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Abstract 
Aim: The overall aim of this study is to describe and analyze how conflicts of interest 

between spouses are managed by some of Stockholm’s care managers. The study focuses on 

the spouses where one is dependent on care and the other no longer can manage the situation. 

The main questions dealt with how care managers handle the right to self-determination and 

the right as a spouse to seek help. The questions also dealt with how the care managers are 

able to help both spouses when their interests collide. Method: Individual and semi-

structured interviews based on two short stories (vignettes) were carried out with ten care 

managers from seven different districts in Stockholm. Analysis: A qualitative content 

analysis was used. The findings were analyzed using normative ethics and Hydéns norm 

model. Findings/conclusion: The main results show that autonomy for the person in need of 

help is highly influential in the work of the care managers. The right to self-determination is 

superior to the needs of the caring spouse and laws and organizational framework is superior 

to the consequences for the elderly caring spouse.  
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1. Inledning 

De senaste 100 åren har åldersstrukturen i Sverige förändrats radikalt. Personer över 65 år har 

mer än fördubblats och idag har Sverige en av de äldsta befolkningarna i världen (Statistiska 

centralbyrån, 2014). Den äldre delen av befolkningen blir inte enbart fler till antal utan även 

biologiskt äldre än tidigare och äldre personers behov av stöd och hjälp har pekats ut som en 

stor utmaning för Sverige (Dunér, 2007; Thorslund, 2010). Samtidigt som den äldre delen av 

befolkningen ökar har platserna på Sveriges äldreboenden minskat. Mellan år 2002 och 2012 

har så mycket som var fjärde plats på äldreboende försvunnit, och hemtjänsten har inte hunnit 

kompensera för minskningen (Socialstyrelsen 2012; Szebehely & Ulmanen, 2012). I rådande 

policy skall äldre personer, så länge som möjligt, kunna leva självständigt med formellt och 

informellt stöd (SoL 1 kap 1 § 2 st) och det finns idag tendenser i lagar och äldrepolitik att 

anhöriga till hjälpbehövande äldre får ta ett större ansvar än tidigare (ex. Persson & Berg, 

2009; Larsson & Szhebehely, 2006). Samtidigt som den offentliga vården i Sverige står för en 

stor del av stödet till den omsorgsbehövande äldre, har familj och närstående alltid haft en 

stor betydelse som omsorgsgivare (Riksrevisionen, 2014). De flesta av oss stödjer eller vårdar 

någon gång i livet en närstående familjemedlem eller släkting (Riksrevisionen, 2014) och 

många har ingen kontakt med den offentliga hjälpapparaten (Szebehely, 2012). Trots att 

många har en vilja att stödja och hjälpa sin närstående och ser detta som tillfredsställande 

(ibid.) kan det i längden bli både fysiskt och psykiskt påfrestande utan stöd från omgivningen 

(Socialstyrelsen, 2014; Szhebehely et.al., 2014).  

 

Idag bedöms de äldres behov genom biståndsprövning med stöd av bland annat 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen där den enskilde som inte kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd (se 

SoL 2001:453). Biståndsprövningen görs av en biståndshandläggare, som har som 

huvudsaklig uppgift att bedöma om de äldre har ett behov av stöd och om detta skall 

tillgodoses med stöd av äldreomsorgens insatser eller ej (jfr ex Andersson, 2007). 

Biståndshandläggarnas arbete utförs i en komplicerad verklighet med förväntningar från olika 

håll (Norman & Schön, 2005). Arbetet utförs i mellanmänskliga situationer där kunskaper 

inom områden som handläggning, äldre och åldrande, etik och bemötande krävs. Ofta ställs 

handläggaren inför dilemman där insatser för individens bästa och insatser för att stärka 

individen kan stå emot individens integritet och självbestämmande. Risk finns även att 

handläggarens egna etiska värderingar ställs mot verksamhetens skyldigheter (jfr ex Dunér & 

Nordström, 2003). 
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1.2 Problemformulering 
Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap 10 § socialtjänstlagen (2001:453) om att 

socialnämnden ska erbjuda stöd i syfte att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning, till skillnad från den tidigare 

formuleringen bör (Socialstyrelsen, 2014). I propositionen (prop. 2008/09:82) till grund för 

bestämmelsen kan läsas följande: 

”Regeringen anser att stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående måste 
kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. Individualisering förutsätter att t.ex. 
den anhörigas unika behov identifieras och att stödet utformas efter hans eller hennes behov. 
Det förutsätter i sin tur att den som bedömer behovet och får besluta om insatser har kunskaper 
om förhållandena i det enskilda fallet. För att finna rätt form av insats är det oftast en 
förutsättning att socialtjänsten har en god och förtroendefull dialog både med de personer som 
vårdar eller stödjer en närstående och med den närstående. Eftersom behov förändras över tid 
handlar flexibilitet om att insatsen och dess resultat fortlöpande följs upp och vid behov 
förändras. Det handlar om att rätt stöd ges vid rätt tidpunkt, vilket är en grundförutsättning för 
att kunna stödja den anhöriga eller annan person. Insatserna måste vara av god kvalitet och vara 
till nytta för dem som behöver dessa.” (prop. 2008/09:82) 

Samtidigt som de anhörigas situation och behov gjorts tydligare finns starkt individfokus 

inom socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2014), vilket i portalparagrafen till socialtjänstlagen 

(SoL 1 kap 1 §) tydliggörs genom att verksamheten skall bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet, något som både gäller innehållet i stödet och hur insatsen 

utförs (prop. 2009:10/116). I Regeringens proposition 2009:10/116 förtydligas det ytterligare 

genom beskrivning av den enskildes rätt att neka stöd. Propositionen lyfter även 

självbestämmandet som betydelsefullt i fråga om en flytt till ett annat boende, något personen 

själv kan ansöka om i det fall denne önskar (ibid.). Den kommunala biståndshandläggarens 

arbete är således komplext och inte sällan ställs handläggarna inför situationer där det inte 

finns några givna lösningar (Dunér & Nordström, 2003). Då det inom äldreomsorgen inte 

finns någon tvingande lagstiftning krävs en balansgång mellan att ta tillvara den enskildes 

egna önskemål, att skydda den äldre i sin utsatta situation och att beakta den anhöriges behov. 

Vad händer egentligen när en anhörig behöver stöd för att orka vårda sin hjälpbehövande 

närstående och hur agerar handläggaren när den närstående själv i dessa situationer inte vill ta 

emot stöd? Hur hanterar biståndshandläggaren den komplexa situation som uppstår när makar 

är av olika åsikt och vad finns det för möjlighet att kunna stödja båda parter? 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att genom undersökning och analys söka en 

förståelse för hur individens självbestämmande beaktas och hur intressemotsättningar mellan 

makar hanteras av några av Stockholms stads biståndshandläggare. Studien fokuserar på 

intressemotsättningar i form av att den ena maken/makan vill bo kvar hemma medan den 

andra maken/makan inte orkar med den påfrestning det innebär att ha en vårdkrävande 

make/maka i hemmet. Studien innefattas av tio av Stockholms stads biståndshandläggares 

ageranden och reflektioner kring de etiska dilemman som uppstår i ärenden där makars behov 

och/eller åsikter om stödinsatser kolliderar. Syftet kan benas upp i följande övergripande 

frågeställningar: 

 

- Hur reflekterar handläggare kring självbestämmande för en hjälpbehövande äldre 

person och kring stöd till maken/makan? 

- Hur reflekterar handläggare kring möjliga ageranden då den äldre personen och 

dennes makes/makas åsikter går isär?  

- Hur uppfattar biståndshandläggare handlingsutrymmet för att kunna stödja båda den 

äldre och dennes make/maka?  

1.3 Centrala begrepp 
Anhörig och närstående 

I socialtjänstlagen och i denna studie syftar anhörig på den som stödjer eller hjälper en 

närstående. Närstående syftar på den vårdbehövande äldre – den som behöver hjälpen (jfr 

Socialstyrelsen, 2014). 

 

Anhörigkonsulent 

Anhörigkonsulent i studien betecknar den tjänsteman/de tjänstemän inom Stockholms stad 

som vägleder och informerar den anhörige om stöd- och hjälpinsatser för den anhöriges 

räkning. 

 

Biståndshandläggare/handläggare 

Begreppet biståndshandläggare syftar till en tjänsteman inom kommunens socialnämnd som 

har till uppdrag att handlägga ärenden rörande de stöd- och hjälpinsatser (dvs. bistånd till en 

enskild person) som faller under kommunens ansvar, så kallad myndighetsutövning. 

Begreppet kommer i denna studie inbegripa de biståndshandläggare som handlägger ärenden 
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inom äldreomsorgen och kommer i viss mån även enbart förkortande benämnas som 

handläggare. 

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal i denna studie syftar till den typ av samtal handläggaren har med den 

enskilde äldre i syfte att motivera denna till att ta emot insatser från äldreomsorgen (ex. 

motivera till hemtjänstinsatser eller ansökan om särskilt boende). 

 

Offentlig äldreomsorg, omsorg och stöd 

Offentlig äldreomsorg syftar i texten till det individuellt behovsbeprövade stöd en person över 

65 år kan få med stöd av socialtjänstlagen. Stödet ges oftast i form av hemtjänst eller särskilda 

boenden och kan både bedrivas i egen regi av kommunen eller i regi av privata aktörer. Med 

begreppen omsorg och stöd menas i denna studie den hjälp som ges till en person till följd av 

att denne inte klarar av, eller med svårigheter klarar, uppgifterna på egen hand. Detta kan 

exempelvis röra sig om praktiskt stöd i hemmet i form av städhjälp, stöd med tvätt eller inköp 

av matvaror. Det kan även syfta till personlig omvårdnad såsom stöd vid dusch eller till 

insatser som stöd vid promenad eller vid måltider. 

 

Särskilt boende 

Särskilt boende benämner i uppsatsen vård- och omsorgsboende (förkortas VoB) och 

servicehusboende/servicehuslägenhet. På ett vård- och omsorgsboende ges omsorg dygnet 

runt och kan beviljas till de personer som har omfattande omvårdnadsbehov som sträcker sig 

runt hela dygnet. Ett servicehus är ett anpassat hus med egna lägenheter och vissa 

gemensamma aktiviteter. På ett servicehus erhålls den äldre personen hemtjänst enligt 

biståndsbeslut. 

 

Äldre 

Som äldre benämns de personer som är över 65 år då detta byråkratiskt ses som den ålder där 

en person intar pensionsålder. Det är även personer över 65 år som äldreomsorgens 

biståndshandläggare möter. 
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2.  Bakgrund  

2.1 Kort om den offentliga äldreomsorgens utveckling 
Äldreomsorgens ansvarsutveckling har i Sverige genom lagstiftning gått från familj och 

anhöriga till att bli ett samhällsansvar. Under 1900-talets senare hälft gjordes en rad 

förändringar för att stärka oberoendet inom familjen (Sand, 2014). År 1947 kom en ny 

äldrepolicy som innebar att friska äldre skulle bo kvar i sina hem och i socialhjälpslagen från 

1956 sågs tecken på att äldreomsorgen skulle vara byggd på en socialpolitisk grund snarare än 

godtycklig välgörenhet. Den svenska välfärdsmodellen växte då fram och i riktlinjer fastslogs 

respekten för den enskildes integritet, intressen och önskemål (Wikström, 2005). Den 

kommunala hemtjänst som växte fram gjorde det möjligt för äldre personer i alla 

samhällsskikt att bo kvar i sina hem (ibid.). År 1976 stärktes kommunens ansvar gentemot 

den äldre genom skyldigheten att svara för boenden och omsorg (Sand, 2014). 

Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1982 ersatte tidigare vårdlagar och införde en ny syn på 

medborgaren. Den nya lagen betonade människans egen förmåga att påverka sin situation 

(Wikström, 2005).  

 

Under 1990-talet gick äldreomsorgen genom en stor förändring genom Ädelreformen som 

infördes 1992 genom vilken kommunen fick överta huvudansvaret för äldreomsorgen (Sand, 

2014). Ett viktigt syfte med Ädelreformen var att även skröpliga äldre skulle kunna få vård 

och omsorg i hemmet och när sådan vård inte var möjlig skulle kommunerna erbjuda 

särskilda boenden. Ett långsiktigt mål med reformen var att den enskildes inflytande över sin 

situation skulle stärkas (Wikström, 2005). Att tillhandahålla stöd till äldre personer faller 

således idag på kommunernas ansvar. Det var även kommunerna som under en längre tid var 

de enda utförarna av omsorgen. Efter en kommunallagsreform 1991 blev det dock möjligt för 

privata aktörer eller organisationer att utföra omsorg till äldre (Erlandsson, 2014). 

Huvudprincipen inom svensk äldreomsorg är att den ska vara skattefinansierad och vara 

tillgänglig utifrån behov snarare än efter köpkraft eller ekonomiska förutsättningar. Den 

offentliga äldreomsorgen ska inte heller enbart vara riktad mot de allra fattigaste utan 

tillgänglig för alla (Sand, 2014).  
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2.2 Redogörelse för rådande lagar och riktlinjer 
Den lag som reglerar den enskildes rättigheter är socialtjänstlagen (2001:453). 

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag, vilket betyder att den enskildes rättigheter inte 

regleras i detalj. I portalparagrafen, den första paragrafen i lagen, beskrivs de grundläggande 

värderingarna. Det är utifrån portalparagrafens värderingar som beslut enligt andra paragrafer 

ska fattas: 

 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. (1 
kap 1 § SoL) 

 
Som i de flesta lagtexter finns ett utrymme för tolkning inom socialtjänstlagen (jfr ex 

Andersson, 2007). Vid tvister i enskilda beslut prövas dessa i förvaltningsdomstolen, som 

beslutar om tolkning på en mer konkret nivå. Besluten blir sedan rättspraxis för 

socialnämnden att utgå ifrån i beslut. Rättssäkerheten ska motverka godtyckliga beslut från 

handläggarens sida (jfr ex Dunér & Nordström, 2004). I socialtjänstlagens fjärde kapitels 

första paragraf regleras rätten till bistånd för den enskilde och vid bedömning enligt denna ska 

värderingarna från portalparagrafen finnas med: 

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt. 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 (4 kap. 1 § 
SoL). 

Socialtjänstlagen säger således att den enskilde kan få stöd om ett behov för detta stöd 

föreligger och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Lagen säger följaktligen inget 

om hur stödet skall utformas mer än att det skall göra att personen uppnår en skälig 

levnadsnivå (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). Biståndshandläggarna behovsprövar den äldres 

behov av stöd genom utredning och beslut, med hänsyn till behov och egna 

funktionsförmågor hos den äldre (jfr Andersson, 2007).  

I socialtjänstlagens femte kapitel paragraf fyra (5 kap 4 § SoL) återfinns särskilda 

bestämmelser för äldre människor. Enligt 5 kap 4 § SoL ska socialtjänstens omsorg om äldre 

inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, något som 
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tillkom efter införandet av en nationell värdegrund i äldreomsorgen år 2011. Syftet med 

tillägget i kapitlet var en för de äldre ökad möjlighet till inflytande vid genomförande av 

insatser från äldreomsorgen (jfr Socialstyrelsen, 2011). Socialnämnden ska vidare enligt 

socialtjänstlagens femte kapitel verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra (5 kap 4 § SoL). Stöd till anhöriga som vårdar en närstående regleras i SoL 5 kap 

10 §. Det är denna lag som efter lagregleringen 2009 ändrades från att socialnämnden bör 

erbjuda stöd till dagens ska. Socialtjänstlagen säger att: 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som 
är långvarigt sjuk eller äldre som stödjer en närstående som har funktionshinder (5 kap. 10 § 
SoL). 

Regleringen betyder alltså att kommunerna har en skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga och 

inte att den enskilde har rätt till ett visst stöd. Kommunerna har en stor frihet i att själva 

avgöra vilket stöd de vill ge till de anhöriga i kommunen (Riksrevisionen, 2014). 

Riksrevisionen (ibid.) menar dock att förarbetena till lagen påtalar att anhörigstödet skall vara 

utformat genom ett flexibelt, förebyggande och individuellt tänkande. 

Det är inte bara socialtjänstlagen som reglerar biståndshandläggarnas arbete. Andra lagar som 

är av vikt för handläggarna att förhålla sig till är bland annat i regeringsformen, 

förvaltningslagen, sekretesslagen, föräldrabalken och kommunallagen (Norman & Schön, 

2005), som för en rättssäker bedömning kan ha en inverkan på beslut om bistånd för den 

enskilde äldre. Dessa lagars innehåll kommer här inte utvecklas ytterligare. Även 

äktenskapsbalken (1987:230) är här intressant, där ett visst uttalat ansvar makar emellan finns. 

Genom äktenskapsbalken förväntas makar stödja varandra med hushållssysslor, dock ej med 

omvårdnadsinsatser (jfr Szebehely, 2014). Det finns dock en möjlighet för den anhöriga att 

för egen del ansöka om stöd med hushållssysslor i syfte att underlätta vardagen med en 

omsorgskrävande make eller maka (jfr Socialstyrelsen, 2014). 

Biståndshandläggarna i Stockholm har förutom rådande lagtext som styr de allmänna 

utgångspunkterna för arbetet, även Stockholms stads riktlinjer på en organisatorisk nivå att 

utgå ifrån i sin biståndsbedömning (jfr ex Gunnarsson & Karlsson, 2013; Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004). Riktlinjerna, vilka utfärdades 2010, innehåller bland annat information om 

lagar, dokumentation och handläggning av ärenden, riktlinjer om stöd och hjälp i hemmet och 

på särskilt boende och riktlinjer gällande stöd till de personer som vårdar eller stödjer en 
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närstående (Äldreförvaltningen, 2010). ”Riktlinjer innebär en inskränkning i 

biståndsbedömarnas möjligheter att tolka lagen” skriver Dunér och Nordström (2004 s 30) 

som menar att de både kan vara ett stöd och en begränsning i biståndshandläggarnas 

beslutsfattande över de äldres behov. Stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående 

lyfts i Stockholms stads riktlinjer som viktigt och i riktlinjerna går att läsa att det ska finnas 

ett varierat utbud av dessa insatser. De insatser som presenteras som riktade mot anhöriga är 

avlösning i form av korttidsvård, dagverksamhet och hemtjänst samt avlösning i hemmet. 

Även hemvårdsbidraget, en ersättning till den närstående som utför insatserna, lyfts som ett 

av stöden tillgängliga för vårdande anhöriga (Äldreförvaltningen, 2010). Dunér och 

Nordström (2004) menar att riktlinjer kan uppkomma i syfte att få en enhetlig bedömning 

inom kommunen, men att de även kan komma ur behovet att hushålla med de ekonomiska 

resurserna. 
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3.  Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på området, vilket kommer att göras genom att 

specifikt fokusera på de delar som sedan kommer att tolkas vidare mot det empiriska 

materialet. Syftet är förutom att ge en bild av forskningsområdet även att positionera 

förevarande studie inom forskningsfältet. Den tidigare forskningen presenteras genom 

rubrikerna en internationell överblick av den offentliga äldreomsorgen, självbestämmande 

och äldreomsorg, de anhöriga och biståndshandläggarnas vardag (med tillhörande 

underrubriker). Avslutningsvis görs en sammanfattning av forskningsläget.  

3.1 Litteratursökning 
I studiens inledningsskede genomfördes en litteratursökning. Den huvudsakliga sökningen 

gjordes genom Stockholms universitets elektroniska databaser (ex. Libris, ProQuest Social 

Sciences, Artikel EDS) där de mest frekvent använda sökorden var äldreomsorg, 

självbestämmande, biståndshandläggare, biståndshandläggning, etik, etiska dilemman, 

handlingsutrymme, hemtjänst, äldre, anhörig, partner, make/maka och socialt arbete (och på 

engelska elderly, elder care, care-management, ethics, home care, self-determination, 

discretion, social work, social services, spouse, partner, care manager) vilka användes i olika 

kombinationer med varandra. I en första internationell sökning återfanns flera studier 

inriktade mot medicin och sjukdomar, vilka sorterades bort. Sökorden har under arbetets gång 

ändrats, utökats och revideras för bästa resultat. Sökning på Libris och Artikel EDS 

genererade främst svensk forskning och svenska avhandlingar. Sökning på ProQuest Social 

Sciences genererade internationell forskning på området. Sökning har även inbegripit läsning 

av rapporter, propositioner och kurslitteratur. Vidare har citerad litteratur i avhandlingar och 

studier letats upp. Sökfunktioner som Google Scholar har varit värdefulla i 

informationssökandet och sökmotorn Zeteo har varit behjälplig i sökandet av lagrum och 

förarbeten till lagar. Internationell forskning har främst använts till övergripande teman som 

anhöriga och självbestämmande medan den svenska forskningen av fått en framträdande roll 

i redogörelsen för biståndshandläggarnas situation. Detta då den svenska 

biståndshandläggarens roll inte på ett rättvist sätt kan jämföras med liknande yrkesgrupper 

internationellt.   
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3.2 En internationell överblick av olika typer av äldreomsorg 
Internationellt sett är äldreomsorgen utformad på olika sätt. Medan vissa länder har en mer 

konservativ syn på äldreomsorg, med familjen som självklar omsorgsgivare åt de äldre har 

andra en mer kollektivistisk syn på äldreomsorgen (Sand, 2014). I de länder där en utbredd 

kollektivistisk syn råder ses äldreomsorgen som ett gemensamt socialt ansvar. I de mer 

konservativa länderna ges, eftersom det ses som ett givet uppdrag, ingen ekonomisk 

ersättning till den som sköter sin äldre närstående. Inte heller inom de länder med en 

kollektivistisk syn på omsorgen ses det ekonomiska biståndet för att sköta sin närstående som 

fruktbart då det ur detta synsätt blir som ett sätt att återigen överföra ansvaret till den anhörige 

(ibid.). I internationella jämförelser brukar de nordiska länderna ofta särskiljas från övriga 

världen genom sin universella tanke kring välfärdstjänster. Detta kan förklaras som att alla, 

oavsett förmåga att betala, har rätt till samma typ av stöd från samhället (Erlandsson, 2014). 

 

I de nordiska länderna och i Nederländerna finns ett uttalat samhällsansvar för stöd och hjälp 

till äldre. I Danmark har det aldrig funnits något lagstiftat familjeansvar, medan det i Sverige 

och i de andra nordiska länderna tagits bort (Sand, 2014). I Sverige försvann familjeansvaret 

genom lagen (1956:2) om socialhjälp år 1956 (prop. 2008/09:82; Sand, 2014). I södra Europa 

finns familjeansvaret i många länder fortfarande kvar och i Storbritannien och på Irland finns 

varken uttalat familjeansvar eller samhällsansvar för de äldre (ibid.). Sand (2005) har i 

kunskapsöversikten Äldreomsorgsforskning i Norden (Szebehely red, 2005) undersökt 

forskningsläget på ämnet informell äldreomsorg och stöd till informella omsorgsgivare. Hon 

konstaterar att de nordiska länderna har en liknande lagstiftning och uppbyggnad av 

välfärdssamhället, men att länderna skiljer sig åt vad gäller ansvarsfördelning och 

ansvarsförhållanden. Sand (2005) menar att tonvikten i den övergripande forskningen legat på 

den hjälpbehövande äldres anhöriges fysiska behov och att behoven av ekonomiskt och 

känslomässigt stöd inte lyfts. Kari Waerness menar genom Sand (2014) att formell och 

informell omsorg varken har setts som olika aktiviteter eller som motsatser inom den nordiska 

forskningen. 

 

Trots att utformningen av äldreomsorgen och således även de anhörigas ansvar ser olika ut 

beroende på vilket land man studerat har forskning visat att solidariteten familjer emellan är 

lika stark oberoende av utformning. I de nordiska länderna ses tillsammans med en solidarisk 

omtanke för närstående även individualismen och självständigheten generationer emellan som 



 14 

viktig (Daatland & Lowenstein, 2005). Det kan således antas att de nordiska länderna 

kombinerar en solidaritet mellan generationerna med en självständighet dem emellan 

(Daatland & Lowenstein, 2005; Ulmanen & Szebehely, 2014). Den äldreomsorg som utifrån 

ett internationellt perspektiv är lättillgänglig och av god kvalitet har tillåtit äldre personer att 

ha mer självständiga förhållanden till sina släktingar och familjemedlemmar (Daatland & 

Lowerstein, 2005). Trots det faktum att de flesta nordiska äldre personer inte bor tillsammans 

med sina släktingar har de tät kontakt med dem och känner sig minde ensamma än personer i 

södra Europa (Sundström, Fransson, Malmberg & Davey, 2009).  

3.3 Självbestämmande och äldreomsorg 
Sedan 1982 när socialtjänstlagen trädde i kraft har den enskildes självbestämmande varit en 

ideologisk grund i svensk äldreomsorg. Självbestämmandeprincipen står sig än idag som en 

tydlig grundläggande princip i arbetet med äldre människor (Wikström, 2005). De äldres 

självbestämmande har under senare tid varit ett omdiskuterat ämne och stått högt upp på den 

politiska agendan (Socialstyrelsen, 2000). Waerness (1996) skiljer mellan den personliga 

servicen och den personliga omsorgen, där omsorgen innefattar en beroendeställning för den 

omsorgsbehövande. Beroendeställningen ökar således med ett mer omfattande hjälpbehov. 

Att vara självständig och således ha en känsla av självbestämmande över sin situation kan 

beskrivas som att vara fri, att inte behöva hjälp från andra för att klara sin livsföring och att 

känna att man har kontroll över sig själv och sin vardag (Dunér & Nordström, 2005). Att vara 

självständig och ha självbestämmande behöver dock inte ha samma betydelse för alla 

(Hillcoat - Nallétamby, 2014). Det vardagliga livet för äldre personer påverkas hela tiden av 

hur man tidigare levt sitt liv. Det påverkas samtidigt även av sociala, politiska och 

ekonomiska faktorer som hela tiden samspelar med varandra (Gunnarsson, 2008). Äldre 

människors självbestämmande har varit ett viktigt samtalsämne de senaste åren och en viktig 

del att ta hänsyn till i äldreomsorgen (Harnett, 2010). Harnett (2010) menar att det idag är en 

plikt att låta de äldre influera sin egen vardag och att de ska ges chansen att vara självständiga 

så länge de kan.  

Ekelund (2014) undersöker i sin avhandling Att vara agent i sitt eget liv sköra äldres 

självbestämmande i hemmet. Ekelund menar att äldres självbestämmande inte skiljer sig från 

yngre personers självbestämmande, men att det inte längre behöver ses som självklart att 

kunna utöva sitt självbestämmande då man blir vårdberoende eller beroende av andra i sin 

livsföring i övrigt. Ekelunds konklusion är bland annat att äldres välmående och hälsa kan 
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påverkas av att inte längre kunna bestämma över sitt liv. Fenton och Mitchell (2002) menar 

att den äldres självbestämmande även kan stärkas genom att denne får rätt och tydlig 

information. Genom detta kan den äldre vara delaktig i beslut som rör den egna personen. 

Självbestämmandet kan även påverkas av att känna sig hörd, sedd och respekterad (Dwyer et 

al., 2009; Franklin, Ternestedt & Nordenfelt, 2004).  

 

Hemmet är i litteratur ofta beskrivet som en plats där en person kan känna sig avslappnad och 

som ett ställe vari återhämtning sker. Åtskillnad brukar göras mellan världen utanför hemmet 

och tryggheten i hemmet, där yttre faktorer såsom förväntningar och yttre roller inte behöver 

beaktas. Det är i hemmet en person har kontroll och en frihet att göra vad denne själv vill 

(Mallett, 2004). Även känslan av att vara självständig kopplas till hemmet (Sidenvall, 2001). 

Att erhålla stöd från hemtjänst är ofta det första steget då en äldre person behöver formellt 

stöd, med avsikt att låta den äldre bo kvar i hemmet så länge som möjligt (Evertsson & 

Johansson, 2007). Twigg (2006) beskriver att det för äldre människor kan vara svårt att i sitt 

hem inkludera personer man tidigare kunnat exkludera, något som även kan påverka och störa 

de ordningar man själv skapat i hemmet. Även Ekelund (2014) lyfter frågan om kvarboende i 

det egna hemmet och menar att detta, om den sköra äldre själv vill, är av stor vikt att bejaka 

för dennes välbefinnande och hälsa. Gunnarsson (2009) undersöker i studien till grund för 

artikeln the welfare state, the individual and the need for care: older people’s viws hur äldre 

personer i åldrarna 77 till 92 upplever åldrandet och behovet av stöd i en svensk kontext. Hon 

finner en stark vilja att så länge det är möjligt kunna leva i sitt eget hem, oberoende av stöd 

från samhället och/eller anhöriga. Gunnarsson skriver dock att de intervjuade personer som 

erhöll stöd från samhället i form av hemtjänst menade att det hjälpte dem att bibehålla sin 

självständighet i vardagen och att de var nöjda med den hjälp de fick.  

 

Dunér och Nordström (2009) har i sin studie Gör om mig – en studie om 

klientifieringsprocessen i äldreomsorgen analyserat biståndshandläggarnas handlade i 

processen där äldre personer görs om till omsorgstagare inom äldreomsorgen. Genom studien 

har de bland annat visat på den makt biståndshandläggarna innehar vilken används genom 

beslutsprocessen. Biståndshandläggarna anpassar, enligt Dunér och Nordström (2009), ofta de 

äldres behov till rådande omständigheter och insatser. Att expediera ett ärende menar de är 

det vanligaste handlingssättet för biståndshandläggarna i beslutsprocessen. Detta 

förfaringssätt innebär att handläggarna, om de ser en möjlighet till att bevilja bistånd i ett 

enskilt fall, anpassar förfrågan så att stöd kan beviljas. Genom expedieringen informerar 
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handläggaren om hur ansökan skall formuleras så att den ska kunna beviljas och kategoriserar 

således upp denne enligt de insatser som finns tillgängliga. Dunér och Nordström (2009) 

menar att expedieringen är vanligast i ärenden där behoven till stora delar sammanfaller med 

handläggarens bedömning av behoven och med tillgängliga insatser. Den process den äldre 

genomgår i fråga om flytt till ett annat boende förklaras av Söderberg (2014) som 

stigmatiserande. Söderberg (2014) diskuterar den självbestämmandeprincip som råder inom 

svensk äldreomsorg, en princip som enligt författaren i ett biståndsprövningssammanhang kan 

ifrågasättas. Söderberg menar att den handläggare som å ena sidan skall värna om den 

enskildes självbestämmande å andra sidan inte kan bortse från det faktum att denne har 

organisatoriska regler att följa. Den äldre blir här ifrågasatt i sin omdömesförmåga, vilket kan 

leda till att denne drar sig för den stigmatiserande situation en ansökan om särskilt boende kan 

innebära. Söderberg (2014) menar att äldre personer så långt det är möjligt söker anpassa sig 

till idealet av att vara självständig och genom detta söker sig till sammanhang där detta är 

möjligt, det vill säga i den egna bostaden. 

3.4 De anhöriga 
Trots att man beräknar att anhöriga i Sverige står för nästan tre fjärdedelar av all äldreomsorg 

(Sand, 2014) är det, oavsett tillgång till anhöriga, samhället som har det yttersta ansvaret för 

den behovsbehövande äldre. Den offentliga sektorn blev betydligt större under 1960 och 

1970-talen med bland annat kommunernas ökande ansvar för att ge alla invånare en 

tillfredsställande omsorg. I och med lagändringarna blev frivilligheten till var den äldre själv 

ville bo starkare och hemtjänsten sågs som en human och kostnadseffektiv lösning där de 

äldre i större grad än tidigare kunde stanna kvar i sina ordinära boenden (Sand, 2000). Att 

sköta om sin vårdberoende make eller maka kan medföra att den friska parten får ta en stor 

del av de tidigare gemensamma uppgifterna i hemmet samtidigt som han eller hon även utför 

omsorgsarbete för sin make eller maka. Relationen makarna emellan kan genom denna typ av 

omsorg förändras till att mer likna en vårdrelation (Sand, 2000; Walters, Oybode & Riley 

2010). Elisson Lappalainen diskuterar genom Sand (2000) hur relationen mellan 

omsorgsgivare och omsorgstagare innefattar en balansgång mellan ansvar och respekt. Hon 

menar att självbestämmandet för den omsorgstagande äldre kan förminskas om relationen 

leder till minskad respekt och integritet.  

De flesta svenska studier om informell omsorg riktar sig mot den vårdberoende äldre och 

dennes känslor av att ta emot hjälp från en anhörig (Szebehely, 2012). Studierna lyfter ofta 
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hjälpbehovet med praktiska sysslor i hemmet och omvårdnadsbehov i form av personlig 

hygien. De utesluter således den äldres behov av exempelvis tröst och tillsyn (ibid.). 

Studierna visar hur det informella stödet i hemmet ökar i takt med att den offentliga omsorgen 

stramas åt (Sand, 2014; Szebehely, 2012). Sedan början av 1990-talet har svensk forskning 

kring informellt stöd med fokus på den omsorgsgivande anhöriga ökat och idag är flertalet 

forskare överens om att anhörigas stöd innefattar såväl positiva som negativa sidor. Bland de 

positiva aspekterna belyses bland annat en känsla av tillfredställelse över att kunna finnas till 

för den närstående (Mossberg Sand, 2000; Sand, 2014; Szebehely, 2012). Vad gäller de 

negativa sidorna står bundenheten till hemmet och till de omsorgstagande närstående som en 

betydande faktor, detta särskilt bland de anhöriga som är sammanboende med den närstående 

(Mossberg Sand, 2000; Sand 2004). Studier har även visat att en make eller maka som sköter 

sin Alzheimersjuke partner löper större risk för ett flertal fysiska sjukdomar, för depression 

och för försummelse av sitt eget välmående i form av för lite sömn och fysisk aktivitet (prop. 

2008:09/82; Johansson, 2013; Walters, Oyebode & Riley, 2010). Szebehely (2006) menar att 

individuella insatser till närstående och anhöriga är grundläggande för att anhörigomsorgen 

skall kunna vara frivillig. Hon betonar även vikten av att det finns ett brett utbud av insatser 

som svarar till de anhörigas behov. Detta, menar Szebehely (2006) kan innefatta såväl 

hemtjänst och korttidsboenden som ekonomiskt stöd till de personer som väljer att stödja och 

vårda sina närstående. 

 

Larsson (2004) har i sin avhandling According to need undersökt vilka faktorer som är av 

betydelse för personer över 80 år för att få hemhjälp eller att flytta till särskilt boende. Studien 

har gjorts på Kungsholmen i Stockholm där äldre personer följts mellan år 1987 och 2000. 

Larssons studie visar hur äldre samboende personer får mindre hemtjänst än ensamboende 

personer. Larsson menar att demenssjukdom, som var en viktig bidragande faktor till 

hemtjänst för ensamboende, inte var det bland samboende. Författaren menar även att makar 

som vårdar en närstående i hemmet riskerar att inte få sina behov tillgodosedda i lika hög grad 

som ensamstående äldre personer. I en undersökning av de två lagändringar för stöd till 

anhöriga (det kommunala ansvaret för särskilt stöd till anhöriga 1998 och lagregleringen 

2009) visar Katzin (2014) att ansvaret för den vårdberoende äldre på många punkter återigen 

övergått till familjen (se också Johansson & Sundström, 2003). Sand (2007), som skrivit om 

familjens ökade ansvar, menar att omsorgsansvaret omtolkats och lagts på anhöriga trots att 

ingen formell ändring i lagen har gjorts. Katzin skriver: 



 18 

Att anhörigvården ska vara frivillig upprepas gång på gång i det studerade materialet. Men det 
faktum att anhörigvårdare blir en subjektskategori att lagstifta om och att kommunerna får en 
skyldighet att stödja denna grupp fastslår anhörigvårdens framtida existens. Det blir tydligt att 
lagstiftningen är en del av en process där anhörigvården, på grund av nedskärningar i det 
offentliga omsorgssystemet, blir allt viktigare inom äldreomsorgen och de facto allt mindre 
frivillig. (Katzin, 2014 sid 51) 

Katzin (2014) problematiserar således lagändringen från 2009 då hon menar att ett stöd till 

anhöriga för att vårda sin sjuke närstående leder till att anhöriges roll som vårdnadsgivare 

genom detta kan bli mindre frivillig. Även Sand (2014) lyfter de svenska omsorgsgivande 

anhörigas situation och menar att det är förvånande att anhöriga i Sverige, sett ur ett 

internationellt perspektiv, inte har bättre villkor än anhöriga i andra länder. Sand (2014) 

menar likt Katzin (2014) att lagen till förmån för anhöriga, trots att det är bra och viktigt, kan 

vara problematisk då samhället ur ett ekonomiskt synsätt genom detta (kanske omedvetet) kan 

komma att föra över mer ansvar på de anhöriga. Riksrevisionen (2014) menar genom sin 

granskning av stödet till anhöriga efter lagändringen 2009 att staten inte gett tillräckligt goda 

förutsättningar så att anhöriga får det stöd som behoven kräver. De menar att behoven dels 

handlar om att den vårdbehövande äldre får en god vård, men också att den anhörige själv får 

ett individanpassat stöd. Riksrevisionen (2014) menar att anhöriga ofta får kämpa för att få de 

insatser den vårdberoende äldre behöver och att de upplever att ekonomi och riktlinjer ibland 

styr biståndshandläggarnas beslut mer än behoven. 

 

Janlöv (2006) beskriver i sin avhandling att den sammantagna forskningen på området 

indikerar att de anhöriga som tar del av biståndshandläggarens behovsbedömning för en 

enskild har lite att säga till om i utformningen av insatserna, något som de som familj 

samtidigt är beroende av. Hon menar att anhöriga hade en väldigt liten chans att påverka 

bedömningen eller att medverka i processen vid en behovsbedömning där de ofta känner sig 

obekräftade. Söderberg (2014) lyfter svårigheten för den anhörige att agera och resonera då en 

närstående kan vara aktuell att flytta till ett särskilt boende. Hon menar att det kan vara en 

besvärlig ekvation där den anhörige behöver ta hänsyn till såväl egna behov som den 

närståendes viljeyttringar och självbestämmande och samtidigt även den närståendes 

möjlighet till goda personliga förhållanden i den rådande livssituationen. I Söderbergs (2014) 

studie framkommer att makar oftast tillämpar en representerande strategi och därigenom 

framför den äldre personens synpunkter. Sand (2007) skriver hur äktenskapsbalken ibland av 

biståndshandläggarna används på ett felaktigt sätt genom att tillskriva den anhöriga ansvar för 

stöd och omsorg till en närstående. Författaren menar att detta går emot den frivillighet som 
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skall råda gentemot den närstående och att det nästintill blivit en etablerad sanning att 

anhöriga får ta ansvar för en del av vården. 

3.5 Biståndshandläggarnas vardag  
Rationalisering, effektivisering och individualisering är tre ledord Andersson (2007) lyfter 

som utmärkande för dagens äldreomsorg och för utvecklingen i västvärlden överlag. Den 

decentralisering som skett i Sverige har lett till att det idag är kommunernas ansvar att stå för 

den offentliga äldreomsorgen (ibid.). För att som äldre person få stöd eller bistånd från 

äldreomsorgen krävs att behoven för detta utreds eller prövas. Biståndshandläggarna, vilka är 

myndighetsutövande tjänstemän, gör en bedömning av den äldres behov och önskemål och 

beslutar om insatser enligt vissa specifika regler (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

Handläggningsprocessen börjar med en ansökan om bistånd, varpå denna ansökan utreds för 

att sedan mynna ut i ett beslut om hjälpinsatser. Andersson (2007) lyfter i sin avhandling fyra 

frågor/teman biståndshandläggaren behöver ta ställning till i sin handläggarroll; finns ett 

behov av bistånd?, kan behoven lösas på annat sätt?, är den äldre berättigad till bistånd? och 

hur gör vi för att den äldre skall uppnå en skälig levnadsnivå?. Andersson (2007) menar att 

det finns en spänning mellan den individuella behovsprövningen och de kommunala 

riktlinjerna och menar vidare att det ofta snarare görs en standardiserad än en individuell 

bedömning (se även Gunnarsson & Karlsson, 2013). Lindelöf och Rönnbäck (2004) belyser 

den föga existerande svenska forskningen avseende problematisering av äldreomsorgens 

behovsprövning och beslutsfattande och menar att det innan år 1991 knappt fanns någon 

sådan litteratur att tillgå. De tillägger att det efter 1991 blivit ett mer utforskat område sedan 

rapporter från olika tillsynsmyndigheter belyst området.  

 

Linzer (2002) har i en studie undersökt etiska dilemman för amerikanska biståndshandläggare 

gällande makar som inte vill ta emot hemtjänst. Linzer menar att biståndshandläggare hela 

tiden behöver väga etiska aspekter gällande kapacitet till självbestämmande mot parets 

önskade autonomi. De svenska biståndshandläggarnas roll och arbete är även det belyst i 

forskning (jfr Norman & Schön, 2005; Lindelöf & Rönnbäck, 2004; Dunér & Nordström, 

2003). Hellström Mulhi (2003) lyfter i sin avhandling biståndshandläggarnas institutionella 

perspektiv och beskriver hur tid, pengar, ramar, regler, rättigheter och skyldigheter påverkar 

agerandet. Författaren beskriver hur det institutionella perspektivet skall överensstämma med 

det professionella och att det i brytpunkten mellan dessa kan uppstå ett etiskt dilemma mellan 

ambition och faktiska förhållanden. I en studie har Andersson (2004) undersökt 
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biståndshandläggares argumentation vid bedömningar av äldres behov. Andersson menar att 

det inom handläggningen finns en tendens att fokusera på de medicinska behov som den äldre 

personen har och att begrepp som hushållande av resurser och rättssäkerhet var tätt 

återkommande från de intervjuade handläggarna. Andersson lyfter fram hur 

biståndshandläggarna var lojala till de ekonomiska aspekterna och att den äldres sociala 

behov hamnade i skymundan. Sand (2014) beskriver via Schön, biståndshandläggarna som en 

kritiserad yrkesgrupp med höga ambitioner och knappa resurser. Sand (2014) beskriver hur 

arbetsbelastningen är hög och hur rättssäkerheten för den enskilde blir osäker då handläggaren 

delar ut ett standardiserat bistånd. 

 

Hjalmarsson (2014) skriver i en rapport för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum om hur 

sättet på vilket förmedling av hemtjänst genom biståndsbeslut och socialtjänstlag fungerar. 

Hjalmarsson menar att de äldre sätts i en obehaglig situation då de själva inte får avgöra vilka 

insatser de behöver. Hon menar fortsättningsvis att personer med minnesnedsättningar eller 

demenssjukdom kan riskera att fara illa om de inte får stöd. Hjalmarsson menar att 

biståndshandläggarens bedömning av en äldre socialt utsatt persons behov kan vara både 

juridiskt och etiskt svåra då de behöver förhålla sig till såväl skyldigheten att ge stöd som den 

enskildes egna önskemål. Söderberg (2014) beskriver hur biståndshandläggaren tar hänsyn till 

vikten av kvarboende samtidigt som de värnar om den enskildes självbestämmande och 

självständighet. Söderberg (2014) beskriver biståndshandläggarna på följande vis: 

”Biståndshandläggarna utgör den yrkesgrupp som överför äldrepolitiska riktlinjer till en 
vardagspraktik med återkommande överväganden om hur äldre personers behov ska definieras 
och på bästa sätt tillgodoses i det egna boendet eller i ett särskilt boende.”  (Söderberg 2014 sid 
52) 

Det finns, enligt Söderberg (2014), en ständig kontakt mellan biståndshandläggare och andra 

aktörer såsom hemtjänstpersonal och personal på dagverksamhet i syfte att avgöra vilka risker 

ett kvarboende i det egna hemmet skulle medföra. Då detta inträffar motiveras en ansökan om 

ett särskilt boende. Söderberg (2014) lyfter komplexiteten i biståndshandläggarens roll då 

denne samtidigt som självbestämmandet beaktas behöver söka få den enskilde till att ansöka. 

 

Norman (2010) har genom dialogseminarier med biståndshandläggare inom Stockholms stad 

och deras enhetschefer undersökt vilka faktorer som styr och vilka förutsättningar som krävs 

för att de skall kunna göra mer individuella utredningar och beslut rörande de äldres behov. 
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Resultatet av studien visar att det största hindret var den pressade ekonomiska situationen följt 

av brister i förutsättningar på arbetsplatsen. Här lyfts bland annat upp ett högt antal ärenden 

per handläggare och ett högt arbetstempo som viktiga hinder. Norman (2010) beskriver hur 

utbildning och kunskap, tillgång till information att ge den äldre samt lagar, riktlinjer och 

avtal som viktiga förutsättningar och som stora stöd för handläggarna i sin individuella 

bedömning av ett ärende. Söderberg (2014) menar att en restriktiv hållning från 

organisatoriskt håll gör att biståndshandläggarna de facto går ifrån att bedöma individens 

faktiska behov till förmån för självbestämmande och kvarboende i det egna hemmet. Hon 

lyfter hur ansökan om särskilt boende på makronivå görs om till insatser i hemmet, hur en 

arbetsplatskultur på mesonivå gör att de äldres behov styrs in i organisationens ramar och 

genom detta leder till ett minskat offentligt stöd och hur det på mikronivå diskuteras hur 

insatser skall anpassas efter den äldre men även hur den äldre själv skall anpassa sig efter 

insatserna. Andersson (2007) beskriver hur biståndshandläggarna i hennes studie hela tiden 

strävade efter att göra en rättssäker och likvärdig bedömning. Andersson menar att lagen och 

riktlinjerna styr handläggarna att göra rättssäkra bedömningar. Biståndshandläggarna i 

Anderssons (2007) studie menar dock att ekonomisk styrning kan äventyra rättssäkerheten. 

Andersson konkluderar att biståndshandläggarna i hennes material är tillfreds med de 

riktlinjer som styr dem i sitt arbete, och problematiserar detta genom att diskutera 

handläggarnas minskade professionella ställning, vilket handläggarna enligt henne inte 

reflekterat över. Andersson (2007) menar även att handläggarna ibland upplevs diskutera 

bedömningar utifrån de äldres behov för att sedan referera till ekonomin som högst styrande.  

 

En studie som tar upp den svenska biståndshandläggarens etiska dilemman i 

behovsbedömningen av äldre vårdberoende personer, och som således är inne på samma spår 

som förevarande studie, är Dunér och Nordström (2003). De diskuterar i sin studie två typer 

av etiska dilemman som kan uppstå i mötet med den äldre och dennes anhöriga; äkta 

dilemman och skendilemman. Det äkta dilemmat är direkt kopplat till den äldre och dennes 

självbestämmande i relation till biståndshandläggarens ansvar för välfärdsstaten. Det äkta 

dilemmat beskrivs som omöjligt att kompromissa om och som något biståndshandläggaren 

hela tiden behöver hålla levande. Skendilemmat återfinns enligt Dunér och Nordström (2003) 

på grupp- eller organisationsnivå och innefattar de dilemman vilka bland annat uppkommer 

genom konflikt mellan individens vilja och anhörigas syn på den enskildes behov samt 

kommunens möjlighet till att tillgodose den äldres behov. Dessa konflikter går att lösa genom 

bland annat kommunikation där allas värderingar och åsikter får komma fram (ibid.). Dunér 
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och Nordström (2003) menar att biståndshandläggarna ofta känner en otillräcklighet i arbetet 

då det omsorgsmoraliska till följd av den starka rättvisemoraliska tanken får en underordnad 

roll i arbetet. Andersson (2007) tar upp biståndshandläggarens relation till anhöriga och 

menar i sin avhandling att biståndshandläggare ofta ser anhöriga som besvärliga att ha att göra 

med då dessa, särskilt vid avslag om särskilt boende, kan vara påstridiga och otrevliga. Hon 

beskriver hur biståndshandläggarrollen kan ses som en roll fylld av konflikter med andra 

aktörer än den äldre själv och hur biståndshandläggarna därför, för att upprätthålla 

myndighetsrollen, gärna refererar till gemensamma riktlinjer för att kunna göra goda 

bedömningar (Andersson, 2007).  

3.6 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis konstateras att en rad studier har visat på självbestämmandets viktiga roll 

för den äldre personen i allmänhet och den hjälpbehövande äldre i synnerhet. 

Självbestämmandet beskrivs i forskningen som nödvändigt i syfte att inte förlora sin 

värdighet och sin makt, något som flera studier menar är starkt kopplat till ett kvarboende i 

det egna hemmet. Även internationellt sett finns forskning gällande självbestämmandets och 

autonomins stora och betydande roll för den enskilde äldre, samt hemmets betydelse för 

känslan av självständighet. Vad gäller anhöriga och deras roll gentemot den äldre närstående 

och vårdberoende beskriver internationell forskning skillnader mellan de mer konservativa 

länder där anhöriga står för en stor del av omsorgen, eller all omsorg och hjälp, till de 

närstående äldre och de kollektivistiska länder där samhället har ansvar för omsorgen om de 

äldre. Studier visar dock att relationen mellan generationer inte påverkas på ett emotionellt 

plan. Vidare visar svenska studier hur den anhöriga ofta hamnar i skymundan i 

behovsbedömningsprocesser, där dennes behov inte är det centrala. Den anhöriges 

vårdgivande roll har blivit av allt större betydelse för samhället, då minskade resurser inom 

äldreomsorgen lett till ett ökat vårdnadsansvar för den anhörige. Studier visar på att många 

anhöriga har en känsla av tillfredsställelse i den vårdande rollen, även om rollen som 

vårdgivare kan vara tung och krävande. Studier pekar på biståndshandläggarens roll som 

komplex och pressad och på de etiska dilemman biståndshandläggare ständigt möter i sitt 

arbete, både gentemot den äldre och mot dennes anhöriga och andra aktörer. Den tidigare 

forskningen indikerar även att de organisatoriska lagar och regler biståndshandläggare 

behöver förhålla sig till leder till att besluten blir mer standardiserade än individuella. 
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4.  Teoretiska utgångspunkter 

Studiens syfte är att undersöka några biståndshandläggares reflektioner kring sina möjliga 

ageranden i situationer där makar har olika behov. I detta kapitel presenteras de teoretiska 

utgångspunkter utifrån vilka resultaten kommer att analyseras. Då syftet är att undersöka de 

etiska dilemman som kan uppstå för biståndsbedömarna kommer resultatet analyseras genom 

den normativa etiken i syfte att undersöka vad som styr handläggarna i deras agerande. 

Resultatet kommer vidare att analyseras genom Hydéns normmodell, vilken hjälper oss att se 

hur vilja och värderingar, kunskap och möjligheter tillsammans styr handläggarna i deras 

agerande. De teoretiska ramarna presenteras under rubrikerna normativ etik och Hydéns 

normmodell med tillhörande underrubriker. I kapitlet förs även en diskussion kring hur de 

teoretiska utgångspunkterna används i studien, alltså motiveringen till teorin. Detta under 

rubriken motivering och tillämpning av teorin. 

4.1 Normativ etik 
Inte sällan står biståndshandläggare inför val som innebär att de behöver ta ställning till etik 

och normer. Dessa dilemman uppdagas bland annat i de situationer där olika intressen står 

mot varandra och där biståndshandläggaren tvingas agera utifrån frågor som ”vad är rätt och 

vad är fel handlande i den specifika situationen?” utan att det de facto egentligen finns något 

givet svar på vad som verkligen är gott respektive ont handlande (jfr Dunér & Nordström, 

2003; Henriksen & Vetlesen, 2013). Enligt Silfverberg (1999) kräver ett etiskt handlande ett 

personligt ansvar. De etiska situationerna skall ses från fall till fall då varje möte är unikt 

(Silfverberg, 1999). Då etisk teori är mycket omfattande (Dunér & Nordström, 2003) är det 

inom ramen för studien inte möjligt att redogöra för samtliga indelningar. Den normativa 

etiken innefattar direkta frågor om vilket värde en viss handling har och kan grovt delas in i 

nedanstående alternativ (Blennberger, 2005). Nedan presenteras kortfattat dessa (olika men 

kompletterande) etiska utgångspunkter från vilka analysen kommer ta sin utgångspunkt.  

4.1.1 Deontologisk etik 

Den deontologiska etiken har sitt fokus i handlingens kvalitet och/eller egenskap. Denna etik 

benämns ofta även som pliktetik eller regeletik och syftar till att belysa det goda handlandet 

som uttryck för en viss intention eller en god avsikt (Blennberger, 2005). Det är således 

kännedomen om plikter som styr oss till rätt handlande (Henriksen & Vetlesen, 2013). Den 

deontologiska etiken kan få olika karaktär beroende på om man sätter reglerna eller 
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situationen i fokus. Den mer situationsbundna deontologiska etiken belyser handlingen i en 

viss unik situation och brukar kallas just situationsetik (Blennberger, 2005). Den kanske mest 

kända pliktetikern är den tyska filosofen Immanuel Kant. Enligt Kant skall handlandet styras 

av tanken av att det skulle vara önskvärt att handlingsregeln gjordes om till allmän lag 

(Henriksen & Vetlesen, 1998). Kant tillhör således den del av deontologiska etiker som menar 

att plikterna kan anges med allmänna regler, medan filosofer som Adam Smith förespråkar 

situationsetiken och menar att plikten visar sig i den enskilda handlingssituationen (Hydén, 

2002). 

 

I en rapport för Socialstyrelsen har Svedberg (2002) undersökt etiska aspekter inom 

socialtjänsten. Hon diskuterar här plikternas roll och menar att behovet av att diskutera 

händelser och möjliga handlingsalternativ är mycket viktigt och att yrkesverksamma inom 

socialtjänsten ofta finner det svårt att stå emellan olika plikter och möjligheter. Svedberg 

(2002) lyfter Sarah Banks diskussion rörande plikter inom socialtjänsten och menar att en 

socialarbetare inte bara har plikter gentemot klienten och yrket utan även mot arbetsplatsen 

och samhället i stort. När dessa plikter kolliderar behöver således den professionella avgöra 

vilken plikt som skall gå före de andra.  

4.1.2 Teleologisk etik 

Då vi resonerar kring vad som är rätt och fel i relation till hur de sammantagna 

konsekvenserna för handlandet blir talar vi om konsekvensetik, vilket är en annan beteckning 

på den teleologiska etiken. Det är således inom den teleologiska etiken följderna eller 

ändamålet av ett handlande som styr hur etisk riktig handlingen är (Blennberger, 2005; 

Henriksen & Vetlesen, 2013).  

 

Vid varje beslut skall man fråga sig vilken handling som leder till största möjliga nytta, vilket 

betyder att olika principer och regler vilka är till stor hjälp inom den deontologiska etiken här 

spelar en underordnad roll (Dunér & Nordström, 2003). Inom den teleologiska etiken har vi 

två utgångpunkter (eller frågor) att utgå ifrån. Den ena handlar om vilka vi skall ta hänsyn till 

då vi mäter förväntade konsekvenser och den andra avser vad en god konsekvens är 

(Blennberger, 2005). 
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4.1.3 Dygdetik 

Dygdetiken kommer från en äldre moralfilosofi med filosofer som Aristoteles, Platon och 

Hume som förespråkare (Nordenstam, 2013). Dygdetiken är den äldsta normativa traditionen 

i västvärlden och har sina rötter i den grekiska civilisationen (Hydén, 2002). Henriksen och 

Vetlesen beskriver en dygd som ”[…] en stabil attityd som sätter oss i stånd till att förverkliga 

det goda” (Henriksen & Vetlesen, 2013 s. 218) och Hydén beskriver dygden som ”en 

mänsklig egenskap som är moraliskt god” (Hydén, 2002 sid 88). Dygdetiken har följaktligen 

utgångspunkten i personers egenskaper snarare än i universella principer och beskriver hur 

våra personliga kvaliteter leder oss till moraliskt riktiga handlingar (Dunér & Nordström, 

2003). Villkoren för att handla riktigt beskrivs ofta som en analys av de karaktärsegenskaper, 

eller dygder, som är förutsättningen för ett kompetent handlande (Nordenstam, 2013). Enligt 

Nordenstam (2013) lyfter den gamla filosofen Aristoteles detta genom att betona att moralisk 

omdömesförmåga förvärvas genom att man först handlar efter mer erfarna personers ledning, 

för att sedan på egen hand genom reflektion och egen handling komma fram till moraliskt 

riktiga beslut. Omdömesförmågan kan således enbart läras genom erfarenheter (ibid.). En 

händelse kan dock bara, enligt Silfverberg (2005) bli en erfarenhet om personen rannsakar sig 

själv och reflekterar över händelsen. En dygd kan sägas vara en gyllene medelväg. Att vara 

dygdig kan förklaras i att man i sitt handlande undviker ytterligheter och att ha ett 

”både/och”-tänkande (Dunér & Nordström, 2003). Silfverberg (2005) beskriver dygden som 

en hållning eller ett förhållningssätt som innebär att en person har en förmåga att känna och 

överväga sitt handlande så att det blir adekvat för situationen. 

 

Kritiker har, enligt Hydén (2002), problematiserat dygdetiken genom att ställa frågan om hur 

vi kan veta att någon är dygdig. Hydén lyfter hur dygden brukar ses i motsats till lasten och 

att de personer som är dygdiga saknar laster. Enligt Hydén (2002) menade Aristoteles i sitt 

verk Nichomakeanska Etik (384 – 322 f Kr) att man bör finna en balans mellan dygd och last. 

Han skiljde mellan intellektuella dygder och karaktärsdygder. De intellektuella kan man få 

undervisning i och karaktärsdygderna behöver regelbunden träning. Dunér och Nordström 

(2003) menar att en gedigen reflektion kring sin egen erfarenhet samtidigt som man får ta del 

av andras erfarenheter och reflektioner gör det möjligt att uppnå en moralisk klokhet, vilken 

är nödvändig för att kunna fatta riktiga beslut. 
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4.1.4 Diskursetik 

Diskursetiken, eller den kommunikativa etiken som den ibland kallas, fokuserar på samtalet 

mellan två personer som grund för att lösa etiska problem. Moral och gott handlande skapas 

enligt diskursetiken i en gemensam diskussion med andra (Dunér & Nordström, 2003). De 

moraliska uppfattningar vi har utvecklas i dialogen med andra, vilket i sin tur leder till en 

insikt i vad som är rätt att göra (Henriksen & Vetlesen, 2013). Nordenstam (2013) beskriver 

diskursetiken som en från den mer monologa etiken ersättande kraft där dialogen får en större 

innebörd. Nordenstam beskriver det på följande vis: 

”En handling kan betraktas som moraliskt acceptabel om man har blivit överens om det i en fri 
och välinformerad diskussion med hänsyn till alla berörda parters intressen.” (Nordenstam, 
2013 sid 32). 

Inom den kommunikativa etiken är alla likvärdiga och alla har rätt att vara med i 

diskussionen kring viktiga frågor. Skulle någon bestämma över någon annans huvud 

försvinner grundtanken om allas lika värde. Det är således mot god moral att genom tvång 

utöva makt mot någon annan (Dunér & Nordström, 2003). Pettersson (2000) menar att 

omsorgssituationer ofta innefattar en svag person med en minskad möjlighet att uttrycka 

sitt självbestämmande eller sin vilja. Pettersson (2000) menar att en förutsättning för 

självbestämmande är en kompetens i utförandet av det, vilket betyder att en minskad 

förmåga att utöva självbestämmande också kan leda till en minskad grad av 

självbestämmande. Dunér och Nordström (2003) menar att mötet mellan 

biståndshandläggare och äldre inte är jämbördigt trots att båda parter kan dela samma 

normer och värderingar. Detta då biståndshandläggaren även har de organisatoriska 

ramarna att ta hänsyn till, varför denne många gånger behöver agera medlare mellan å ena 

sidan etik och normer och å andra sidan organisatoriska förhållanden. 

4.2 Hydéns normmodell 
Rättssociologen Håkan Hydén (2002) bygger sina teorier på normvetenskap. Hydén talar om 

Vilhelm Auberts definition av normer och menar att ”sociala normer er satt samman av 

forventningar” (Hydén, 2002 sid 99). Han tillägger även hur förväntningarna behöver 

innefatta en grad av stabilitet för att bli normer. För att tydliggöra normens betydelse kan 

Auberts beskrivning (genom Hydén, 2002) av teorier om Egot (jaget) och Alter (den andre) 

användas. Aubert menar att individer kan generalisera sig fram till regler genom vad de 

tidigare lärt sig. ”Kraven som omgivningen ställer på Ego har blivit till krav som Ego ställer 
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på sig själv” skriver Hydén (2002, sid 99). Enligt Hydén finns normer såväl på makronivå 

vilka rör kollektiva intressen, på mesonivå där (exempelvis) organisationer utvecklat ett 

normsystem och på mikronivå där människor har sina egna inbördes förhållanden och sina 

förhållanden till övriga nivåer (Hydén, 2002). Normen är enligt Hydén (2002) alltid en 

potentiell handling som står mot de materiella och strukturella förhållanden i vilken 

handlingen utspelar sig. 

 

Enligt Hydén behöver vi förstå normens dubbla betydelse – den kan både vara existerande 

som sådan och användas som ett instrument genom vilket vi kan förstå mänskligt handlande i 

olika situationer. Det sistnämnda kan således hjälpa oss att förstå vilka normer som påverkar 

och styr vårt beteende, vilket är syftet med användningen av normmodellen (se nedan) som 

teoretisk utgångspunkt i förevarande studie (Hydén, 2002). Normen har enligt normmodellen 

tre förutsättningar – vilja och värderingar (V), kognition och kunskap (K) och systemvillkor 

och möjligheter (SM), vilka tillsammans påverkar en persons agerande. Delarna integrerar 

med varandra med olika styrka i normer och kan inte ses som tre olika funktioner. 

 

Figur 1. Håkan Hydéns normmodell. 

 

 

Källa: Hydén (2002 sid. 284) 

 

Modellen ovan visar hur det bakom vilja, möjligheter och kunskap finns bakomliggande 

förutsättningar. Viljan styrs exempelvis av vilka värden och drivkrafter vi som människor har, 



 28 

vilka leder oss till vissa handlanden. Vad gäller kunskap är kognitionen viktig, det vill säga 

hur vi ser på världen styr också hur vi handlar. Kunskapen är här inte enbart knuten till boklig 

bildning utan syftar även till social och kommunikativ kompetens och annan tyst kunskap. 

Möjligheterna har sina systemvillkor som bakomliggande förutsättningar. Normmodellen har, 

enligt Hydén (2002), på ett analytiskt plan flera fördelar. Han menar att man genom att 

studera normer kan se människors motiv till sitt handlande och genom detta också få en bild 

av aktörernas egenskaper, subjektiva kunskap, objektiva systemförutsättningar och förmåga 

att handla i enlighet med normen. Hydén menar att en stor fördel även är att de känslomässiga 

förhållandena kan tas i beaktan då man studerar normer. 

4.3 Motivering och tillämpning av teorin 
Etik och moral är vida begrepp som innefattas av flera teorier, skilda meningar och många 

grenar. Jag har, liksom Dunér och Nordström (2003) i denna studie valt att se etik och moral 

som med varandra synonyma begrepp vilka innefattar de principer som styr vårt handlande. I 

förevarande studie har ovanstående normativa etiska principer valts för analysen av det 

presenterade resultatet då dessa grenar ses som vanligt förekommande (Dunér & Nordström, 

2003). Jag tror likt Dunér och Nordström (2003) att begreppen här behöver skiljas åt i analys 

av materialet, men att de ej skall ses som helt åtskilda från varandra i en reell kontext. I 

analysen kommer de normativt etiska principerna att stå som grundläggande 

analysinstrument, och Hydéns normmodell som en kompletterande, om än viktig, del i syfte 

att på ett tydligare sätt konkretisera de olika delar som kan påverka handläggaren i deras 

beslut. Vad gäller normmodellen kommer en förenklad version av denna att användas för att 

söka tydliggöra vad det är som styr handläggarnas (tänkta) ageranden i de olika situationerna. 

Det är således huvuddragen i Hydéns modell som kommer användas. I analysen kommer V 

att svara på frågor som ”vad styr handläggaren?” och ”vad vill handläggaren?”. K står för den 

kunskap och erfarenhet handläggaren besitter och vilken utbildning handläggaren har. SM 

symboliserar de lagar och organisatoriska ramar biståndshandläggarna behöver ta hänsyn till i 

sitt agerande. SM står även för de möjligheter och hinder biståndshandläggaren ser i den 

givna situationen. Genom att analysera delarna tillsammans kan således en sammantagen bild 

av ett tänkt agerande utifrån handläggarnas utsagor visas. 



 29 

5.  Metod 

Nedan presenteras studiens metodologi. Detta sker i form av en redogörelse för mitt val av 

metod, urval, avgränsningar och tillvägagångssätt. I detta kapitel följer även en diskussion 

kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för studien samt en redogörelse för 

forskningsetiska överväganden för studiens genomförande och användning. 

5.1 Metodval 
Det var innan studiens start viktigt att fundera över vilken metod som svarade bäst på studiens 

syfte (Widerberg, 2002). Det är den kvalitativa beskrivande metoden som denna studie utgår 

ifrån. Detta då studien syftar till att beskriva och förstå biståndshandläggarens reflektioner 

och tankar kring sitt agerande i vissa situationer snarare än att förklara ett visst fenomen, 

något som oftast hör till den kvantitativa forskningsmetodiken (jfr ex. Fejes & Thornberg, 

2009). Olika fenomens mening och innebörd är två av den kvalitativa forskningens mål att 

studera. Det handlar alltså snarare om att kartlägga subjektiva egenskaper än att finna stora 

mängder kvantifierbar data (Widerberg, 2002) och svarar mer på frågor i termer av ”hur” 

istället för ”hur många” (Silverman, 2005). Målet med studien är inte att få ett stort 

representativt datamaterial, utan snarare en mer djupgående och heltäckande förståelse för 

deltagarna i undersökningen vilket med stöd av exempelvis Larsen (2009) gör kvalitativ 

forskningsmetod fruktsam för syftet med denna studie. Till skillnad från en kvantitativ studie 

ger den kvalitativa metoden utrymme för både informanten och forskaren att fånga upp 

oklarheter i frågor eller begrepp samtidigt som den ger utrymme till forskarens analyserande 

och tolkande förhållningssätt och ger en större möjlighet till att undersöka någonting på 

djupet (Fejes & Thornberg, 2009), något som är betydelsefullt i denna studie.  

5.1.1 Vinjettmetoden 

Jag har valt att genomföra min kvalitativa studie genom vinjettmetoden, som enligt Jergeby 

(1999) är lämplig för att undersöka personers bedömningar och val utifrån specifika 

situationer. Vinjetter kan beskrivas som korta berättelser som beskriver en situation, person 

eller händelse. Ett kriterium för användningen av vinjetter som metod är att de ska vara 

verklighetstrogna (Soydan, 2005), något jag vid intervjuerna frågade informanterna om de 

ansåg dem vara. Samtliga personer hade stött på liknande situationer i sitt arbete som 

biståndshandläggare. Valet av vinjetter som metod motiveras genom att jag genom dessa kan 

åskådliggöra och synliggöra för handläggaren verkliga situationer i arbetet. Vinjettmetodens 
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styrka är bland annat att intervjupersonerna ställs inför samma fall, något som gör att jag kan 

jämföra deras tankar och åsikter om sitt möjliga handlande i de olika situationerna (jfr 

Jergeby, 1999). En kritik mot vinjettmetoden kan vara att de situationer som presenteras är 

fiktiva (ibid.). Det medför således att intervjupersonernas utsagor inte behöver 

överensstämma med det verkliga handlandet. Då syftet med studien inte är att undersöka hur 

handläggarna i verkligheten skulle agera utan att snarare undersöka hur deras resonemang ser 

ut kring de presenterade fallen fungerar dock vinjetterna bra som utgångspunkt för intervjun. 

Två vinjetter konstruerades inför mötet med intervjupersonerna. De utgår båda från 

situationer där en make/maka är beroende av stöd och där den andra maken/makan inte längre 

orkar med situationen i hemmet. De grundläggande skillnaderna vinjetterna emellan är åldern 

på makarna och att den ena maken har en demenssjukdom och att den andra är somatiskt sjuk. 

Vinjetterna återfinns i sin helhet i bilaga 2. Vinjetterna utformades genom min egen 

erfarenhet som biståndshandläggare och har inspirerats av situationer jag själv mött. Jag har 

även tagit stöd av min handledare Ann-Britt Sand i utformandet. Vinjetterna användes som 

grund för intervjun, utifrån vilka en semistrukturerad intervjuguide (se nedan) utformades. 

5.1.2 Den semistrukturerade intervjun 

Jag har valt att utifrån ovan presenterade vinjetter ha enskilda intervjuer med 

biståndshandläggare. Syftet med intervjun som metod är att som genomförare av intervjun ta 

in och förstå sig på intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997). Enskilda kvalitativa intervjuer 

har valts med anledning av att jag söker ett djup i intervjupersonernas resonemang snarare än 

en diskussion handläggare emellan, vilket hade varit fallet med fokusgruppsintervjuer. Med 

exempelvis fokusgruppsintervjuer som jag också övervägde att använda mig av hade jag dock 

kunnat undersöka hur förståelsen för hur ett visst fenomen skapas i dynamiken och 

diskussionen handläggare emellan (Wibeck, 2009), något som bland annat Boström (2014) 

menat varit en stor styrka i sin avhandling med fokusgrupper. Baksidorna av 

fokusgruppsintervjuer är dock att de kan leda till en i diskussionen dominerande person eller 

till att alla inte vågar uttrycka sin åsikt (Bryman, 2009; Wibeck, 2011). Det har även visats att 

en större enighet funnits i studier med fokusgruppsintervjuer, då personerna kan komma att 

diskutera sig fram till ett gemensamt ställningstagande i frågan istället för att uttrycka sin 

initiala åsikt i frågan (Bryman, 2009).  

Deltagande observationer är tillsammans med intervjuer den vanligaste formen av kvalitativ 

forskning och brukar beskrivas som att forskaren söker studera ageranden i den miljö där 
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dessa verkar (Widerberg, 2002), är också vanligt som komplement till den individuella 

intervjun (se ex Johansson, 2013). Observationen inbegriper dock en etisk aspekt då forskaren 

följer med de deltagande personerna i olika situationer, något som kan bli problematiskt i 

mötet med klienter (jfr Bryman, 2009). Atkinson och Coffey (2003) tar upp frågan om 

huruvida observationer leder till mer sanningsenliga resultat, då intervjuer ofta ifrågasätts med 

huruvida man vet att intervjupersonen talar sanning. Oavsett huruvida observationer gett mer 

sanningsenlig information är jag i denna studie intresserad av biståndshandläggarnas tankar 

och åsikter kring sitt möjliga agerande, snarare än hur de faktiskt agerar, varför jag valt bort 

observationer som metod. Bryman (2001) lyfter den kvalitativa intervjuns kvalitet och 

användbarhet genom att bland annat (förutom tidigare benämnda positiva egenskaper) 

beskriva den som mer etisk försvarbar med förklaringen att den inte inkräktar lika mycket på 

människors liv. Något annat Bryman (2001) pekar på är att det i en intervjusituation är lättare 

att fokusera på specifika ämnen än det hade varit under ett observationstillfälle. Genom 

intervjuer kan enligt Widerberg (2002) biståndshandläggarnas, i det här fallet subjektiva 

berättelser och erfarenheter, komma fram på ett bra sätt.  

5.2 Urval och avgränsningar 
För att finna svar på syftet med studien om äldreomsorgens biståndshandläggares reflektioner 

och åsikter är det således hos dessa personer jag finner min empiri. Det är även dessa som 

utgör studiens population. För att genomföra studien behövs ett av populationen mindre urval. 

Urvalet består av biståndshandläggare inom Stockholms stad. Urvalet förklaras genom min 

egen geografiska plats och genom rimligheten inom ramen för studiens utförande. Viktigt var 

även att de handläggare som medverkar i studien alla utgår från samma riktlinjer (i detta fall 

Stockholms stads) för att premisserna skulle vara desamma. För att nå mitt tänkta urval 

användes en typ av bekvämlighetsurval.1  

 

I studien deltog tio biståndshandläggare från sju olika stadsdelar inom Stockholms stad. Det 

är således dessa som utgör urvalsgruppen. Handläggarna i urvalsgruppen hade olika lång 

erfarenhet av yrket, var av varierande ålder och gruppen bestod av både kvinnor och män. I 

studien medverkade nio kvinnor och en man. Personen med kortast erfarenhet av 

biståndshandläggaryrket hade arbetat som handläggare ett år och den med längst erfarenhet 

hade arbetat nio år. Eftersom studien fokuserar på biståndshandläggarnas reflektioner och 

                                                
1 Mer om detta under rubriken tillvägagångssätt. 
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ageranden har utsagor och åsikter från de äldre själva och deras anhöriga uteslutits. En 

geografisk avgränsning har även som tidigare nämnt gjorts genom att studien enbart innefattar 

personer inom Stockholms stad. För att intervjupersonerna på ett tillfredsställande sätt skulle 

kunna diskutera ämnet gjordes även avgränsningar genom att nyanställda biståndshandläggare 

(personer som arbetat med biståndshandläggning mindre än ett år) inte inkluderades i studien.  

5.3 Tillvägagångssätt 
För kontakt med biståndshandläggare i Stockholms stad sändes epost med information om 

studiens syfte och mål ut till de olika stadsdelarna. Vid de stadsdelar jag sedan tidigare hade 

kontakt med handläggare har dessa använts som kontaktpersoner med uppgift att 

vidarebefordra informationen om studien vidare till sina kollegor. Kontaktpersonerna har av 

etiska skäl inte använts som intervjupersoner i studien. De stadsdelar där kontaktpersoner ej 

fanns sändes information via enhetschefer eller biträdande enhetschefer att vidarebefordra till 

handläggarna. Intresserade biståndshandläggare kunde därefter kontakta mig per epost eller 

telefon för vidare information om studiens utformning, syfte, mål och användning samt kring 

etiska ställningstaganden i samband med studien. Urvalsmetoden kan benämnas som en typ 

av bekvämlighetsurval eller snöbollsurval, en urvalsmetod som inte sällan är förekommande 

inom den kvalitativa forskningen (jfr Bryman, 2009). Empirin till grund för uppsatsen 

samlades in genom personliga möten med de handläggare som på frivillig basis kontaktat mig 

för medverkan i studien.  

 

Jag vill här lyfta anonymiteten i studien. Då jag i flera fall använt mig av för mig kända 

kontaktpersoner på stadsdelsförvaltningarna för att nå mina intervjupersoner finns risk att 

intervjupersonerna för dessa personer inte till fullo är anonyma i sin medverkan. Jag har 

ändock i studiens resultatdel anonymiserat till den grad att de personer vilka är medvetna om 

en eller två personers medverkan inte med säkerhet kan veta vad dessa personer uttryckt. 

Även i de fall jag använt mig av uttryck såsom ”de flesta handläggare anser att” eller ”det 

rådde en samsyn kring…” betyder det inte att samtliga intervjupersoner höll med i den 

specifika frågan. I de fall jag uttryckt att ”en handläggare anser att…” betyder det heller inte 

att det var den enda intervjupersonen som var av den åsikten. Jag har ur etisk aspekt även sökt 

ha med fler motstridiga åsikter för att ge en så rättvis bild av materialet som möjligt. Dock vill 

jag lyfta att de tolkningar som gjorts i analysen av materialet är mina egna. 
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5.3.1 Vinjetterna och den semistrukturerade intervjuguiden 

Två vinjetter och en semistrukturerad intervjuguide (vinjetter och intervjuguide återfinns i 

bilaga 2 och 3) utformades inför intervjun (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). I den 

semistrukturerade intervjun finns bestämda teman, och kanske även frågeställningar, att utgå 

ifrån under intervjutillfället. Frågorna behöver dock inte komma i turordning och utrymme 

ges för frågeställningar som ej finns med i intervjuguiden (Bryman, 2011). Liksom Mattsson 

(2005) har jag haft den semistrukturerade intervjuguiden som hjälp för att minnas frågor och 

teman och har därav inte lagt större vikt vid att intervjuerna inte alltid hållit sig till dessa, utan 

dessa har stundvis, som Mattsson (2005) beskriver, ”vandrat iväg” (Mattsson, 2005 sid 55). 

Huvudsaken i intervjuerna var dock att samtal kring det tänkta ämnet och de tänkta teman i 

guiden följdes (jfr Mattsson, 2005). 

Vinjetterna sändes till intervjupersonerna innan intervjutillfället med syftet att genomläsning 

och reflektion kring vinjetterna redan påbörjats vid intervjutillfället. Den semistrukturerade 

intervjuguiden utgick från frågor rörande de två vinjetterna, jämförande frågor dem emellan 

samt generella frågor kring dilemman då makar vill olika. I syfte att kontrollera vinjetternas 

relevans och intervjuguidens utformning samt för att undersöka eventuella oklarheter gjordes 

innan studiens start en pilotintervju med en biståndshandläggare som inte deltog i 

intervjuundersökningen. Efter pilotundersökningen reviderades intervjuguiden något. 

Situationen i vinjetterna sågs av biståndshandläggaren som vanligt förekommande situationer, 

varför de inte reviderades efter pilotintervjun (jfr Johansson, 2013). 

5.3.2 Genomförandet av intervjuerna 

Jag har träffat studiens tio informanter vid ett tillfälle vardera. Informanterna fick själva 

bestämma plats för intervjun. Sju intervjuer skedde på respektive handläggares arbetsplats 

och tre på offentliga men ostörda platser under kvällstid. Intervjuerna genomfördes under 

mars och april 2015 och varade mellan 35 och 60 minuter. Merparten av intervjuerna tog 

mellan 45 och 60 minuter. Vid mötet hade intervjupersonerna vinjetterna i pappersformat 

framför sig. De hade inte innan mötet blivit tilldelade de frågor som skulle komma att ställas 

till vinjetterna. Detta var av mig ett medvetet val då jag ville att intervjupersonerna skulle få 

tänka fritt kring de två situationer de fått sända till sig. Intervjuerna började med att 

intervjupersonen kort fick berätta hur länge denne arbetat som biståndshandläggare för att 

sedan, innan frågorna kring vinjetterna, få berätta om självbestämmandet i stort samt kring 

vilka insatser enheten har att erbjuda anhöriga. Samtliga intervjuer spelades med 
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intervjupersonernas samtycke in genom ljudupptagning och transkriberades därefter 

ordagrant. I resultatredovisningen har upprepningar, kortare pauser och skratt tagits bort i 

syfte att få ett mer läsvänligt format. 

 

Intervjuns fysiska plats faller inom de etiska aspekterna kring studiens genomförande. Jag vill 

här lyfta det faktum att en del av intervjuerna hölls på offentliga platser, vilket måhända kan 

ha påverkat dessa intervjupersoners utsagor. Även om intervjuerna hölls på avstånd från 

personer i närheten kan jag inte med säkerhet påvisa att dessa personer inte hörde delar av 

samtalet. Jag menar att detta kan ha påverkat intervjupersonerna till att inte kunna berätta allt 

de hade kunnat om intervjun istället hade genomförts i ett enskilt rum. 

5.3.4 Analysmetod 

Inom kvalitativ forskning kan analysmetoden beskrivas som den process där forskaren 

undersöker och arrangerar sitt material för att komma fram till ett resultat (Fejes & 

Thornberg, 2009). Insamlat data analyserades i denna studie genom en så kallad kvalitativ 

innehållsanalys (jfr Bryman, 2009). Den transkriberade materialet från intervjuerna lästes, för 

att få en överblick och för att bekanta mig med materialet, först förutsättningslöst igenom ett 

par gånger. Därefter lästes texterna noggrant och selektivt i syfte att ta ut meningsbärande 

enheter som fångade essensen av materialet. De utvalda meningarna sammanfattades i ett 

antal koder (centrala ord eller kortare meningar), som sedan grupperades in i mindre 

kategorier. Kategorierna utmynnade i övergripande teman som sammanfattade 

huvudresultatet av intervjuerna (jfr Boström, 2014; Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Bearbetning och analys i denna studie genomfördes således genom en innehållsanalys i form 

av bland annat genomläsning, kategorisering och tolkning av materialet (Bryman, 2011; Fejes 

& Thornberg, 2009). Resultatet av studien analyserades utifrån tidigare forskning och genom 

de forskningsteoretiska utgångspunkterna för studien i syfte att söka förståelse för hur 

biståndshandläggarna reflekterar och agerar i olika situationer.  

 

Jag vill poängtera att jag redan innan studiens start valt att analysera resultatet utifrån den 

normativa etiken och således inte låtit mitt resultat av intervjuerna välja utgångspunkt för 

analysen. Jag menar att jag genom detta relativt deduktiva angreppssätt kan ha kommit att 

missa vissa aspekter av det intervjupersonerna berättade för mig under intervjuerna. Den 

andra delen av de teoretiska utgångspunkterna, Hydéns normmodell, tillkom dock efter att 
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studien startat, något jag ser som ett tecken på att den normativa etikens olika delar ändå 

tjänade ett gott syfte i analysen av materialet. Genom analys av studiens resultat genom den 

normativa etiken växte ett antal teman fram. Det visade sig genom analysen att handläggarna 

inte enbart hade de olika etiska aspekterna att ta hänsyn till, utan även hur olika drivkrafter 

hos handläggarna, genom det system och den organisation handläggaren arbetar i, kunde 

möjliggöra eller förhindra vissa ageranden. För att kunna analysera denna aspekt av resultatet 

krävdes således en annan dimension, i detta fall i form av Hydéns normmodell, för att ta fasta 

på dessa bitar. Genom den initiala analysen upptäcktes även att den kunskap en handläggare 

har med sig i arbetet kunde komma att påverka dennes agerande gentemot den äldre och 

dennes make eller maka. Även detta var något som genom Hydéns normmodell kunde 

analyseras vidare. 

5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
En god validitet kännetecknas av att det finns en stark överensstämmelse mellan forskarens 

empiri och de teoretiska idéer som denne utvecklar. Det kan således till viss del slarvigt 

förklaras med frågan har jag undersökt det som det var avsett att undersöka? (jfr Bryman, 

2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar att en god validitet handlar om att kunna 

argumentera för trovärdigheten i sanningsanspråken. För mig handlar validitet i mångt och 

mycket om noggrannhet och tydlighet och jag ser en god validitet som mycket viktig och som 

något högt eftersträvansvärt i min studie. I avsikt att stärka validiteten jag har sökt ha en 

tydlighet under hela forskningsprocessen, bland annat genom att de deltagande informanterna 

har blivit väl informerade om studiens syfte, och att tolkningar av intervjupersonernas utsagor 

har gjorts på ett så objektivt sätt som möjligt från min sida. Jag har även sökt använda många 

citat från intervjuerna för att stärka trovärdigheten i mina utsagor. Jag har förhållit mig kritiskt 

till mina tolkningar och varit lyhörd för åsikter från handledare och andra läsare. För att ge en 

sanningsenlig bild av intervjupersonernas åsikter har jag i resultatdelen presenterat såväl 

generella uppfattningar såväl som enskilda och utstickande åsikter på olika punkter. Dock kan 

tilläggas att jag ibland skriver ”många handläggare var av åsikten att…” eller ”flertalet 

handläggare ansåg att…” utan att i dessa fall ta med de handläggare som var av annan åsikt än 

det stora flertalet. Jag menar dock att det presenterade i dessa fall är representativt för det 

helhetsintryck jag fått inom det specifika området och/eller för den specifika frågan. 

 

Studiens reliabilitet, eller tillförlitlighet, syftar till huruvida studien kan replikeras (upprepas) 

av andra forskare och i andra sammanhang (Bryman, 2009). För att stärka denna anser jag att 
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det torde vara viktigt med en transparens genom hela forskningsprocessen, där det tydligt 

redogörs för de olika stegen jag tar. Detta för att på ett enkelt sätt kunna genomföra studien 

igen. Kvale och Brinkmann (2008) diskuterar reliabilitet och ledande frågor och menar att de 

ledande frågorna både kan stärka och förminska reliabiliteten. Jag har i min studie enbart 

använt mig av ledande frågor vid de tillfällen de syftar till att bekräfta att jag uppfattat 

personernas åsikter på rätt sätt, vilket i min mening lett till en minskad grad av missförstånd 

och en ökad reliabilitet.  

 

Generaliserbarheten (om studiens resultat kan generaliseras till andra områden eller till större 

grupper än den undersökta gruppen) inom kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ 

forskning, kan innefatta en förståelse för en process eller ett visst fenomen, vilket i andra 

situationer eller med andra grupper kan identifieras (Fejes & Thornberg, 2009). 

Generaliserbarheten i studien torde kunna stärkas genom det faktum att biståndshandläggare i 

Sverige i det stora hela arbetar på samma sätt och möter liknande typer av problematik. Jag är 

dock till fullo medveten om att de åsikter de tio handläggare jag intervjuat inte nödvändigtvis 

behöver vara representativa för andra handläggares åsikter. Samtliga handläggare i studien 

arbetar inom Stockholms stad och arbetar utifrån de riktlinjer staden lagt fram. Det kan därav 

ses som möjligt att resultatet i viss mån kan generaliseras till andra handläggare inom staden, 

då igenkänningen av resultatet i studien kan identifieras i andra situationer (jfr Fejes & 

Thornberg, 2009). Sohlberg & Sohlberg (2009) tar dock upp att intervjustudier ofta 

generaliseras med logiken att det är de förhållanden eller mekanismer intervjupersonerna 

skildrar som kan iakttas i andra sammanhang och således generaliseras.  

5.5 Forskningsetiska överväganden 
Jag har i mina forskningsetiska överväganden utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet u.å.). En masteruppsats kan uppfattas tämligen liten i relation till 

större studier men är ändå betydelsefull och kräver en gedigen etisk reflektion. Alla studier 

som inbegriper människor bör genomsyras av ett etiskt förhållningssätt som genom hela 

forskningsprocessen tas i beaktning och överväganden göras kring balansen mellan 

kunskapsnytta och eventuell skada på individen. Forskning ska således vara motiverat för att 

uppnå god forskningsetik (Vetenskapsrådet u.å.).  

 

Vid kontakten med de olika beställarenheterna informerades kontaktpersonen och/eller 

enhetschefen om studiens syfte och mål. Intresserade intervjupersoner fick sedan via epost 
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ytterligare ett informationsbrev med vidare beskrivning om studiens mål och syfte, om 

frivilligheten att delta, om anonymiseringen kring studien samt om vad intervjuerna kommer 

att användas till. I samband med intervjun berättade jag återigen om studiens syfte och om 

den frivillighet som råder kring medverkan i studien, intervjupersonens rätt att när som helst 

avbryta intervjun och rätten att välja att neka svar på ställda intervjufrågor. Vi gick även kort 

igenom vad intervjun skulle komma att handla om. 

 

Då informanterna informerats om att en anonymisering kommer att ske har jag i min 

transkribering av de olika intervjuerna valt att kalla varje intervjuperson för IP (förkortning 

för intervjuperson) följt av ett nummer (1-10) för att skilja de olika intervjuerna åt. I de fall 

jag som intervjuare citeras benämns jag som I (förkortning för intervjuare). Jag har genom 

transkriberingen även bytt ut eventuella uppgifter som kan härledas till personen, såsom 

stadsdelens namn, personens namn eller namn på särskilda boenden i stadsdelen. Jag har även 

ändrat vissa uttryck som, för personen kända kollegor och vänner, måhända kan härledas till 

personen. De inspelade intervjuerna har under transkriberingstiden förvarats på säker plats för 

att efter det att transkriberingen varit klar raderats.  

5.5.1  Förförståelse 

Då studien fokuserar på biståndshandläggare i Stockholms stad och jag som författare själv 

arbetar som biståndshandläggare är en kort diskussion om förförståelse i ämnet viktig. Detta 

då en alltför nära koppling till studieämnet kan vara svårt om en distans inte kan uppnås. Risk 

kan finnas att författaren redan vet för mycket om ämnet för att kunna hålla en objektiv 

ställning (Trost, 2014). Vid tolkning av intervjuer blir det jag som undersöker fenomenet som 

blir studiens mätinstrument. Den mänskliga faktorn, eller min tolkning, spelar således in 

vilket kan göra det svårt att ge en objektiv bild av fenomenet. Detta kallas för 

intervjueffekten. Intervjueffekten är en tydlig nackdel med den kvalitativa intervjun. Intervjun 

som metod och intervjuarens tolkning utifrån sin egen förståelse kan påverka resultatet. 

Exempelvis kan informanten ge de svar hon tror intervjuaren eftersöker (Patel & Davidsson, 

2011). Jag har i hela processen, från utformning av intervjufrågor till intervjutillfället och i 

tolkningen av personernas utsagor varit medveten om den förförståelse jag har i ämnet och 

den makt jag har att göra tolkningar på det jag genom intervjuerna kommit att få ta del av. 

Min medvetenhet om detta kan i mångt och mycket ha hjälpt mig genom mina försök att vara 

så objektiv som möjligt. Jag är medveten om ämnets etiska svårigheter och har full förståelse 

för det faktum att etiska dilemman för intervjupersonerna kan vara komplicerade att tala om. 
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Jag menar dock att ett etiskt dilemma för mig som genomförare av studien kan vara att jag 

tror mig förstå vad intervjupersonerna tänker och menar, och således inte ställer de 

följdfrågor jag utan förförståelse hade gjort.  
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6.  Presentation av resultat och analys utifrån den 
normativa etiken 

Nedan presenteras studiens resultat, vilket görs genom att belysa de mest frekvent 

återkommande teman vilka utkristalliserats genom intervjuerna. De teman som genomgående 

varit de mest förekommande i intervjuerna, och som tillsammans styr och leder handläggarna 

till deras agerande, visade sig vara självbestämmandet som självklarhet, men även som en 

komplexitet, den anhöriges situation och roll i behovsbedömningen, kommunikations- och 

informationsgivandet från handläggarens sida och de organisatoriska ramar och regler 

handläggarna behöver förhålla sig till. Resultatet analyseras här utifrån den normativa etiken 

och tidigare forskning på området för att i nästa kapitel kopplas till Hydéns normmodell. 

Intervjuerna har utgått från två fiktiva vinjetter vilka kort presenteras nedan. Vinjetterna 

återfinns i sin helhet i uppsatsens bilaga 2.  

 

Vinjett ett (1) beskriver makarna Margit (86 år) och Rolf (88 år). Rolf har en demenssjukdom, 

är mycket orolig och har svårt att bli lämnad ensam längre stunder. Margit uttrycker att hon 

inte längre orkar med situationen och att hon vill att Rolf flyttar till ett särskilt boende, något 

Rolf motsätter sig. Makarna har stöd i form av städning från hemtjänsten. Vinjett två (2) 

beskriver makarna Elsa (69 år) och Nils (68 år). Elsa drabbades för ett antal år sedan av en 

stroke och har idag flera dagliga och nattliga besök från hemtjänsten. Nils stödjer Elsa såväl 

dagtid som under nätterna. Nils orkar inte med situationen men Elsa vill vara kvar i sitt hem. 

De båda hjälpgivande makarna är således själva pensionärer och även om de vill hjälpa och 

stödja sin närstående räcker krafterna inte till. 

6.1 Självbestämmande 
Med utgångspunkt i vinjetterna följer några exempel på när självbestämmandet får styra och 

när det kan blir en komplexitet kring självbestämmandet. 

6.1.1 Självbestämmande som en självklarhet 

De intervjuade biståndshandläggarna är eniga i sin syn på att självbestämmande är en viktig 

grundpelare i deras arbete med utredningar av bistånd till äldre personer. Det är 

självbestämmandet som styr om en äldre person vill ansöka om insatser, vilka insatser 

personen vill ansöka om och vilka insatser personen vill avstå ifrån. En intervjuperson 

berättar att självbestämmandet ”är en central utgångspunkt som alla nya handläggare drillas i” 
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(IP 6) och menar ”att det är viktigt att man hela tiden tänker utifrån den enskilda” (IP 6). Flera 

intervjupersoner berättar om hur en av den äldre personen underskriven ansökningsblankett 

eller muntlig ansökan om insatser krävs för att en utredning skulle starta. Några handläggare 

talar även om det presumtiva samtycket, där den äldre antas vilja ansöka om en viss insats 

även om denne inte är i stånd med att själv kunna uttrycka det. Oavsett ansökningssätt handlar 

det således om att handläggaren ska ”vara säker på att det (…) är vad personen vill” (IP 1). En 

intervjuperson beskriver självbestämmandet på följande vis: 

 
”Det handlar om dels första mötet, att fråga personen vad den personen vill. Hur den vill… för 
det första vad personen behöver hjälp med. Fråga liksom vad behöver du hjälp med? Vad vill du 
ha för hjälp? Hur skulle du vilja att hjälpen såg ut?” (IP 1) 

 

Flera intervjupersoner diskuterar självbestämmandet som grundläggande oavsett den äldre 

personens ålder, fysiska och psykiska tillstånd eller om personen är ensamboende eller 

sammanboende. Att självbestämmandet är styrande menar handläggarna är en självklarhet för 

dem i rollen som just handläggare, men inte alltid för de anhöriga till den vårdbehövande 

äldre. En intervjuperson diskuterar detta i förhållande till Rolfs demenssjukdom i vinjett ett på 

följande vis: 

 
”Men de kan ju säga såhär ja men hur kan du fråga en person som är dement? (…) Att de inte 
kan ge adekvata svar men jag tänker juridiskt att vi inte kan tvinga (…) Vi måste gå på deras 
vilja” (IP 8). 

 

Här diskuteras således socialtjänstlagens betoning på självbestämmandet som en betydande 

faktor i förhållande till eventuella ageranden i vinjett ett. Flera intervjupersoner menade att 

det är den vårdberoende äldres (i det här fallet Rolfs) behov som skall stå i centrum och att det 

är hans självbestämmande som är överordnat andra eventuella viljor eller synpunkter. ”Vi 

måste lyssna på vad han (Rolf) själv vill. Och vi vet om att han har en demenssjukdom men 

det fråntar inte honom hans självbestämmande.” (IP 8), menar en av handläggarna. ”Det är 

liksom det tyngsta man har att hänvisa till känner jag. Mycket mer än våra riktlinjer hit och 

dit för där känner jag att anhöriga eller andra går emot” (IP 5) berättar en annan handläggare 

som menar att självbestämmandet har en tungt vägande ställning i lagen. Vidare berättar en 

intervjuperson följande om den anhöriges viljeyttringar: 
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”Och det lyssnas på anhöriga men det är fortfarande den äldre som är i behov som står i fokus 
hela tiden. För det blir ju såhär, det är ju oroliga anhöriga som tänker och ser mycket annat. 
Men vi kan ju liksom inte ta… det är mer information om att förstå situationen.” (IP 4) 

 

Det är tydligt att intervjupersonernas tankar kring självbestämmandet utgår från en pliktetisk 

ståndpunkt där handläggarna vill vara den äldre personen till lags och är noga med att inte 

göra någonting mot dennes vilja. Handläggarnas tydliga utgångspunkt kring att 

självbestämmandet sågs som en plikt då detta var det juridiskt riktiga agerandet. Att överge 

självbestämmandet betyder således att även överge plikten att agera juridiskt rätt i det 

enskilda fallet. Det primära i detta fall är med andra ord inte att fundera över konsekvenser av 

handlandet eller makarnas relation till varandra och/eller deras gemensamma situation, utan 

snarare att följa de regler och plikter som arbetet innebär rent rättsligt.  

6.1.2 Självbestämmande som en komplexitet 

Samtidigt som intervjupersonerna betonar självbestämmandet som ytterst viktigt är det flera 

som ställer sig frågan ”Hur långt får man sträcka sitt självbestämmande när det går över 

gränsen till att inte få ett bra liv?” (IP 5). Många av handläggarna menar att det är en 

balansgång mellan att se till den äldre personens självbestämmande och att se till personens 

bästa. Detta diskuterades framförallt i relation till demenssjukdom, då handläggarna menade 

att det oftast är personer med demenssjukdom som kan bli en fara för sig själva i hemmet. 

”Hon (Rolfs maka) är jättetrött och det förstår vi men han är inte fara för sig själv” (IP 4), 

berättar en handläggare som menar att självbestämmandet för en demenssjuk person kan 

fungera som en glidande skala där insatser, trots att personen inte gett sitt medgivande, kan 

komma att behöva sättas in om situationen gått för långt. En handläggare berättar att ”folk 

som springer ut i Sverige mitt i vintern i nattlinnet, då… där slutar man att bry sig om vad den 

personen tycker liksom” (IP 7). En handläggare berättar om en situation där 

självbestämmandet kan frångås: 

 
”… vi ska ju alltid se till att personen har det bra och att personen inte far illa. Och där måste 
man ju, vi har ju inga tvångsåtgärder men man måste ju tyvärr gå lite över hans huvud för hans 
eget bästa… och även fruns bästa och barnens. Att han verkligen får den vård han behöver och 
det kanske inte han själv inser då om han är ute och springer på nätterna. Han kanske inte 
förstår att det är natt eller liknande och då kanske man då får gå över hans huvud och sätta in så 
han får den rätta vården.” (IP 10) 

 

Personen bakom citatet ovan menar att insatser kan sättas in om personen far illa, men flera 

handläggare betonar ändå att ett nekande svar på en förfrågan om ansökan om insatser inte 
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kan utredas och således inte heller verkställas, detta oavsett graden av fara. Alla 

intervjupersoner delar alltså inte uppfattningen om att självbestämmandet i vissa fall kan 

kringgås. En intervjuperson berättar om möjligheten för handläggaren att avslå 

hemtjänstinsatser med motiveringen att behovet inte kan tillgodoses i hemmet. Handläggaren 

menar att personen då har ett eget val i att flytta till ett särskilt boende eller i att bo kvar 

hemma, utan önskad ökning av insatser i hemmet. Intervjupersonen menar att det bara finns 

en möjlighet att flytta en person mot sin vilja, något som enligt handläggaren inte kan ske 

genom ett biståndsbeslut: 

 

”Den enda gången någon inte kan bo hemma eller då man kan föra in tvångsåtgärder det är om 
läkaren bedömer att man ska ta in vårdintyg. (…) Att de inte kan åka hem eller att de inte kan 
vistas i boendet men då är det läkarens bedömning. Andra lagar. (IP 8) 

 

Flertalet intervjupersoner menar, även om demenssjukdomen kan leda till en minskad vetskap 

om sitt eget bästa, att vinjett två innehåller fler komplicerade komponenter än vinjett ett. Detta 

dels genom att Elsa i vinjett två redan har testat flera av äldreomsorgens insatser (vilket 

kommer beskrivas ytterligare senare i texten) och dels för att hon har kvar sina kognitiva 

förmågor. Det sistnämnda kan exemplifieras av en handläggares utsaga: 

 
”Hon (Elsa) säger ju emot väldigt starkt och det kan vara svårare att motivera någon som 
verkligen är bestämd på vad de vill mot någon som är demenssjuk och kanske inte riktigt 
förstår. (…) Hon (Elsa) vet ju egentligen att hon klarar ju inte sig hemma men hon har så stark 
känsla att hon inte vill, då kan det vara svårare att motivera.” (IP 9). 

 

Trots att självbestämmandet för handläggarna är A och O, menar flera av intervjupersonerna 

att den omsorgsbehövande Elsa oftare får sin vilja igenom än den omsorgsbehövande och 

demenssjuke Rolf. Detta beskrivs bland annat genom att möjligheterna till att motivera en 

demenssjuk person till att prova på ett annat boende ofta är enklare då de i dessa fall kunde 

”lirka” mer med personen i sina motiverande samtal. Personen bakom citatet ovan talar om 

motivering i form av att motivera den vårdberoende äldre personen till en eventuell flytt till 

särskilt boende, något handläggarna menar kan leda till en frivillig ansökan från den äldres 

sida. Att motivera till en ansökan är något flera handläggare ser som lättare i vinjetten om 

Rolf. En person berättar följande: 
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”Men jag tror att här (vinjett 1) kan man trixa litegrann, mycket mycket mer… här (vinjett 2) 
skulle man nog inte våga göra det faktiskt för att det skulle inte kännas rätt för man förstår att 
personen inte har den problematiken som Rolf har till exempel.” (IP 1) 

 
I de fall där självbestämmandet blir en komplexitet frångår handläggarna till viss del sitt 

pliktetiska tankesätt. Det är således inte alltid självklart att plikten att utgå från 

självbestämmandet alltid får styra den (tänkta) faktiska handlingen. Då vinjetterna beskriver 

situationer som för handläggarna är komplexa finns inte ett enkelt svar på frågan om hur 

situationen bäst kan lösas. Under ovanstående rubrik funderar biståndshandläggarna mer 

konsekvensetiskt än under föregående rubrik och Blennbergers (2005) två frågor om vilka vi 

skall ta hänsyn till då vi mäter förväntade konsekvenser och vad en god konsekvens är får här 

ett större utrymme. Att självbestämmandet ibland kan frångås till förmån för att personen inte 

skall fara illa tyder på konsekvensfokus från handläggarnas sida. Även den anhöriges 

konsekvenser av den äldres situation tas här i viss mån in i bedömningen. Handläggarna talar 

om att stötta och finnas till och att låta den anhöriga förstå att de inte släpper ärendet även om 

den anhöriges vilja till fullo inte kunde tillfredsställas i det faktiska beslutet. 

Biståndshandläggarna funderar här i omsorgsmoraliska banor och menar att det är primärt att 

se till både den enskilde och den anhöriges behov för bästa resultat i ärendet.  

 

Flera intervjupersoner menar dock att självbestämmandet även i dessa fall går först och har 

således ett mer pliktetiskt tankesätt. Pliktetiken tar som nämnts mer fasta på plikten än på 

konsekvenserna av handlandet. I utsagor där plikten vägde tyngst medger respondenterna att 

lagar och regler alltid bör stå över de möjliga negativa konsekvenser det kunde innebära. 

Konsekvenserna ses här som sekundärt. Detta belyses bland annat genom berättelser om 

personer med demenssjukdom, vilka intervjupersonerna menar är en fara för sitt liv. 

Handläggarna som i dessa ärenden agerar pliktetiskt låter personerna stanna i sina hem så 

länge de inte önskade annat, oavsett hur illa ställt de måhända har eller hur stor faran för det 

egna livet är. De pliktetiska tankesätten hos intervjupersonerna utgår oftast från hänvisningar 

till riktlinjer och lagrum, vilket kan jämföras med Kants ståndpunkt om att handla på det sätt 

att det skulle kunna bli allmän lag. Handlingarna ska enligt detta tankesätt vara så universella 

att de ska kunna tillämpas av alla biståndshandläggare i Sverige. 

 

Även i flera av de fall där konsekvenserna enligt utsagor styr handläggarens agerande talades 

om självbestämmandets vikt, där det motiverande samtalet kunde leda till att såväl plikten om 
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självbestämmande (ansökan om insats) och konsekvenserna (tryggheten av att kunna bevilja 

insats) kunde tillgodoses. Det omsorgsmoraliska och det pliktetiska står med andra ord båda 

som prioriterade i flera fall, något flera handläggare menar kan komma att komplicera 

situationen.  

6.2 Att makar har olika behov – ett etiskt dilemma för 

handläggaren? 
Under denna rubrik presenteras intervjupersonernas utsagor kring makarnas situation. Detta 

görs genom presentation av den anhöriges roll, äktenskapets roll och hur handläggarna tänker 

kring sitt agerande för makarnas framtid. 

6.2.1 Den anhöriges möjligheter till stöd och inflytande 

I den tidigare diskussionen om självbestämmande framträder den anhöriges behov överlag 

som mer sekundära i förhållande till den vårdberoende äldres vilja. Flera intervjupersoner 

menar dock att även den anhöriges behov är viktiga att uppmärksamma. Trots att 

handläggarna menar att den vårdberoende äldre (och dennes självbestämmande) är deras 

fokus får inte den anhöriga glömmas bort. En intervjuperson berättar om vilka insatser som 

finns till för anhöriga: 

 
”Vi har ju växelvård och avlösning och pensionatsvistelse. Det har ju hela Stockholms stad. De 
insatserna just för anhöriga. Och sen anhörigkonsulent, men det är ju inte en insats som vi 
beviljar.” (IP 1) 

 

Några handläggare berättar även om den anhöriges rätt att själv ansöka om bistånd för egen 

del. Detta, menar de, innebär att den anhörige kan ansöka om stöd med andra sysslor än det 

uppenbara. En handläggare berättar exempelvis om att anhöriga kan ansöka om sysslor i 

hemmet, såsom städning och tvätt, för att genom detta få mer tid och kraft att kunna stödja sin 

vårdberoende make eller maka. En intervjuperson talar om makan till Rolf i vinjett ett: ”Jag 

tänker att hon behöver ju liksom stödet, att känna att man inte bara glömmer bort henne och 

bara att nej men han har ju sagt nej, då blir det ingenting.” (IP 1). Att inte glömma bort den 

vårdgivande anhörige är något som flertalet handläggare talade om. Ett par intervjupersoner 

betonar även lagändringen om att socialnämnden ska erbjuda stöd till anhöriga och menar att 

de idag arbetar mer för att kunna stödja den anhöriga att orka ta hand om sin vårdberoende 

maka eller make. Trots detta nämner flera personer dock svårigheten i att ge insatser till 

förmån för den anhörige då flera av dessa insatser kräver att den närstående ansöker om dem. 
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I en diskussion kring korttidsvistelse i syfte att avlasta den anhörige berättar en intervjuperson 

att ”då är det ju alltid den vårdberoende som söker det också” (IP 7), vilket handläggarna 

menar kan göra att den anhörige inte får ta del av avlastningsperioden om den närstående inte 

ger sitt medgivande. En informant sammanfattar det på följande vis: 

 

”Alltså man jobbar ju mycket mer idag kring anhörigstödet och det har kommit mer riktlinjer 
för just kring anhörigstöd att vi mer ska ge hjälp till anhöriga. Sen är det ju inte så… det är ju 
fortfarande så att om inte personen själv vill ha insatsen så kan vi fortfarande inte ge den stödet 
så att säga. Så det är väl det som är det svåra i det hela.” (IP 6) 

 

Handläggarna lyfter enligt ovan nämnda citat hur makarnas olika åsikter gör ärendet till ett 

dilemma. ”Ofta är det problem då när det är makar och en vill något och den andra vill inte 

det” (IP 9), menar en intervjuperson som berättar att målet med handläggningen är att få båda 

parter tillfreds med situationen. Intervjupersonen fortsätter att förklara att ”man känner sig lite 

maktlös i sådana här ärenden, att man inte är tillräcklig och kan ge den hjälpen som båda 

individerna behöver” (IP 9). En annan handläggare uttrycker att ”det är mycket trixande åt 

alla håll. Inga enkla lösningar” (IP 4). Handläggarna uttrycker här en känsla av otillräcklighet 

och menar att dessa typer av situationer sällan går att lösa. 

 

Under många intervjuer uppkom en diskussion kring biståndshandläggarens ansvar att se till 

den anhöriges behov då denne inte längre orkar ta hand om sin vårdberoende närstående. 

Flertalet intervjupersoner menar att deras roll som biståndshandläggare inte innefattas av att 

flytta någon av personerna från sitt hem, trots en svår situation. En handläggare säger att ”det 

ju faktiskt inte är vårt (biståndshandläggarnas) uppdrag att se till så att de där två särar på sig” 

(IP 7). En handläggare ser situationen för makarna som problematisk, men inte som ett etiskt 

dilemma för handläggaren då denne inte kan gå in och styra huruvida en person skall lämna 

sitt hem eller ej. Ett par handläggare hänvisar även till äktenskapet och en handläggare menar 

att ”utifrån äktenskapsbalken så är det ju i nöd och lust” (IP 6). På frågan om vem som har 

rätt till sitt hem i en ohållbar hemsituation svarar flera handläggare att båda har samma rätt, 

oavsett omvårdnadsbehov. En handläggare berättar att ”då skulle jag säga att det är upp till 

henne (makan i vinjett 1) om hon vill stanna kvar hos sin man, sin sjuka man” (IP 6), och 

menar här att den anhöriga liksom den vårdbehövande kan byta bostad om de inte kan bo med 

varandra och de inte finner en lösning för bådas behov. En handläggare beskriver svårigheten 

i att ge ett besked om att handläggaren inte kan göra något åt boendesituationen om inte den 

vårdberoende av egen vilja vill flytta och menar att de ”ju inte tvingat på henne ett boende om 
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hon levde själv.” (IP 5), vilket syftar till att handläggaren inte kan tvinga någon att byta 

bostad, oavsett om denne är ensam- eller sammanboende. Även här lyfts således 

självbestämmandeprincipen som grundläggande. En intervjuperson berättar om hur 

handläggarna inte kan veta hur förhållandet makarna emellan tidigare sett ut och därför inte 

kan ta ställning till huruvida en person ska flytta eller inte. Personen berättar följande: 

 
”Men alltså de har ju haft den relationen så länge, 20-60 år tillsammans. Vi kan inte skilja dem 
åt med det här. För de har ju alltid värnat om varandra, på gott och ont. Inte alltid lyckliga 
förhållanden men de har alltid levt tillsammans. Hela deras livsperspektiv måste ju också tas 
med. Det är inte så lätt att bara säga att ’jag ska inte hjälpa till’, därför det är ju det de har gjort 
hela tiden. Deras relation bygger på det.” (IP 4) 

 

Även i diskussionen kring den maktlöshet biståndshandläggarna kan känna då makarna är av 

olika åsikt syns både pliktetiska och konsekvensetiska tankegångar hos intervjupersonerna. Å 

ena sidan vill handläggarna finna en lösning i den giva situationen, å andra sidan känner de en 

plikt att följa de riktlinjer och lagar som stödjer självbestämmandet i varje enskilt fall. De 

utsagor som främst inriktar sig på den anhöriges situation kom att vara de som är mest 

konsekvensetiska, där handläggarna menar att de vill finna en lösning som gynnar både 

vårdberoende och vårdgivande part. I mitt material kommer det pliktetiska till störst del fram i 

tal om den enskildes rätt till självbestämmande och rätt till sitt hem, vilket för handläggarna 

hade störst fokus i ett tänkt agerande utifrån vinjetterna. Plikten var för handläggarna att följa 

de riktlinjer, regler och lagar som omger dem i sitt arbete. Plikten att följa 

självbestämmandeprincipen är enligt handläggarna djupt rotat i det arbetssätt som uppfattas 

som det riktiga, varför det konsekvensetiska tankesättet i flera fall hamnar i skymundan. 

6.2.2 Vikten av information och kommunikation 

Flera intervjupersoner betonade vikten av att makarna förstod orsaken till handläggarens 

agerande. ”För att få rätt hjälp måste de ha tillgång till rätt information” (IP 2), menade en av 

handläggarna som syftade till att de äldre utan tydlig information inte heller kan ta riktiga 

beslut. Intervjupersonen menade att de ”annars inte kommer acceptera, eller så säger de nej 

det är ingenting för mig” (IP 2). Informationsgivandet ser intervjupersonerna både som en 

självklar del i mötet med de äldre och som ett verktyg till att kunna motivera till ett ökat stöd 

från äldreomsorgen. En intervjuperson menade att informationsgivandet kan vara viktigare än 

att båda makarna blir nöjda över sin situation. Handläggaren berättar följande: 
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”Jag strävar inte efter att få någon nöjd. (…) Det viktigaste för mig är att de förstår vad jag 
säger. Att de förstår varför jag gör som jag gör och att informationen ändå har nått fram så att 
det blir tydligt. Sen om de är missnöjda, för det blir de, då får de ju överklaga så de vet hur det 
går till. Men jag hoppas att de blir nöjda med att de fått korrekt information och att det är 
tydligt. Det kan jag få dem att bli nöjda med, mer än själva insatsen. Situationen.” (IP 8) 

 

Som tidigare nämnt anses vinjett två (2) beskriva en för handläggaren mer komplex situation. 

Förutom det faktum att Elsa har sina kognitiva förmågor kvar menar handläggarna att det 

komplexa ligger i att hon testat många av de insatser som behöver testas innan ett boende kan 

beviljas, vilket på så vis gjorde att de inte i lika stor grad som i vinjett ett (1) kunde hänvisa 

till ökade hemtjänstinsatser eller korttidsvistelser för avlastning. Det framkommer att ”Man 

börjar med hemtjänstinsatser, dagverksamhet. Fungerar inte dagverksamhet, växelvård. När 

växelvården sen inte fungerar då är det dags för ett vård- och omsorgsboende.” (IP 4). En 

annan intervjuperson berättar att handläggarna ”fått uppifrån att man måste försöka uttömma 

alla möjligheter till att han inte kan bo kvar hemma. (…)” (IP 7) vilket kan skapa en 

komplicerad situation i det akuta läget. En annan intervjuperson resonerar kring vikten i att 

personen tidigt i processen är medveten om orsaken till de beslutade insatserna och kring vad 

som kan komma i framtiden. Detta för att göra personen förberedd på en eventuell flytt längre 

fram. Handläggaren menar att det är viktigt att handläggaren ”strävar efter att det inte ska bli 

akut” (IP 6) genom att tidigt stödja makarna i syfte att båda när det är dags för en ansökan om 

boende är medvetna om detta. Informationen anses således för flera handläggare som en 

faktor vilken kan motverka de etiska dilemman som kan uppstå i en akutsituation, då både 

den enskilde äldre och dennes anhörige maka eller make blir varse situationen och den 

successiva processen som följer av biståndshandläggarnas arbete. En intervjuperson 

summerar informationsgivandet (och vikten av mer tid till att ge information) på följande vis: 

 

”Om de som hjälper till med sina närstående känner sig trygga med att vi finns när de behöver 
så kan de vila i det. Men måste de slåss för allting så kommer de också kräva mer därför att man 
blir ju otrygg och då vill jag ju hellre ansöka om ett boende nu även fast det… det kommer ju 
inte bli ett bifall. De kommer ju egentligen bara få mer problem och en besvikelse” (IP 4) 

 

Det är enligt diskursetiken samtalet som utvecklar våra moraliska ståndpunkter och lär oss hur 

vi ska agera. Biståndshandläggarna lyfter kommunikation och information som 

grundläggande och betydande delar i mötet med den äldre vårdberoende och dennes anhöriga. 

Den kommunikativa etiken uppnås som tidigare nämnts i en fri och välinformerad diskussion 

där alla olika parters intressen tas i beaktning (Nordenstam, 2013). Alla parter skall inom 

diskursetiken vara jämbördiga (Dunér & Nordström, 2003) och ingen skall med makt besluta 
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åt någon annan eller över någons huvud (Pettersson, 2000). Diskursetikens dialektala 

förhållningssätt, där dialogen personer emellan kan leda oss till rätt respektive fel handlande, 

lyfts av handläggarna i ett antal delar i intervjun. Flera intervjupersoner menar att 

handläggaren genom sitt informationsgivande och genom sin diskussion med den äldre och 

dennes anhöriga kan utveckla en förståelse för vad som var rätt handlande i den specifika 

situationen. Måhända är diskursetiken målet för flera av handläggarna, men frågan är dock 

om diskursetikens mål om jämbördiga parter utan maktpositioner kan uppnås i mötet mellan 

en myndighetsutövande tjänsteman och ett äldre par i behov av stöd från samhället. Den 

maktrelation Pettersson (2000) menar kan äventyra diskursetikens grundpelare nämner även 

informanterna. De nämner både sin maktposition gentemot den äldre i egenskap av att vara en 

myndighetsutövande person och gentemot den demenssjuke äldre då de upplevde att dessa i 

vissa fall i mindre grad kunde ta egna beslut och vara självbestämmande individer. I en sådan 

position kan man, enligt Dunér och Nordström (2003), aldrig uppnå ett gott handlande enligt 

diskursetiken. Handläggarna problematiserar som nämnt detta själva genom att berätta om 

situationer där den enskilde kunde förlora sitt självbestämmande, eller delar av det, då 

förhållandet blivit sådant att handläggaren behöver utnyttjar sin position till att utöva makt 

över den enskilde äldre. 

6.3 Organisatoriska ramar, möjligheter och hinder 
”Biståndshandläggarens dilemma blir liksom att följa lagen och de ekonomiska restriktioner 

som finns och samtidigt önskan om någonting” (IP 4) berättar en intervjuperson som 

sammanfattar den sammantagna bilden av några av biståndshandläggares dilemman i arbetet 

kopplade till de organisatoriska ramar de har att förhålla sig till. Nedan följer en redogörelse 

för de mest frekvent återkommande teman på området. 

6.3.1 Tiden och ekonomin 

Tiden, eller bristen på tid, är ett ofta återkommande tema under intervjuerna med 

handläggarna. Flera handläggare menar att tiden inte alltid räcker till för att utföra alla de 

uppgifter och samtal de vill. På frågan om de, enligt intervjupersonerna viktiga motiverande 

samtalen, hinns med menar en handläggare att ”det gör man inte och det är ju jättesynd. Man 

skulle ju vilja hinna det mer. Så är det ju” (IP 3). En intervjuperson berättar om hur 

arbetsbelastningen gör att samtal, vilka denne menar är mycket viktiga, ofta inte hinns med: ”I 

den bästa av världar hade man ju velat gå hem till folk hela tiden och motivera och det är ju 
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det man utbildade sig för” (IP 1), menar handläggaren. En annan intervjuperson att samtalen 

ibland får prioriteras bort till förmån för andra arbetsuppgifter: 

 
 ”Jag kan inte prioritera att boka in ett hembesök för att prata med någon tant om att hon ska ta 
emot en korttidsperiod. Det är inte akut liksom, egentligen. Och på något sätt känns det som att 
då gör jag det för att vara snäll. Så den tiden finns ju inte. Och det är ju synd och det känns som 
att jag skulle hänvisa dem till anhörigkonsulenten.” (IP 5) 

 

Anhörigkonsulenten, som nämns i citatet ovan, är för intervjupersonerna en viktig person i det 

dilemma som kan uppstå mellan makar. En person säger att ”vi (biståndshandläggarna) skulle 

tjäna på (…) att vi blev lite mer kuratoriska liksom i vårt förhållningssätt” (IP 4), med syfte 

att kunna hålla fler och längre samtal med de äldre makeparen. Eftersom tiden till detta för 

handläggarna inte finns hänvisas de anhöriga makarna till anhörigkonsulenten för samtal om 

sin situation. Flertalet intervjupersoner berättar om ett missnöje över att tiden inte räcker till 

och flera diskuterar vilka möjligheter mer tid skulle ge dem. ”Jag tror att vi skulle göra en 

vinst på att ha mer tid för varje ärende” (IP 7) berättar en handläggare och fortsätter med att 

förklara orsaken till sitt uttalande ”Jag tror att i slutändan så kanske det skulle behövas mindre 

insatser om biståndshandläggaren hann prata mera med folk och ha en tätare uppföljning 

faktiskt. Jag tycker nog att vi tänker väldigt kortsiktigt.” (IP 7). En intervjuperson berättar att 

rättssäkerheten kan äventyras om tiden blir knapp: 

 
”Det som alltid blir dilemmat med handläggning, alltså det beror ju helt på vilken handläggare 
du får och vilken tid du får liksom. Det kanske hamnar på någon persons knä när den har 
jättemycket att göra och hamnar prioritering längst ner” (IP 1) 

 

Andra handläggare menar dock att ärenden ,som de presenterade i vinjetterna, har en hög 

prioritet och får mer tid än ärenden som inte är lika brådskande. ”Ja, alltså man får prioritera” 

(IP 8) säger en handläggare och menar att ”tiden är väldigt knapp i och med att det är väldigt 

många ärenden (…) en sådan här uppföljning kan vara mer prioriterad” (IP 8).  

 

Ekonomin, liksom den bristande tiden, är ett hinder för handläggarna att kunna agera på det 

sätt de ibland skulle vilja. ”Det ekonomiska ligger ju hela tiden som ett tryck på” (IP 4), 

menar en intervjuperson. Handläggarna berättar om en pressad ekonomisk situation där 

hemtjänstinsatsers kostnad mäts mot kostnaden för att en person flyttar till ett särskilt boende. 

”Det är ju tyvärr också en ekonomifråga när det gäller boenden” (IP 9), berättar en 

intervjuperson. Handläggarna uttrycker ett missnöje över organisationens kortsiktighet 
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gällande insatser och menar att det är synd att de ”tänker budget ett år i taget” (IP 7). ”Då blir 

det såhär” (IP 7), menar en intervjuperson som menar att en tidigare och mer regelbunden 

kontakt med de äldre även skulle löna sig ekonomiskt. Intervjupersonerna har ett tydligt 

ekonomiskt tänkande i sina ageranden. Flera personer menar att de påverkas av chefens 

åsikter under ärendedragningar där ärenden liknande dem i vinjetterna diskuteras. Ett par 

handläggare upplever att ekonomin kan styra huruvida en person kan få komma att flytta till 

ett boende eller inte. En handläggare berättar följande: 

 
”Om man ser på det ekonomiska att det kanske blir dyrare att vara hemma men personen kanske 
mår bättre av det också, men eftersom att pengarna oftast går före då så blir det kanske 
automatiskt ett boende” (IP 10) 

 

Likt Svedberg (2012) menar handläggarna att plikter inte enbart behöver komma från ett håll, 

utan att olika plikter kan stå mot varandra. De deontologiskt etiska ståndpunkterna visar sig 

även i relation till organisationen där handläggarna belyser plikten att följa den ekonomiska 

budget kommunen satt upp för dem och att följa direktiv från överordnade chefer på 

arbetsplatsen. Plikten att följa såväl självbestämmande som organisatoriska ramar är genom 

detta vägledande för hur handläggarna i studien tänker kring sitt agerande. De motiverande 

samtalen, som i ett presenterat citat ibland inte ses mer som en välgörande insats än som en 

arbetsuppgift får här tas åt sidan för de uppgifter som ses som pliktetiska. Handläggarna såg 

således inte de motiverande samtal som i förlängningen kan leda till en ansökan från den 

vårdberoendes sida som lika viktiga som att följa den vårdberoendes initiala vilja och de 

organisatoriska reglerna. Handläggarna lyfter den pressade ekonomiska situationen och den 

knappa tiden som hinder för att kunna arbeta mer konsekvensetiskt och diskursetiskt, då 

samtalet som ger stöttning och information till förmån för de uttalade plikterna hamnar i 

andra hand. 

6.3.2 Biståndshandläggarnas (o)lika ageranden 

Det är inte självklart att alla handläggare trots stöd i samma lagar och riktlinjer hanterar de 

etiska dilemman som kan uppstå i ärenden där makar vill olika på samma sätt. Flera 

respondenter berättar om hur olika de tror att ärendena hanteras på enheterna. Det skall dock i 

detta sammanhang nämnas att ett par intervjupersoner berättar om en god samsyn på 

enheterna. I flera fall framkommer dock att respondenterna har en tanke om att handläggare 

som arbetat med biståndshandläggning inom äldreomsorg en längre tid till följd av erfarenhet 

och mer kunskap i ämnet agerar på ett annat sätt än de handläggare som arbetat med 
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handläggning en kortare tid. Flera intervjupersoner menar att de anser det vanligare att nya 

handläggare, till skillnad från handläggare med mer erfarenhet, ser till den anhöriges behov 

snarare än till den enskilda. Detta då det ofta är den mer handlingskraftiga anhöriga som 

lättare kan ”trycka på” och berätta om sin situation. En intervjuperson med längre erfarenhet 

inom yrket berättar: 

 
”Jag tror att det kan vara en fara när man är ny att man kör över den som behöver hjälpen. Att 
man kör över den eftersom partnern är ju starkare och kan liksom prata in sin sak liksom. Det 
har jag märkt faktiskt att man får liksom hjälpa nya unga tjejer med att det är den sökande som 
står i centrum och det är den vi ska lyssna på i första hand och sådär liksom.” (IP 7). 

 

En handläggare med kortare erfarenhet berättar i samklang med citatet ovan att ”när man själv 

började som ny att man var lite vinglig i sitt bemötande till personer, speciellt till personer 

som är väldigt bestämda” (IP 6). Flera intervjupersoner menar att det, oavsett mängden 

erfarenhet av handläggaryrket, är lätt att luta sig mot självbestämmandeprincipen. En 

handläggare berättar att ”vissa kan vara mer att ’nej men den vill inte det här’ och vissa 

kanske hade engagerat sig mer i motiverande samtal” (IP 5) och menar här att en handläggare 

som inte ägnar sig åt motiverande samtal kan hänvisa till vikten av självbestämmande för den 

enskilde. En handläggare anser att samsyn inte kan uppnås utan en djupare diskussion kring 

de etiska dilemman som handläggarna dagligen möter. Intervjupersonen säger följande: 

 
Den etiska diskussionen den lyser med sin frånvaro skulle jag säga. Att hela tiden diskutera 
ärenden… och även om man diskuterar ärenden som vi gör i ärendedragning så går den aldrig 
på ett djupare plan som egentligen krävs för att få någon form utav samsyn.” (IP 4) 

 

Dygdetikens fokus på den enskilde (i det här fallet) handläggarens egenskaper och 

karaktärsdrag som grundläggande för det goda handlandet återkommer i utsagorna från 

intervjupersonerna (jfr ex. Nordenstam, 2013). Det dygdetiska tänkandet lyfts bland annat då 

handläggarna talar om yrkeserfarenhetens betydelse för ett gott handlande i en viss situation. 

Intervjupersonerna lyfter hur mer erfarna handläggares ageranden kan stå som modell för hur 

nya handläggare kan handla, för att sedan själv lära sig det analytiska tankesätt som krävs för 

riktiga avgöranden. Flera personer uttrycker således vikten av att, som oerfaren handläggare, 

kunna lära av de mer erfarna. Handläggarna menar att de med erfarenhet av tidigare ärenden 

av samma art lättare kan identifiera ett för handläggaren gott handlande i det enskilda fallet. 

Erfarenheten kopplas här till en ökad kunskap i ämnet, vilket i sin tur påverkar såväl 

handlingsutrymme som möjligheten till goda resultat i ärendet. Som synes har de nya 
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handläggarna ett mer för den anhöriga konsekvensetiskt tankesätt, medan det ”rätta” sättet för 

bedömning är mer pliktetiskt, något som de nyare handläggarna skall läras in i. Detta kan med 

andra ord kopplas till Dunér och Nordströms (2003) tanke om att den dygdige kan nå en 

moralisk klokhet genom en reflektion kring såväl sin egen erfarenhet som kring andra 

personers erfarenhet. Dunér och Nordström (2003) menar att den gyllene medelvägen är den 

mest dygdiga och att ett både/och-tänk är eftersträvansvärt, något även intervjupersonerna 

lyfte i sina utsagor om den successiva processen mot ett särskilt boende. Den gyllene 

medelvägen blir således att möta både anhörig och närstående mellan hemtjänst och särskilt 

boende, för att genom detta söka finna en lösning som stödjer bådas vilja.  

6.4 Resultatet i relation till tidigare forskning – hur agerar 

handläggarna? 
Av resultatet framgår hur handläggarna likt Harnett (2010) menar att självbestämmandet för 

den enskilde är högt prioriterat. Självbestämmandet är lagstiftat (SoL 1 kap 1 § 2 st.) och 

uttalat i såväl riktlinjer som inom organisationen på de olika stadsdelarna. Nya 

biståndshandläggare lärs in i ett tankesätt där den enskildes självbestämmande skall styra 

såväl ansökan om insatser som planering av den beviljade hjälpen. Den enskilde äldres 

självbestämmande sågs av biståndshandläggarna som en grundläggande rättighet och som 

något som i största mån alltid skall följas (jfr Wikström, 2005). Självbestämmandet och 

känslan av att vara självständig är enligt intervjupersonerna starkt kopplad till hemmet (jfr 

Mallett, 2004) där de bland annat beskriver hur rätten till hemmet inte kan försvinna genom 

sjukdomar såsom demens. Handläggarna i studien betonar hur den enskilde vårdberoende 

äldres åsikter under vårdplaneringsmöten och i ansökan om insatser skall styra huruvida 

utredning ska inledas eller inte och hur insatserna ska vara utformade. En åsikt vilken 

framkom under intervjuerna är att den anhöriges åsikter under möten fungerar som ytterligare 

information om situationen. Den anhörige vårdgivande äldre maken eller makan kan således 

uttrycka sina uppfattningar om situationen, men är inte styrande i utfallet av insatser, något 

som är i linje med Janlövs (2006) beskrivning av hur anhöriga ofta känner sig obekräftade i 

mötet med biståndshandläggaren. Dock skall tilläggas att Janlövs (2006) studie är genomförd 

innan ändringen om ett ökat ansvar för stöd till den anhörige. Flera handläggare belyste den 

deontologiska, pliktetiska, ståndpunkten genom att tala om hur ett rättssäkert agerande kan 

ske genom universella plikter såsom lagar och riktlinjer (jfr Norman, 2010) där 

självbestämmandet sågs som en sådan plikt. Det är även genom dessa, menar handläggarna, 

som ett jämlikt agerande handläggarna emellan kan ske. 
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Även om den deontologiska ståndpunkten var en uttalad utgångpunkt i alla ärenden rörande 

äldre kan handläggarnas olika plikter gentemot organisation, äldre och anhörig (Svedberg, 

2012) ofta komma att stå emot varandra, något som kan göra att plikten om 

självbestämmande blir mindre självklar. Den teleologiska etikens reflekterande över 

konsekvenser spelar således även den in. Handläggarens önskan om en fungerande situation 

för såväl äldre vårdberoende som vårdgivare kan genom pliktetikens styrande normer komma 

att komplicera agerandet, speciellt gentemot den vårdgivande anhörige. Intervjupersonerna 

problematiserar hur den successiva process som i slutändan kan leda till en ansökan om 

boende är lång och hur den vårdgivande äldre behöver bli införstådd i denna. Likt Sand 

(2014) och Katzin (2014) kan utläsas av resultatet att de anhöriga, trots handläggarnas vilja att 

bistå med stöd till dessa, får ta ett stort ansvar för deras vårdberoende närstående.  

 

Dunér och Nordström (2003) gör i sin studie skillnad på äkta dilemman och skendilemman, 

där skendilemmat till skillnad från det äkta dilemmat inte för biståndshandläggaren går att 

lösa upp. Skendilemmat menar Dunér och Nordström (2003) bland annat kan uppstå mellan 

makar där de är oense om insatser och kan bland annat lösas upp genom en överenskommelse 

via kommunikation med båda parter. Just detta dilemma talar informanterna om och menar på 

att uppföljningar och motiverande samtal är den enda vägen till en överenskommelse mellan 

de olika parterna. Detta kan även kopplas till diskursetikens mål, att alla på ett jämställt sätt är 

delaktiga i diskussionen mot ett gemensamt bestämt agerande. Dock, som Dunér och 

Nordström (2003) nämner, kan måhända inte det diskursetiska just i detta fall uppnås till följd 

av maktförhållanden mellan den äldre och biståndshandläggaren (och kanske mellan den 

anhöriga och den närstående). Av resultatet går även att utläsa att den diskursetiska aspekten 

kan vara svåruppnåelig genom det bristande tidsutrymme handläggaren har för denna typ av 

samtal (jfr ex Norman, 2010). Intervjupersonerna lyfte diskussion, motiverande samtal och 

information som viktiga delar för att uppnå en för alla inblandade parter tillfredsställande 

situation, men pekade även på svårigheten med detta. Flera handläggare menade att ett mer 

preventivt och samtalsinriktat arbete hade varit en hjälp i detta, då de tillsammans med 

makarna i lugn och ro hade kunnat förklara processens gång.  

 

Liksom Hjalmarsson (2014) och Söderberg (2014) lyfter intervjupersonerna sin komplexa roll 

som handläggare. I linje med Söderbergs (2014) studie diskuterar intervjupersonerna hur en 

restriktiv hållning från organisationens sida med pressad ekonomi och ett högt ärendeantal 
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kan påverka agerandet i vissa situationer. Intervjupersonerna beskriver hur den knappa 

ekonomin och den föga tilltagna tiden ofta gör att de kommer in för sent i ärenden och att det 

genom detta redan vid första mötet kan vara en ohållbar situation i hemmet (jfr ex. Norman, 

2010), vilket i sin tur kan leda till en akut situation med många frågetecken och snabbt fattade 

beslut. Dels menar handläggarna att den information och de samtal de vill ha med anhöriga 

fallet bort till förmån för än mer akuta ärenden. En handläggare uttrycker hur motiverande 

samtal om ansökan till särskilt boende inte hinns med och inte ses som en prioriterad 

arbetsuppgift. Vissa av biståndshandläggarna anser att individanpassade insatser inte alltid 

kan ges till den enskilde då de ramar som handläggarna arbetar utifrån inte ger utrymmet till 

detta (jfr Hjalmarsson, 2014). Organisationen blir här ett hinder för självbestämmande 

samtidigt som de äldre genom anpassningen kan känna sig stigmatiserade då de ifrågasätts i 

sin kunskap att kunna uttrycka riktiga behov (Hydén, 2002; Söderberg, 2014). En informant 

uttryckte exempelvis att de äldre ibland styrdes in för att passa in i handläggarnas utbud av 

insatser, vilket kan kopplas till den klientifieringsprocess som Dunér och Nordström (2009) 

talar om i sin studie.  

 

Dunér och Nordström (2003) menar att biståndshandläggaren behöver se den äldre i sitt 

sammanhang med sina relationer och sin historia. Liknande berättar intervjupersonerna om 

hur makarnas relation sett i ett historiskt perspektiv behöver tas hänsyn till. Likt Sand (2014) 

diskuterar informanterna kring äktenskapets roll och äktenskapsbalkens tyngd i ärenden där 

makar är av olika åsikt. Sand (2014) problematiserar äktenskapsbalkens ibland felaktiga 

användning från biståndshandläggarnas sida, då den används för att föra ansvaret till den 

anhörige. Informanterna nämnde många gånger hur ”problem” inom äktenskap inte kan lösas 

av handläggaren och att både den anhörige och den närstående har lika rätt till sitt hem. Likt 

Dunér och Nordström (2003) lyfter även intervjupersonerna hur det etiskt svåra i arbetet 

handlar om rädslan av otillräcklighet i arbetet. Rättvisemoralen får således en överordnad roll 

det omsorgsmoraliska, där samtal med den äldre och dennes anhörige får stå tillbaka för de 

regler och riktlinjer som inom tidsramen för bedömningen behöver följas. Likt Hellström 

Mulhi (2003) beskriver intervjupersonerna ett dilemma i deras faktiska ambition med 

handläggningen av insatser och det faktiska utfallet av agerandet. Flera handläggare pekar på 

hur viljan från deras sida ofta är att finna en lösning som gynnar båda parter och hur deras 

kunskap och erfarenhet vittnar om att dessa lösningar är de bästa. Handläggarna menar dock 

att det institutionella perspektivet där hänsyn till tid, riktlinjer, ekonomi och skyldigheter 

gentemot organisationen i vissa fall kan stå emot ambitionen om en hållbar situation för 
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makarna (jfr Hellström Mulhi, 2003). Detta menar intervjupersonerna kan leda till ett 

agerande utifrån rättssäkerhet i form av stöd i lag och riktlinjer snarare än omsorgsmoral och 

konsekvensetik, något som kan leda till en känsla av otillräcklighet och hjälplöshet från 

handläggarens sida (jfr Dunér & Nordström, 2003). Likt Andersson (2007) menar 

handläggarna således att en rättssäker bedömning utifrån gemensamma riktlinjer och lagar är 

det som främst styr ett möjligt agerande i de olika presenterade fallen. 
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7.  Presentation av resultat i relation till Hydéns 
normmodell - vilka normer styr handläggarna? 

Enligt Hydéns normmodell kan vi genom att analysera de samverkande K (kunskap, 

kognition), V (värderingar, vilja) och SM (systemvillkor, möjligheter) analysera olika 

ageranden och genom detta få en förståelse för dessa. Som tidigare nämnts (under 

teoriavsnittet) kommer modellens mest centrala drag stå som grund för analysen.  

 

Genom att studera de olika systemvillkor biståndshandläggarna nämnde kan vi även utläsa de 

möjligheter och hinder biståndshandläggaren ser i den givna situationen (jfr Hydén, 2002). 

Nedan visas de i studien mest frekvent återkommande systemvillkoren, dess uttalade 

möjligheter och dess svårigheter och hinder. 

 

Tabell 1: Sammanfattning av möjligheter och hinder utifrån några systemvillkor. 

 

Systemvillkor Möjligheter Svårigheter/hinder 
Ekonomi • Fler nöjda äldre med 

en god ekonomi 
• Med en god ekonomi 

i organisationen finns 
möjlighet att testa 
olika insatser och 
boenden för att se vad 
som passar bäst för 
den enskilde 

• Kan inte tillgodose 
behov på grund av 
knapp ekonomi 

• Kan inte prova sig 
fram om den 
ekonomiska 
situationen är pressad 

Lagar/riktlinjer • Lagar och riktlinjer är 
något att luta sig emot 
i beslut 

• Ökat 
självbestämmande 

• Tydlighet i arbetet 

• Minskar den 
anhörigas inflytande 

• Gör äldre till klienter 
genom att erbjuda 
stöd istället för att 
lyssna till den äldre 

Tid • Preventivt arbete 
kräver tid 

• Med mer tid hinns 
uppföljnings- och 
motiverande samtal 
med i arbetet 

• Med knapp tid 
kommer 
äldreomsorgen in i 
ärenden för sent 

• Det finns ingen tid till 
att arbeta 
samtalsinriktat 

 

Intervjupersonerna menade att systemvillkor som lagar, riktlinjer och ekonomi var starkt 

styrande för dem i sitt agerande. Flera handläggare menade att de knappa ekonomiska 
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resurserna gjorde att de tillsammans med de äldre makarna inte kunde arbeta sig fram till en 

insats alla var nöjda med. Ofta agerade handläggarna på det vis som gynnade ekonomin för 

organisationen. Även den tidspress de upplevde i arbetet gjorde många gånger att de agerade 

på ett visst sätt, något de inte alltid såg som det bästa. Handläggarna tyckte att lagar och 

riktlinjer i regel var bra, då detta på ett enkelt sätt styrde arbetet. De menade dock att det 

kunde vara hindrande för det individuella tänkandet och anpassningen till olika personer. En 

risk med att utgå för mycket från riktlinjer var att handläggaren erbjuder stöd i form av 

presenterade insatser istället för att lyssna på den enskildes önskemål. Handläggaren delar i 

dessa fall in personerna i fack redan innan ansökan om stöd gjorts. Handläggarna lyfte den 

successiva process de lärt sig använda (först hemtjänst, sedan korttidsboende, växelvård och 

slutligen särskilt boende) som i viss mån hindrande. De personer som berättade om processen 

som ett hinder menade att de kan finna det svårt att möta de verkliga behoven då 

organisationen har sin ordning. De menar vidare att en person som gått igenom stegen i 

ordningen har lättare att bli beviljad ett boende än en person som inte haft stöd tidigare, 

oavsett om behoven ser lika ut för de båda. 

 

Viljan, vilken styrs av vilka drivkrafter vi har (jfr Hydén, 2002), var för flertalet handläggare 

att kunna stödja paren i vinjetterna på bästa sätt. Trots att handläggarna uttryckte en 

frustration i att inte alltid kunna göra vad de ansåg tillräckligt i varje ärende fanns en stark 

vilja att stödja den vårdberoende äldre och dennes make eller maka. Som Hydén påpekar är 

det dock inte den initiala viljan hos en person som direkt leder till ett visst handlande. 

Handlandet påverkas även av faktorer såsom utbildning, social kompetens och ramar för 

organisationen eller systemet. Samtliga handläggare har genom sin socionomutbildning 

samma grundkunskap gällande biståndshandläggning av äldre personer. Det går dock redan 

här att peka på en rad faktorer som spelar in och som på olika sätt gör att kunskapen hos 

handläggarna trots detta inte behöver vara densamma. Exempelvis behöver inte utbildningen 

ha genererat samma kunskap för samtliga personer. Personerna hade förmodligen även olika 

kunskap redan innan utbildningens start. De olika handläggarna har, förutom sin kunskap i 

form av utbildning, även olika kunskap vad gäller bland annat social och kommunikativ 

kompetens, vilka även de kan komma att spela in i deras olika ageranden som 

biståndshandläggare. Ett exempel kan vara en handläggare med stor kommunikativ 

kompetens och som har motiverande arbete som främsta drivkraft. Denne kan möjligtvis i 

större mån agera utifrån detta jämfört med en handläggare som inte ser det motiverande 

arbetet som en stor prioritet eller som inte har samma sociala kompetens att driva frågan i sitt 
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arbete. Intervjupersonerna menar att kunskap i form av erfarenhet inom yrket kan styra vilka 

ageranden man gör i vissa ärenden. De lyfter här erfarenheten som något att luta sig mot i ett 

beslut och som en trygghet i hur tidigare liknande ärenden hanterats. Den grundläggande 

viljan och den kunskap en person har behöver inte heller det leda till att en person handlar på 

det sätt denne handlar. Hydén skriver om bakomliggande systemvillkor som förutsättningar 

eller möjligheter för ett visst handlande. Det är även dessa som i min mening tillåter eller 

hindrar en person att handla på det sätt denne har kunskap och vilja att göra. Den 

kommunikativt starke handläggaren med vilja att rikta in sig på preventivt arbete kan bli 

stoppad av organisatoriska ramar och regler. På detta vis samverkar hela tiden viljan (V), 

kunskapen (K) och systemvillkoren och möjligheterna (SM) till faktiska ageranden.   

 

Genom resultatet av denna studie kan utläsas att organisationskultur och normer på 

arbetsplatsen leder till ett visst agerande från handläggaren. Det är organisationens normer 

som är styrande i arbetet. Organisationens mål blir handläggarens mål. Dock skall tilläggas att 

den kunskap handläggarna innehar, tillsammans med den bakomliggande drivkraften, ändå 

gör att handläggarna inte agerar på exakt samma sätt. Hydén (2002) skriver om hur normen 

finns på olika nivåer - mikro, meso och makro. Enligt resultatet av studien finns på de olika 

stadsdelarna uttalade normer för hur handläggarna skall agera i de olika fallen (mesonivå). 

Flera intervjupersoner berättade exempelvis om hur organisationen lärt in dem i att 

självbestämmandet står högst, vilket även påverkade hur de agerade i ärenden där makar ville 

olika. Några handläggare talade även om hur olika handläggare hanterade situationer på olika 

sätt beroende på deras specifika utgångspunkt i det enskilda fallet (mikronivå). Handläggarna 

talade även om de normerande riktlinjerna, vilka samtliga handläggare menade var en central 

utgångspunkt och ett vägledande dokument i handläggningen (makronivå). Organisationens 

villkor, hinder och möjligheter växer således inte bara fram från ledning och högre instanser, 

utan skapas också fram som normer genom de olika handläggarnas utgångspunkter och 

drivkrafter. Handläggarna menar bland annat att den kunskap erfarenheten medför lärs ut till 

de oerfarna handläggarna för att på så vis bygga en gemensam handlingsplan på enheten. 

Detta kan alltså vara svaret på varför vissa stadsdelar valt att fokusera mer på anhöriga än 

andra och varför handläggare från vissa stadsdelar anser det vara viktigare att kunna gå runt 

principer såsom självbestämmandeprincipen i syfte att förbättra situationen för den enskilde 

och dennes anhöriga. Organisationens normer samverkar med andra ord tillsammans med 

kunskapen och viljan hos de personer organisationen innefattas av. 
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8.  Avslutande diskussion 

Biståndshandläggarnas vardag är föga enkel och självklar. Handläggarna behöver ständigt 

göra överväganden, etiska och rättssäkra bedömningar, förhålla sig till ekonomiska och 

organisatoriska ramar och vara lyhörda för de behov olika personernas de möter har. De flesta 

handläggare jag intervjuade ansåg att de situationer som presenterades i vinjetterna var ofta 

återkommande, komplexa och komplicerade. I denna avslutande del förs en resultatdiskussion 

med huvudsakligt mål att svara på studiens syfte och frågeställningar följt av en 

metoddiskussion kring metodologin och mina förslag på framtida forskning på området.  

8.1 Resultatdiskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur några av Stockholms stads 

biståndshandläggare reflekterar kring sina möjliga ageranden i situationer där makar är av 

olika åsikt och/eller har olika behov. Fokus har legat på de par där den anhörige äldre inte 

längre orkar ta hand om sin vårdberoende make eller maka som inte vill ansöka om annat 

boende och genom detta flytta från sitt hem. I studien framkommer en rad olika komponenter 

som spelar in i handläggarnas möjliga ageranden i de olika situationerna som presenterades 

genom vinjetterna. De mest frekvent återkommande utgångspunkterna har visat sig vara 

hänsynen till den enskilde och vårdberoende äldres självbestämmande, de riktlinjer och lagar 

som styr biståndshandläggarens arbete, hänsynen till organisationens eller kommunens 

situation gällande ekonomi och tidsutrymme samt att beslutet innebär en försvarbar och 

rättvis hantering av ärendet. 

8.1.1 Självbestämmandet 

Den första frågeställningen handlar om hur biståndshandläggarna utifrån de presenterade 

fallen ser på självbestämmandet för den enskilde vårdberoende äldre och hur 

biståndshandläggaren ser på möjligheten att ge stöd till den vårdgivande maken eller makan. 

Resultatet visar att självbestämmandet är en högt prioriterad utgångspunkt i alla ärenden (jfr 

Wikström, 2005). Det är den enskildes önskemål som skall styra handläggningsprocessen, 

från ansökan till beslut. Ett nekande svar från den enskilde betyder att en utredning inte kan 

påbörjas och således även att ett beslut inte kan fattas. De fall där självbestämmandet kunde 

förbises handlade enligt respondenterna i mångt och mycket om att personen själv inte kunde 

uttrycka sin åsikt eller att situationen blivit så allvarlig att det var en fara för den enskildes 

hälsa eller liv. Dock skall nämnas att flera handläggare även i dessa fall hänvisade till 
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självbestämmandeprincipen där alla, oavsett risk, får bestämma över sitt eget liv och där ett 

nekande svar är ett nekande svar oavsett situation och omständigheter. Enligt vad som går att 

utläsa av resultatet finns bland biståndshandläggare i Stockholms stad en stark drivande plikt 

att följa den självbestämmandeprincip som beskrivs i socialtjänstlagen (SoL 1 kap 1 §). 

Gällande stöd för den vårdgivande anhöriga nämns avlösning i hemmet och avlastning på 

särskilda boenden som de mest frekvent använda insatserna. Även andra insatser i hemmet, 

såsom praktiskt stöd med städning och tvätt, kan fungera som ett stöd till de anhöriga i syfte 

att för denne frigöra mer tid med sin vårdberoende make eller maka (jfr 5 kap 10 § SoL). De 

sistnämnda insatserna kan den anhöriga själv ansöka om för egen del, medan insatser som 

avlösning i hemmet eller avlastningsperioder eller växelvård på särskilda boenden kräver en 

ansökan och således även ett godkännande från den vårdberoende maken eller makan. Detta 

då det i praktiken är denne som mottar insatsen i syfte att underlätta för sin närstående. 

Resultatet pekar på en medvetenhet hos handläggarna att stöd till anhöriga finns och att det är 

den enskilde handläggarens uppgift att informera om detta. Även om vikten av att stötta och 

stödja den anhörige många gånger ses som viktigt och nödvändigt för den enskilde 

handläggaren visar dock resultatet hur den hjälpbehövande äldre personen har lika mycket rätt 

till sitt hem som den anhörige och stödjande maken eller makan och att en flytt till boende 

utan medgivande från personen inte kan göras enligt svensk lag. Av resultatet går att utläsa att 

ett gott stöd till anhöriga är möjligt om den närstående går med på insatser i syfte att stödja 

den anhörige, vilket betyder att handläggaren i praktiken inte alltid kan ge det stöd till den 

anhöriga som denne behöver. Redan här uppkommer således ett för handläggaren tydligt 

dilemma, där självbestämmandet och plikten att se till den anhöriges behov av avlastning kan 

komma att stå mot varandra. Jag återkommer till detta dilemma senare i texten. 

8.1.2 Olika behov 

Den andra frågeställningen rör biståndshandläggarens reflektioner kring sina möjliga 

ageranden i situationer där makar är av olika åsikt, har olika önskemål eller har olika behov. 

Resultatet av denna fråga visar att biståndshandläggarna har ett antal frågor att ställa sig. Först 

och främst behöver handläggaren bedöma huruvida den vårdberoende äldre själv ställer sig 

positiv eller negativ till att ta emot stöd från kommunen för att genom detta kunna stödja sin 

närstående make eller maka. Biståndshandläggaren behöver även se till situationen från den 

anhöriges perspektiv för att på detta vis kunna bevilja stödjande insatser till den anhöriga eller 

motivera den vårdberoende äldre till att ta emot stöd. Resultatet visar även att 

biståndshandläggaren behöver se till de lagar och riktlinjer som stödjer agerandet och så även 
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till organisationens eller kommunens möjlighet att kunna tillgodose de behov handläggaren 

ser. Resultatet indikerar att handläggarna övervägande har en vilja att kunna tillgodose båda 

parters behov i dessa situationer. De diskuterar möjligheter för dem som biståndshandläggare 

att hålla motiverande samtal med den vårdberoende äldre, att stödja den anhörige genom att 

ge tydlig information kring handläggningsprocess och lagar, att kunna göra en successiv 

process där båda parter är med på tåget och att få båda makarna att känna sig trygga och väl 

bemötta i situationen. Detta omsorgsmoraliska och konsekvensetiska agerande (jfr 

Blennberger, 2005; Henriksen & Vetlesen, 2013) är således handläggarnas önskade agerande, 

vilket genom resultatet visat sig kraftigt kunna skilja sig från det faktiska agerande som kan 

komma att ske (jfr Hellström Mulhi, 2003). Handläggarna beskriver ett läge där det önskade 

agerandet inte alltid får utrymme och där det faktiska agerandet baseras mer på plikten att 

följa de regler och ramar som kommunen eller organisationen satt upp för dem att följa. Detta 

visar sig tydligt då vi går in på den tredje och sista frågeställningen, vilken berör hur 

biståndshandläggaren ser på sitt handlingsutrymme kopplat till att kunna stödja båda parter i 

ärenden där makarnas åsikter, önskemål och/eller behov går isär. 

8.1.3 Handlingsutrymmet 

Av resultatet går att utläsa att biståndshandläggarna i hög grad agerar i linje med 

organisationens eller kommunens förväntningar. Biståndshandläggarna i studien belyser hur 

en trängd ekonomisk situation med fokus på den vårdberoende äldres självbestämmande och 

en tid som inte räcker till gör ett pliktetiskt agerande till det rätta agerandet (jfr ex Andersson, 

2004; Henriksen & Vetlesen, 2013). Ett rättssäkert och standardiserat agerande är således det 

som ur organisationens ögon ses om det bästa, vilket återspeglas i den enskilde handläggarens 

reflektioner kring sitt tänkta faktiska agerande. Flera intervjupersoner belyser hur 

organisationen enligt dem har ett kortsiktigt tankesätt baserat på det konkreta och aktuella 

(ofta fysiska) behovet hos den vårdberoende äldre och på de budgetmässiga ramarna. 

Resultatet visar även på att lojaliteten gentemot organisationen lärs in på arbetsplatserna. 

Handläggarna beskriver hur nyare medarbetare i större grad lyssnar till de anhörigas åsikter 

och hur de äldre leder dem ”rätt” i det sätt på vilket en handläggare ”ska” tänka i de olika 

situationerna. En resursmedvetenhet gentemot kommunens ekonomiska situation och en 

anpassning till den tidspress arbetet innebär lyfts som en nödvändighet i arbetet som 

biståndshandläggare. Jag ställer mig frågande till om de erfarna handläggarna lär in de nya i 

rättssäkra bedömningar, eller om man som mer erfaren handläggare gått längre ifrån sina 

professionella bedömningar i syfte att stå på organisationens sida i besluten. Jag ser, utifrån 
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detta tankesätt, en risk i att handläggarna går från att stå på de äldres sida till att arbeta för en 

hållbar budget för kommunen.  

 

De handläggare som arbetat en längre tid kan emellertid visa att fler motiverande samtal, fler 

uppföljningar och ett mer preventivt arbetssätt skulle gynna organisationen och kommunen, 

inte bara genom ett mindre antal missnöjda och frustrerade äldre som behöver ”slåss” för sina 

insatser (jfr citat från IP 4 s. 48) utan även tids- och kostnadsmässigt. Flera 

biståndshandläggare menar att de de facto skulle tjäna på att ha mer tid för varje ärende, fler 

uppföljande samtal och att kunna ge insatser i ett tidigare skede. Resultatet visar således att 

handläggarna har en stor medvetenhet kring hur de skulle vilja agera för bästa resultat men att 

de idag agerar mot detta till förmån för lojaliteten till arbetsplatsen. Biståndshandläggarna kan 

hamna i en situation där den professionella bedömningen kommer i konflikt med 

organisationens eller kommunens ramar och ekonomiska situation, som i dessa fall inte räcker 

till för att utföra de åtgärder som den professionella bedömningen kräver. Handläggarna i 

studien nämnde dock inte att de, i de fall där organisationens krav gått emot deras 

professionella bedömning, gjort någon typ av motstånd i syfte att hävda sin rätt att göra goda 

och rättvisa bedömningar. Det tycks snarare vara mer självklart att lojalitet mot 

organisationen och de budgetkrav som denna ställer i dessa situationer styr handlandet. Den 

professionella bedömningen blir således i dessa fall sekundär, något som blir motsägelsefullt i 

förhållande till biståndshandläggarens behovsstyrda uppdrag. Det går med andra ord att 

ifrågasätta om det är behoven som är det starkast styrande i alla biståndsbeslut. 

8.1.4 Slutsatser 

Tre huvudsakliga slutsatser kan dras av denna studie. För det första har studien visat hur 

biståndshandläggarna agerar pliktetiskt och enligt rättvisemoral snarare än diskurs- och 

konsekvensetiskt och enligt omsorgsmoral. De organisatoriska reglerna och ramarna som 

omgärdar biståndshandläggarnas arbete hindrar biståndshandläggarna från att i alla lägen 

agera som de hade önskat. Intervjupersonerna uttryckte en rädsla över att göra något som 

stred mot de plikter de som myndighetsutövande tjänstemän ser sig ha och agerar därigenom 

snarare utifrån riktlinjer och lagar än utifrån de eventuella konsekvenser deras ageranden kan 

tänkas bidra till. Det framkommer här att det finns en tydlig skillnad mellan hur handläggarna 

hade velat agera och hur de faktiskt kan komma att agera. Fastän handläggarnas mål ofta är en 

hållbar situation för båda parter, där det finns utrymme för samtal och stöd till den anhöriga 
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och motiverande samtal med den närstående blir handlandet styrt utifrån den pliktetiska 

principen.  

 

För det andra kan konkluderas att biståndshandläggarna utan den omsorgsbehövande äldres 

medgivande har svårt att stödja den anhöriga. Den omsorgsbehövande äldre behöver själv 

ansöka om avlösning i hemmet, dagverksamhet och korttidsvistelser, tre insatser 

intervjupersonerna nämner som stödjande och avlastande för den omsorgsgivande anhörige. 

Självbestämmandet i studien kopplas främst till den vårdberoende äldre och 

självbestämmandet för den anhörige blir således sekundärt. Jag menar således att det, trots 

socialtjänstlagens krav på stöd till anhöriga, kan vara svårt för den enskilda handläggaren att 

stödja den anhöriga. För ett tydligare anhörigperspektiv i handläggningsprocessen behövs 

såväl ett ökat handlingsutrymme för biståndshandläggaren som mer tid i varje enskilt ärende. 

Studien har visat hur handläggarna i den mån de kan försöker finnas till för den anhörige, men 

hur anhörigperspektivet ofta hamnar i skymundan för den enskilde äldres behov och viljor. 

Anhörigperspektivet ses primärt som anhörigkonsulentens uppgift att tillgodose, varför de 

anhöriga hänvisas att ta kontakt med dem för vidare stöd. Självbestämmandet är för 

handläggarna djupt rotat och styrande i arbetet, något som leder till att andra behov kommer i 

andra hand i processen. Det går att ifrågasätta biståndshandläggarnas syn på att de anhöriga 

kan vända sig till anhörigkonsulenten för stöd. I och med lagändringen om krav på att stödja 

den närstående anhörige i beslut har ansvaret lyfts ned till den enskilde handläggaren, som 

behöver fler verktyg för att hantera detta.  

 

Slutligen har studien visat att de etiska dilemman som uppstår när makar vill olika föga sällan 

återförs till makarna att själva lösa. Detta då den vårdberoendes självbestämmande står som 

en stark utgångspunkt i bedömningen av insatser och biståndshandläggarna inte har möjlighet 

att lösa eventuella åsiktsskillnader mellan makarna. I presenterade vinjetter fanns ingen 

uttalad äktenskapsproblematik men ändå diskuterades möjligheterna till att detta förekommer 

under intervjuerna. Då vinjetterna behandlar gifta par resonerade fler intervjupersoner kring 

äktenskapets betydelse i termer av nöd och lust, och menar att samhällets äldreomsorg inte 

kan vidta åtgärder för att separera personer av så kallade privata angelägenheter. En 

intervjuperson uttryckte att handläggarna de facto inte har någon vetskap om hur äktenskapet 

tidigare sett ut och att de inte kan göra den hjälpgivande parten till lags genom att med tvång 

låta den hjälpbehövande flytta till ett särskilt boende. I ett dilemma där makar vill olika kan 
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således ansvaret för själva dilemmat flyttas tillbaka till makarna själva, eller till den anhörige i 

vissa fall. 

 

Flera studier som ligger till grund för den kunskapsöversikt jag tidigare presenterat pekar på 

att vårdgivande äldre känner sig obekräftade i mötet med biståndshandläggaren. 

Socialtjänstlagen skall bedöma insatser både för den vårdgivande och den vårdberoende 

personens behov. I likhet med tidigare studier tyder även denna studie på att den anhörige 

även efter lagändringen kan ha denna känsla. I samklang med Dunér och Nordströms (2003) 

studie menar jag därför att det inte finns möjlighet till den grad av omsorgsmoraliskt agerande 

som handläggarna många gånger själva önskar. Den teleologiska etiken (pliktetiken) har 

enligt studien en betydande roll för handläggarna i arbetet, vilket ofta leder till att de goda 

konsekvenserna för den enskilda eller den anhöriga ses som en god (bi)effekt av det 

pliktetiska agerandet utifrån självbestämmandeprincipen. Den vilja (V) handläggarna har att 

uppnå goda konsekvenser för makarna och den kunskap (K) handläggarna innehar av 

erfarenhet från tidigare liknande ärenden får således en underordnad roll i förhållande till de 

ramar systemet och organisationen (SM) sätter för dem i arbetet.  

8.2 Kort metoddiskussion och förslag för framtida forskning 
Jag vill i denna metoddiskussion starta med att resonera kring hur urvalsförfarandet kan 

tänkas ha påverkat resultatet av studien. Studien innefattas av tio handläggare i Stockholm 

stad, vilket betyder att en medveten gräns dragits, vilket kan ha påverkat resultatet. Hade 

handläggare från andra delar i Sverige tagits med kan resultatet sett annorlunda ut. Att studien 

innefattas av representanter från sju olika enheter betyder vidare att jag från några fått höra en 

röst och från andra två. Detta kan möjligtvis ha kommit att påverka resultatet, specifikt delen 

om samsyn på enheterna. Dock bör tilläggas att det genom intervjuerna, oberoende av 

stadsdel, framkom liknande teman och tankegångar, varför jag kan anta att det faktum att 

vissa enheter hade fler representanter inte hade någon större betydelse för studiens resultat.  

 

Jag vill även belysa att det, även om representanterna var av olika kön och hade arbetat med 

biståndshandläggning olika lång tid, inte var någon som arbetat längre än 9 år. Många av 

intervjupersonerna refererade till de personer som arbetat en längre tid, där dessa ofta stod för 

kunskap och erfarenhet vilken de lärde de som kom in som nya handläggare Det kan av den 

anledningen kommit att bli ett annat resultat om studien även innefattat dessa handläggares 

åsikter om sina ageranden. Jag är medveten om att tio personers åsikter kring ämnet inte kan 
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ge någon generell bild av hur handläggare i stort tänker kring de etiska dilemman som 

presenterats. Resultatet ska snarare ses som en fingervisning om hur tänkta ageranden i etiskt 

svåra frågor kan se ut, och således inte hur det ser ut för alla. Jag vill även lyfta fram att 

studien undersökt biståndshandläggares reflektioner kring sitt handlande i vissa situationer 

och således inte hur handläggarna faktiskt gör i praktiken. De analyserade agerandena ger 

således ingen objektiv bild av verkligheten utan en utifrån fiktiva vinjetter konstruerad bild av 

hur ett agerande kan tänkas vara. Då biståndshandläggning utgår från individuella 

bedömningar i alla enskilda fall behöver inte de tänkta agerandena som presenterats heller 

överensstämma med hur handläggarna hade agerat i alla fall rörande makar som vill olika. 

Vidare vill jag lyfta det faktum att jag i min roll som intervjuare själv har erfarenhet av 

biståndshandläggarrollen som även kan ha spelat in i intervjusituationerna. Detta då jag är 

insatt i den problematik och de etiska dilemman intervjupersonerna berättar om. Jag menar 

dock, som tidigare nämnt, att detta även kan vara en fördel. Dels då jag under hela processen 

varit medveten om min roll och sökt hålla mig objektiv i mötena med handläggarna, dels då 

jag genom min erfarenhet på ett annat plan kunde ställa frågor rörande etisk problematik. Jag 

ser det således som positivt att mina intervjupersoner kunde diskutera de etiska dilemman 

som berördes på ett djupare plan då de redan innan intervjuernas start antog sig veta att jag 

var insatt i rollen.  

 

Som presenterats i inledningen av denna uppsats finns inte mycket forskning som belyser de 

etiska aspekter som biståndshandläggare behöver ta ställning till i sitt vardagliga arbete mot 

makar som har olika behov. Denna studie belyser bara de professionellas, 

biståndshandläggarnas, bild. Intressant vore att i framtida studier undersöka de äldre 

vårdberoende och deras anhörigas syn på handläggarnas ageranden i denna typ av ärenden. 

Intressant vore även att undersöka hur biståndshandläggarnas chefer arbetar med etiska 

aspekter och hur de ser på de olika delar som presenterats i denna studie. Studien belyser ett 

antal handläggare inom Stockholms stad, varför det även vore önskvärt med studier av denna 

typ från andra delar av landet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
Hej! 

Jag studerar på masterprogrammet i socialt arbete vid Stockholms universitet och skriver den 

här terminen min masteruppsats (D-uppsats). 

Jag är intresserad av att undersöka biståndshandläggares tankar och reflektioner kring det 

etiska dilemma som kan uppstå i handläggningen av ärenden där makars åsikter och/eller 

behov kolliderar. Mer specifikt kommer studien fokusera på ärenden där ena parten har ett 

omvårdnadsbehov och där den andra parten uttrycker ett behov av stöd för att orka med 

vardagen. 

Studien kommer att genomföras i form av vinjettintervjuer, där du i förväg får en fiktiv vinjett 

(kortare beskrivning av ett ärende) att fundera kring till intervjutillfället.  

Intervjuerna beräknas vara max 60 minuter långa och kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och min handledare kommer åt 

det. Materialet kommer att avidentifieras så att svaren ej direkt kan härledas till handläggaren. 

Vid intresse till att medverka i studien, hör av dig till mig på nedanstående epostadress så hör 

jag av mig och ger dig vidare information om studien!  

Tack på förhand! 

Ellen Juslin 

Socionom och masterstudent 

Epost: xxx@xxx.xx 
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Bilaga 2 - Vinjetter 
 
Vinjett 1 

Makarna Margit (86) och Rolf (88) har levt ihop i 60 år. De bor i en villa i en förort till 

Stockholm och har en dotter i stockholmstrakten. Efter en minnesutredning för drygt sex år 

konstaterades att Rolf hade en demenssjukdom, vilken under de senaste två åren blivit allt 

mer påtaglig i det dagliga livet. Tidigare har Margit och Rolf tillsammans skött hushållet, men 

nu är det Margit som står för den största delen av det praktiska arbetet i hemmet. Rolf är 

fysiskt pigg och tycker mycket om att pyssla i parets gemensamma trädgård. Rolf klarar 

självständigt av att sköta den personliga hygienen och att äta, med påminnelse och 

handräckning av Margit. Makarna erhåller förutom trygghetslarm stöd med städning av 

bostaden varannan vecka. Rolf har blivit beviljad dagverksamhet och varit där några gånger. 

Detta fungerade dock dåligt då Rolf snabbt efter ankomst ville gå hem och avvek från 

dagverksamheten flera gånger. Rolf är nu inlagd på sjukhus då han fallit och brutit 

lårbenshalsen. Vid ett vårdplaneringsmöte på sjukhuset möter du makarna, deras dotter Karin 

och en sjuksköterska för planering av insatser. Vid mötet framkommer följande: 

 

Sjuksköterskan berättar att Rolf under vårdtiden varit mycket orolig och ständigt frågat och 

letat efter Margit. Rolf har även vaknat flera gånger varje natt. Sjuksköterskan berättar att han 

vid behov av stöd inte använt det larm som finns bredvid sjukhussängen. Margit berättar att 

Rolf även brukar vara orolig i hemmet, främst på kvällarna, då han har svårt att sitta still och 

”plockar” med saker och gömmer undan personliga ägodelar. Margit menar att hon till följd 

av oron har mycket svårt att lämna Rolf ensam i hemmet, även kortare stunder. Margit uppger 

att hon inte klarar av att sköta Rolf på egen hand längre och att hon gärna ser att han flyttar till 

ett annat boende där de har uppsikt över honom dygnet runt. Hon menar att hemtjänst inte 

skulle hjälpa henne då han ständigt behöver tillsyn, påminnelse och stöd av någon. Margit 

understryker att även hon är gammal och svag och att hon är mycket orolig för vad som skulle 

hända om Rolf ramlade igen. Dottern Karin berättar att hon försöker besöka Margit och Rolf 

så ofta hon kan, men att hon har ett hektiskt liv och att hon inte kan vara där så ofta som hon 

vill. Karin vill ställa Rolf i kö till boende så snart som möjligt då hon tycker otroligt synd om 

sin mamma som ”håller på att gå under”. Rolf själv menar att ett annat boende inte kommer 

på fråga och att han absolut vill hem. Han tycker att hemtjänsten kan hjälpa honom med det 

han behöver nu efter operationen.  
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Vinjett 2 

Makarna Elsa (69) och Nils (68) är sammanboende i lägenhet i Stockholm. Elsa drabbades för 

fyra år sedan av en stroke och har sedan dess en högersidig svaghet. Elsa använder rullstol vid 

förflyttningar. Hon har både en så kallad ”turner” och lyft vid förflyttningar till och från 

rullstolen, vilka växelvis används beroende på hennes dagsform. Hemtjänsten stödjer Elsa sex 

gånger per dag och nattpatrullen besöker henne två gånger varje natt, främst med toalettbesök. 

Elsa medicinerar med vätskedrivande och behöver ofta stöd till toaletten. Nils sköter 

mathållning och praktiska göromål. Elsa kan självständigt äta om Nils skär maten i bitar.  

 

Vid ett hembesök hos makarna berättar Nils att han, trots all hemtjänst, ständigt behöver 

finnas till för Elsa. Detta då hon behöver handräckning med diverse saker under hela dagen. 

Han vill hjälpa sin fru men efter flera år orkar han inte längre och känner stor förtvivlan för 

det. Nils berättar att Elsa besväras av värk och att han är vaken stora delar av nätterna, vilket 

resulterat i en ökad trötthet om dagarna. Nils berättar att han inte kan lämna Elsa ensam 

hemma längre perioder under dagen. Elsa vill inte vara på avlösning/korttidsboende eller bo 

på särskilt boende. Hon testade korttidsboende någon gång men menar att det inte var något 

för henne då det där ”bara var en massa gaggiga gamlingar som tjoade och skrek”. Nils hade 

planerat att han skulle till fjällen och fiska med en son den veckan hon var borta men han blev 

sjuk och var sjuk hela veckan. De tre barnen gör vad de kan men bor flera mil bort så de kan 

inte komma så ofta. Elsa är mycket bestämd i all bo hemma och Nils har inga argument mer 

än att han inte anser sig klara det längre. De har blivit erbjuda mer hemtjänst men Nils vet att 

det inte hjälper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen? 

 

Generella frågor kring självbestämmande och anhörigstöd 

- Hur tas den äldres självbestämmande till beaktning i beslut, insatser och planering? 

Exempel. 

- Vad är självbestämmande? 

- Vilka möjligheter har ni till insatser enligt den enskildes önskemål? 

- Vad finns det för möjligheter till stöd för anhöriga? 

 

Frågor till vinjetterna 

Vinjett 1: 

• Hur tänker du rent generellt kring makarnas situation i vinjett 1? Vad är det första du 

tänker behöver tas ställning till? 

• Ser du några etiska dilemman i vinjetten? 

• Vad behöver du ta hänsyn till?  

• Hur tänker du kring självbestämmande i relation till demenssjukdom? Hur ser du på 

en dement persons möjlighet att veta sitt bästa? 

• Hur tänker du kring anhörigstöd? Dottern/barnen? 

• Har du haft något liknande ärende? Hur agerade du i det? 

• Finns det någon ”prioriteringslista”? 

• Hur ser du på åsikter från anhöriga (ej makan) såsom sjukhus, barn osv? Har de något 

att säga till om? 

• Finns det något som hindrar dig från att agera på det sätt du skulle vilja? 

 

Vinjett 2: 

• Hur tänker du kring makarnas situation i denna vinjett? Vad är det första du tänker att 

du behöver ta ställning till? 

• Vanligt dilemma?  

• Anser du att vinjetterna tar upp samma typ av problematik? Varför? Varför inte? 

• Någon skillnad från vinjett ett i hur du skulle agera? 
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• Spelar ålder någon roll? 

• Spelar det någon roll om man är fysiskt eller kognitivt nedsatt? För anhöriga? För 

självbestämmandet? 

 

Allmänna frågor 

• Hur ser du på din professionella kunskap i relation till en äldres kunskap? Tvärtom? 

• Hur ser du på din erfarenhet som handläggare (kunskap) i relation till en äldres 

kunskap? Tvärtom? 

• Bedöms självbestämmandet på samma sätt i alla ärenden? Makar/ensamboende, barn, 

påtryckningar från sjukvård etc. 

• Vem har rätt till hemmet? 

• Hur tänker du kring riktlinjer? Arbetssituation? Arbetsbelastning? Samarbete med 

andra aktörer? 

• Hur långt sträcker sig självbestämmandet? 

• Kan någon annan bestämma/ansöka för en enskild? 

• Kan alla bli nöjda? 

• Inga tvingande lagar. Går detta att bortse ifrån? 

• Hur ser du på ditt ansvar gentemot riktlinjer och lagar i relation till en persons 

självbestämmande? 

 


