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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen hanterar den 
problematik som uppstår då en äldre med demenssjukdom avsäger sig sitt stöd i form av insatser 
antingen i hemmet eller i ett särskilt boende. Vid avsägandet kan det uppstå ett etiskt dilemma där 
biståndshandläggare har en skyldighet att bistå den äldre och därför måste hantera det motstånd 
den äldre uppvisar och samtidigt beakta dennes självbestämmande. Detta ämne är relativt 
outforskat då den befintliga forskningen i större utsträckning fokuseras på hur handläggningen 
sker före dilemmats uppkomst och alltså inte på hanteringen av den.  
 
Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer med 
fem biståndshandläggare inom äldreomsorgen har genomfört. Analysen är gjord genom de 
teoretiska begreppen motstånd på grund utav stigmatisering och motstånd på grund utav 
demenssjukdom.  
 
Studien visar att biståndshandläggares upplevelse och hantering av situationen då en äldre med 
demenssjukdom avsäger sig stödinsatser är mycket komplex. För att hantera dilemmat nämns 
försiktighet i bemötande, kontakten till anhöriga, självbestämmandets beaktande, 
sjukdomstillståndets effekter på den äldre, individuell bedömningar och biståndshandläggarens 
skyldighet. Denna kunskap som framkommit i studien skulle kunna användas inom 
gerontologiskt socialt arbete för att stärka biståndshandläggares i sin yrkesroll där de ställs inför 
hanteringen av en mycket komplex situation där etiska värderingar viktas mot yrkesrollens 
skyldigheter.  
 
 
Nyckelord: Motstånd, självbestämmande, biståndshandläggare, skyldighet, dilemma  
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1. Inledning 
Biståndshandläggare som arbetar inom äldreomsorgen tvingas ofta fatta beslut som på olika sätt 
innehåller etiska bedömningar. Besluten kan vara svåra då dessa har stor betydelse för den 
enskilde individen. Den egna uppfattningen om rätt och fel kommer att påverka människors liv 
och kräver därför att handlandet noga övervägs (Akademikerförbundet SSR, 2010). För att 
försöka säkerställa att den äldres situation behandlas på ett etiskt korrekt sätt har ramar fastslagits 
genom en såkallad värdegrund (Socialstyrelsens allmänna råd, 2012). Det innebär att beslut 
rörande den äldre ska fattas mot bakgrund av att alla människor är lika mycket värda, detta kallas 
även människovärdesprincipen. Socialstyrelsens värdegrund är även utformad i likhet med 1 kap. 
2 Regeringsformen (SFS 1974:152) som förtydligar att beslut ska fattas med respekt för 
människors lika värde och att individens frihet och värdighet ska beaktas vid offentlig 
maktutövning. Begreppet offentlig maktutövning kallas även för myndighetsutövning. I sin 
yrkesroll som biståndshandläggare inom äldreomsorgen innebär myndighetsutövning ”ett beslut 
eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och är ett uttryck av makt över en medborgare” 
(lagen, 2014). I begreppet makt över en medborgare finns det en inneboende risk för en konflikt 
mellan biståndshandläggarens etiska värderingar och yrkesrollens skyldigheter. Konflikten kan i 
sin tur leda till ett dilemma där en biståndshandläggare i sitt arbete med utsatta grupper, å ena 
sidan måste försöka se till individens bästa och fatta beslut som stärker individen i sin livsföring. 
Detta preciseras genom Socialtjänstlagens (SoL) portalparagraf 1 kap. 1 (SFS 2001:453). Å andra 
sidan ska dessa beslut inte inskränka på individens värdighet, frihet och självbestämmande. Detta 
dilemma där individens självbestämmande står mot biståndshandläggarens beslutande makt är 
förmodligen en av de absolut mest diskuterade frågeställningarna när det kommer till socialt 
arbete (Rothman, 1989). Det finns tydliga inskränkningar mot självbestämmandeprincipen genom 
olika tvångslagar1. Inom äldreomsorgen saknas dock en sådan reglerad inskränkning och 
biståndshandläggaren står inför en ständig balansgång mellan att se till att skydda den äldre i sin 
utsatta situation men att inte göra det på bekostnad av dennes självbestämmande.  
 
När en äldre person ska ges stöd från socialtjänsten ska insatserna utformas med beaktande av 
dennes möjlighet att leva ett värdigt liv och upprätthålla en känsla av välbefinnande (SoL 5 kap. 4, 
SFS 2001:453). Begreppet värdigt liv preciserades i värdegrundsreformen som infördes i SoL 
(SFS 2001: 453) 1 januari 2011. I regeringens proposition (prop. 2009/10:116) förtydligas 
begreppet värdighet genom att bland annat påvisa alla människors rätt till kroppslig integritet, 
självbestämmande, delaktighet och god kvalitet vid planerande och utförande av stödinsatser. I 
propositionen framgår det även att begreppet självbestämmande innefattar rätten att tacka nej till 
omsorg som erbjuds (prop. 2009/10:116). Vidare betonar regeringen att varje individ är unik och 
därigenom ska även omsorgen anpassas till den äldres omsorgsbehov och önskemål (prop. 
2009/10:116).  
 
Ofta är den äldres omsorgsbehov nära kopplat till den pågående sjukdomsprocessen demens 
(Ekman, 2007, s. 16). Demens är en kronisk sjukdom som vanligtvis har en tilltagande påverkan 
på individen (Demenscentrum, 2008a). Sjukdomen tar sig uttryck på flera olika sätt men kan 
förenklat brytas ned i psykiatriska symptom som exempelvis minnesförlust, förvirring, ångest och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Lag (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård.	  
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aggressivitet. Beteendemässiga symptom som bland annat kan innefatta ett repeterande beteende, 
höga rop eller skrik. Kroppsliga symptom är bland annat stelhet, urininkontinens2 och kramper 
(Demenscentrum, 2014b). I ett tidigt skede av demenssjukdomen är konsekvenserna ofta lindriga 
och den äldre klarar vardagliga sysslor antingen själv eller med hjälp från anhöriga.3 I takt med att 
symptomen blir påtagligare blir den äldres behov av stöd mer omfattande och socialtjänsten 
kopplas in (Socialstyrelsen, 2010). Utöver de fysiska och psykiska effekterna som 
demenssjukdomar för med sig är ytterligare en effekt att sjukdomen kan föra med sig en 
avsaknad sjukdomsinsikt (Sjöbeck & Nilsson, 2009). Den äldre kan därför uppvisa ett motstånd 
mot att ta emot stöd från socialtjänsten och betona sin egen förmåga att sköta sig själv. 
Alternativt avsäger sig den äldre socialtjänstens insatser med hänvisning till anhörigas, enligt den 
äldre, solidariska skyldighet att bistå med den hjälp denne behöver. Genom motståndet mot den 
frivilliga insatsen och biståndshandläggarens etiska värdegrunder i det sociala arbetet hamnar en 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen inför flera svåra överväganden som tillsammans utgör 
det etiska dilemmat. För en biståndshandläggare handlar det om att vikta omsorg mot krav och 
kontroll. Att på samma gång beakta den äldres självbestämmande och känsla av värdighet 
samtidigt som biståndshandläggaren ska hjälpa den äldre i accepterandet av rollen som beroende 
av andra. Biståndshandläggaren måste även genomföra ett övervägande mellan att värna om den 
äldre samtidigt som familj och andra närståendes intressen måste bevakas (Akademikerförbundet 
SSR, 2010). 
 
1.2 Definition av begrepp 
Under studien kommer begreppen biståndshandläggare, äldre, demens (demenssjukdom) anhörig, dilemma 
och vanmakt återkomma varför dessa behöver en vidare beskrivning för ökad förståelse för 
studien.  
 
Biståndshandläggare 
Ordet biståndshandläggare innefattar en tjänsteman inom kommunen. Dennes uppdrag är att åt 
kommunens socialtjänst/socialnämnd handlägga ärenden rörande olika former av hjälpinsatser 
(bistånd) som faller under det kommunala ansvaret (myndighetsutövning). Begreppet 
biståndshandläggare kommer i denna studie avse de inom socialtjänsten som hanterar ärenden 
rörande äldre inom äldreomsorgen.    
 
Äldre 
Då studien syftar till att undersöka biståndshandläggares hantering av motståndet från en äldre 
som drabbats av demenssjukdom kommer begreppet äldre under studien innefatta en individ 
som är 65 år eller äldre och som drabbats av en demenssjukdom 
 
Demens/demenssjukdom 
Demens är i sig inte en sjukdom utan en diagnos för flera symptom orsakade av olika skador eller 
sjukdomar. Orsakerna till demensen kan delas in tre huvudgrupper. Den första är 
primärdegenerativa sjukdomar där alzheimer och Parkinsons sjukdom är bland de vanligaste. Det 
är sjukdomar som orsakar demens genom en onormal och eskalerande hög omfattning av döda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Oförmåga	  att	  hålla	  inne	  urinen	  (Demenscentrum, 2014). 	  
3	  Begreppet	  anhörig	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  olika	  länder	  men	  under	  denna	  studie	  syftar	  det	  till	  nära	  släktingar,	  barn	  eller	  fru/make.	  	  
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hjärnceller. Den andra gruppen är vaskulära sjukdomar, även kallat blodkärlsdemens. Demensen 
uppstår genom en begränsad syretillförsel till hjärnan, bland annat orsakad genom blodproppar 
till följd av en stroke. Den tredje gruppen är sekundära sjukdomar och är skador orsakade av 
ungefär sjuttio olika sjukdomar och kan men behöver inte leda till demens. Exempel är HIV, 
syfilis eller ett alkoholmissbruk (Demenscentrum, 2009). I denna studie kommer begreppet 
demenssjukdom innefatta en övergripande bild av demenssymptomen orsakade av antingen skada 
eller sjukdom.  
 
Anhörig 
Begreppet anhörig är återkommande under studien är syftar till den äldres nära familjemedlemmar. 
Det vill säga barn, barnbarn, sambo eller make/maka.  
   
Dilemma och vanmakt 
Situationen som rör biståndshandläggarnas hantering av situationen då en äldre med 
demenssjukdom avsäger sig sin insats beskrivs under studien genom begreppen dilemma och 
vanmakt. Ordet dilemma betyder ”dubbelsats" eller "tvådelad sats" och beskriver ett problem utan 
en tydlig lösning. Ett agerande i frågan har både fördelar och nackdelar och för att finna den 
bästa lösningen måste ett stort informationssökande genomföras. Detta tilltrots gör inte att alla 
frågor går att besvara utan dilemmat kvarstå (Clark, Dyson & Millward, 1998). Dilemmat har 
under denna studie sin grund i biståndshandläggarnas upplevelse av vanmakt i förhållandet att 
handla rätt enligt lagen eller enligt etiska värderingar. Enligt Nationalencyklopedins förklaring 
betyder ordet vanmakt att yttre eller inre omständigheter ger en faktisk, eller en känsla av 
oförmåga att företa sig någonting. Under denna studie är ordet vanmakt knutet till 
biståndshandläggarens juridiskt begränsade möjligheter att hantera dilemmat genom 
tvångsinsatser inom äldreomsorgen (Nationalencyklopedin, 2014).  
 
1.3 Lagar och riktlinjer  
Då studiens syfte utgår från biståndshandläggares hantering av situationen då den äldre med 
demenssjukdom avsäger sig sina insatser förtydligas under följande stycke de juridiska ramarna 
som en biståndshandläggare inom äldreomsorgen måste förhålla sig till.  
 
I den utsträckning det är möjligt, ska sjukvården i Sverige utformas och genomföras genom 
samarbete med patienten (Hälso- och sjukvårdslag 2a, SFS 1982:763). Hur ett biståndsärende ska 
genomföras preciseras genom Socialtjänstens portalparagraf 1 kap 1 i SoL (SFS 2001:453) som 
förtydligar att biståndshandläggningen ska ske med respekt för individens självbestämmande och 
integritet. När en behovsbedömning ska genomföras, baseras det på biståndsparagrafen i SoL 4 
kap 1 (2001:453). Samma lag säger att en individuell behovsbedömning ska genomföras och 
sedermera ligga till grund för rätten till bistånd. Den del av socialtjänsten som riktar sig mot äldre 
benämns som äldreomsorg. SoL 5 kap 4 (SFS 2001:453) klargör att äldreomsorgen har ett ansvar 
att hjälpa den äldre med att leva ett värdigt liv och upprätthålla en känsla av välbefinnande. 
Samma lag preciserar även att den äldres självbestämmande ska beaktas och att denne ska ges 
möjligheten att påverka utförandet av omsorgen. 
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1.5 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen hanterar den 
problematik som uppstår då en äldre med demenssjukdom avsäger sig sitt stöd i form av insatser 
antingen i hemmet eller i ett särskilt boende. Studiens delsyfte är att beskriva och analysera hur 
den äldres självbestämmande och värdighet beaktas, samt hur det viktas mot 
biståndshandläggarens etiska riktlinjer. Hur tar det sig uttryck i det sociala arbetet inom 
äldreomsorgen? Utifrån syftet med undersökningen har tre frågeställningar utformats:  
 

• Hur hanterar en biståndshandläggare det motstånd den äldre med demenssjukdom 
uppvisar då denne avsäger sig stödinsatser? 

• Hur beaktar biståndshandläggare självbestämmandet hos den äldre med demenssjukdom vid 
frågor om stödinsatser?  

• Hur viktar biståndshandläggaren skyldigheten att hjälpa den äldre med demenssjukdom då 
denne avsäger sig stödinsatser?  

 
1.6 Avgränsningar  
Studien är avgränsad till biståndshandläggares hantering av det problem som kan uppstår med 
äldre som lider av sjukdomen demens. Klassificeringen av äldre har gjorts vid åldern 65 år. 
Studien fokuserar på biståndshandläggares uppfattning och hantering av de beskrivna 
frågeställningarna. Den äldres upplevelse av biståndshandläggares hantering lämnas därför 
utanför denna studie. Vidare är studiens syfte inte direkt sammankopplat till den äldres 
sjukdomsutveckling och upplevelser av att bli klient, dock är dessa ämnen som berörs i samband 
med att belysa biståndshandläggares orsak till hanterandet av dilemmat.  
 
1.7 Disposition 
I det följande avsnittet introduceras ämnet genom studiens bakgrund där tidigare forskning 
presenteras tillsammans med valda teorier och begreppsförklaringar. I studiens andra kapitel 
beskrivs hur studien genomförts, etiska överväganden, analysförfarande och en diskussion kring 
studiens trovärdighet och äkthet. I studiens avslutande kapitel presenteras det empiriskt 
insamlade materialet vilket diskuteras i förhållande till den tidigare forskningen och de valda 
teorierna. Avslutningsvis genomförs en diskussion kring metodval och förslag till vidare 
forskning presenteras.  
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2. Tidigare forskning  
Under denna rubrik kommer tidigare forskning inom området för studien att redovisas. 
Forskningsgenomgången inleds med en presentation av de valda studiernas ämnesområden samt 
resultaten för dessa. Avslutningsvis följer en sammanfattning av studierna och en beskrivning hur 
dessa kommer användas till analysen i denna studie. 
 
Begreppet etik i bemötandet av den äldre inom äldreomsorgen är mycket utforskat. Dock är en 
biståndshandläggares faktiska hantering av dilemmat i undersökningens frågeställning inte är lika 
utforskat. De åtta redovisade artiklarna ringar från olika håll in den komplexitet en 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen kan hamna i. Artiklarna ämnar både lyfta den äldres 
attityd mot äldreomsorgen och vilka strategier biståndshandläggare och andra socialarbetare har 
för att förebygga den äldre för stödinsatser. Detta tillsammans utgöra en kunskapsbas till 
förståelsen för den äldres uppvisade motstånd och biståndshandläggarens hantering i ärenden då 
äldre med demenssjukdom inte vill ta emot bistånd.  
 
2.1 Dilemmats uppkomst  
An Ethical Dilemma in Home Care är skriven av Norman Linzer (2002) och är en studie gjord i 
USA. Artikeln handlar om att belysa situationen när den äldre motsätter sig att ta emot hemtjänst 
av socialtjänsten och den etiska problematiken som då kan uppstå. Huvudsakligen menar Linzer 
(2002) att de etiska övervägandena ligger i att respektera den äldres självbestämmande och 
värdighet samtidigt som det kan finnas stora svårigheter, då den äldre är sjuk, att bedöma dennes 
faktiska beslutsfattningsförmåga. Det uppstår en balansgång i förhållandet mellan de etiska 
överväganden där en socialarbetare måste fatta beslut om hur mycket den äldres röst ska göras 
hörd. Resultatet i studien är att respekten för den äldres beslut bygger på socialarbetarens 
uppfattning om den äldres förmåga att fatta dessa beslut. När förmågan anses grumlig tappar den 
äldre sin bestämmanderätt. Hur den äldres röst blir uppmärksammad och hur de etiska 
aspekterna av den äldres självbestämmande bibehålls vilar då på moraliska värderingar hos den 
enskilde socialarbetaren (Linzer, 2002).  
 
Jack Rothman (1989) menar i sin studie Client Self-Determination: Untangling the Knot att 
självbestämmandet hos biståndstagaren är en av de mest centrala, men samtidigt svåraste delarna 
när det kommer till alla yrkeskårer inom socialt arbete. Rothman (1989) visar i sin studie att 
problemen att bejaka självbestämmandet har gjort att betydelsen av självbestämmandet och den 
faktiska tillämpningen har glidit ifrån varandra. Som förklaringen till varför det uppstått ett 
avstånd mellan teori och praktik finner Rothman (1989) fyra övergripande teman. Dessa är 
begränsningar hos brukaren att fatta beslut, externa begräsningar för ett beslut, andra värderingar 
av beslutsfattare som anses vara av större vikt för individen, avslutningsvis andra professionellas 
tillägg som påverkar besluten (Rothman, 1989) 
 
Consumer Direction in Long-Term Care Policy: Overcoming Barriers to Promoting Older Adults' Opportunity 
for Self- Direction är en studie gjord av Nicole Ruggiano (2012). Studien handlar om huruvida flera 
alternativ till socialt stöd ökar klientens autonomi genom en större valmöjlighet. Ruggiano (2012) 
visar att det finns barriärer som begränsar den äldres självbestämmande. Det handlar bland annat 
om hur rätten till självbestämmande ska beaktas när den äldre har utvecklat en allvarlig demens. 
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Det handlar också om hur självbestämmanderätten sker i ett utrymme som begränsas genom 
förutbestämda ramar bestående av den professionelles bedömningar. Ruggiano (2012) menar 
därför att själva begreppet självbestämmande urvattnas genom dessa ramar och den att det bara 
är en fasad. För att hantera problematiken med självbestämmandet inom äldreomsorgen är ett 
viktigt arbete för socialarbetaren att få den äldre att inse sina behov. Två viktiga redskap är att 
förbättra kontakten till den äldres anhöriga och att fördjupa sin kunskap om de problem som är 
kopplade till åldrande. Genom det kan självbestämmandet och socialarbetarens avsikt att anpassa 
insatser efter den äldres behov mötas (Ruggiano, 2012).  
 
2.2 Dilemmats olika nyanser  
Attitudes of Older Egyptians towards Nursing Care at Home: A Qualitative Study är en studie genomförd 
av Boggatz, Tamer, Mohammedin och Dessan (2009) i Egypten där de undersöker äldres attityd 
mot att ta emot hemtjänst. Historiskt har Egypten haft en tradition av att det sociala 
biståndsarbetet utförts av familjemedlemmar. I det fall där socialt stöd inhämtas externt visade 
Boggatz et al. (2009)  i sin studie att acceptansen från den äldre ökar om denne har en högre 
social status. I studien kopplades social status till inkomst och tidigare anställning. Studien visade 
vidare att äldre människor med små ekonomiska resurser förlitade sig mer på att familjen skulle ta 
hand om dem i jämförelse med äldre med bättre ekonomiska förutsättningar. De äldre med små 
inkomster beskrev även i större utsträckning att ett externt socialt stöd var förenat med skam än 
de äldre med högre social status. Effekten blev att gruppen fattiga äldre i större omfattning inte 
ville ta emot socialt stöd från äldreomsorgen. Det i sin tur menar Boggatz et al. (2009) därför ger 
underlag till socialarbetaren att inte betrakta och behandla den äldre individen som del i en 
homogen grupp (Boggatz et al., 2009).   
 
Tsukada och Saito (2006) belyser i artikeln Factors that Affect Older Japanese People’s Reluctance to Use 
Home Help Care and Adult Day Care Services den mångsidiga problematik som följer då en individ 
står inför att få socialt stöd. Studien är gjord i Japan och visade att kvinnor i större utsträckning 
påvisade en ovilja att ta emot socialt stöd än vad männen gjorde. Anledningen är enligt Tsukada 
och Saito (2006) att det finns en kulturell norm som säger att kvinnor är de som ska stå för 
omhändertagandet. Det i sin tur gör det svårare för kvinnor att acceptera extern hjälp. En 
ytterligare anledning till kvinnors motsättning mot socialt stöd låg i att kvinnor ofta har haft ett 
större ansvar för hushållsarbetet. Det menar Tsukada och Saito (2006) gör att en socialarbetare i 
större utsträckning anses inkräkta på kvinnans område. Ytterligare skillnader i upplevelsen av 
socialt stöd fanns mellan de äldre som levde i större städer där biståndet inte uppskattades i 
samma omfattning som hos de äldre som levde på landet. Skillnaden mellan kön och bostadsort 
av upplevelsen skapar ytterligare dimensioner till biståndshandläggarens hantering av den äldres 
behov av bistånd (Tsukada & Saito, 2006).  
 
Maintaining the dignity and outonomy of older people in the healthcare setting är en studie från England 
gjord av Lothian och Philip (2001). I studien undersöker författarna vilka faktorer som skapar 
kvalitet inom äldreomsorgen. Författarna utgår från hur insatser ska försöka förebygga de 
problem som är relaterade till svårigheten att behålla den äldres autonomi och värdighet. Dock 
visar Lothian och Philip (2001) att det ofta finns djupt rotade förutfattade meningar om den äldre 
inom äldreomsorgen. Det resulterar i att både värdigheten och autonomin för den äldre ofta blir 
mycket eftersatt. Det tar sig uttryck på flera olika sätt. Bland annat genom brist på respekt för den 
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äldres privatliv och en avsaknad av hänsyn för den äldres behov. Autonomin underbyggs genom 
att inte hålla den äldre underrättad om effekterna av sin diagnos och därigenom inte låta den 
äldre kunna fatta ett beslut baserat på all kunskap. Sammantaget ger resultatet i undersökningen 
en dyster bild av äldreomsorgen där den äldre ofta behandlas på ett respektlöst sätt och förlorar 
stora delar av sin autonomi (Lothian & Philip, 2001).  
 
2.3 Förebyggande av dilemmat  
Care Arrangement Decisions for Frail Older Women: Quantitative and Qualitative Perspectives är en studie 
gjort av Jenkins (2000). Där undersökte författaren hur det sociala stödet bäst skulle utformas till 
äldre kroniskt sjuka ensamstående kvinnor. Resultatet visade att ålder och sjukdomsbild ofta låg 
till grund för ett behov av omfattande socialt stöd. Jenkins (2000) visade att familjen spelade en 
stor roll när det kom till utformandet av det sociala stödet. Genom att nära anhöriga även var 
med och utförde det sociala stödet stärktes den äldres autonomi. Den äldres autonomi stärktes då 
dennes önskemål i större omfattning kunde bli uppfyllda (Jenkins, 2000). 
 
Nguyen (2012) har gjort studien Older Asian Americans’ Primary Care Use: Examining the Effect of 
Perceived Mental Health Need som är genomförd på äldre amerikanska medborgare med asiatiskt 
ursprung. Forskaren ämnade undersöka hur arbetet med individer med en mental sjukdom skilde 
sig åt. Nguyen (2012) visade att då individen tidigt gjort en hjälpansökan underlättade det 
socialarbetarens möjlighet att ge en adekvat insats. Alltså efterlyser författaren ett nära samarbete 
mellan socialarbetaren och andra specialister inom hälsovården. Det gör att den sjuke äldres 
behov på ett snabbare och bättre sätt kan hanteras. Det i sin tur skapar en bättre hantering av den 
äldre och dennes omsorgsbehov (Nguyen, 2012). 
 
Critical educational gerontology: what has it got to offer social work with older people?  
är en studie gjord av Hafford-Letchfield (2014) där författaren undersökte hur en utvidgad 
kunskap inom äldreomsorgen kan förbättra den äldres situation vid ett sjukdomstillstånd. 
Hafford-Letchfield (2014) visar i sin studie att mer resurser borde läggas på att stärka den äldre i 
sina svårigheter att överkomma olika former av diskriminering som förekommer inom 
äldreomsorgen. Författaren menar vidare att en mer pedagogisk ansats inom äldreomsorgen 
skulle förbättra socialarbetarens kunskap, därigenom skapa en friare miljö och stärka den äldres 
autonomi. Genom det möts socialarbetarens och den äldres värderingar om individens 
självbestämmande och ett värdigt bemötande (Hafford-Letchfield, 2014).  
 
2.4 Sammanfattning tidigare forskning  
Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen hanterar den 
problematik som uppstår då en äldre med demenssjukdom avsäger sig sitt stöd i form av insatser 
antingen i hemmet eller i ett särskilt boende. Den tidigare forskningen fokuserar inte på själva 
hanteringen utan visar sammanfattningsvis hur den äldres upplevelse av begränsad autonomi och 
avsaknad av bibehållen respekt från sin omgivning tar sig uttryck inom äldreomsorgen. 
Forskningen visar på vikten av biståndshandläggarens förståelse för den äldres unika situation 
och hur bemötandet måste anpassas efter detta. Vidare framgår det att gruppen äldre inte är 
homogen utan det kan finnas stora variationer i både behov och önskemål mellan individer. Mot 
den bakgrunden framgår det i flera studier vikten av att socialarbetaren ständigt utvecklar sin 
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kunskap för att kunna bemöta den äldres önskemål.  
 
Vidare går det genom de valda studierna att få en klarare bild över olika motiv bakom den äldres 
ovilja att åtnjuta äldreomsorgens insatser. Motiven bakom motståndet tycks vara flera men bland 
annat framkommer det att den äldres ovilja till insatser kan orsakas av en negativ bild av 
äldreomsorgen som till viss del upprätthålls och stärks av biståndshandläggare själva. Begrepp 
som respekt och värdighet för den äldre blir ofta eftersatta inom äldreomsorgen och kan då leda 
till att omsorgen utförs på bekostnad av stora inskränkningar på den äldres frihet och autonomi. 
Det i sin tur skapar en misstro mot äldreomsorgen som leder till ett initialt avståndstagande mot 
äldreomsorgens insatser. Vidare framkommer det inom den tidigare forskningen att motståndet 
även kan ha sin grund i sociala normer. Exempelvis visade forskning på att kvinnor, i större 
utsträckning än män, upplevde det som socialt avvikande att ta emot bistånd. Det övergripande 
kunskapsläget som förmedlades genom samtliga studier var således att den äldre upplevde en oro 
och uttryckte ett motstånd inför att ställas under socialt stöd. Dock var det sällan den faktiska 
insatsen som låg till grund för den äldres motstånd utan de signaler insatsen ansågs föra med sig.  
 
Vid läsningen av den tidigare forskningen är det viktigt att ha i beaktande att de redovisade 
studierna är gjorda i olika länder med olika sociala välfärdssystem och kulturella upplevelser för 
hur äldreomsorgen ska utformas. Det land i vilken studierna är genomförda har olika egenskaper 
som gör att generaliserbarheten till andra länder kan ifrågasättas. Vad som visar sig en 
undersökning gäller därför bara för den kontexten och är därför inte någon absolut sanning.  
 
Utifrån denna redovisning av tidigare forskning inom ämnet förtydligas biståndshandläggarens 
dilemma då verktygen för att arbeta med den äldres motstånd inte nödvändigtvis ligger i 
handläggarens händer. Motståndet kan vara djupt rotat i den sociala normen om att ett bistånd är 
förenat med skuld och skam eller en uppfattning om att den sociala insatsen faller under ett 
familjeansvar. Däremot visar inte den tidigare forskningen på ett tydligt sätt hur 
biståndshandläggare hanterar dilemmat då den äldre påvisar ett motstånd mot stödinsatser 
samtidigt som demenssjukdomen gjort att den äldres omsorgsbehov blivit omfattande.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
De valda teorietiska utgångspunkterna är baserade på sökandet efter orsaken bakom den äldres 
uppvisande av motstånd mot äldreomsorgens insatser. Vad som orsakar den äldres motstånd är 
inte denna studies forskningsfråga. Dock, för att bringa ljus till studiens syfte om hur 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen hanterar den problematik som uppstår då en äldre med 
demenssjukdom avsäger sig sitt stöd, fokuseras de valda teorierna på möjliga orsaker till den 
äldres uppvisande av motstånd.  
 
Som utgångspunkt används Erving Goffmans (1972) förklaring till hur en avvikande roll 
stigmatiseras och därför hur ett motstånd mot tilldelandet av rollen uppstår. Vidare används en 
studie gjord av Smith och Buckwalter (2005) som visar att demenssjukdomens process bland 
annat innefattar ett avvisande beteenden och att motståndet därigenom kan ha sin förklaring i 
demenssjukdomen.  
 
I varje samhälle skapas kategorier för att underlätta för människor. I en viss kontext förväntas vi 
möta en viss individ, exempelvis en student i en skola eller en byggnadsarbetarearbetare på en 
byggarbetsplats. Vad kategorierna sedan ska innehåll, vad som ska uppfattas vara normalt och 
vad som ska stämplas som avvikande, utformas sedan inom varje kategori (Goffman, 1972, s. 11). 
Goffman (1972) beskriver i sin bok Stigma, den avvikandes roll och identitet hur en person som 
avviker från samhällets kategorier över normalt och onormalt drabbas av en stigmatiserande bild. 
Stigmat skapas både av samhället och även av individen själv som skuldbelägger sig själv och 
därigenom förstärker rollen att vara stigmatiserad. Förtydligat menar Goffman att stigmat är den 
situation som drabbar en individ som av någon anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt 
erkännande (Goffman, 1972, s. 7). Utifrån de intryck en individ får av en annan, kategoriseras 
denne och tilldelas därigenom förväntningar. Goffman benämner det som social identitet 
(Goffman, 1972, s. 12). Kan de förväntningar som den sociala identiteten medför sedan inte 
införlivas, exempelvis genom att utseende eller egenskaper som individen besitter inte är 
önskvärda, så stämplas individen som avvikande. Goffman beskriver det som att det finns en 
diskrepans mellan individens sociala identitet och faktiska sociala identitet. Diskrepansen kan i sin 
tur innebära ett stigma, även kallat oförmåga eller handikapp (Goffman, 1972, s. 12). Vidare 
urskiljer Goffman tre olika typer av stigma. Det första handlar om kroppsliga missbildningar. 
Den andra om brister i den personliga karaktären exempelvis en uppfattning som av allmänheten 
anses som viljesvaghet, stela trosuppfattningar eller bristande hederlighet. Den tredje och sista 
typen av stigma är den som rör en viss ras, nation eller religion (Goffman, 1972).   
 
Vidare belyser Goffman (1972) den mångsidiga komplexiteten, både gällande en individ som 
befinner sig i en stigmatiserad situation men även människorna runt omkring denne person måste 
hantera. Den stigmatiserade är i sitt medvetande ständigt osäker över den roll som tilldelats av 
samhället. Osäkerheten är kring hur andra ser på denne och vad samhället egentligen tycker och 
tänker om individens olikhet. Goffman (1972) menar även att omgivningen samtidigt måste 
förhålla sig till individens begränsning och på samma gång försöka förminska individens problem 
genom att bete sig som om begränsningarna inte fanns. Detta för alltid med sig en risk att 
omgivningen, antingen av sympati eller medkänsla, spelar över i sin hjälpande roll och gör den 
stigmatiserade än mer drabbad. Samtidigt är förnekandet av en uppenbar problematik förenligt 
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med en risk att för höga krav ställs på individen (Goffman, 1972, s. 26-27). Alltså försöker 
samhället få den stigmatiserade individen att känna sig som vem som helst. Men i samma veva 
förklaras ändå att det vore oklokt att släppa den grupp som delar individens stigma. Med andra 
ord får individen information om att denne är som alla andra samtidigt som denne ska kopplas 
samman med grupper av samma stigma (Goffman, 1972, s. 129-130).  Alltså befinner sig den 
stigmatiserade individen i en ständig balansgång i synen på sig själv och sin egen identitet. Den 
stigmatiserade individen ges utrymme att handla på ett sätt där dennes börda i så liten omfattning 
som möjligt ska påverka individen eller sin omgivning. Samtidigt måste individen hålla ett tydligt 
avstånd så att dennes roll förblir tydlig för samhället. Förtydligat menar Goffman att den 
stigmatiserade får rådet att spela med i en charad som handlar om ett ömsesidigt accepterande. 
Den stigmatiserade får friheter inom samhällets ramar samtidigt som den stigmatiserades roll 
kvarstår (Goffman, 1972, s. 127). 
 
Mot bakgrund av Goffmans (1972) teori om att ett avvikande beteende är förenat med ett stigma, 
blir frågan om vad som anses vara ett avvikande stigmatiserande beteende mycket aktuell i denna 
studie. Den ämnar belysa situationen kring hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen 
hanterar den problematik som uppstår då en äldre med demenssjukdom avsäger sig sitt stöd i 
form av insatser antingen i hemmet eller i ett särskilt boende. Motståndets grund kan möjligtvis 
finnas i den roll den äldre intar i samband med erkännandet av sina egna begränsningar. Rädslan 
över stigmatisering på grund av sin hjälplöshet i kampen mot en obotlig sjukdom ställs mot 
sorgen över att förlora sin identitet och självständighet (Goffman, 1972).  
 
Motståndet den äldre visar behöver dock inte ha sin grund i rädslan för en stigmatiserad roll. 
Smith och Buckwalter (2005) presenterade i sin studie Behaviors Associated with Dementia en annan 
förklaring till den äldres uppvisade motstånd. De menade att motståndet även kan vara en 
konsekvens av sjukdomstillståndet i sig, det vill säga inte ett uttryck för motviljan till den 
förändrade rollen utan en konsekvens av sjukdomen demens. 
 
Demens är ett samlingsnamn för en grupp av sjukdomar som har olika orsaker men överlag 
samma övergripande konsekvens, en skada på hjärnan som leder till förluster av kognitiva och 
intellektuella egenskaper (Smith & Buckwalter, 2005). Hur omfattande konsekvenserna av 
sjukdomen är och hur den tar sig uttryck hos den drabbade kan variera beroende på typ av 
demenssjukdom, hur länge den äldre varit sjuk, vilka andra sjukdomstillstånd som den äldre lider 
av och även individuella egenskaper. Hos den äldre är det inte ovanligt att drabbas av flera 
demenssjukdomar vilket leder till en ökad komplexitet. Hur allvarliga försämringarna är kan 
variera stort och löper från mild till allvarlig. Med kognitiva förmågor menas individens möjlighet 
att lära sig nya saker, förmåga att fatta rationella beslut och möjligheten att minnas. Kognitiva 
begränsningar är alltså ett pågående tillstånd som löper från ”mild kognitiv begränsning” till en 
alvarligare form av demens. Genom den processen kommer individen i allt större omfattning att 
drabbas av minnesförlust, afasi4, agnosi5, apraxi (apraxia)6 och nedsatt funktion vad gäller 
möjligheten att organisera (Smith & Buckwalter, 2005). Att drabbas av en mild grad av kognitiv 
nedsättning gör att individen lider av signifikanta minnessvårigheter. Det i sig betyder dock inte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Förlorad talförmåga  
5 Förlorad förmåga att känna igen saker eller personer  
6 Förlorad förmåga att göra medvetna rörelser	  	  
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att den sjuke inte klarar sig bra i vardagen och att självständigheten försvagas. Dock är den milda 
graden av kognitiv nedsättning ofta en indikator på att individen kan komma att drabbas av 
någon form av allvarligare demenssjukdom. Smith och Buckwalter (2005) påvisar genom detta 
vikten av att redan vid ett tidigt stadium uppmärksamma kognitiva nedsättningar. Idag finns det 
inget botemedel mot demenssjukdomar men det finns bromsmedicin. Ett tidigare 
uppmärksammande gör att processen kan förlängas vilket skapar bättre förutsättningar för 
planering av framtida hjälpinsatser (Smith & Buckwalter 2005). 
 
En av de vanligaste formerna av demens är Alzheimer. Initialt leder sjukdomen till kognitiva 
nedsättningar hos den drabbade. Beteendemässiga nedsättningar och delar av 
minnessvårigheterna lyckas ofta den drabbade behålla under en längre tid genom social träning 
och bromsmedicin. Dock är Alzheimer, likt andra demenssjukdomar, en kronisk sjukdom som 
kan löpa över mycket lång tid under vilken den egna förmågan att hantera det dagliga livet avtar. 
Slutligen förlorar den drabbade förmågan att klä sig, gå på toaletten och slutligen att äta (Smith & 
Buckwalter 2005). 
 
En annan orsak till demens är Parkinsons sjukdom. Sjukdomen orsakar tidigt kognitiva 
nedsättningar där dock minnet inte drabbas förrän under senare skeden av sjukdomen. En viktig 
faktor som skiljer Parkinson mot tidigare nämnda Alzheimer är att den orsakar ett fluktuerande 
medvetande hos den sjuke. Denne kan från en stund till en annan vara mer eller mindre 
medveten och ”alert”. Vidare för Parkinson med sig konsekvenser i form av hallucinationer, 
vanföreställningar, sömnsvårigheter och motoriska svårigheter (Smith & Buckwalter, 2005). 
 
Det finns många beteenden hos den demenssjuke som går att direkt koppla till sjukdomen. 
Exempelvis minnesförluster eller att glömma var man lagt nycklarna. Lider individen av afasi så 
ger det sig uttryck genom att ord försvinner ur meningar och ersätts av påhittade och för 
allmänheten okända ord. Agnosi kan göra att individen gör underliga saker, placerar saker fel eller 
hanterar saker på ett felaktigt sätt, exempelvis borstar håret med tandborsten (Smith & 
Buckwalter, 2005). Den äldre personen som drabbats av demens har ofta nedsatt 
kommunikationsförmåga vilket gör att det är svårt för omgivningen att förstå denne. Det i sin tur 
gör att den demenssjuke ofta använder handlingar för att visa sin avsikt. Hur dessa handlingar ser 
ut kan variera stort. Det kan bland annat vara en tydlig signal av ilska och aggressivitet i samband 
med ett missnöje. Kombinerat med uttrycken för kommunikation ligger även den demenssjukes 
symptom i form av paranoia, tillbakadragande, vanföreställningar, oförmåga att ta hand om sig 
själv och motstånd mot hjälp (Smith & Buckwalter, 2005). 
 
Genom Smith och Buckwalters (2005) studie står det alltså klart att begreppet demens innehåller 
många olika sjukdomstillstånd. Genomgående är, att dessa förvärras med tiden och att 
konsekvenserna av sjukdomen eskalerar. Studien även på att sjukdomen i sig många gånger för 
med sig ett avvikande beteende som bland annat tar sig uttryck i motstånd. Hur motståndet 
uppvisas kan variera, men tydligt är att uppvisandet av motståndet kan vara sammankopplat med 
de kognitiva nedsättningarna som sjukdomen för med sig. Alltså menar Smith och Buckwalter 
(2005) att var den äldre som drabbats av demens befinner sig i sin sjukdom är mycket avgörande 
både för möjligheten till medicinering och även i hur den drabbade ställer sig till insatser (Smith 
& Buckwalter, 2005). 
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4. Metod 
Detta avsnitt syftar till att redovisa studiens metod. I nästa avsnitt presenteras urval och 
medverkande informanter. Därefter följer en förklaring av studiens intervjuguide följt av 
datainsamlingens genomförande. Vidare presenteras den valda analysmetoden och hur 
analysprocessen gått till. Avslutningsvis diskuteras etiska övervägande, maktasymmetri och 
trovärdighet och äkthet. 
 
För att besvara tidigare nämnda frågeställningar är studien genomförd genom en kvalitativ ansats 
och forskningsmetod i form av intervjuer. Då studiens frågeställningar är inriktade på individers 
uppfattningar anser Bryman (2001, s. 300) att den kvalitativa intervjun är bäst lämpad. Bryman 
(2001) och Repstad (2007) menar att en kvalitativ intervjumetod är ett flexibelt sätt att få fram 
intervjupersonens egen världsbild, att forskaren därigenom får bra svar på frågan om individers 
uppfattningar. I denna studie är frågeställningarna baserade på biståndshandläggares individuella 
tankar kring dilemmat och dennes hantering av det samma, därför har studien genomförts genom 
kvalitativa intervjuer.  
 
4.1 Tillvägagångssätt  
Det finns olika sätt att genomföra en intervju på och vilken metod som används har stor 
inverkan på resultaten som undersökningen får fram (Aspers, 2011, s. 143) . Aspers (2011, s. 143) 
beskriver de olika metoderna som strukturerad, semistrukturerad, tematisk öppen och helt öppen 
intervju. I stort löper dessa från att vara mycket strukturerade med tydliga gränsdragningar och 
frågeställningar till en mjukare och öppnare form av intervju där den sista lämnar målet för 
intervjun helt öppna (Aspers, 2011, s. 143). Den valda intervjumetoden i denna studie är 
semistrukturerad och betyder att intervjun har ett tema vilket kommer styra samtalet men att det 
inom ramen för temat är mycket fritt (Alvehus, 2013, s. 83). Flexibiliteten som finns i formen av 
semistrukturerade intervjuer är begränsade till det förbestämda intervjutemat. Frågorna 
genomförs i linje med temat men på ett sätt så att utrymme för friare följdfrågor skapas. Motivet 
bakom upplägget av intervjumetod är att informanten, genom forskarens förbestämda frågor, får 
en röd tråd vilken denne sedan har visst utrymme att avvika ifrån (Aspers, 2011, s. 143). En 
nackdel vid valet att använda den semistrukturerade intervjumetoden var följaktligen att 
informantens möjlighet att påverka intervjun reduceras. Dock är metoden motiverad då detta är 
studiens enda insamlingsmetod och det är därför av stor vikt att det insamlade materialet är 
fokuserat till att besvara studiens frågeställningar.  
 
4.1.1 Urval  
Utgångspunkten i studien var att informanten skulle vara yrkesverksam som biståndshandläggare 
inom äldreomsorgen. Anledningen till urvalet var att studiens frågeställning inte gällde ett område 
där kunskapen inte är allmän utan begränsad till specifik grupp individer. Idealt hade hela fältet 
undersökts men då det inte är möjligt måste urvalsprocessen selekteras vilken del som på bästa 
sätt kan besvara studiens forskningsfråga (Aspers 2011, s. 97). Syftet med studien är att 
undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen hanterar den problematik som uppstår 
då en äldre demenssjuk avsäger sig sitt stöd. Alltså, är inte syftet att få ett svar som går att 
generalisera utan att stärka förståelsen kring situationen. Urvalsprocessen gick till så att 18 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen tillfrågades om att medverka i studien. Alla tillfrågade 
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arbetade följaktligen inom den offentliga sektorn och var huvudsakligen yrkesverksamma i 
Mellansverige. Anledningen till spridningen av informanter var för att eliminera risken att alla 
informanter i en gemensam arbetsgrupp skulle ge en för ömsesidig bild av frågeställningarna. Att 
ett så stort urval gjordes i förhållande till det tilltänkta antalet informanter var med tanke på 
risken för bortfall. 
 
4.1.2 Medverkande informanter  
Förfrågan om medverkan i studien skedde antingen via email, telefon eller genom ett fysiskt 
möte. Totalt tillfrågades 18 biståndshandläggare inom äldreomsorgen och av dessa valde fem att 
ställa upp som informant. Sju personer svarade att de inte hade tid och sex personer svarade inte. 
Det stora bortfallet av informanter kan orsaka kritik mot studiens trovärdighet. Studiens syfte, 
som tidigare nämnts, ämnar dock inte ge ett generaliserat svar på hur alla biståndshandläggare 
agerar utan att belysa hur just dessa respondenter hanterar den situation då äldre med 
demenssjukdom avsäger sig stödinsatser. För det syftet tycks det genomförda antalet intervjuer 
kunna bidra med en förståelse för komplexiteten i hanterandet av ärenden där motstånd mot 
insatser uppvisas. 
 
Informanterna bestod av tre kvinnor och två män vilka var mellan 28 och 54 år. Tre informanter 
var utbildade socionomer och två var utbildade inom omsorgsprogrammet. 
Arbetslivserfarenheten som biståndshandläggare inom äldreomsorgen varierade från ett till elva 
år. 
 
4.2 Datainsamling  
Datainsamlingen från samtliga informanter skedde genom semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes på respektive socialkontor. Nedan presenteras 
genomförandet av intervjuerna. 
 
4.2.1 Intervjuguide  
Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna av biståndshandläggarna upprättades en 
intervjuguide (se bilaga 2). Guiden var formad utifrån temat olika processer inom handläggningen 
av ärenden inom äldreomsorgen. Intervjuguiden utgick ifrån processen för ett vanligt biståndsbeslut 
där anmälan om behov, bedömning om stödinsats och genomförande sker utan komplikationer. 
Genom ett förtydligande av den processen kunde sedan processen avvikande biståndsbeslut 
diskuteras. Hanteringen av avvikandet berördes i temat den äldres motstånd för biståndsbeslut. Det 
avslutande temat specificerade studiens syfte genom att hantera dilemman i biståndsbeslutet.  
 
Utifrån dessa teman formulerades öppna frågor vilka skapade stora möjligheter till en dialog, med 
följdfrågor där det ansågs nödvändigt. Bryman (2001) anser att frågorna inom den 
semistrukturerade intervjuformen ger informanten en stor frihet i sina svar och en stor möjlighet 
att ge fler nyanser till svaren i intervjun. Är frågorna för slutna och fixerade är risken stor att 
informanten uppfattar att forskaren kommer med förutfattade meningar om ämnet och nu 
försöker få den verifierad med en bestämd agenda (Bryman, 2011). Öppenheten i den 
semistrukturerade intervjuformen är dock begränsad och det är viktigt att forskaren håller den 
röda tråden genom intervjun. Det görs bäst genom att med jämna mellanrum återgå till de 
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förbestämda frågeställningar och utifrån dessa hitta balansen i intervjun mellan frihet och struktur 
(Bryman, 2001). 
 
Innan intervjuns huvudsakliga frågeställningar ställdes genomfördes frågor om informantens 
ålder, utbildning och yrkeserfarenhet som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Syftet var 
att svaren kunde vara intressanta för studien men i huvudsak att förbereda ett bra intervjuklimat. 
Intervjun genomfördes sedan genom frågeställningar tillhörande de tidigare redovisade teman. 
Informantens svar och följdfrågor var inräknat i den beräknade tiden för intervjun. 
Forskningsguiden ansågs tillräcklig då frågornas struktur och möjligheten till följdfrågor gjorde 
att informantens svar kunde ge en utförlig bild av forskningsämnet.   
 
4.2.2 Genomförande 
Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. Genom att spela in samtalet och inte föra 
detaljerade anteckningar kan forskaren fokusera mer på informantens svar. Det i sin tur skapar en 
bättre intervjumiljö med möjlighet för forskaren att bättre förstå informanten och därigenom 
även kunna ställa följdfrågor (Repstad, 2007, s. 93). Genom att sedan lyssna igenom intervjuerna 
och transkribera dessa får forskaren en större möjlighet dels att korrigera egna brister i 
intervjumetoden inför nästkommande intervjuer, dels kunna urskilja och tolka likheter och 
skillnader mellan de olika informanterna (Repstad, 2007, s. 93). Det inspelade materialet förstörs 
efter det att transkriberingen genomförts för att söka säkerställa konfidentialiteten hos 
respondenterna. Då det inledningsvis var osäkert vilka delar av informanternas svar som skulle 
visa sig relevant vid forskningens analys transkriberades intervjuerna så noggrant som möjligt. 
Detta för att inte relevant information skulle gå förlorad. 
 
Varje intervju varade i ungefär 35 minuter och inleddes med en genomgång av studiens syfte. 
Därefter genomfördes intervjun enligt den semistrukturerade modellen och med intervjuguiden 
som mall. För att säkerställa att inte relevant information uteblev och för att öka informantens 
delaktighet avslutades intervjun med frågan om informanten hade någonting att tillägga.  
 
4.3 Analysmetod 
Under detta avsnitt beskrivs inledningsvis den valda analysmetoden. Därefter förklaras den 
analysprocessen som genomförts på det insamlade datamaterialet för att avslutningsvis presentera 
ett exempel i en tabell.  
 
4.3.1 Innehållsanalys  
Den valda analysmetoden för studien är en innehållsanalys. En innehållsanalys är en vetenskaplig 
metod att beskriva, tolka och dra slutsatser ur olika former av kommunikation, i denna studies 
fall det som framkommer i det och transkriberade materialet (Bryman, 2001). Bryman (2001, s. 
191) menar att en innehållsanalys är användbar i samband med studier som innefattar att 
strukturera och analysera ostrukturerat material. Jacobsen (2007, s. 135) påvisar att det 
transkriberade materialet sedan ska granskas vart för sig och sedan i förhållande till varandra. Då 
insamlandet av denna studies material skett genom semistrukturerade intervjuer som sedan 
transkriberats uppstod en ostrukturerad mängd data. För att strukturera upp den insamlade 
informationen och hitta teman i transkriptionerna användes därför innehållsanalys.  
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Analysen genomfördes genom att flera gånger läsa det transkriberade materialet. Sedan 
granskades varje transkription var för sig utifrån studiens syfte. Det innehåll som var av relevans 
för syftet markerades sedan. De markerade styckena ordnades sedan efter olika teman vilka 
kodades med temats namn. Utifrån denna process skapades huvudteman och subteman. Nedan 
visas ett exempel över hur analysarbetet gått till (Tabell 1). 
 
Relevanta delar/citat Kod Subtema Tema 
Det gäller att lyssna in från 
början.. Att vara väldigt 
försiktig  

Inkännande Bemötande  Hantering utan 
dilemma 

 
	  

4.4 Etiska överväganden  
Forskningsetik handlar om tillvägagångssättet vid insamlandet och hanteringen av det insamlade 
materialet. Vetenskapsrådet (2002) har utformat en manual för fyra etiska krav en forskare alltid 
måste ha i åtanke vid genomförande av en studie. Det första är informationskravet vilket innebär att 
en forskare alltid måste underrätta informanten om syftet med studien. Den andra handlar om 
samtyckeskravet som innebär att informanten själv får bestämma om medverkan i studien och alltid 
har rätt att avbryta sin medverkan. Vidare tillämpas konfidentialitetskravet vilket gör gällande att 
inga obehöriga ska ges möjligheten att undersöka det insamlade materialet. Sista punkten är 
nyttjandekravet och säger att de uppgifter som informanten uppger enbart får används i det syfte 
som framkommit, det vill säga inte användas i någon annan studie. 
 
Hänsyn till de etiska överväganden gjordes genom att först informera enhetscheferna till de 
tilltänkta biståndshandläggarna om studiens syfte och hur insamlandet av information ämnade gå 
till (se bilaga 1). Där förtydligades studiens frivillighet, informanternas konfidentialitet och en 
förfrågan om medverkan. Om frågor kring studien skulle dyka upp lämnades även information 
om handledare och ansvarig student. En utveckling av det etiska övervägandet framkommer i 
stycket om trovärdighet och äkthet.  
 
4.4.1 Maktasymmetri  
En aspekt att beakta vid intervju som forskningsmetod nämner Aspers (2011) som den ojämna 
maktfördelningen. Aspers (2011, s. 141) ställer sig frågande till möjligheten att i en intervju skapa 
det ”ideala samtalet”, eller som Repstad (2007, s. 95) kallar det ”det goda samtalet”. Det betyder 
att intervjun ska genomföras på ett sätt där bägge individer, det vill säga både forskaren och 
informanten, är på samma nivå. Aspers (2011, s. 141) liknar det vid en konversation med en god 
vän. Detta är dock mycket svårt då det finns en inneboende maktobalans mellan forskaren och 
respondenten. Den tar sig uttryck på olika sätt men kan förklaras genom forskarens förbestämda 
agenda, styrandet av konversationen och avslutningsvis tolkandet av informantens svar (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Platsen för intervjun är därför viktig och ska vara valt med hänsyn. Den ska 
vara sådan att informanten och intervjuaren har möjlighet att uppnå en god konversation där 
informanten inte känner sig trängd (Repstad, 2007, s. 95). Maktasymmetrin existerar men har 
försökt att minskats genom att respondenterna i denna studie har fått välja plats för intervjun. 
Genomgående valde respondenterna antingen sitt kontor eller annan lokal på deras arbetsplats 
vilket gör maktasymmetrin mer avlägsen och bidrar till att respondenten slappnar av. Det i sin tur 
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för med sig att kvalitén på intervjun höjs då frågor och svar kan behandlas på ett mer avslappnat 
sätt.  
 

4.5 Trovärdighet och äkthet  
Pålitligheten av studiens resultat diskuteras under följande stycke genom begreppen trovärdighet, 
äkthet och förförståelse.  
 
En kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning menar Bryman (2001, s. 43) måste uppfylla flera 
kriterier, bland annat studiens validitet och reliabilitet. Det är begrepp som söker svara på om 
studien undersökte det den utgav sig för att göra, om studiens resultat hänger samman och om 
svaren är trovärdiga. Validitet och reliabilitet är begrepp som ämnar ange mätbara resultat vilket 
därigenom oftast kopplas samman med kvantitativa studier vars resultat kan verifieras genom 
statistiska värden (signifikans7). Det har gjort att forskare ifrågasatt begreppen validitet och 
reliabilitet vid utvärdering av kvalitativa studier då resultaten från dessa saknar samma 
verifierbarhet som en kvantitativ studie (Bryman, 2001, s. 43). För att hantera problematiken med 
verifierbarheten i kvalitativa studier föreslår Bryman (2001, s. 258) att begreppen validitet och 
reliabilitet inom kvalitativa studier ersätts med begreppen trovärdighet och äkthet (Bryman, 2001, 
s. 258). Dessa begrepp försöker förklara om studien genomförts på ett tillförlitligt sätt, det vill säga 
om är studien genomförd på ett korrekt sätt. Vidare ska frågan ställas om studiens resultat går att 
överföra till en annan kontext eller om studiens resultat går att upprepa i en liknande studie på 
samma kontext. I samband med det ska även studiens pålitlighet diskuteras vilket innefattar om 
studieprocessen varit transparent, det vill säga om studiens samtliga moment redovisats (Bryman, 
2001, s. 258). Det sista begreppet rör forskarens förförståelse och hur den påverkat studien och 
därigenom forskarens möjlighet att konfirmera de resultat studien presenterar. Studiens 
trovärdighet och äkthet kommer under följande stycke diskuteras genom dessa fyra begrepp.  
 
Begreppet tillförlitlighet innefattas dels av att studien genomförandes med etiska beaktande av 
vetenskapsrådets fyra forskningskrav (informationskravet,samtyckeskravet, konfidantialitetskravet 
och nyttjandekravet) dels av att deltagande informanter får ta del av studien. Denna studie har 
genom missivbrev till deltagande informanter preciserat studiens syfte. I brevet framgick även att 
informationen som lämnades bara skulle användas i denna studie och att informanterna skulle 
förbli konfidentiella. Det säkerställdes genom att inte nämna någon informants namn samt att det 
insamlade materialet raderats efter studiens genomförande. Vidare har studien med tillhörande 
resultat skickats ut till informanterna för möjlighet att uttala sig om oklarheter eller direkta 
oriktigheter. Således är kravet på studiens tillförlitlighet uppfyllt.   
 
Det finns alltid en risk inom den kvalitativa forskningen att bilden som presenteras bara gäller 
den specifike situationen, varpå studiens överförbarhet är den svåraste delen att säkerställa (Alvehus, 
2013, s. 82). Denna studie är enbart baserad på fem kvalitativa intervjuer vilket gör att de resultat 
studien presenterat kan ifrågasättas. Däremot går det att motivera studiens överförbarhet då det 
genom studien påvisas just de tillfrågade respondenternas uppfattningar och därför kan bidra 
med att ge en, av flera möjliga förklaringar till hur olika biståndshandläggare kan agerande i 
situationer där äldre som drabbats av demens påvisar ett motstånd mot biståndsinsatser. Dock är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 När ett värde är pålitligt och inte beror på slumpen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 183)  
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det ett ofrånkomligt faktum att intervjuer, med samma tema men i en annan kontext och andra 
respondenter, skulle kunna orsaka att svaren avvek från de nu insamlade. Även en studie som 
liknade denna men genomfördes om några år kan ge svar som avviker från denna, detta bland 
annat då arbetet inom äldreomsorgen ständigt förändras och utvecklas. 
 
Studiens pålitlighet har försökt säkerställas genom att samtliga steg har redovisats löpande genom 
att bland annat att den metodologiska processen är tydligt beskriven, tolkningar tydliggörs och 
förtydligats frekvent genom citat och källhänvisningar. Vidare bifogas det missivbrev och 
intervjuguide som använts i studien.  
 
Hur forskarens förförståelse påverkat studien är bland annat något som Aspers (2011) har 
identifierat som ett stort problemområde med intervju som metod för insamlande av 
information. Den handlar om informanten och forskarens olika förkunskaper om ämnet för 
studien. Aspers (2011) menar att insamlandet av information kommer påverkas av flera faktorer, 
bland annat forskarens förförståelse för det ämne som undersöks. Repstad (2007, s. 70) 
förtydligar genom att påvisa att forskaren måste vara medveten om den så kallade 
forskareffekten. Det är den påverkan som en forskare har på sin studie, medveten eller 
omedveten. Anledningen är att förförståelsen är i direkt koppling till hur tolkningar av svaret på 
de frågor som ställs sker. Det finns således en risk för att forskaren bara kan förstå fenomenet 
inom den förförståelse han eller hon besitter och att forskarens förförståelse därigenom kommer 
påverka resultatet. Detta problem är alltid störst inledningsvis och gör att större vikt bör läggas på 
forskaren arbeta med uppföljningsfrågor för att genom dessa strukturera upp samtalet. Utan den 
strukturen och med forskarens begränsade kunskap finns det en stor risk att mycket information 
som skulle vara användbar för forskaren går förlorad (Aspers, 2011, s. 142). Att denna studie 
präglas av forskareffekter är ofrånkomligt. Exempelvis har studiens syfte och frågeställning 
påverkat hur intervjuguiden utformats och är därför ett tydligt bevis för att en förförståelse i alla 
högsta grad har en påverkan på studiens utfall, ”som man frågar får man svar”. För att komma 
tillrätta med problemet är det första steget för en forskare vid ett intervjuförfarande att vara 
medveten om denna förkunskap och på vilket sätt den påverkar studiens utfall. Under denna 
studie har frågorna, till trots för forskarens valda format, ställts på ett öppet vis som hela tiden 
lämnat möjligt för respondenten att uttrycka sig fritt under intervjuförfarandet. Vidare är denna 
studie vald utifrån en förutbestämd frågeställning, dock utan en tydlig uppfattning om 
forskningsfrågans svar. Det i sin tur kan betyda att forskareffekten avtar då förkunskapen inom 
ämnet hos forskaren är lågt och nyfikenhet över biståndshandläggares arbete ligger till grund för 
forskningens frågeställning.  
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5. Resultat  
Under denna del redovisas analysen av det insamlade materialet. Först presenteras en tabell som 
sammanfattar delar av de teman som innehållsanalysen genererat. Sedan kommer resultaten 
presenteras med hjälp av dessa teman. För att förtydliga analysen kommer även citat att 
presenteras löpande.    
 
Tabell 2. Tabellen visar exempel på framtagna koder som genom analysprocessen genererat i 
subteman och huvudteman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De teman som ingår i analysen vilar på det övergripande syftet: Att undersöka hur 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen hanterar den problematik som uppstår då en äldre med demenssjukdom 
avsäger sig sitt stöd. Framkomna huvudteman genom analysen är: Biståndshandläggarens 
hanter ing utan di l emma och Biståndshandläggarens hanter ing med di l emma. Material som 
inte rymts i någon av kategorierna kommer presenteras nedan under punkten övr iga synpunkter .  
 
5.1 Hanteringen utan dilemma 
Genom att först analysera hur biståndshandläggarna beskriver ett ärende som inte präglas av 
motstånd från den äldre skapas en större förståelse för hanteringen av dilemmat som uppstår vid 
motståndet. För att ett ärende där en äldre som drabbats av någon form av demenssjukdom ska 
hanteras på bästa sätt har de tillfrågade biståndshandläggarna beskrivit vikten av att bemöta den 
äldre på ett respektfullt och inkännande sätt. Då sjukdomen demens både är ett samlingsnamn 
för flera sjukdomar och även är en pågående process är ingen individ med denna sjukdom den 
andra lik. Dock finns det rutiner för hur ett ärenden initialt ska handläggas. Det första steget i ett 
ärende hos äldreomsorgen är en inkommen anmälan. Den kan komma från olika håll men 
vanligast från anhöriga, sjukhus, granne eller den äldre själv. Handläggarna beskriver hur de sedan 
tar kontakt och sammanställer information, oftast genom hembesök hos den äldre. Sedermera 

Exempel på koder Subtema Huvudtema 
Tydlig information till 
den äldre  

Alternativ för den äldre 

Omsorg på den äldres 
villkor  

Beaktande av 
Självbestämmandet  

Lyssna in den äldres 
önskemål 

Bemötande med 
respekt 

 
Hantering utan 
dilemma  

Förlorad identitet  Motstånd genom 
stigma 

Ingen sjukdomsinsikt  Motstånd genom 
sjukdom 

Värdera den äldres 
behov  

Subjektiva 
uppfattningar  

Att vikta omsorg mot 
krav och kontroll 

Vändpunkten där 
självbestämmande 
försvinner  

 
 
Hantering med 
dilemma 
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presenteras de möjliga insatserna och en formell ansökan inhämtas. Citatet nedan förtydligar 
förfarandet:  
  

Då åker man dit, man tar in massa information.. dom berättar ofta om sin situation och man 
presenterar vad som finns inom kommunen, vad andra får hjälp med, bara för att de ska börja 
spåna, eller tänka lite och komma på vad är det jag skulle behöva hjälp med. – (Informant 3)  
 

Här förtydligas hur kommunikationen mellan biståndshandläggaren och den äldre ser ut. 
Biståndshandläggaren påvisar att den äldre får möjlighet att uttrycka sina behov och i samband 
med det så presenteras de möjligheter kommunen har att erbjuda. Att den äldre får uttrycka sina 
egna önskemål och biståndshandläggarens möjligheter att tillmötesgå dessa menar 
respondenterna är en nyckel till en god handläggning. Stor vikt läggs vid att beakta den äldres 
självbestämmande och biståndshandläggarna utrycker hur de på ett så tillmötesgående sätt som 
möjligt försöker beakta den äldres önskemål vid utformandet av omsorgens insatser. 
Biståndshandläggarna menar vidare att, då den äldres situation (som tidigare nämnts) varierar 
stort genom olika stadier i demenssjukdomen, måste bemötandet ske på den äldres villkor. För 
att uppfylla önskan att hjälpa den äldre och den äldre ska få en känsla av tillfredställelse betonar 
biståndshandläggaren att man måste lyssna på individen. Det förtydligas genom följande citat:  
 

Det gäller ju mycket att tycker jag att lyssna in från början .. Att vara väldigt försiktig och inte 
liksom, om man säger pracka på det första man gör. Det är ju så, oavsett om man har en 
demenssjukdom eller inte så är det här med att ta emot hjälp och bli beroende en stor sak i sig, eller 
liksom.. det är ju livsförändrande, det kan vara en stor förändring i vardagen. Så jag tycker att det 
viktigaste är att man börjar med att informera, att man låter den personen som man träffar få ta in 
all information och den anhöriga då också naturligtvis. - (Informant 1) 
 

Genom detta citat förtydligar biståndshandläggaren att hanteringen av en äldre som drabbats av 
demens är en komplex fråga med många olika inslag för en yrkesverksam inom äldreomsorgen att 
hantera. Det gäller både att på ett inkännande och försiktigt sätt närma sig den äldre och på ett 
tydligt sätt presentera de insatser som äldreomsorgen erbjuder. I föregående citat framgår det att 
om anhöriga finns så involveras dessa redan i ett initialt skede av den äldres kontakt med 
äldreomsorgen. Den äldres anhöriga fyller ofta flera funktioner enligt biståndshandläggarna. 
Analysen visar att biståndshandläggarnas insyn hos den äldre och dennes behov är begränsat och 
att de därigenom måste de förlita sig mer på anhöriga. Förutom anhörigas roll som stödjande till 
den äldre så är deras kännedom om dennes sjukdomstillstånd ofta en viktig ”antenn” för 
biståndshandläggarna i kontrollen över behovet och omfattningen av stödinsatser. Funktionen att 
hålla ett vakande öga över den äldre som drabbats av demenssjukdom tillfaller även 
hemtjänstpersonal som informerar äldreomsorgen om omsorgsbehovet skulle förändras. Vidare 
menar biståndshandläggarna att en av förutsättningarna för att ett ärende med en äldre som 
drabbats av demens ska hanteras på ett sätt utan uppvisat motstånd från den äldre är samarbete. 
Bland annat genom samarbete mellan biståndshandläggarna och den äldre, mellan anhöriga och 
den äldre. I ett handläggande av ärendet utan dilemma följer enligt de tillfrågade 
biståndshandläggarna att den äldre ges möjligheten att genomföra en tydlig ansökan om 
stödinsatser. Det framgår dock att den äldres förmåga att formulera en ansökan ofta kan svikta, 
förtydligat i följande citat:  



  

	   20	  

 
Ja precis det vi gör rent formellt är att ta upp en ansökan. Och den där ansökan formulerar väl vi i 
allra flesta fall kan jag tycka för att det är ju inte så.. en gammal människa om vi pratar om gamla 
människor, det är ändå de flesta dom tänker ju inte i dom banorna att nu ska jag formulera en 
ansökan. – (Informant 2) 
 

Detta citat förtydligar på ett övergripande sätt hur biståndshandläggarna utrycker hur de hjälper 
den äldre att underlätta för att dennes ansökan ska täcka omsorgsbehovet. Redan i det här skedet 
av handläggandet belyser alltså biståndshandläggaren sin påverkan på den äldre och utformandet 
av omsorgsinsatser. Det poängteras från biståndshandläggarna att hjälpen med formulerande och 
framtagande av ansökan sker med största möjliga beaktande för den äldres självbestämmande och 
de ”tolkningar” som görs av dennes önskemål bygger på tydligt uppvisade behov. Genom 
analysen framgår det alltså att även ärenden utan dilemma innefattar tolkningar av den äldres 
förmåga att fatta egna beslut. Biståndshandläggarna gör bedömningar över hur långt gången den 
äldre är i sin demenssjukdom och därigenom dennes förmåga att inse sina begränsningar. En 
förutsättning för att ett ärende ska handläggas utan uppvisande av motstånd och skapandet av 
dilemmat menar biståndshandläggaren är att den äldre kommer i kontakt med äldreomsorgen i ett 
så tidigt skede som möjligt i sin demenssjukdom. Detta förtydligas genom citatet nedan:       
 

I många fall är det att vi inte haft kännedom om någon som inkommit som man känt att man.. det 
här har pågått länge och ja.. har gått lite för långt. – (Informant 4) 
 

Biståndshandläggaren visar genom citatet att en tidig kontakt med äldreomsorgen från den äldre 
med begynnande demens ofta en förutsättning för att handläggandet av ärenden med äldre som 
drabbats av demens ska fortlöpa utan uppkomsten av dilemmat.    
 
Analysen av detta avsnitt visar att de tillfrågade biståndshandläggarna menar att det viktigaste för 
att ett ärende inom äldreomsorgen är att möta den äldre med demenssjukdom på dennes nivå. 
Att genom kunskap och erfarenhet känna in vart den äldre befinner sig i sin demensprocess och 
utifrån det, med hjälp av den äldre, dennes anhöriga och utlåtande från sjukhus, utforma en insats 
som uppfyller både den äldres behov och önskemål. Vidare uttrycker biståndshandläggarna att de 
ständigt måste göra individuella bedömningar av den äldres förmåga att föra sin talan, detta 
samtidigt som det är viktigt att i så stor omfattning som möjligt beakta den äldres 
självbestämmande. 
 
5.2 Hantering med dilemma  
För att beskriva biståndshandläggarnas hantering av dilemmat då en äldre med demenssjukdom 
avsäger sig stödinsatser tar analysen avstamp i förklaringen till dilemmats uppkomst, den äldres 
motstånd. För att förstå orsaken till motståndet som den äldre människan som drabbats av 
demens uppvisar går det att se två huvudsakliga spår. Motståndet som en effekt av sjukdomen 
och/eller motståndet som ett uttryck för oviljan att tilldelas den stigmatiserade rollen av att bli 
brukare. Genom att den äldre med demenssjukdom bland annat kan lida av vanföreställningar, 
dåligt minne och misstänksamhet så är avvisandet av bistånd enligt biståndshandläggarna ofta ett 
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uttryck för en oförståelse av omsorgsbehovet. Det styrks genom följande citat där motståndet 
uttrycks genom en förvåning över den erbjudna insatsen.  
 

När det gäller demenssjuka så tror jag att det vanligaste är att de säger ”nej men det har jag redan 
gjort” det är liksom det vanligaste för det tror man ju att man har gjort för att man tänker ju.. en 
demenssjuk person är ju inte i nuet utan dom befinner sig oftast lite längre tillbaka i tiden och då 
gjorde man ju sin mat själv.. eller duscha.. det har jag ju redan gjort liksom, det gör jag sen ikväll eller 
såhär, fast det inte har hänt på flera månader för de befinner sig i en annan värld så att det flesta 
ändå tackar vänligt men bestämt nej, det har gjorts eller det ska göras och tror på det, inte att de luras 
utan det är deras verklighet. – (Informant 2) 
 

Citatet indikerar att biståndshandläggaren upplever att den äldres demenssjukdom har gått så 
långt att avsaknaden av sjukdomsinsikt är påtaglig och att motståndet är en konsekvens av detta. 
Till följd av sjukdomstillståndet har den äldre fortfarande en övertro på sin egen kapacitet. Det i 
sin tur menar biståndshandläggaren gör att det är svårt att motivera den äldre till att ta emot 
insatser som denne inte anser sig behöva. 
 
Den andra orsaken till varför en äldre med demens uppvisar motstånd tycks enligt 
biståndshandläggarna vara slitningarna mellan en bibehållen identitet och ett allt större 
omsorgsbehov. Som tidigare nämnts är situationen att bli brukare ofta förenat med stor en känsla 
av skuld, skam och sorg. De tillfrågade biståndshandläggarna menar att den äldre försöker klamra 
sig fast vid en allt mer borttynande identitet och det framgår av analysen att motståndet till 
insatser ofta uttryckas antingen aggressivt eller genom att ifrågasätta förfrågan om hjälp. Följande 
två citat förtydligar hur motståndet uppvisas:    
 

Sen finns det ju dom som är arga som säger ”nej jag behöver ingen hjälp, jag klarar mig själv. – 
(Informant 2) 
 
Men sen är det ju folk som det är kränkande också säkert som bara nej, jag behöver verkligen inte 
hjälp med dusch, det klarar jag själv. – (Informant 3) 
 

Genom citaten visar biståndshandläggaren att den äldre på att tydligt sätt kan uttrycka 
motståndet. Det i sin tur menar biståndshandläggarna kan ha sin grund i den stigmatisering som 
finns kring rollen som brukare av äldreomsorgens insatser. Att uppvisandet av demenssjukdomen 
medför stigmatiserande konsekvenser framkommer ytterligare genom analysen. Den äldres 
motstånd menar biståndshandläggarna är till synes ett tydligt exempel på demenssjukdomens 
stigmatiserande påverkan. En annan indikation är den anhöriges agerande. Följande citat 
förtydligar:  
 

Man (den äldre, egen tolkning) märker att andra kanske börjar bete sig konstigt.. det är 
fruktansvärt.. och det är väldigt svårt, det är svårt att prata om det på ett naturligt sätt i familjen, det 
är mycket enklare att prata om att man fått cancer tillexempel.. på nått vis, än att prata /…/ 
Anhöriga kommer med olika omskrivningar som exempelvis att du vet ju att du glömmer lite ibland 
och så vidare, för att demenssjukdomen inte ska vara i fokus. – (Informant 2)    
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Biståndshandläggaren menar genom ovan redovisade citat hur den äldre som drabbats av demens 
både upplever svårigheter i hanteringen av sin egen demensutveckling och att anhöriga även 
försöker göra en tjänst genom ”täcka över” de symptom som demensen för med sig. Det 
indikerar att den äldres insjuknanden i demenssjukdom inte bara drabbar den äldre utan även 
dennes anhöriga. Den äldres förlorade förmågor skapar i sin tur, enligt de tillfrågade 
biståndshandläggarna, ofta klyftor inom familjerna och den tidigare rollen den äldre haft går 
förlorad, både för denne och för hela familjen. 
 
Analysen av den äldres uppvisade motstånd visar svårigheterna i att härleda motståndet till en 
specifik orsak. Sjukdomen demens har till sin natur många nedsättande effekter på både 
motoriska och kognitiva funktioner. Om dessa i sig orsakar den äldres uppvisande av motstånd 
eller om motståndet är ett uttryck som konsekvens av den äldres känsla av stigmatisering, är 
enligt biståndshandläggarna svårt att säga.  
 
Oberoende av vart den största delen av motståndet kom ifrån så visar analysen att 
biståndshandläggare hade uppfattning om att en stor del av motståndet grundade sig i den äldres 
avsaknad av sjukdomsinsikt. Det i sin tur menade biståndshandläggarna förde med sig en 
problematik redan vid första försök till kommunikation med den äldre. Till skillnad från när 
situationen då ett handläggande sker utan dilemmat skapar demenssjukdomen problematik i 
utformandet av omsorgen. Det förtydligas genom följande två citat:   
 

En del dementa är fullt medvetna om att de har den här sjukdomen, då går det att prata och 
resonera kring det. Andra har ingen sjukdomsinsikt alls. – (Informant1)  
 
Då han befinner sig där i någon form av demensutveckling, i gränslandet som många gör under 
ganska lång tid och då saknar man insikt. Då får man hålla kontakten med anhöriga istället. – 
(Informant 2)  
 

Biståndshandläggarna visar genom citaten hur den äldre går från att vara medveten om sin 
sjukdom och dess konsekvenser till hur den äldre, som lidit av demens under en lång tid, förlorar 
insikten över sin situation. I det analyserade materialet framgår att biståndshandläggarna 
huvudsakligen förklarar den äldres avvikande beteende och uppvisandet av motstånd som en 
konsekvens av sjukdomstillståndet. Likt fallet då ett ärende hanteras utan dilemmats uppkomst 
menar de tillfrågade biståndshandläggarna att ett mycket viktigt verktyg för hanteringen av 
ärendet är hur kontakten fungerar med den äldre och dennes anhöriga. Biståndshandläggarna 
menade att den stora skillnaden mellan hur handläggningen i ett ärende utan uppvisande av 
motstånd och handläggningen med uppvisande av motstånd är processen att påverka den äldres 
beslut. Övergripande handlar det om att omvandla den äldres nej till ett ja, förtydligat genom 
följande citat:  
 

Om man förstår att personen egentligen behöver ha hjälp så försöker man kanske ha lite mer 
övertalande. Kanske genom att fråga om att man kanske kommer behöva ha lite hjälp hemma? Då 
kan de kanske byta och säga ja, ja kanske.. och sådär. Det blir lite mer övertalning men man får ju, 
man får ju försöka att lägga fram det som att du har det där så länge som du vill ha det, det är en 
frivillig sak. – (Informant 4)  
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Biståndshandläggaren visar genom citatet både hur avsägandet av stödinsatsen försvåras för den 
äldre och hur motivationsarbetet till den äldres accepterande av omsorg intensifieras, samtidigt 
som biståndshandläggaren försöker beakta den äldres självbestämmande. Ett sätt att hantera 
denna situation menar biståndshandläggarna är genom att inte ”ta den äldre på orden” vid ett 
uppsägande av stödinsatser. Det i sin tur motiveras från biståndshandläggarnas sida genom att   
situationen ofta löser sig av sig själv, det vill säga att den äldre som lider av demens ofta tenderar 
till att säga upp sitt stöd ena dagen för att sedan utan problem kunna ta emot samma stöd nästa 
dag.  
 
Dock påvisar biståndshandläggarna att den äldre med demenssjukdom ändå kan uppvisa ett så 
tydligt och konstant motstånd att problematiken eskalerar och stödinsatser inte går att 
genomföra. I dessa fall menar biståndshandläggarens att kontakten med den äldres anhöriga blir 
än viktigare. Dock påvisar biståndshandläggarna att detta inte är helt problemfritt då de menar att 
anhöriga både kan ha en hjälpande och även en stjälpande funktion för den äldre. Hjälpande då 
de önskar sin anhörige allt väl och ser efter dennes behov. Då fungerar anhöriga som en ”fot in” 
för äldreomsorgen och kan genom det hålla den äldre med demenssjukdom under en form av 
uppsikt. Den anhörige kan också på ett bra sätt hjälpa till att företräda den äldre i frågor rörande 
utformandet av stödinsatserna. Den stjälpande effekten som anhöriga kan ha är bland annat då 
de finns ett eget intresse i den äldres insatser, ett intresse som sträcker sig längre än till avlastning 
av sin egen börda vid hanteringen av den äldre. Exempelvis kan en anhörig vara en bidragande 
orsak till avsägandet av insatsen med motiveringen att han eller hon kan sörja för den äldres 
omsorgsbehov. Problematiken med detta menar biståndshandläggarna är att anhörigas kunskap 
inom äldreomsorg generellt och specifikt inom demenssjukdomar ofta är tämligen begränsad.  
 
Mot den tvetydiga bild som familjens involvering i den äldres utformande av omsorgen utger och 
biståndshandläggarens skyldighet att beakta den äldres självbestämmande menar 
biståndshandläggarna att det största motivationsarbetet riktas direkt mot den äldre. En del i 
motivationsarbetet innebär att under upprepade tillfällen erbjuda insatser. Ett nej från den äldre 
beaktas men det hindrar inte att frågan ställs igen vid ett senare tillfälle. Citatet nedan förtydligar:   
 

Ja det är ju så man gör /…/ det är så vi pratar med dem också att här är det, nu beviljar jag det 
här men det här är motivationsarbete som gäller så är det, erbjud, erbjud och erbjud.. och helt plötsligt 
så brukar det faktiskt funka. – (Informant 2)  
 

Citatet påvisar hur ett upprepande av erbjudna insatser tillsammans med tidigare nämnt 
motivationsarbete sammantaget kan leda till upphörandet av den äldres motstånd och ett 
genomförande av insatserna.  
 
Går det ändå så långt att den äldre fortfarande påvisar ett motstånd mot insatsen hamnar 
biståndshandläggaren i kärnan av det etiska dilemmat. Äldreomsorgen bär genom kommunen ett 
ansvar mot sina invånare. Ansvaret preciseras i socialtjänstlagen och innefattar att den äldre ska 
leva ett värdigt liv och upprätthålla en känsla av välbefinnande. Det lämnar därför ett stort ansvar 
till biståndshandläggarens subjektiva uppfattning av innebörden i begreppen värdigt liv och 
välbefinnande. Biståndshandläggarna menar att de därför ständigt måste värdera den äldres 
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situation, dennes förmåga att råda över sig själv och framförallt konsekvenserna om den äldre 
inte klarar det. Det görs därför en individuell bedömning där behov värderas, vilka behov är så 
omfattande att biståndshandläggarnas har en skyldighet att ingripa. Resonemanget förtydligas i 
följande två citat:  
 

Det kanske är lite stökigt sådär och personen kanske inte sköter sin hygien så bra men liksom ingen 
såhär akut fara för personen. – (Informant 4)  
 
Viktiga saker som mat, det kämpar man ju på extra mycket. Sen är det andra saker som man 
kanske lägger mindre krut på då.. hygien är inte lika viktigt som mat illexempel, om en person inte 
vill duscha alltså det är ju inte farligt .. men att inte äta är ju det.. så det.. vi väljer väll lite vad som 
är viktigast liksom. – (Informant 2)   
 

Citaten visar det faktum att ett behov kan se olika ut och behovet att genomföra en insats därför 
måste viktas mot inskränkandet av den äldres självbestämmande. Biståndshandläggarna belyser 
just kravet på den individuella bedömning som situationen kräver. Den äldres behov kan vara 
omfattande men inte allvarliga i bemärkningen liv och hälsa och dennes motstånd mot 
stödinsatser därför måste accepteras. Biståndshandläggarna beskrev också alternativa 
lösningsförslag då den äldres motstånd skapar problem för denne i sin vardag. Bland annat 
framgick det att den äldres förmåga att tillhandahålla sin egen ekonomi kunde inskränkas genom 
tillsättande av en god man. Vid allvarligare situationer kan en förvaltare tilldelas som i större 
utsträckning för den äldres talan. Dock betonades att dessa insatser inte är ämnade att inskränka 
på självbestämmandet utan fungera som stöd för den äldre i sin livsföring. Det visar sig i analysen 
att först när det är fara för den äldres liv, då fattar biståndshandläggarna beslutet att inskränks på 
den äldres självbestämmande. Ett sammanfattande citat är följande:  
 

Om hemtjänsten innan har hjälpt till att hantera mediciner genom att påminna eller att till och med 
försäkrat att personen tagit sin medicin efter frukost, efter lunch efter kvällsmat. Säger personen då 
helt plötsligen nej till besöken så kommer medicinhanteringen fallera och det kommer leda till att 
personen blir sjuk på ett annat sätt och det leder till att personen måste till sjukhuset. – (Informant 
5) 
 

Citatet visar ett exempel på när en biståndshandläggare inte tar emot ett uppsägande av insats 
utan, mot bakgrund av rädsla för individens hälsa, överskrider dennes självbestämmande. 
Följande citat förtydligar:  
 

Om det är en fara för personens liv som man får göra något, ingripande.. att man fattar beslut över 
personens huvud och sådär. – (Informant 4)    
 

Citatet indikerar att en biståndshandläggare till slut, när alla olika övertalningsmetoder 
misslyckats, gör en bedömning om behovet att inskränka på den äldres självbestämmande. De 
tillfrågade biståndshandläggarna menade att den problematiska situation som en står inför kräver 
att de tar hänsyn till flera olika faktorer. Följande citat visar tydligt dessa faktorer och hur 
hanteringen av ett problematiskt ärende som ger upphov till det etiska dilemmat till slut 
hanterades.   
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Det är jätte komplicerat alltså men där så tog jag, där bestämde jag det och det är, alltså det är 
egentligen om man nu ska vara riktigt fyrkantig, ja du förstår /.../ men jag gjorde den bedömningen 
att det här är till gagn för den äldre och för att den äldre ska få det så bra och tryggt /.../ det är ju 
inte för att göra så någonting blir sämre för henne, då hade det ju varit en annan sak tycker jag.. men 
det där är jätte svårt. – (Informant 1) 
 

Föregående citat är sammanfattande för analysen över det insamlade materialet. När 
demenssjukdomen gått så långt att omsorgsbehovet blir omfattande och den äldres förmåga till 
sjukdomsinsikt försvunnit menar biståndshandläggarna att hanteringen av dilemmat når en 
vändpunkt och beslut fattas som anses nödvändiga i förhållande till situationen, på bekostnad av 
den äldres självbestämmande. Analysen visar alltså att den äldres självbestämmande försvinner i 
takt med demenssjukdomens utveckling.  
 
5.3 Övriga synpunkter 
De tillfrågade biståndshandläggarna påvisade även att faktorer som kön och nationalitet utgjorde 
skillnader i hur anhörigas involvering i den äldres sjukdom såg ut. De manade att det tycktes vara 
så att kvinnor i större omfattning än män stod för hjälpen av den närstående äldre som drabbats 
av demenssjukdom. Vidare påvisade biståndshandläggarna att även kulturella skillnader kunde 
ligga till grund för olika förväntningar på anhörigas ansvar över den äldre med demenssjukdom. 
Olika nationaliteter kan också genom språkförbistringar göra handläggningen mer problematisk. 
Ett mer förebyggande sätt att hantera problematiken med att en äldre avsäger sig stödinsatser är 
enligt biståndshandläggarna att denne skriver på en fullmakt. Fullmakten måste skrivas på 
antingen innan eller i ett tidigt skede av demenssjukdomen då den äldres önskemål fortfarande 
kan beaktas. Den som innehar fullmakten får sedermera företräda den äldre då denne inte längre 
kan föra sin talan.  
 
5.4 Sammanfattning av resultaten  
Genom studiens resultat framgår det att biståndshandläggare inom äldreomsorgens hanterande 
av situationen då en äldre med demenssjukdom motsätter sig en stödinsats sker i olika steg. 
Enligt biståndshandläggarna låg en avsaknad av sjukdomsinsikt hos den äldre ofta till grund för 
motståndet mot biståndsinsatser som den äldre uppvisat, därför var ett första steg i hanteringen 
av motståndet att försöka hjälpa den äldre till sjukdomsinsikt genom information och dialog. 
Biståndshandläggarna betonade vikten av att, på ett inkännande och reflekterande sätt, lyssna till 
den äldres önskemål för att kunna beakta dennes självbestämmande vid utformandet av 
stödinsatsen. Hur stödinsatsens utformande såg ut var till stor del är påverkat av den äldres 
sjukdomstillstånd. Om motståndet mot stödinsatserna fortskred valde biståndshandläggarna att i 
ett andra steg involvera anhöriga i en större omfattning. Genom kontakten med den äldres 
anhöriga kunde ett samarbete kring utformandet av den äldres stödbehov ske och påverka hur 
och på vilket sätt äldreomsorgens insatser genomfördes. Det framkom genom tolkandet av 
biståndshandläggarnas uttalande att ju längre den äldre kommit i sin demenssjukdom desto 
mindre kunde hänsyn tas till dennes självbestämmande. Det i sin tur gjorde att 
biståndshandläggaren i det tredje och sista steget upplevde dilemmat som påtagligt och där deras 
skyldighet att tillgodose den äldres behov till slut gjorde att de fattade nödvändiga beslut på 
bekostnad av den äldres självbestämmande.  
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6. Diskusson  
Följande text är organiserad efter en struktur där resultaten diskuteras utifrån tidigare forskning 
och teoretiska aspekter, substantiella aspekter och avslutar med praktiska implikationer för det 
sociala arbetet med äldre människor och hur biståndshandläggare hanterar etiskt svåra situationer 
och motstånd.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen hanterar den 
problematik som uppstår då en äldre med demenssjukdom avsäger sig sitt stöd i form av insatser 
antingen i hemmet eller i ett särskilt boende. Vidare följde undersyften som berörde hur den 
äldres självbestämmande beaktas, samt hur det viktas mot biståndshandläggarens etiska 
värderingar. Utifrån detta utformades tre frågeställningar vars svar redovisas under följande 
stycke.   
 
6.1 Aspekter på hanterandet genom tidigare forskning och teori 
Studiens första fråga handlade om hur biståndshandläggare hanterar det motstånd den äldre som 
drabbats av demens uppvisar då denne avsäger sig stöd. Biståndshandläggarna i denna studie 
menar att hanteringen av den äldres motstånd innefattade ett av de svåraste inslagen i deras 
yrkesroll. Det handlar enligt biståndshandläggarna hela tiden om att hantera rollen som hjälpande 
och stödjande å ena sidan och motstånd mot densamma å andra sidan. Om man ser till begreppet 
motstånd och hur den äldre med demenssjukdom uttrycker det med Goffmans (1972) teori om 
stigma som glasögon, kan motståndet vara ett uttryck för en ovilja att inträda i rollen som 
brukare. Samtidigt visar Smith och Buckwalter (2005) i sin studie att motståndet kan ha sin grund 
i någon av de sjukdomar som faller under samlingsnamnet demenssjukdom och inte behöver 
orsakas av rädslan för att stigmatiseras. Att den äldre med demenssjukdom uttryckte sitt 
motstånd var någonting som biståndshandläggarna talade öppet om då det ansågs hamna utanför 
deras handlingsutrymme. Det vill säga, biståndshandläggarna menade att motståndet var ett 
uttryck för en känsla som hade sin grund i faktorer som låg utanför deras kontroll. Dock var 
biståndshandläggarna medvetna om den stigmatiserande funktionen som äldreomsorgens insatser 
kan betyda för den äldre. Det var någonting de försökte beakta, men samtidigt som de ofta 
upplevde att de hamnade i en svår situation då omsorg ansågs var nödvändigt men där den äldre 
med demenssjukdom tydligt visade upp en önskan att förbli utan äldreomsorgens insatser.  
 
Biståndshandläggarna menade att det tydligaste motståndet mot rollen som brukare uppvisades 
av de äldre som drabbats av demens men som fortfarande var i ett tidigt skede i 
sjukdomsutvecklingen. Genom det motstånd som den äldre uppvisade belyste 
biståndshandläggarna att det var påtagligt hur den nyligen diagnostiserade äldre personen tydligt 
menade att insatserna förde med sig stigmatiserande effekter. I likhet med Goffmans teori om 
stigma uttrycktes den äldres motstånd bland annat genom ett avvisande och tillbakadragande 
beteende. Detta kan förklaras genom den förändrade identitet som inträdet i rollen som brukare 
medför. Goffman (1972) menar att människan bland annat skapar sin identitet genom den roll 
denne har. Till en roll hör definitioner över vad bärandet av rollen innebär. Det i sin tur skapar 
strukturer där kategorier knyts samman med roller, eller identiteter. Att lämna en kategori innebär 
en stor osäkerhet och ett ifrågasättande av sin egen identitet. Biståndshandläggarna menar att det 
är svårt att både värna om den äldres behållna identitet samtidigt som de är juridiskt bundna att 
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försöka få denne att acceptera en identitetsförändrande sjukdomsprocess. Biståndshandläggarna 
fokuserade därför blanda annat till stor del på just bemötandet av den äldre som drabbats av 
demenssjukdom och inte på de juridiska ramarna som kunde fungera som begränsande för deras 
handlingsutrymme.      
 
För att hantera motståndet menar biståndshandläggarna att det är viktigt att behandla den äldre 
som drabbats av demens så respektfullt som möjligt, och att det viktiga är att i ett första steg 
”möta den äldre där denne befinner sig”, samt att vara lyhörd och försiktig vid mötet med den 
äldre med demenssjukdom. Detta sätt att hantera problematiken stämmer bra överens med hur 
Lothian och Philip (2001) studie visade att hanteringen av en människa som står inför situationen 
att få bistånd ska hanteras. I ett andra steg menar biståndshandläggarna att det är viktigt att ge 
den äldre ett handlingsutrymme. Det sker genom tydlig information om dennes alternativ vid 
utformandet av omsorgen som i sin tur ökar dennes valmöjligheter och därigenom autonomi. 
Enligt Goffman (1972) är ovissheten en stor orsak till uppvisandet av motstånd. Acceptansen 
över sin situation är någonting som växer fram i takt med att individen kan ”vila” i sin nya roll. 
Mot den bakgrunden påvisar biståndshandläggarna i ett tredje steg vikten av att ge den äldre tiden 
att uttrycka sina önskemål, tankar och funderingar och att bemöta den äldre med tålamod, 
respekt och värdighet. Genom denna struktur i bemötandet av den äldre skapas en tidig, klar och 
tydlig bild både för biståndshandläggarna och för den äldre och ger en större möjlighet för den 
äldre med demenssjukdom att acceptera sin situation och utan uppvisande av motstånd till att ta 
emot stödinsatser.  
 
6.2 Substantiella aspekter på hanterandet  
När sjukdomstillståndet hos den äldre som drabbats av demens nått en högre nivå så avtog 
biståndshandläggarnas uppfattning om att stigmatiseringen i samma utsträckning låg till grund för 
motståndet. I likhet med Smith och Buckwalters (2005) menar biståndshandläggarna att den 
äldres demenssjukdom till slut påverkar så omfattande kognitiva och motoriska delar att det 
uttryckta motståndet är en effekt av sjukdomen. Dock betonar Smith och Buckwalter (2005) 
vikten att den äldre demenssjukes beteende ofta går att härleda till en avsaknad av verbal förmåga 
att uttrycka känslor och önskemål. Studien tyder ändå på att då en demenssjukdom nått en hög 
nivå och problematiken blivit mycket omfattande så är den äldres motstånd ett uttryck som 
förlorar betydelse.    
 
Problematiken kring hanteringen av den äldres motstånd för diskussionen in på studiens andra 
fråga som handlar om hur biståndshandläggare beaktar den äldres självbestämmande vid frågor om 
insatser. Biståndshandläggarna visade tydligt att självbestämmandet initialt är den mest centrala 
delen att ta hänsyn till vid ärenden kring äldre som drabbats av demens. De menar att det är 
viktigt att inte glömma bort den äldres avsaknad av sjukdomsinsikt, som ofta följer av 
sjukdomen, och att därför i så stor utsträckning som möjligt anpassa insatsen efter den äldres 
insikt över sitt omsorgsbehov . Detta i kombination med en försämrad kommunikationsförmåga 
menar Smith och Buckwalters (2005) är viktigt att ha i beaktande vid bemötandet av en äldre som 
drabbats av demenssjukdom. Därför betonade Smith och Buckwalters (2005) och 
biståndshandläggarna vikten av att i den första kontakten med äldre som drabbats av 
demenssjukdom förstå vart denne befinner sig i sitt sjukdomstillstånd. Det betyder att den äldres 
avsaknad av sjukdomsinsikt för med sig att biståndshandläggarna måste hantera ärendet med 
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extra försiktighet. Biståndshandläggarna menar att de i ett första steg får göra en bedömning av 
den äldres kognitiva förmåga i mötet, för att sedan i det andra steget hantera själva ärendet. Det 
handlade enligt biståndshandläggarna om att inledningsvis försöka undvika ett initialt motstånd 
från den äldre som drabbats av demens. Det görs genom att försöka hjälpa den äldre att komma 
till insikt över sitt sjukdomstillstånd och vilka insatser denne kan tänkas behövas.  
 
Det stämmer bra överens med vad Ruggiano (2012) påvisar i sin studie. Han menar att en 
förutsättning för att en hjälpinsats ska få goda resultat är att den äldre som drabbats av demens 
inser sina behov. Vidare belyser Ruggiano (2012) precis som biståndshandläggarna att 
kontaktnätet kring den äldre med demenssjukdom är mycket viktigt. Det styrks av Jenkins (2000) 
som menar att framförallt kontakten med eventuella anhöriga är av stor hjälp när det kommer till 
hanteringen av den äldres motstånd mot insatser.  
 
Både Ruggiano (2012) och Smith och Buckwalters (2005) menar att den äldre med 
demenssjukdom får bättre utformade insatser och även sannolikheten att insatserna accepteras 
större om dennes anhöriga är involverade i utformandet. Biståndshandläggarna menade samtidigt 
att även då mötet med den äldre som drabbats av demens skedde på ett försiktigt och 
inkännande sätt, förblev det inom institutionens ramar. Mot bakgrund av biståndshandläggarnas 
motivationsarbete för att få den äldre som drabbats av demens att ta emot äldreomsorgens 
insatser menar Goffman (1972) att ett skådespel pågår. Insatserna som erbjuds och utformas med 
motiveringen av dess harmlösa effekt på individen är utformade så att den äldre som drabbats av 
demens ska uppleva sig och sin sjukdom så förringad som möjligt, att den äldre ska känna sig 
som vem som helst. Detta menar Goffman (1972) dock bara är en fasad då själva definitionen av 
att ta emot en insats förpassar individen till den stigmatiserade rollen som brukare.  
 
Genom biståndshandläggarnas tydliga agenda med att motivera den äldre med demenssjukdom 
att acceptera förutbestämda stödinsatser höjs kritiska röster. Ruggiano (2012) menar att den ram 
som finns genom biståndshandläggarnas styrande av erbjudna insatser gör att den äldre med 
demenssjukdoms självbestämmande redan innan första kontakten är urvattnad. Det betyder att 
den äldre med demenssjukdom förlorat förmågan att fatta välgrundade beslut och att stora delar 
av den äldres självbestämmande därför redan är förlorad till följd av institutionella ramar.  
 
Biståndshandläggarna menade dock att den äldres förlorande av självbestämmande är en process. 
Initialt beaktades den noggrant, men gjordes bedömningen att den äldre var för sjuk, fördes 
dialogen om insatser med anhöriga. Om motståndet kvarstod efter det att anhöriga rådfrågats 
gjorde biståndshandläggarna egna värderingar om hanteringen av situationen. Avslutningsvis 
menade biståndshandläggarna att den äldres självbestämmande försvinner och istället spelar 
biståndshandläggarens etiska värderingar en avgörande roll kring värderingen av den äldres 
omsorgsbehov.  
 
Att bära sin yrkesroll samt att företräda en myndighet medför en juridisk skyldighet och för 
diskussionen in på studiens tredje frågeställning. Hur uppfyller biståndshandläggaren skyldigheten 
att hjälpa den äldre som drabbats av demenssjukdom då denne avsäger sig stöd. Skyldigheten att 
bistå den äldre vars demenssjukdom skapat omfattande omsorgsbehov menade de tillfrågade 
biståndshandläggarna gjorde att de aldrig skulle lämna denne till sitt eget öde. Med andra ord, 
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skapas en situation där den äldre som drabbats av demenssjukdom inte kan undgå att tilldelas, 
den enligt Goffman (1972) stigmatiserade rollen som brukare. Biståndshandläggarna påvisade att 
deras åtagande innefattade både en juridisk och en etisk skyldighet. Det handlar om att göra gott 
å ena sidan, men att rädda liv å andra sidan. För en biståndshandläggare handlade det om att i 
avvägningen fatta ett beslut som inte är för inskränkande på individens självbestämmande och 
identitet, men samtidigt inte ger en för liten insats sett till omsorgsbehovet.  
 
De tillfrågade biståndshandläggarna menade att de därför värderar omsorgsbehovet hos den äldre 
och bedömer vilka behov som anses vara etiskt och juridiskt försvarbara. Det kan handla om 
dålig hygien eller att den äldre har stökigt hemma. Att den äldre med demenssjukdom behövde 
hjälp med detta utryckte biståndshandläggarna som problem som gick att ”se mellan fingerarna” i 
beaktandet av den dennes självbestämmande. Däremot försvann den äldres självbestämmande 
totalt då biståndshandläggaren gjorde bedömningen att det förelåg en fara för den äldres liv. Det 
handlde då om situationer då den äldre med demenssjukdom slutade äta eller uppvisade ett 
beteende som var till fara både för sig själv och sin omgivning. Det är i likhet med vad Linzer 
(2002) beskriver i sin artikel då biståndshandläggarna har svårigheten i att vikta den äldres 
önskemål mot dennes faktiska behov. Då fattar biståndshandläggarna slutligen beslut om 
tvingande insatser som en absolut sista åtgärd. Goffman (1972) menar att försvinnandet av 
självbestämmandet är det sista i en individs stigmatiseringsprocess 
 
6.3 Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen hanterar den 
problematik som uppstår då en äldre med demenssjukdom avsäger sig sitt stöd i form av insatser 
antingen i hemmet eller i ett särskilt boende. Resultatet från studien visar att hanteringen följer en 
tydlig struktur där den äldres motstånd och sjukdomstillstånd har stor påverkan på 
handläggningen av ärendet. De tillfrågade biståndshandläggarna menar att den äldres motstånd 
både kan vara en konsekvens av demenssjukdomen och/eller en effekt av avstånd från den 
stigmatiserade rollen som biståndstagare. Handläggningen av ärenden där den äldre uppvisar 
motståndet är således nära sammanflätat med i vilket skede biståndshandläggaren bedömer att 
den äldre befinner sig i sin sjukdomsprocess. Vidare menar biståndshandläggarna att uppvisandet 
av motstånd mot stödinsatser ofta eskalerar i samband med en mer omfattande sjukdomsbild. 
Sammantaget menade de tillfrågade biståndshandläggarna att hanterandet av ärendet sker med 
den äldres självbestämmande som huvudfokus. Dock är självbestämmandet beroende av vart den 
äldre befinner sig i sin sjukdomsprocess där en mer omfattande sjukdomsbild för med sig att 
självbestämmandet försvinner. Biståndshandläggarna menade vidare att den äldres avsaknad av 
sjukdomsinsikt förde med sig en högre grad av motstånd mot stödinsatser. 
Biståndshandläggarnas hantering av dilemmat förtydligas under diagrammet nedan:   
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A/ Biståndshandläggarna menade att den äldres motstånd mot stödinsatser ökar i takt med 
demenssjukdomen. Det ska dock förtydligas att detta inte gäller alla äldre som drabbas av 
demenssjukdom utan i de fall där motstånd uttrycks och dilemmat uppstår.  
 
B/ Det behövdes göras individuella bedömningar där de tillfrågade biståndshandläggarna 
påvisade hur den äldres avtagande självbestämmande skedde i takt med demenssjukdomens 
effekter på de kognitiva och motoriska förmågorna. 
 
C/ Brytpunkten, den punkt där biståndshandläggarna menade att den äldres motstånd och 
önskemål tappar i betydelse och denne förlorar sitt självbestämmande. Detta till följd av att 
demenssjukdomen nått en sådan omfattning och därigenom orsakat ett så alvarligt omsorgsbehov 
att det utan stödinsatser kan vara fara för den äldres liv.  
 
6.4 Slutsatser  
Denna studie har baserats på syftet att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen 
hanterar den problematik som uppstår då en äldre med demenssjukdom avsäger sig sitt stöd i 
form av insatser antingen i hemmet eller i ett särskilt boende. I studien framgår det att situationen 
är mycket problematisk och ställer höga krav på biståndshandläggarnas förmåga att fatta svåra 
beslut. Biståndshandläggarna menar att förebyggandet av den äldres motstånd mot stödinsatser är 
en process som präglas av en struktur med en vändpunkt beroende på vart den äldre befinner sig 
i sin sjukdomsutveckling; ju tidigare upptäckt av demenssjukdomen desto större möjligheter har 
ärendet att ske utan motstånd mot stödinsatser. Då äldre som drabbats av demenssjukdom 
kommer ofta i kontakt med äldreomsorgen under ett senare skede av demenssjukdomen och kan, 
enligt de tillfrågade biståndshandläggarna, på grund utav det sakna sjukdomsinsikt. Det är därför 
viktigt för en biståndshandläggare att på ett försiktigt, inkännande och respektfullt sätt närma sig 
den äldre. Genom ett inkännande bemötande kan ett klimat uppstå där den äldres stödbehov och 
dennes önskemål sammanflätas. Vidare påvisar biståndshandläggarna hur de försöker beakta den 
äldres självbestämmande i så stor utsträckning som möjligt. Dock visar studien hur individuella 
bedömningar görs då det anses att den äldres befinner sig i en situation där han eller hon utgör en 
föra för sitt eget liv och/eller människor i sin omgivnings. Resultaten av studien är därför tydliga: 
Hanteringen av den problematik som uppstår då en äldre med demenssjukdom avsäger sig sitt 
stöd i form av insatser antingen i hemmet eller i ett särskilt boende är förenat med 
biståndshandläggares individuella bedömningar. Dessa bedömningar baseras på 
biståndshandläggarens uppfattning om den äldres sjukdomstillstånd och därigenom 
omsorgsbehov. Vidare har denna studie visat att biståndshandläggare inom äldreomsorgen i sin 
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bedömning av hur ärenden ska handläggas även måste försöka hantera den äldres uppvisande av 
motstånd.  För att en biståndshandläggare ska hantera det ökade motståndet visar studien att den 
äldres självbestämmande avtar i takt med demenssjukdomens ökande effekter på den äldre. När 
så den äldres beslutsförmåga anses förlorad försvinner dennes självbestämmande helt och 
biståndshandläggare fattar de beslut som situationen anses kräva.   
 
6.5 Implikationer för praktiskt gerontologiskt socialt arbete 
Denna studies resultat kan användas inom gerontologiskt socialt arbete då den bidrar med 
kunskaper om hur dilemmat kan hanteras. Genom att som biståndshandläggare känna till den 
process hanterandet av dilemmat följer, med ett inledande försiktigt bemötande till det att den 
äldres självbestämmande successivt avtar för att slutligen nå en tydlig vändpunkt, skapas 
förutsättningar för ett förbättrat arbete inom äldreomsorgen. Genom en ökad kunskap om 
demenssjukdomens konsekvenser för individen ges biståndshandläggares möjlighet att i större 
utsträckning beakta den äldres självbestämmande och därigenom minska dennes motstånd.   
   
Denna studie har fokuserat på biståndshandläggare inom äldreomsorgen och deras hantering av 
motståndet en äldre med demenssjukdom uppvisar mot biståndsinsatser. För att få en klarare bild 
i frågan skulle det vara intressant att göra en liknande intervjustudie som denna på äldre med 
demenssjukdom. Därigenom skulle man få höra deras upplevelser av det uppvisade motståndet 
och äldreomsorgens hantering av detta. Genom att involvera de äldre skulle vidare kunskap 
skapas och bidra till en djupare förståelse kring hur äldre önskar att hanterandet från 
äldreomsorgen ska genomföras och därigenom en möjlighet att förebygga den äldres motstånd. 
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Bilaga 1 Missivbrev  
 
Leonard Berg, [e-postadress, telefonnummer] 
Förfrågan om deltagande i en studie 
Uppsala Universitet 
Sociologiska institutionen, 
Box 624, 751 26 Uppsala  
 
En förfrågan om deltagande i studien om biståndshandläggares hantering då äldre 
avsäger sig sitt stöd.   
 
Jag är en socionomstudent som ska påbörja mitt examensarbete vid sociologiska institutionen på 
Uppsala universitet. Examensarbetet består av en studie om hur biståndshandläggare hanterar 
biståndsärenden inom äldreomsorgen, i de fall där den sökande äldre personen avsäger sig 
biståndsbeslutet till stöd. Studien fokuseras på alltså på det dilemma en handläggare kan hamnar 
inför då den lagliga skyldigheten till insats ställs mot individens självbestämmande att vägra ta 
emot bistånd. Genom studien hoppas jag kunna utveckla kunskaper om dilemman i 
biståndsbedömning, biståndsbeslut och implementeringen av biståndet i syfte att få kunskaper 
om hur handläggare idag hanterar dessa dilemman .  
 
Härmed tillfrågas du således, som biståndshandläggare inom äldreomsorgen om medgivande till 
medverkan i studien? Intervjuerna beräknas vara ungefär 30minuter och kommer bandas för att 
sedan transkriberas.  
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 
insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det under 
arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras.  
 
Med vänliga hälsningar  
Leonard Berg, socionomstudent  
Telefon: [Telefonnummer]  
E-post: [E-postadress]  
 
Handledare: 
Docent, Ulla Hellström Muhli 
Uppsala Universitet 
E-post: [E-postadress] 
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Samtycke 
Jag ger mitt samtycke till att genomföra studien om biståndshandläggares hantering då äldre 
avsäger sig sitt stöd på sektionen för hälsa, vård och omsorg, Uppsala Kommun om 
biståndshandläggares dilemma vid frågor då äldre avsäger sig sitt stöd.  
 
Datum: ________________________________________ 
 
Namn: 
___________________________________________________________________________ 
 
Befattning: 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor  
Innan jag påbörjar den del av intervjun som sedermera kommer utgöra min utgångspunkt för 
analysen av mitt arbete önskar jag ställa några korta inledande frågor. Dessa handlar om 
informations-/bakgrundsfrågor, vilket kan vara intressant för studien men även för att skapa ett 
bra intervjuklimat inför huvudfrågorna. Intervjun riktar sig mot biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen och det beräknade antalet intervjuer uppgår till fem. 

1. Ålder 
2. Utbildning och tidigare yrkeserfarenheter  
3. Yrkestid som biståndshandläggare 

Huvudfrågor  
Frågorna utgår från fyra teman som är: vanliga biståndsbeslut, avvikande biståndsbeslut, 
motstånd för biståndsbeslut och etiska dilemman i biståndsbesluten. Frågorna är utformade 
utifrån undersökningens frågeställning. Huvudfrågorna ska söka ringa in den då den lagliga 
skyldigheten till insats ställs mot individens självbestämmande att vägra ta emot bistånd. 
Följdfrågor och förtydligande förklarar sedan på ett djupare plan specifika fenomen, bland annat 
då den äldre befinner sig i ett tidigt skede av en demenssjukdom.  
Tema: Processer för ett vanligt biståndsbeslut  

• Processen för ett biståndsbeslut inom äldreomsorgen  
Tema: Processen för ett avvikande biståndsbeslut  

• När en äldre person som får ett biståndsbeslut går denne emot, kan hon/han överklaga 
beslutet, men vad händer om den äldre inte vill ta emot ett bistånd ex. i form av stöd för 
det dagliga livet och som den äldre faktiskt är i behov av så som vid olika grader av 
demenssjukdom hos de äldre, för att klara av sin vardag? Här handlar frågan om vad som 
överväger i hanteringen av biståndet, den äldres självbestämmande eller bistånd som en 
nödvändig insats för att kunna klara sin vardag.   

Tema: motstånd för biståndsbeslut  
• Hur kan motståndet till ett biståndsbeslut uttryckas av den äldre? 
• Hur hanteras då motståndet av en biståndshandläggare? 

Tema: etiska dilemman i biståndsbeslut  
• Finns det några etiska dilemman i sådana biståndsärenden då den äldre har rätt till bistånd 

samtidigt som rätten till självbestämmande ska beaktas? 
• Var i består dilemmat? 
• Hur hanteras sådana dilemman? 
• Är det någonting du tycker jag glömt som du gärna lägger till?  
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