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Since 2010, Swedish municipalities have been required by law to provide support for relatives 

and family members. The purpose of this study is to understand how three municipalities in 

Sweden have chosen to implement and design their support for family members and relatives, 

as previous research shows that the support varies widely between municipalities. This study is 

qualitative and we have interviewed eight officials who somehow work with relatives and 

family members in the municipality's activities. Our findings show that the interviewees' 

experience is that relatives and family members of close relatives with some form of nursing 

need are often burned out, suffer from high mental stress and make high demands on 

themselves. The results also show that the municipalities have chosen to prioritize the support 

to a different extent, and that the support for relatives and family members of the elderly has a 

longer tradition than the support offered to other family categories. 
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Förord  

Vi vill börja med att säga tack till alla de informanter som valt att medverka i vår studie. Det är 

ni som gjort det möjligt för oss att samla in vårt empiriska material och därför också möjliggjort 

att vi kunnat färdigställa vår uppsats. Genom våra intervjuer med er har vi fått med oss mycket 

värdefull, lärorik och nyfunnen kunskap som förhoppningsvis kommer vara bra att ha framöver 

i livet.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Mairon Johansson och alla våra studiekamrater för en god 

och sammanhållen grupphandledning. Tillsammans har vi kunnat utbyta erfarenheter och 

genom dessa tagit lärdom av varandra.  

 

Tack!  
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1. Inledning 

Cirka 1,3 miljoner personer av Sveriges invånare vårdar, stödjer eller hjälper en närstående 

(Socialstyrelsen 2016). År 1999 föreslogs det i socialutredningens slutbetänkande att 

socialtjänsten skulle ha en reglerad skyldighet att erbjuda anhöriga stöd (Winqvist 2016). Det 

var dock inte förrän år 2009 som ett förtydligande i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) 

gjordes. Då ändrades ordet bör till ska i frågan om kommunernas skyldighet att erbjuda stöd 

till anhöriga. 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) reglerar nämligen att socialnämnden i 

kommunen ska erbjuda stöd för den som vårdar eller stödjer en närstående. Den som stödjer 

eller vårdar kan tillhöra olika anhörigkategorier inom ramen för socialtjänstens kommunala 

verksamhet. Föreliggande studie avser att behandla anhörigkategorierna anhöriga till äldre, 

anhöriga till närstående med missbruksproblematik och anhöriga till närstående med psykisk, 

fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning.  

 

1.1 Problemformulering 
 

 ”En levande groda som läggs i en kastrull med hett vatten hoppar snabbt upp igen. Men om 

grodan istället läggs i en kastrull med vatten av grodbehaglig temperatur, som man sedan sakta 

värmer upp, simmar den runt i det allt hetare vattnet tills den är kokt” 

 (Gunilla Matheny 2013, s. 36).   

 

Matheny (2013) vill med metaforen om grodan illustrera begreppet anpassning och likställer 

grodans sätt att agera med hur anhöriga ofta beter sig. Hon menar att anhörigas 

anpassningsförmåga till den rådande situationen många gånger kan utgöra en fara för den egna 

hälsan. Budskapet blir således att anhöriga och deras situation bör uppmärksammas i ett tidigt 

skede. Rydberg (2016) vittnar om i sin bok ”Vingar av stål” om att anhöriga lätt anpassar sig. 

Istället för att få utbildning, kunskap och annan hjälp så anpassades hon och den närmsta 

familjen in i ett medberoende till deras missbrukande son. Söderlund och Lundell (2015) 

beskriver i sin bok ”Djävulsdansen” vad som kan ske om en familjemedlem insjuknar i en 

sjukdom eller ett beroende. De menar att hela familjen många gånger anpassar sig till 

situationen och att tillståndet kan övergå i en familjesjukdom. Detta kan förstås genom att 

familjemedlemmarna till den närstående, trots att de hatar missbruket, sjukdomen eller 

diagnosen fortfarande älskar personen. Rydberg (2016) menar att en stor del av ansvaret ligger 

på samhället gällande att erbjuda stöd till anhöriga.   
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Socialdepartementet (2009) definierar anhörig och närstående på följande sätt. Anhörig är en 

person som själv anser sig ge vård, omsorg eller stöd till en närstående. Närstående är den som 

tar emot vård, omsorg eller stöd från en anhörig. Vidare menar Socialstyrelsen (2012) att det är 

du själv som anhörig som avgör om 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ska gälla för dig 

och din situation. Stödet kan vara indirekt kopplat till den anhörige och ges i form av insatser 

till den närstående, exempelvis via behandlingshem eller korttidsvistelse. Stödet kan också ges 

med direktfokus på den anhörige exempelvis genom samtalsstöd, anhöriggrupper eller 

utbildningar (Socialstyrelsen 2016). Enligt Socialdepartementet (2009) så kan anhörigas 

situation underlättas genom direktfokuserade stödinsatser något som kan leda till en ökad 

livskvalité. 

 

Hur väl kommunerna lyckats implementera anhöriginsatser i sina verksamheter skiljer sig åt 

enligt Socialstyrelsen (2016). Socialstyrelsen (2014) presenterar i en rapport att socialtjänstens 

verksamheter runtom i Sverige tillämpar anhörigperspektivet och erbjuder anhörigstöd med stor 

variation. Rapporten (2014) visar även att många av Sveriges kommuner brister när det gäller 

att nå ut med information om vilket stöd som finns tillgängligt för anhöriga. Tre fjärdedelar av 

kommunerna i Sverige uppger att anhörigstöd erbjuds inom äldreomsorgen, men inom 

funktionshindersverksamheterna och individ- och familjeomsorgen anger endast en fjärdedel 

att anhörigstöd finns tillgängligt (Socialstyrelsen 2014). En av anledningarna till detta kan 

enligt Socialstyrelsen (2014) vara att anhörigstöd medför ökade kostnader för kommunerna. 

Detta i sin tur innebär att stödet till anhöriga är en prioriteringsfråga där kommunernas resurser 

till stor del är avgörande. 

  

Winqvist (2010) menar att det till viss del är problematiskt att undersöka kvalitén i det 

anhörigstöd som bedrivs runt om i Sveriges kommuner. Det beror delvis på att det många 

gånger saknas dokumentation i kommunerna gällande anhörigstöd, men den främsta orsaken är 

att begreppet ”anhörigstöd” saknar en tydlig definition och är därför öppen för tolkning. Det 

individuella stöd som anhöriga har rätt till kan i praktiken se ut på många olika sätt, och 

tydligare riktlinjer för vad stödet ska innehålla hade varit önskvärt eftersom anhörigstödet idag 

varierar kommuner emellan. 
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1.2 Bakgrund  

I följande avsnitt kommer vi att presentera en historisk tillbakablick på anhörigstödet i Sverige 

genom att belysa hur stödet har sett ut och utvecklats genom åren.  

 

1.2.1 Utvecklingen av anhörigstödet i Sveriges kommunala verksamheter  

Före år 1979 så fanns det en skyldighet i svensk lagstiftning som innebar att vuxna barn skulle 

se efter sina åldrande föräldrar, samt att föräldrar till vuxna barn som inte kunde ta ansvar för 

sig själva hade skyldighet att ta ansvar för det vuxna barnets behov. Lagen avförskaffades år 

1979 vilket också blev början på utvecklingen av det vi idag kallar anhörigstöd. Det första steget 

för ett mer utvecklat anhörigstöd skedde år 1989 när lagen om närståendepenning trädde i kraft. 

Lagen innebar att alla anhöriga som avstod från sitt förvärvsarbete för att istället vårda en svårt 

sjuk närstående kunde ansöka om närståendepenning via försäkringskassan (Winqvist 2016).   

 

Winqvist (2016) menar vidare att anhöriga till äldre är den anhörigkategori som till stor del 

varit en central grund för utvecklingen. Anhörigstödet till denna målgrupp kan därför ha 

prioriterats och utvecklats mer än till övriga anhörigkategorier. Det beror dels på att denna 

anhörigkategori tillhör den största målgruppen men också på att uppföljningen av 

äldrereformen på 1990-talet gjorde att anhörigas situation uppmärksammades. Denna 

äldrereform synliggjorde anhöriga till äldre och det blev tydligt att stödet behövdes prioriteras 

och utvecklas.  

 

År 1998 tillfördes ett nytt stycke i socialtjänstlagen som innebar att socialnämnden bör 

underlätta och stödja för de anhöriga som vårdar en närstående. Enligt Winqvist (2016) var 

stycket ett sätt att markera för socialtjänsten att anhörigstöd måste tas på allvar. Trots det nya 

stycket i lagtexten visar en enkätundersökning som Winqvist (2016) presenterar att andelen 

kommuner som valde att utveckla sitt anhörigstöd sjönk från 90% till 75% mellan åren 2002–

2004. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka och förstå anhörigstöd i tre olika kommuner, hur stödet är 

uppbyggt, utformat och implementerat. Vi ska utifrån intervjuer med anhörigkonsulenter och 

berörda tjänstepersoner kritiskt granska och reflektera över vilka direkta anhöriginsatser som 

finns tillgängliga för de anhörigkategorier som ligger inom ramen för socialtjänstens ansvar. 

Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar;  

 

1. Hur beskriver anhörigkonsulenter och berörda tjänstepersoner att anhörigstödet är 

uppbyggt i deras kommun och varierar stödet kommuner emellan?  

2. Vilka förutsättningar berättar anhörigkonsulenter och berörda tjänstepersoner att de har i 

arbetet med direkta anhöriginsatser och hur arbetar de med insatserna? 
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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi att presentera en del av den forskning som finns inom anhörigområdet. 

Vi har kunnat urskilja att anhöriga upplever samma typ av känslor och hälsobesvär oavsett 

vilken anhörigkategori de tillhör. Fokus kommer därför att ligga på de likheter som finns 

anhörigkategorier emellan. Kapitlet behandlar hur det är att vara anhörig, vilka behov som 

behöver tillfredsställas från kommunernas sida, samt några av de stödinsatser som idag finns 

tillgängliga.  

 

2.1 Anhörigas hälsa 

I nedan avsnitt kommer tidigare forskning om anhörigas hälsa att presenteras. Vi har valt att 

göra en uppdelning utifrån de anhörigkategorier som ligger inom ramen för socialtjänstens 

verksamheter.   

 

2.1.1 Anhörigas hälsa - Missbruksproblematik  

Schanche Selbekk, Sagvaag och Fauske (2015) har studerat anhöriga som lever med en 

närstående som missbrukar droger eller alkohol.  De menar att det finns en växande oro i 

samhället gällande dessa anhörigas hälsa, och belyser två aspekter som kan vara orsaken till 

denna oro. Det handlar dels om anhörigas individuella psykiska mående som ofta påverkas 

negativt av att leva med en närstående som missbrukar. De menar också att anhörigas sociala 

samspel påverkas till det sämre, eftersom de ofta anpassar sig till sin närståendes livssituation 

och isolerar sig från sin omgivning. Även Orford, Copello, Velleman och Templeton (2010) 

menar att det är en påfrestning för alla i familjen att leva med en närstående som missbrukar. 

Det är inte ovanligt att den missbrukande åsidosätter de vardagliga sysslorna och det ansvar den 

missbrukande har gällande familjen till förmån för sitt missbruk. Av den övriga familjen kan 

detta upplevas som ett stort svek och resultera i splittringar och påverkan av gruppdynamiken 

inom hela familjen. Vidare menar Orford et al. (2010) att alkohol och narkotikamissbruk är ett 

problem som av naturliga orsaker är obehagligt att ha inom en familj. Detta eftersom missbruket 

i hög grad riskerar att förstöra relationer människor emellan. Ytterligare en risk med att leva 

nära någon som missbrukar är att den anhöriges psykiska hälsa kan försämras. Anledningen till 

detta är för att de anhöriga många gånger kan känna sig otillräckliga och det i sin tur kan leda 

till ett försämrat självförtroende. Känslor av otillräcklighet under en längre tid kan vara skadligt 

för den psykiska hälsan (Orford et al. 2010). Denning (2010) betonar att många anhöriga till 

missbrukare slits mellan hopp och förtvivlan. Den missbrukande avger ofta tomma löften om 

en nykter morgondag, något som sällan infrias. Att leva i en familj med missbruksproblematik 
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gör att graden av förutsägbarhet i vardagen ofta är låg, vilket skapar oro, rädsla och hopplöshet 

(Denning 2010).  

 

2.1.2 Anhörigas hälsa - Psykisk, fysisk och kognitiv funktionsnedsättning 

När det gäller att vara förälder till barn med funktionsnedsättning, visar forskning att 

föräldrarnas roll har förändrats med tiden. Det pedagogiska ansvaret har mer och mer flyttats 

från professionella till föräldrarna och de förväntas träna och stimulera sina barn på olika sätt 

beroende på vilken funktionsnedsättning barnet har (Gough 2013). Risken med detta enligt 

Gough (2013) är att samspelet mellan barnet och föräldrarna kan skadas eftersom relationen 

dem emellan kan förlora spontanitet och glädje. Därmed är det värdefullt att föräldrar till barn 

med funktionsnedsättning får stöd i rollen som just föräldrar/anhöriga och inget annat (Gough 

2013). Psykologen Lennart Lindqvist har i över 25 år studerat anhöriga till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han presenterar att han tydligt kunnat urskilja en viss 

återkommande problematik i sina intervjuer med anhöriga, nämligen att många upplever att 

deras psykiska och fysiska hälsa påverkas negativt av alla de påfrestningar det innebär att vara 

anhörig. Bland annat framkommer det att besvär som otillräcklighetskänslor, sömnlöshet, oro, 

ångest, hjärtklappning och illamående är vanligt förekommande (Lindqvist 2014). Winqvist 

(2016) stärker Lindqvists (2014) resonemang och skriver att situationen som anhörig kan vara 

påfrestande och visa sig i form av både psykiska och fysiska besvär. Hon betonar också att 

anhöriga ofta upplever hjälplöshet och inför den en rädsla av att inte räcka till.  

 

2.1.3 Anhörigas hälsa - Personer över 65 år  

Även inom äldreomsorgen är trenden att lägga allt mer ansvar på anhöriga. Mycket av den hjälp 

som tidigare tillgodosågs av den offentliga sektorn har nu vuxna barn till äldre fått ta hand om. 

Två tredjedelar av alla äldre som behöver någon form utav hjälp får det av en anhörig utanför 

hushållet (Sand 2016). Med hjälp avses allt från att hålla den äldre sällskap, till påklädning, 

hushållssysslor, toalettbesök och administrativa uppgifter så som räkningar och 

myndighetskontakter. För många av oss är det naturligt att hjälpa sina föräldrar på äldre dagar 

men Sand (2016) menar att för höga hjälpkrav på sig själv i kombination med förvärvsarbete 

kan leda till utbrändhet, överbelastning och hög andel psykisk stress. I dessa situationer måste 

anhöriga få stöttning och hjälp av kommunerna att hitta en balans i rollen som anhörig och som 

omsorgsgivare (Sand 2016). 
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2.2 Vikten av stöd till anhöriga 

Winqvist (2010) belyser vikten av att nå anhöriga i ett tidigt skede för att hinna hjälpa, ge 

information och stödja innan de är allt för utmattade. Svårigheten med detta är att de anhöriga 

ofta anpassar sig till livssituationen och söker hjälp först efter väldigt lång tid. Det medför att 

ett stort ansvar läggs på kommunerna eller de aktuella verksamheterna att redan i ett tidigt skede 

identifiera anhörigas behov genom att vara tillgängliga och synliga.  

Winqvist (2010) definierar stöd till anhöriga på följande sätt: Stöd innebär konkret hjälp, så 

som att tillhandahålla information, kunskap och hjälpmedel åt anhöriga. Dessa redskap menar 

hon skapar goda förutsättningar för att utveckla anhörigas förmåga att hantera sin livssituation. 

Anhörigstödet ska, enligt Winqvist (2010), även innehålla mer individuell hjälp. Denna hjälp 

grundar sig bland annat i mellanmänskliga relationer, vilket innebär att anhöriga måste kunna 

känna sig trygga i relationen med de professionella. Detta ställer krav på att professionella är 

lyhörda inför varje enskild anhörigs livssituation och vågar bemöta även det som är svårt. 

Vidare skriver Winqvist (2010) att det är viktigt att också tydliggöra vad som egentligen menas 

med att stödet ska vara individuellt. Om det individuella stödet är baserat på att ett antal färdigt 

utformade insatser erbjuds från kommunens sida, kan detta problematiseras genom att fråga sig 

hur individanpassat stödet verkligen är.  

 

För att undvika att anhöriga går från anhöriga till att själva bli klienter är det relevant att jobba 

förebyggande, vilket skulle kunna innebära att ge stöd, kunskap och hjälp. En anhörigkategori 

som löper stor risk att själva bli klienter är anhöriga till missbrukare eftersom de många gånger 

kan falla in i ett medberoende. Begreppet medberoende avser den anhöriges förhållningssätt till 

sjukdomen eller missbruket och leder ofta fram till handlingar som på olika sätt kan skada både 

den anhörige och den närstående. Att vara medberoende ska ses som ett sjukdomstillstånd och 

bör bemötas med behandling och information (Gough 2013). 

 

Winqvist (2010) framhåller att sociala nätverk för anhöriga kan vara extra betydelsefulla av två 

anledningar. Dels kan vänner och bekanta hjälpa till med avlastning, och dels kan nätverk med 

andra anhöriga i liknande situation vara till hjälp eftersom de kan utbyta erfarenheter och stötta 

varandra. Kommunerna utgör här en betydelsefull roll i att skapa förutsättningar för anhöriga 

att komma i kontakt med varandra. 
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2.3 Stödinsatser  

För att klara de påfrestningar det innebär att leva som anhörig är det enligt Orford et al. (2010) 

värdefullt för anhöriga att utveckla en god copingstrategi. Copingstrategier är på vilket sätt en 

människa hanterar och bemöter utmaningar och kriser. För att kunna utveckla en god 

copingstrategi menar Orford et al. (2010); Schanche Selbekk, Sagvaag och Fauske (2015) att 

samhället har ett ansvar i att utbilda och stötta anhöriga, något som också bör ses som ett sätt 

att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa. 

 

Nedan presenteras några av de insatser som vi funnit att Sveriges kommuner i olika omfattning 

tillhandahåller för anhöriga. Enligt Winqivst (2016) är det svårt att redovisa en exakt bild av 

vilka anhörigkategorier som erbjuds stödinsatserna och i vilken omfattning. Hennes uppfattning 

är att stödet är mest välutvecklat gällande anhöriga till äldre. Mer om en eventuell anledning 

till det finns att utläsa i vårt bakgrundsavsnitt.  

 

2.3.1 Enskilda samtal 

 Enskilda samtal är den stödinsats som utifrån samtliga anhörigkategorier kan ses som den 

vanligaste. Enskilda samtal för anhöriga är troligtvis den stödinsats som har störst möjligheter 

att individanpassas. Innehållet i insatsen är ofta rådgivande, stödjande eller informerande 

(Winqvist 2016). Winqvist (2016) poängterar att det enskilda samtalet kan vara svårt att 

kartlägga eftersom det är en insats som många gånger inte syns och offentliggörs på samma sätt 

som exempelvis gruppverksamheter.  

 

2.3.2 Anhörigcirklar  
 

Enligt Winqvist (2016) är Anhörigcirklar/gruppverksamhet den näst vanligaste insatsen i stödet 

till anhöriga. Idag tillhandahåller cirka 80% av Sveriges kommuner någon form av 

gruppverksamhet för anhöriga. Dessa grupper genomförs ofta i samverkan med 

frivilligorganisationer, så som Röda Korset och Svenska kyrkan. Enligt Winqvist (2016) skiljer 

sig denna typ av insats åt kommuner emellan, vilket innebär att hur kommunerna har valt att 

utforma gruppverksamheterna kan se väldigt olika ut. En del grupper lägger mer fokus på 

utbildning, andra på erfarenhetsutbyte och vissa har en mer terapeutisk inriktning. Dock har 

alla gruppverksamheter gemensamt att syftet till stor del är att möjliggöra möten med andra i 

liknade situation. Det kan stärka identiteten och den enskildes känsla av tillhörighet kan öka 

(Winqvist 2016).  
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2.3.3 Må bra-aktiviteter  

Hälsofrämjande aktiviteter eller också kallat må bra-aktiviteter är något vissa av landets 

kommuner erbjuder för anhöriga. Ofta erbjuds de närstående hemtjänst eller korttidsplats under 

tiden så att den anhörige kan känna sig trygg och genomföra en sådan aktivitet med gott 

samvete. Det huvudsakliga syftet med denna typ av insats är att den anhörige ges möjlighet till 

miljöombyte och återhämtning. Aktiviteterna kan bestå av allt ifrån meditation, massage, 

utflykter till shopping och lerduveskytte (Winqvist 2016).   

 

3. Teori 

Punch (2013) menar att teori kan öppna upp för nya perspektiv genom att teorin kan användas 

som ett verktyg för att organisera kunskap, ge ökad förståelse och synliggöra underliggande 

mekanismer.  

 

I nedan kapitel kommer vi att presentera utvalda delar av implementeringsteorin samt 

begreppen gräsrotsbyråkrat och handlingsutrymme. Anledningen till att dessa teoretiska 

begrepp valts ut som redskap till vår analys är för att vår studie på olika sätt inkluderar dessa 

tre begrepp. Under insamlingen av vårt empiriska material har det framkommit att våra 

informanter dagligen möter medborgare vilket enligt Lipsky (1980/2010) gör att de kan ses som 

gräsrotsbyråkrater. Att vara gräsrotsbyråkrat medför i många fall dilemman och utmaningar 

som ingår i begreppet handlingsutrymme. Vidare är gräsrotsbyråkrat och handlingsutrymme 

två centrala delar inom implementeringsteorin och dess process. Vi anser även att 

implementeringsteorin är lämplig eftersom att syftet med denna studie är att undersöka och 

förstå hur de utvalda kommunerna implementerat anhörigstöd i sina verksamheter. 

 

3.1 Implementeringsprocessen  

Varför genomförs implementeringen av vissa interventioner till mindre del än andra? Beror det 

på oförmåga, oförståelse eller är det andra omständigheter som hindrar? (Vedung 2016).  

 

De mål, visioner och beslut som tas av politiker omvandlas sällan per automatik till resultat. 

Implementering avser processen mellan det att ett beslut fattas till att det i realiteten praktiseras, 

och under den processens gång är det mycket som kan förändras (Hertting 2014; Vedung 2016). 

Även under gynnsamma förhållanden, såsom välvilligt inställda tjänstepersoner och tillräckliga 

resurser, kan en implementering av en intervention misslyckas. Detta kallas för 
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implementeringsproblemet och innebär helt enkelt att det under implementeringsprocessens 

gång uppstår en differens mellan beslut och det verkliga utfallet av beslutet (Hertting 2014).  

Evert Vedung, professor emeritus i statsvetenskap, preciserar mer utförligt vissa delar av 

implementeringsprocessen. Vedung (2016) behandlar begreppet treenigheten som innehåller 

orden förstå, vilja och kunna. Dessa tre begrepp är centrala i implementeringsprocessen och har 

stor betydelse för processens utfall. I vilken utsträckning har implementerarna förstått 

innebörden av interventionen? Har implementerarna viljan att genomföra interventionen och i 

så fall i vilken omfattning? Kan implementerarna utifrån sin förmåga och rådande resurser 

genomföra interventionen?  

 

Exakt vilka mekanismer som är värdefulla för att ett beslut ska implementeras på ett idealiskt 

sätt är komplicerat att svara på eftersom organisationer ser väldigt olika ut. Det finns däremot 

några aspekter som har visat sig spela stor roll för implementeringsprocessen enligt Hertting 

(2014). Till att börja med menar han att ett beslut som ska implementeras på ett lyckat sätt 

måste kommuniceras till berörda med logik och tydlighet, implementering handlar till stor del 

om kommunikation. Budskapet politiker vill skicka måste vara begripligt, är budskapet 

svårtolkat menar Hertting (2014) att det inte fyller någon funktion eftersom mottagarna inte vet 

hur de ska bemöta informationen. 

 

Vedung (2016) och Hertting (2014) menar alltså båda att förståelse hos implementerarna är en 

betydande faktor för implementeringen av en intervention. Att bara allmänt känna till 

interventionens syfte är inte tillräckligt, implementerarna måste i detalj förstå vad 

interventionen handlar om. För att öka chansen att implementerarna förstår interventionen 

måste resurser och tillvägagångssätt vara tydligt specificerade i relation till implementerarnas 

handlingsutrymme.  

 

Enligt Hertting (2014) ökar sannolikheten att ett politiskt beslut implementeras framgångsrikt 

om antalet länkar mellan beslutsfattande och praktik är så få som möjligt. Vidare menar 

Hertting (2014) att från det att ett politiskt beslut tas till det att tjänstepersoner ska utföra 

beslutet, så har det gått igenom många instanser och sannolikheten att det ursprungliga beslutet 

har ändrats är hög. Han kallar denna process för en implementeringskedja som kan ses som 

vertikala och horisontella nätverk där kedjan mellan beslut och operativa handlingar bör vara 

så kort som möjligt. Om ett utfall av ett politiskt beslut ändras under implementerings-

processens gång innebär det inte per automatik att beslutet har blivit till det sämre.  Många i 
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implementeringskedjan kan besitta kunskap i frågan som kan vara fördelaktigt samt förbättra 

ett beslut. Faktum kvarstår dock att det från början tagna beslutet inte har implementerats på 

det sätt som det var tänkt (Hertting 2014).  

 

3.2 Gräsrotsbyråkratens roll i implementeringsprocessen  

Begreppet gräsrotsbyråkrat myntades av Michael Lipsky år 1980 och avser de tjänstepersoner 

som möter medborgarna. Exempel på gräsrotsbyråkrater är lärare, poliser, socialarbetare m.fl. 

Lipsky (2010) menar att det är i mötet mellan gräsrotsbyråkraten och medborgaren som det 

politiska beslutet får en verklig existens, en reell betydelse. Hertting (2014) menar att 

gräsrotsbyråkraten är den sista länken i implementeringskedjan och kan till syvende och sist ses 

som den avgörande kuggen för implementeringsprocessens utfall blir. Det optimala för 

implementeringsprocessens utfall är om gräsrotsbyråkaten och klienten kan samarbeta med 

varandra. Enligt Lipsky (2010) är det vanligt att gräsrotsbyråkraten använder sig av 

improvisationsförmågan för att uppnå ett gott samarbete med klienten. Improvisationsförmågan 

innebär till vis del att gräsrotsbyråkraten använder sina tidigare kunskaper i kombination med 

sin utbildning. På så sätt tillåts gräsrotsbyråkraten improvisera och göra bedömningar i varje 

enskilt fall men skapar också en bättre förutsättning för det egna handlingsutrymmet. 

Gräsrotsbyråkraten producerar alltså inte på egen hand resultatet av en insats utan det sker i 

samspel med klienten där en betydande faktor är gräsrotsbyråkratens improvisationsförmåga. 

Gräsrotsbyråkraterna tvingas hela tiden att anpassa sitt handlingsutrymme till lagar och regler 

som ska tolkas och tillämpas i relation till enskilda fall.  Detta sätter gräsrotsbyråkraten i en sits 

där denna förväntas hantera klyftan mellan krav både från lagstiftning och klienter i förhållande 

till tillgängliga resurser. En viktig sak att poängtera är att gräsrotsbyråkratens personliga 

intresse och värderingar kan spela stor roll för hur implementeringen av en insats prioriteras 

och utformas (Lipsky 2010). 

 

3.3 Handlingsutrymme  

Handlingsutrymmet för socialarbetare begränsas av regelverk och resurser. Trots detta finns det 

alltid ett visst utrymme för flexibilitet, vilket öppnar upp för möjligheterna att som tjänsteperson 

kunna välja och styra över de val som finns tillgängliga inom verksamheten. 

Handlingsutrymmet påverkas av vilka resurser organisationen eller verksamheten 

tillhandahåller vilket i sin tur innebär att ett handlingsutrymme skapas i samspel mellan 

professionella och organisationen. En trygg och stark medarbetare kan påverka och förstärka 

sitt handlingsutrymme medan en mindre erfaren medarbetare lättare hamnar i rollen som 
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organisationens styrda redskap (Dworkin 1963). Det är en tjänstepersons möjlighet att agera 

mellan regler och ramverk som skapar dennes handlingsutrymme, men hur handlingsutrymmet 

används präglas också av tjänstepersonens personlighet, värderingar och intresse. Samtidigt är 

det angeläget att de människor som är i behov av hjälp och insatser från samhället inte får en 

godtycklig bedömning beroende på vilken tjänsteperson de möter (Lipsky 2010). 

 

Svensson, Jonsson och Laanemets (2008) skriver att socialt arbete på ett eller annat sätt alltid 

är organiserat. Hur organiseringen är uppbyggd beror bland annat på de principer, traditioner 

och uppfattningar som råder inom organisationen. Dessa tre faktorer kan i sin tur påverka hur 

tjänstepersonerna använder och formar det handlingsutrymme som finns. Exempelvis om 

traditionen av ett gott samarbetsklimat men andra organisationer finns så kan det resultera i att 

handlingsutrymmet vidgas för varje enskild tjänsteperson. Med detta menar Svensson, Jonsson 

och Laanemets (2008) att samverkan är viktigt inte bara för handlingsutrymmet utan det är även 

ett sätt för den egna organisationen att få ta del av resurser som den själv saknar. En av dessa 

resurser kan spegla sig i ekonomiska fördelar men framförallt kan ett gott samarbete vara 

mycket positivt för klienter som har sammansatt problematik och behöver stöd från olika 

organisationer. Det hela kan ses som ett system där både tjänsteperson, klient och organisation 

kan vinna på att samverka med varandra och andra.  

 

4. Metod 
 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt, vårt 

tillvägagångssätt, vår inbördes arbetsfördelning, datainsamlingsmetod, urval och studiens 

kvalité. Kapitlet avslutas med etiska överväganden.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och forskningsstrategi  
 

Vår studie är av kvalitativt slag och utgår från den vetenskapsteoretiska utgångspunkten 

hermeneutik. Hermeneutiken har sin grund inom humanvetenskapen och syftar till att 

möjliggöra för förståelse och tolkning. Förståelse innebär att kunna leva sig in i en främmande 

människas själ och liv. För att uppnå förståelse är det viktigt att människan först tolkar det 

sammanhang hon befinner sig i, vilket kan innebära att livet kommer till uttryck i hennes 

omgivning och miljön hon vistats i. Genom att förstå de yttre faktorerna kan vi skapa förståelse 

för de inre faktorerna hos människor (Thomassen 2007). Att intervjua en grupp människor som 

på något sätt är delaktiga i en social miljö kan ge insikt i och förståelse för de förhållanden som 
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råder i denna miljö (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2016). Med hjälp av kvalitativ metod kan 

människors värderingar och samspel på ett enklare sätt upptäckas och tolkas än via en 

kvantitativ metod (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2016). Denna vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt valde vi eftersom den kan hjälpa oss att uppnå denna studies syfte. Vi menar att 

anhörigstöd inte kan ses om något naturligt, något som alltid har funnits eller något som bara 

är. Anhörigstödet behöver tolkas och förstås utifrån olika sammanhang.  

 

4.2 Tillvägagångssätt  

Vi började med att undersöka 15 olika kommuners hemsidor samt kontakta deras kontaktcenter. 

Syftet med detta var att införskaffa oss kunskap om i vilken omfattning och på vilket sätt 

kommunerna valt att presentera sitt stöd för anhöriga. Utifrån detta bildade vi oss en uppfattning 

om att stödet till anhöriga varierade stort i olika kommuner och därefter valde vi ut de tre 

kommuner vi ville tillfråga i vår studie. Anledningen till att vi valde att fråga just dessa tre 

kommuner var för att vi upplevde att de verksamheter som riktade sig till anhöriga arbetade på 

mycket olika sätt. När kommunerna valts ut kontaktade vi de som kommunerna angett som 

ansvariga för anhörigstöd. Vi presenterade vår studie för dem och ställde frågan om de ville 

medverka.  

 

Med utgångspunkt i denna studies syfte och med stöd i det som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2016) skriver, nämligen att intervjuer tillåter samtalsledaren att tolka och skapa mening i 

samspel med informanten, valde vi kvalitativ intervju som metod. Vidare lyfter Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2016) att det finns en fördel med att intervjua på plats istället för 

telefonintervju. Intervjuer som sker ansikte mot ansikte ger intervjuaren möjligheter att på ett 

djupare sätt kunna tolka kroppsspråk och miljö. Med utgångspunkt i vår vetenskapsteoretiska 

ansats genomfördes därför alla intervjuer på plats med informanten och de spelades med 

informantens samtycke in. 

 

Inför intervjuerna skickade vi först ut ett informantbrev (bilaga 2) som informanterna via mail 

bekräftade att de hade tagit del av och att de ville delta i vår studie. Vi utformade även en 

intervjuguide (bilaga 1) med hjälp av Håkan Jönsons (2010) perspektivansats. Jönson (2010) 

menar att denna ansats med fördel kan användas som verktyg vid utformningen av 

intervjufrågor eftersom att den innehåller en rad olika komponenter som hjälper till att 

synliggöra mekanismer och dess betydelse i olika sociala problem. Intervjuguiden (bilaga 1) 
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gav oss på så vis en struktur och vägledning över de teman vi ansåg var relevanta att behandla 

under intervjun för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

När alla intervjuer var genomförda gjordes en transkribering. Alla intervjuer skrevs ner 

ordagrant och när varje transkribering var färdigställd skrevs materialet ut för att vi tillsammans 

på ett lättare sätt skulle kunna koda och finna relevanta teman. I enlighet med vad Öberg (2016) 

menar är fördelaktigt, så transkriberades intervjuerna i så nära anslutning till intervjutillfället 

som möjligt. Öberg (2016) anser att kvalitén på materialet tenderar att bli bättre om detta görs 

eftersom att intrycken från intervjun då är färska. Vår kodning underlättades genom att vi på 

förhand valt ut de teoretiska begrepp vi avsåg att analysera utifrån. Detta i kombination med att 

vi utformat vår intervjuguide med hjälp av Jönssons (2010) perspektivansats gjorde att vår 

kodning fick en tydlig struktur.   

 

4.2.1 Inbördes arbetsfördelning 

Vi har fördelat arbetet i denna studie på så sätt att vi har delat upp intervjuerna gällande dess 

transkribering. Sofia har transkriberat fyra intervjuer och Anna fyra intervjuer. I övrigt har alla 

avsnitt i denna studie arbetats fram gemensamt och vi står båda bakom alla delar till lika stor 

del. Även det empiriska materialet har samlats in gemensamt, vi har båda varit aktiva och 

närvarat vid alla intervjuer och turats om att ställa frågor. Vid fyra intervjuer var Sofia 

samtalsledare och Anna fyllde i med kompletterande frågor, vid de övriga fyra intervjuerna var 

Anna samtalsledare och Sofia ställde kompletterande frågor vid behov.  

 

4.2.2 Datainsamling av empiriskt material  

Det empiriska materialet samlades in via en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Anledningen till att vi ansåg denna metod vara mest lämplig var för att den tillät oss 

precis som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) skriver att på ett djupare sätt angripa, tolka 

och förstå det insamlade materialet. Detta i sin tur gjorde att vi tilläts analysera hur de tillfrågade 

resonerade om och beskrev sina arbetsuppgifter. Vidare skriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2016) att frågorna i en kvalitativ studie kan anpassas under intervjuns gång, men det utesluter 

inte att även standardiserade frågor kan användas. Det blir således mindre viktigt att veta om 

intervjun är av lös eller semistrukturerad karaktär. Det viktiga är istället att på ett tydligt sätt 

beskriva hur intervjun genomfördes (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2016). 
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Vi har under insamlandet av vårt material utgått från Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2016) 

ovan nämnda resonemang. Under våra intervjuer hade vi en färdig intervjuguide (bilaga 1) som 

utgjorde grunden för vår intervju. Vi tillät däremot samtalet att till viss del styras av 

informanten, dels genom att många av våra frågor i intervjuguiden (bilaga 1) kunde ses som 

öppna frågor men också för att informanten tilläts att på ett relativt fritt sätt besvara frågorna. 

Vi försökte under hela intervjun att vara lyhörda och ställa relevanta följdfrågor. Syftet med 

detta från vår sida var att informanten då kunde ge oss mer givande och utvecklande svar. Att 

detta är ett lämpligt sätt att genomföra en intervju på förstärks av Kvale och Brinkmann (2009) 

som menar att i semistrukturerade intervjuer kan struktur kombineras med flexibilitet om 

forskaren under intervjun är mottaglig för att ändra ordningsföljd eller form på frågorna.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) menar att om en studie ska uppnå en god kvalité bör 

minst 6-8 personer intervjuas. Detta eftersom att ju fler intervjuas inom en särskild grupp desto 

större är chansen att det insamlade materialet inte genomsyras av personliga uppfattningar. Av 

denna anledning har vi valt att basera vårt empiriska material på åtta intervjuer.  

 

4.3 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Vårt semistrukturerade intervjusätt gav oss möjlighet att tolka det insamlade materialet och 

därigenom bilda förståelse för anhörigstödet i de utvalda kommunerna. Det finns alltid en risk 

när det är upp till någon annan att tolka ett material att det tolkas på ett annat sätt än vad 

informanten menade. För att minimera denna risk så ställde vi vid ett upprepade antal tillfällen 

följdfrågor till informanten om det som precis sagts, och frågade om vi hade uppfattat korrekt. 

 

För att ytterligare öka tillförlitligheten i denna studie har vår handledare om behov förelagts 

getts tillgång till det empiriska material vi har samlat in. Även detta för att undvika att vi har 

tolkat något på ett felaktigt sätt. Vår metod gav oss en möjlighet till att verkligen få ställa 

fördjupande frågor till informanterna, något som är en förutsättning för att kunna förstå något. 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) kan långa intervjuer minska risken att 

informanten endast visar en önskvärd bild av organisationen. Varje informant intervjuades 

under ca en timme med förhoppning om att denna långa intervjutid kan ha ökat tillförlitligheten 

i materialet. Vi är medvetna om att vår studie inte på något sätt kan generalisera anhörigstöd i 

Sverige. Studien kan däremot ge en inblick i hur väl/icke väl fungerande anhörigstödet är i tre 

olika kommuner, och eftersom lagen är densamma för alla kommuner finner vi det meningsfullt 

att studera detta. 
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Att våra informanter och kommunerna är avidentifierade i studien anser vi kan öka 

trovärdigheten i deras svar, att de vågar vara ärliga med de brister de vet att kommunen har. 

Vårt val att intervjua minst två personer i varje kommun ökar också trovärdigheten på så sätt 

att vi minimerar risken att missa olika delar av anhörigstödet. Vi vill få en så bred och rättvis 

bild av stödet som möjligt. Denna risk går dock inte att eliminera helt då anhörigstöd har visat 

sig vara något som kan ligga under ansvaret för många olika tjänstepersoner, vilket gör att vi är 

medvetna om att vi kan ha missat någon viktig informant. 

Även om studiens syfte inte är att undersöka kvalitén eller de anhörigas uppfattning om det stöd 

deras kommun erbjuder är det ofrånkomligt att det helt klart är intressant att få en uppfattning 

om stödet som finns anses tillfredsställa de anhörigas behov. Detta är något som endast de 

anhöriga själva kan informera om, och eftersom vi inte har inkluderat dem i denna studie kan 

detta ej besvaras.   

 

4.4 Urval 

Vår studie har inte för avsikt att uppnå representativa eller generella resultat därför behöver 

urval av informanter inte ske slumpmässigt (Barmark & Djurfeldt 2015). Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2016) finns det två primära sätt när det handlar om att välja ut vilka 

personer som ska intervjuas i en kvalitativ studie. Först och främst ska ett tvåstegsurval ske. 

Om syfte och frågeställningen berör organisationer av olika slag så är första steget att göra ett 

urval av vilka organisationer som ska inkluderas i studien. Nästa steg är att välja ut vilka 

personer som ska intervjuas. Det optimala är om exempelvis studenten ges tillgång till en 

förteckning över de anställda och därigenom möjligheten att på egen hand kontakta personerna. 

Då kan studenten känna sig säkrare på att urvalet inte är manipulerat i den meningen att t.ex. 

organisationen valt ut de personer som de tror kommer ge en önskvärd bild av verksamheten. 

Detta kan dock vara svårt att genomföra i praktiken om studenten exempelvis behöver intervjua 

anställda som har väldigt specifika arbetsuppgifter.  

 

Precis som i ovan nämnda resonemang gällande tvåstegsurvalet valde vi först ut vilka 

kommuner vi önskade intervjua och av praktiska och tidsmässiga skäl togs kommunernas 

geografiska placering i beaktning. Urvalet baserades också på vår införskaffade förkunskap 

som vi presenterar närmre i avsnitt 4.2 tillvägagångssätt.  
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Vi vill betona att det centrala kriteriet i vår urvalsprocess var att anhörigkonsulenterna och de 

berörda tjänstepersonerna vi ämnade intervjua på ett eller annat sätt arbetar med anhörigstöd 

inom de anhörigkategorier vi presenterat inledningsvis.  

 

4.5 Etiska överväganden   

Enligt Lag om etikprövning som avser människor (2003:460) finns det en del viktiga saker att 

tänka på gällande forskning. Lagen syftar främst till att skydda enskilda individer, värna om 

rättssäkerhet och att ge transparens och insyn från allmänhetens sida i den forskning som 

bedrivs. Det finns en rad olika omständigheter som gör att forskning måste prövas enligt etiska 

riktlinjer och enligt lag. Det kan bland annat handla om när forskningen innebär fysiska ingrepp 

på en människa eller om känsliga personuppgifter ska behandlas. Personuppgiftslag (1998:204) 

reglerar vad känsliga personuppgifter innebär. Dessa är bland annat uppgifter som kan tänkas 

avslöja politiska åsikter, ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse eller uppgifter som rör 

hälsa och sexualliv.   

 

Vår studie har inte för avsikt att behandla enskilda individers personuppgifter eller annat 

integritetsmässigt känsligt material. Vårt syfte är att undersöka anhörigstödet på organisations 

och gruppnivå. Vi avsåg inte att kontakta enskilda anhöriga eller ställa frågor som rörde 

specifika fall.  Däremot intervjuades enskilda tjänstepersoner och för att skydda dem gjordes 

vissa etiska överväganden i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudsakliga riktlinjer. 

Informationskravet; De tillfrågade informeras om studiens syfte och tillvägagångssätt. Därefter 

lämnades tid för de tillfrågade att överväga om de ville delta och i sådana fall skriftligt ge sitt 

samtycke. Detta samtycke gavs enligt samtyckeskravet som innebär att deltagare i en studie 

själva har rätt att när som helst själva bestämma om de vill avbryta sitt samtycke och deltagande 

i studien, detta framgick även tydligt i vårt informationsbrev. Konfidentialitetskravet; De 

tillfrågade försäkrades om att deras medverkan och uppgiftslämnande kommer att hanteras på 

ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av materialet. Nyttjandekravet; I vårt 

informationsbrev framgick det att allt insamlat material skulle komma att förstöras efter att 

uppsatsen är godkänd.  Vårt insamlade empiriska material har endast använts till denna studie.  

 

Enligt högskolelagen (1992:1494) så bör studenter inte åta sig att bedriva forskning som på 

något sätt kan riskera att skada människor fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. Vi anser att 

vi minimerar de riskerna genom att intervjua tjänstepersoner som talar i rollen som 

professionella. Detta är också fördelaktigt eftersom studien syftar till att undersöka vilket 
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anhörigstöd som finns, något som berörda tjänstepersoner bör ha god insyn i. Vi är medvetna 

om att de anhörigas åsikt på detta sätt utesluts, att stödet de erbjuds och dess kvalitet måste 

tolkas utifrån vad tjänstepersonerna säger. Vi väljer trots detta att utesluta anhöriga som 

intervjupersoner för att undvika risken att vålla psykiskt lidande eller behandla 

integritetskänsligt material. 

 

Vidare ska en forskningsstudie kunna motiveras med att dess nytta överväger de eventuella 

risker den innebär (Vetenskapsrådet 2011). Vår bestämda uppfattning är att denna studie bidrar  

till att göra nytta i det avseende att den i viss mån undersöker och belyser huruvida kommunerna  

följer den lagstiftning de är skyldiga att göra. Vår studie bidrar till att uppmärksamma en del av  

Sveriges kommuners anhörigstöd, något som är till gagn för de anhöriga. 

 

5. Resultat och analys  

I detta kapitel kommer vi att redovisa vårt empiriska material och med hjälp av det besvara våra 

två frågeställningar.  

1. Hur beskriver anhörigkonsulenter och berörda tjänstepersoner att anhörigstödet är 

uppbyggt i deras kommun och varierar stödet kommuner emellan? 

2. Vilka förutsättningar berättar anhörigkonsulenter och berörda tjänstepersoner att de har i 

arbetet med direkta anhöriginsatser och hur arbetar de med insatserna?  

 

Vi kommer inledningsvis att presentera våra informanter. Därefter följer vårt resultat 

sammanvävd med vår analys. Resultatet kommer i den mån vi anser det är möjligt att tolkas 

med hjälp av de teoretiska begrepp vi presenterat i kapitel 3. Dessa begrepp är de som Vedung 

(2016) kallar för treenigheten (kunna, förstå & vilja), samt begreppen gräsrotsbyråkrat och 

handlingsutrymme. Vi kommer också att dra paralleller till den tidigare forskning som 

redovisats i kapitel 2. Avsnittens rubriker i detta kapitel är framtagna efter teman vi har kunnat 

urskilja i vår kodning av det empiriska materialet samt på några av de teoretiska begrepp vi 

ansett varit mest centrala.  
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5.1 Informanterna  

Vi har intervjuat totalt åtta tjänstepersoner som på något sätt arbetar med anhörigstöd eller 

kommer i kontakt med anhöriga i sitt arbete. Tjänstepersonerna arbetar i tre olika kommuner. 

För att underlätta för läsaren och för att göra texten mer levande kommer alla informanter att 

benämnas med fiktiva namn och kommunerna har vi valt att kalla för kommun A, B och C. 

Nedan följer en kort presentation om informanterna och deras arbetsuppgifter.  

 

  

Annelie arbetar i kommun A. Hon är anställd som anhörigkonsulent sedan 1½ år tillbaka. Från 

början arbetade hon 50% som anhörigkonsulent, men tjänsten har utökats och nu arbetar hon 

100% som anhörigkonsulent. Annelies arbete riktar sig till anhöriga som har en närstående med, 

psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning.  

 

Anja arbetar i kommun A. Hon är anställd som socialsekreterare på heltid sedan ett år tillbaka. 

Den stora delen av hennes tjänst innefattar att ge stöd samt utreda behovet av hjälp till personer 

med missbruksproblematik. Det är således anhöriga till närstående med missbruksproblematik 

som Anja ofta kommer i kontakt med i sitt arbete. Innan hon anställdes som socialsekreterare 

arbetade hon i många år inom rättspsykiatrin och mötte då många anhöriga.  

 

Namn Kommun Yrkestitel Inriktning 

Annelie A Anhörigkonsulent Psykisk, fysisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning 

Anja A Socialsekreterare Missbruksproblematik 

Beatrice B Anhörigkonsulent Äldre 

Barbro B Anhörigkonsulent Psykisk, fysisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning 

Caroline C Kurator Psykisk, fysisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning 

Catrine C Kurator Psykisk, fysisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning 

Cajsa C Behandlare Missbruksproblematik 

Carina C Anhörigkonsulent Äldre 
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Beatrice arbetar i kommun B. Hon har jobbat som anhörigkonsulent på heltid i kommunen 

sedan 2003. Innan dess arbetade hon på en dagverksamhet för demenssjuka och hade mycket 

kontakt med deras anhöriga. Beatrice ger stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en 

närstående som är över 65 år. Beatrices arbetsplats delar hon med flera andra 

anhörigkonsulenter som tillsammans täcker upp för alla anhörigkategorier.  

 

Barbro arbetar i kommun B. Hon är anställd på heltid som anhörigkonsulent sedan september 

2016. Hon möter anhöriga till närstående som har en psykisk, fysisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning. Innan Barbro anställdes som anhörigkonsulent har hon i över 20 år 

arbetat som kurator och därigenom mött många anhöriga. Hon delar sin arbetsplats med flera 

andra anhörigkonsulenter som tillsammans täcker upp för alla anhörigkategorier.     

 

Caroline arbetar i kommun C. Hon är anställd som kurator på heltid och en del av tjänsten 

innefattar arbete med anhöriga till närstående med någon form av psykisk, fysisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning. 

 

Catrine arbetar i kommun C. Hon är anställd som kurator på heltid och en del av tjänsten 

innefattar arbete med anhöriga till närstående med någon form av psykisk, fysisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning. 

 

Cajsa arbetar i kommun C. Hon har arbetat på sin nuvarande tjänst inom kommunen sedan 

2012. Hennes främsta arbetsuppgifter är behandlingsarbete för personer med 

missbruksproblematik. Men tillsammans med sina tre kollegor arbetar hon även mycket med 

anhöriga till närstående som har missbruksproblematik.  

 

Carina arbetar i kommun C. Hon började att arbeta med anhörigstöd i liten skala 2002. Sedan 

2007 är hon anställd på heltid som anhörigstödjare för anhöriga som vårdar eller stödjer 

närstående som är över 65 år.  

 

5.2 Direkta insatser  

I följande avsnitt presenteras först en allmän beskrivning av de direkta insatser som våra 

informanter berättat att de erbjuder anhöriga. De absolut mest vanligt förekommande insatserna 

är samtal, både enskilt och i grupp och därför följer en mer ingående beskrivning av just dessa 

två insatser längre ner. Det framkom under intervjuerna att kommun B och C i högre omfattning 
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än kommun A har möjlighet att erbjuda samtalsstöd till anhöriga, både när det gäller enskilt och 

i grupp. En orsak till detta skulle enligt vår egen tolkning kunna vara det som Vedung (2016) 

beskriver, att implementerarna av en insats måste ha resurser, de måste kunna genomföra den.  

 

5.2.1 Enskilda samtal  

Enligt Winqvist (2016) är enskilda samtal den mest vanliga stödinsatsen som erbjuds till 

anhöriga i Sveriges kommuner. Det stämmer överens med vårt empiriska material där det 

framkommer att alla informanters verksamheter tillhandahåller enskilda samtal.  

 

Det framkommer att samtalen erbjuds på ett varierande sätt och i olika omfattning. Anja och 

Annelie (kommun A) erbjuder enskilda samtal fast på olika sätt. Anja tar i sin yrkesroll sällan 

emot anhöriga för samtal, istället träffar hon anhöriga, gör en bedömning samt en liten utredning 

och beviljar därefter samtal på en behandlingsenhet. Annelie berättar att de anhöriga hon jobbar 

med alltid kan ringa henne och hon träffar alla för enskilda samtal i den mån hon hinner. 

Däremot poängterar Annelie att det är en svår avvägning hur mycket enskilda samtal hon ska 

genomföra i sin tjänst. Hon menar att enskilda samtal är tidskrävande och att det ibland är mer 

lämpligt att se de samtalen hon erbjuder som rådgivande, där hon ofta guidar anhöriga vidare. 

Beatrice och Barbro (kommun B) erbjuder samtal utan biståndsbeslut, till dem kan alla anhöriga 

ringa och ganska snabbt få komma på ett första samtal till någon av dem eller deras kollegor. 

Barbro berättar att det vanligen är så att tre samtal bokas in, detta för att bilda en uppfattning 

och kartlägga vad den anhörige har för behov. Därefter är möjligt att boka in fler samtal lite 

beroende på situationen. Cajsa, Carina, Caroline och Catrine (kommun C) erbjuder alla fyra 

enskilda stödsamtal som inte kräver något biståndsbeslut. De jobbar på olika förvaltningar men 

tillsammans täcker de upp för alla anhörigkategorier. De anpassar antalet samtalstillfällen efter 

behov och samtliga poängtera att anhöriga alltid får ringa och är välkomna tillbaka igen. 

   

5.2.2 Gruppverksamhet  

Alla informanter förutom Anja (kommun A) berätta att de erbjuder någon form av 

gruppverksamhet för anhöriga. Anja säger att de däremot har haft samarbete med en 

närliggande kommun som erbjudit Anjas kommuninvånare att delta i deras gruppverksamhet. 

Annelie (kommun A) säger att hon anordnar gruppcirklar för anhöriga, hon erbjuder även 

familjeträffar och må bra-kvällar. Annelie försöker i den mån hon kan anpassa cirklarnas 

innehåll efter vilka anhöriga som deltar.  
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”Jag har nischat grupperna, jag har haft cirklar för dig som har barn med 

 funktionsnedsättning, cirklar för dig som har vuxna barn med funktionsnedsättning och cirklar 

för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa.”  

Annelie, kommun A. 
 

 

Beatrice och Barbro (kommun B) erbjuder båda två gruppverksamheter för alla anhöriga som 

vill delta. Barbro säger att enskilda samtal ofta kan övergå till att den anhörige känner sig mogen 

och redo för att delta i gruppverksamhet. Beatrice beskriver att anhöriga ofta har ett stort utbyte 

av varandra när de möts i grupp. Beatrices resonemang bekräftas av det som Winqvist (2010) 

också beskriver, att anhöriga mår bra av att möta andra i liknade situation. Beatrice och Barbro 

anordnar föreläsningar, seminarium och utbildningar. Beatrice berättar vidare att de varje år 

ordnar en dagsutflykt för alla anhöriga som har möjlighet att delta på dagtid. Mycket av 

innehållet i hennes grupper handlar om demens då hon ofta möter anhöriga till dementa. 

Beatrice betonar återigen att anhöriga har stort utbyte av varandra, något hon särskilt fått erfara 

i anhörigcirklar med anhöriga till dementa. Beatrice och Barbro berättar precis som Annelie 

kommun A att innehållet i grupperna styrs och anpassas mycket efter de behov som finns bland 

de anhöriga som deltar. I kommun C beskriver de tillfrågade att de alla arbetar med 

gruppverksamhet fast på olika vis. Cajsa erbjuder tillsammans med sina kollegor anhöriga att 

delta i gruppsamtal, hon berättar att de utgår från en arbetsmanual som innehåller 14 olika 

teman. Av dessa 14 teman väljs de för tillfället mest aktuella ut. Cajsas grupper ses åtta gånger 

på kvällstid. Cajsa poängterar att alla som vill är välkomna tillbaka för att delta i ny omgång, 

detta för att hon upplever att många är väldigt tysta och slutna de första träffarna. Det tar helt 

enkelt tid att våga dela med sig av sitt privatliv. Caroline och Catrine berättar att de på olika 

sätt erbjuder anhöriga gruppverksamheter. Det kan handla om rena samtalsgrupper men också 

om temakvällar, föreläsningar och anhörigcaféer. Alla som vill delta är välkomna, det krävs 

inget biståndsbeslut. Carina som också arbetar i kommun C berättar att hon är väldigt aktivt 

med olika gruppverksamheter för anhöriga. Hon är övertygad om att anhöriga behöver 

plattformar för att träffas och därigenom hjälpa varandra. Hon erbjuder rena samtalsgrupper där 

hon försöker matcha behoven så att deltagarna i gruppen ska kunna utbyta erfarenheter med 

varandra. Lipsky (2010) beskriver att det är fördelaktigt om gräsrotsbyråkraten använder sig av 

improvisationsförmågan, den i samarbete med klienten gör att utfallet för insatsen tenderar att 

bli väldigt bra. Carina beskriver på ett tydligt sätt något som visar på att hon använder sig av 

just improvisationsförmågan, hon anpassar i så stor mån det är möjligt gruppverksamheterna 

efter anhörigas önskemål och behov. Carina anordnar må bra-dagar, träffpunkter, fester, 
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anhörigcaféer och en hemlig resa varje termin. Carina betonar att hon är flexibel i sina 

arbetstider och i utformandet av grupperna. Hon berättar också att hon just nu är på gång med 

att starta upp en kurs i användandet av smartphones och surfplattor, något anhöriga själva har 

efterfrågat.  

 

”Ibland har vi hyrt ett hus där vi anordnat kurs och boende ett par dagar för anhöriga. Vi 

kallar det för må bra-dagar. Det uppskattas jättemycket, bara detta att få sova en helt natt, 

många anhöriga får aldrig göra det. Det tär ju både på kroppen och på psyket, kropp och själ 

hör ihop.” 

Carina, kommun C. 

 

Att må bra-dagar är något som kan vara hälsofrämjande och centralt i frågan om anhörigstöd 

kan kännas igen i Winqvists (2016) resonemang. Hon beskriver att syftet med denna typ av 

aktivitet framförallt är tid för vila och återhämtning. Vidare betonar Winqvist (2010) att 

kommunerna har en betydelsefull roll gällande att skapa förutsättningar för anhöriga att mötas. 

Dessa möten menar Winqvist (2010) kan leda till att anhöriga finner stöttning i varandra. Något 

Carina med nedan citat ger ett tydligt exempel på.   

 

 ”De kan hitta nya vänner här. Två kvinnor vars båda män var drabbade av stroke träffades 

här. Båda paren hade gillat att resa, kvinnorna kände sig ensamma och vågade inte på egen 

hand resa iväg. Det slutade med att de tittade på resor ihop, hittade ett hotell i Spanien som 

var anpassat för funktionshindrade. De bokade, packade och tog sina båda män i rullstol och 

reste. Så när de var tillsammans så vågade de, de hade stöd i varandra.”  

Carina, kommun C. 

 

5.3 Treenigheten – Kunna- Resurser 

Det framkommer under intervjun med Anja (kommun A) att hennes tid till stor del går åt till att 

arbeta med de klienter som har en missbruksproblematik, och att anhörigas behov ofta tyvärr 

kommer i andra hand eftersom tiden inte räcker till. Annelie i samma kommun berättar att hon 

genomför enskilda samtal i den mån hon har tid men att hennes tjänst skulle ”ätas upp” av att 

ta emot alla de enskilda samtal det finns behov av. Vi drar således slutsatsen att inte heller 

Annelie fullt ut har de resurser som vore önskvärt för att kunna genomföra samtalsstöd, tiden 

räcker helt enkelt inte till. Detta skulle också kunna förstås utifrån det som Lipsky (2010) 

beskriver, att gräsrotsbyråkraten enbart kan handla och forma sitt arbete utefter de resurser 
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organisationen tillhandahåller och förfogar över. Anja och Annelie kan alltså inte erbjuda något 

de inte har resurser för.  

 

”Visst jag kan absolut visa upp mig och informera om att jag finns, men det innebär också att 

jag får så mycket mer att göra. Vi kan ju inte lura folk, vi kan inte väcka ett behov som vi inte 

kan tillgodose, ta tillvara på och leva upp till.” 

Annelie, kommun A.  

 

Informanterna i kommun B beskriver sina tillgångar på ett annat sätt. Både Barbro och Beatrice 

anser att de har tid för alla anhöriga som söker sig till dem, och att de i nuläget känner att stödet 

kan erbjudas på ett tillfredställande sätt både enskilt och i grupp. Beatrice berättar att alla 

anhöriga i deras kommun erbjuds samma typ av insatser. De har valt att fokusera på enskilda 

stödsamtal, gruppsamtal, utbildningar och föreläsningar. Vidare berättar Beatrice att hon är 

medveten om att andra kommuner erbjuder må bra-dagar eller friskvårdsinsatser till anhöriga. 

Det kan handla om stavgångsgrupper, grillkvällar eller bokcirklar. Beatrice säger att det har 

diskuterats om denna typ av insatser kunde vara aktuella för deras anhörigverksamhet. Dock 

menar Beatrice att anhöriga då riskerar att fastna i anhörigskapet och ställer sig frågan ”Varför 

ska en stavgångsgrupp bara bestå av anhöriga?” Beatrice menar alltså att de i sin verksamhet 

medvetet har valt att lägga sina resurser och utforma sitt stöd så som det är idag. Att Beatrice 

och Barbros verksamhet valt att inte erbjuda friskvårdinsatser behöver alltså inte betyda att det 

är en fråga som handlar om resurser eller att anhörigstödet inte implementerats. Vi tolkar istället 

detta som att kommun B har gett Barbro och Beatrice i rollen som implementerare ett tillräckligt 

stort handlingsutrymme för att de ska kunna lägga sina resurser där de själva förstått att de gör 

mest nytta för anhöriga. Detta kan förstås med hjälp av de resonemang som Vedung (2016) och 

Hertting (2014) för gällande hur en intervention på bästa sätt bör implementeras.  

 

I kommun C erbjuds samtliga anhöriga stöd fast på olika sätt. Anhöriga till äldre erbjuds främst 

samtals och friskvårdsinsatser. Anhöriga till missbrukare och personer med psykisk/fysisk 

funktionsnedsättning erbjuds mest samtalsstöd, både i grupp och individuellt. Det som är 

gemensamt för alla informanterna i kommun C är att de alla anser sig ha både tillräckligt 

handlingsutrymme och tillräckliga resurser för att bistå med stöd till anhöriga. Caroline och 

Catrine tycker att deras förvaltning absolut prioriterar anhörigstöd. 
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Sammanfattningsvis gällande anhöriginsatser ser vi att våra tre undersökningskommuner har 

kommit olika långt. Dock berättar samtliga informanter att de i så hög utsträckning som möjligt 

försöker vara lyhörda för varje enskild anhörigs behov. Att stödet är individuellt och 

behovsanpassat menar Winqvist (2010) är en förutsättning för ett lyckat anhörigstöd. 

 

5.3.1 Treenigheten - Förstå – Tydlighet 

Winqvists (2010) resonemang om att anhörigstöd ofta saknar en tydlig definition stämmer 

överens med den kunskap vi har bildat oss under studiens gång. Vidare skriver Winqvist (2010) 

att anhörigstödets uppbyggnad varierar kommuner emellan. Hon menar att tydligare riktlinjer 

hade varit att föredra i syfte att uppnå ett mer jämlikt anhörigstöd. Vår uppfattning är att 

riktlinjer och styrdokument gällande anhörigstöd saknades helt i kommun A, fanns väl etablerat 

och uppbyggt i kommun B och kommun C låg någonstans däremellan.  

 

”Alltså jag har fått forma, det fanns ju ingen manual när jag tog vid den här tjänsten. Jag har 

ju fått lite try it and error, vad funkar och vad funkar inte. För mig är det alltid såhär, vilken 

nivå ska jag lägga mig på? Ska jag satsa på individnivå eller gruppnivå? Eller ska jag satsa 

på att utbilda personal, så att fler får in anhörigtänket? Efter 1½ år har jag ännu inte landat i 

detta så jag känner ibland att jag duttar lite på alla tre nivåer.”   

Annelie, kommun A. 

 

En komponent i Vedungs (2016) treenighet är att implementeraren måste förstå interventionen 

för att kunna genomföra den på ett gynnsamt sätt. Vår förståelse gällande det som Barbro och 

Beatrice (kommun B) berättar är att deras uppdrag som anhörigkonsulenter är tydligt 

formulerat. Vi fick ta del av deras uppdragsbeskrivning. Båda informanterna pratar också 

återkommande om att ”detta ingår/ingår inte i vårt uppdrag”, något vi tolkar som att de är väl 

medvetna om vad som ingår i deras arbetsuppgifter och något som skapar en trygghet i 

yrkesrollen. Vår uppfattning är att anhörigstödet implementeras väl i kommun B. En orsak till 

det kan vara det som Hertting (2014) skriver, nämligen att implementeringen av interventioner 

måste kommuniceras med logik och tydlighet. Om detta sker ökar sannolikheten för att 

implementeraren förstår interventionen i sin helhet, något vi anser kommun B har lyckats med.  

 

Alla informanter i kommun C tillhör olika förvaltningar och lyder således under olika chefer, 

riktlinjer och styrdokument. Inte någon av informanterna presenterade en uppdragsbeskrivning 

gällande anhörigstöd utan alla talade om att de i stor utsträckning själva fick styra och forma 



 

 

30 

 

sitt arbete med anhöriga. Däremot var alla informanter tydliga med att deras chefer prioriterade 

och stöttade dem i deras arbete med anhörigstöd.  

 

Cajsa (kommun C) berättar att hon arbetar efter en manual, hon vet vad hon ska göra när hon 

möter anhöriga. Det var hon och en kollega som introducerade anhörigstöd på hennes avdelning 

för fem år sedan. Cajsa säger att innan dess så erbjöds inte anhöriga till närstående med 

missbruksproblematik något stöd från kommunens sida. Även om hon tycker att de anhöriga 

hon möter får en god hjälp så har det under årens lopp uppstått utmaningar. Cajsa berättar 

exempelvis om anhöriga som utsätts för våld. Våldsutsatta anhöriga har ökat ju mer hon har 

jobbat med anhörigstöd. Kanske beror det på att de numera vågar söka hjälp, kanske beror det 

på andra omständigheter. Hur Cajsa har fått hantera våldet har varit mycket upp till henne själv, 

och många gånger en balansgång. Hon menar att hon i rollen som professionell kan ha svårt att 

uttrycka exakt vad hon vill till en våldsutsatt anhörig, hon måste stötta den anhöriga om den 

väljer att stanna kvar i en relation där våld tillhör vardagen. Vår tanke gällande detta är att 

tydliga riktlinjer hur de professionella bör förhålla sig till våldsutsatta anhöriga skulle kunna 

underlätta och tydliggöra de eventuella frågetecken som kan uppstå i en sådan situation. 

 

Caroline och Catrine (kommun C) berättar att anhörigstödet började i deras förvaltning år 2009 

i projektform. Då skulle anhörigas behov kartläggas och bli en del av deras verksamhet. De har 

tillsammans med kollega fått forma stödet ganska fritt, och testat sig fram till vilka metoder 

som visat sig vara lyckosamma. De säger att de är nöjda med det stöd de erbjuder anhöriga. 

 

Carina (kommun C) har jobbat med anhöriga sedan år 2002 och har genom åren skaffat sig stor 

erfarenhet gällande anhörigstöd till anhörigkategorin äldre. Hon säger att lagändringen som 

skedde år 2009 är väldigt öppen för tolkning, något som stämmer överens med Winqvists 

(2010) resonemang om att anhörigstöd saknar en tydlig definition. Carina menar att det är upp 

till kommunerna själva att utforma stödet. Hennes uppfattning är att stöd till anhöriga till äldre 

har en längre tradition än vad stödet till andra anhörigkategorier har. Till viss del tror hon att 

det kan bero på projektet ”Anhörig 300” som hon berättar startade år 1999. Projektet innebar 

att staten under tre år delade ut sammanlagt 300 miljoner kronor till att utveckla anhörigstödet 

i Sverige. Stor del av de pengarna gick till anhöriga till äldre säger Carina. Vidare menar Carina 

att hon är trygg i sin roll som anhörigstödjare till äldre. Hon har ingen uppdragsbeskrivning 

men hon berättar att äldrenämnden har tydliga mål gällande arbetet med anhöriga till äldre, 

något som hon kan använda som vägledning i sitt arbete. 
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5.3.2 Treenigheten- Vilja- Gräsrotsbyråkratens intresse 

Enligt Lipsky (2010) kan gräsrotsbyråkratens personliga intresse spela roll för hur en 

intervention tillämpas och hur den implementeras. Detta överensstämmer med Vedungs (2016) 

komponent ”vilja” i treenigheten. Det skulle med Lipskys (2010) och Vedungs (2016) 

resonemang således betyda att anhörigstödet som praktiseras i våra tre undersöknings-

kommuner är beroende av att enskilda tjänstepersoner finner ett värde av och intresse i att driva 

det.  

 

I våra intervjuer är det tydligt att informanterna har ett intresse av att utföra anhörigstöd. Det  

är också påtagligt att de brinner för anhörigas mående och oavsett hur välutvecklat stödet är i 

just deras kommun finner samtliga informanter att anhörigstöd är både viktigt och spännande. 

Beatrice i kommun B säger följande; 

 

”Det krävs eldsjälar i kommunen som tycker att anhörigstöd är viktigt. Vi har fått driva mycket 

själva, och vi gör det gärna eftersom vi tycker detta är viktigt. Min chef tycker också det.” 

Beatrice, kommun B. 

 

Att Beatrice brinner för anhöriga och deras hälsa är tydligt under vår intervju med henne; 

 

”När jag började med anhörigstöd för längesen så pratades det inte mycket om anhöriga, jag 

fick själv kämpa för att få ihop en anhöriggrupp. Det var ju mycket anhörigprojekt fram till 

2009, men utan egentliga uppdragsbeskrivningar, då får man själv forma stödet väldigt fritt. 

Jag gick en utbildning, en 7,5 poängskurs. Det var Gunilla Matheny som hade den. Jag fick 

mycket inspiration från den och drev stödet mycket utifrån den utbildningen. Men man kan ju 

inte komma ifrån att man är beroende av politiska beslut uppifrån.” Beatrice, kommun B. 

 

Som nämnts tidigare så är det i kommun C Cajsa och hennes kollegor som har drivit och 

utformat stödet för anhöriga till närstående med missbruksproblematik. Hon berättar att hon 

och hennes kollegor alltid prioriterar anhöriga när de kommer i kontakt med dem. Cajsa berättar 

också att de såg ett behov av att lägga mycket av anhörigstödet under kvällstid, något som hon 

och hennes kollegor då drev igenom. Hon upplever att hon och hennes kollegor har stöd från 

deras chef, men mycket av initiativen och stödets utformande kommer ifrån henne och hennes 

kollegor. Cajsas berättelse tyder på ett brinnande intresse från hennes sida gällande anhörigstöd. 



 

 

32 

 

Vi ser här att den improvisationsförmåga Lipsky (2010) beskriver är värdefull hos en 

gräsrotbyråkrat i detta fall spelar stor roll.  

 

Vi drar slutsatsen att de tre komponenter Vedung (2016) beskriver i treenigheten är beroende 

av varandra. Cajsa uppvisar en stark vilja att driva anhörigstöd, hon har utformat en 

arbetsmanual så att hon förstår hur hon ska bedriva stödet. Hennes chef och förvaltning ger 

henne utrymme och resurser att kunna utöva stödet. Det som utmärker sig i fallet med Cajsa är 

att hennes egen vilja har skapat förutsättningarna för att bedriva det stöd hon gör, eftersom att 

det i hennes förvaltning saknas en tydlig uppdragsbeskrivning gällande anhörigstöd. Det 

framkommer också under intervjuns gång att Cajsa inte är medveten om den lagändring om 

trädde i kraft år 2010 gällande kommunens skyldighet att bistå med stöd till anhöriga, något 

som tyder på att Cajsa verkligen drivs av sitt egna intresse i frågan. Återigen blir 

gräsrotsbyråkratens personliga engagemang en avgörande faktor i frågan om hur anhörigstöd 

ska bedrivas och hur utfallet av dess implementering blir. 

 

5.4 Vikten av anhörigstöd i tidigt skede  

I detta avsnitt kommer ett citat från varje informant att återberättas eftersom samtliga 

informanter var tydliga med att anhörigstöd är oerhört viktigt. Alla beskriver hur de möter 

anhöriga som är helt utslitna och som länge prioriterat bort sig själva. I vårt avsnitt om tidigare 

forskning finns flera källor som bekräftar våra informanters beskrivningar av att anhörigstöd är 

oerhört viktigt. Winqvist (2010) poängterar vikten av att nå anhöriga i ett tidigt skede, något 

som alla våra informanter också beskrev som viktigt. Informanterna menade att ju tidigare 

insatserna för anhöriga påbörjas desto lättare blir det att arbeta förebyggande mot ohälsa. 

Winqvist (2010) resonerar på liknande vis, hon menar att om anhöriga får hjälp i ett tidigt skede 

är det lättare att förhindra hälsobesvär som kan uppstå av att anhöriga anpassar sig till 

situationen. Att en anhörig anpassar sig till sin livssituation kan enligt Sand (2016) leda till 

precis det som våra informanter beskriver nämligen, utbrändhet och hög psykisk stress.  

Cajsa (kommun C) berättar att antalet anhöriga som söker hjälp hos dem ökar för varje år, och 

att de anhöriga oftast kommer till dem när de själva inte längre orkar hålla ihop vardagen. Anja 

i kommun A beskriver situationen hos dem på ett liknande sätt. 
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”Behovet är jättestort. De mår ofta ruggigt dåligt när de kommer hit, det är allt från oro till 

ångest till depression. De lever ju ofta missbrukarnas liv, de har tappat hela sin egna livskvalité 

så vi lägger mycket fokus på att försöka få dem att hitta tillbaka till sitt eget liv, inte till 

missbrukarens liv.” 

Cajsa, kommun C. 

 

”Behovet av stöd till de anhöriga är jättestort. Jag möter framför allt klienter med 

missbruksproblematik men jag möter ju även deras anhöriga. Jag ser en trend att gruppen 

anhöriga har ökat och då också min kontakt och mitt arbete med dem. Många gånger rCaroline 

anhöriga och är oroliga för sina närstående, och då märker jag tydligt att de har ett behov av 

att få prata av sig.” 

Anja, kommun A. 

 

Barbro (kommun B) beskriver också att anhöriga ofta prioriterar bort sitt eget välmående till 

förmån för sin närståendes mående.  

 

”Man kommer hit och är väldigt slutkörd, och då är det både kroppsligt, själsligt och 

känslomässigt. Det handlar helt enkelt om att man är totalt slutkörd. Men jag tror att man 

kanske är så uppfylld av allting som händer, många säger att ”Nej jag har inte så stor betydelse 

i det här, det handlar om min dotter” och så lägger man fokus på sin närstående och sätter sig 

själv åt sidan. Till slut kraschar man.” 

Barbro, kommun B. 

 

Beatrices (kommun B) uppfattning är att anhöriga ofta söker hjälp för sent, något som Carina 

(kommun C) instämmer i. 

 

”De kämpar på och söker inte hjälp vid första taget. Jag vet inte att jag har mött någon anhörig 

som har bett om hjälp för tidigt. De kan tycka det själva, men så är det inte. Många söker hjälp 

först när det är kris och katastrof där hemma och då behöver man hjälpen akut, då är det 

svårt.” 

Beatrice, kommun B. 

 

”Jag upplever att det är jätteviktigt med anhörigstöd, att anhöriga kan känna att de har en 

person de kan vända sig till när det krisar, men många gånger väntar de jättelänge. Jag har 
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funderat på varför, vad är det för spärrar? Vad är det som gör att de ska vara så duktiga, att 

de ska klara allt själva? Det kanske är kopplat till generationer, det kanske ändras i framtiden.” 

Carina, kommun C. 

 

Caroline (kommun C) beskriver även hon att anhöriga kommer sent, men också hur viktigt det 

är för anhöriga att få ventilera sina känslor med någon. Hennes kollega Catrine berättar att 

hennes erfarenhet är att många anhöriga känner att deras vänner inte längre orkar lyssna. Då är 

det viktigt att kommunen erbjuder stöd.  

 

”Man drar ett jättetungt last som anhörig, man måste ha en ventil någonstans att göra av med 

allt, någon som orkar lyssna på hur de mår. Tyvärr kommer de ofta hit när de är helt slut.” 

Caroline, kommun C. 

 

”Många säger att de drar sig från att prata med vänner och så, de känner att de ältar, även om 

de inte gör det så upplever de det så. Många har ju en bestående livssituation, som kanske inte 

ändrar sig så mycket. Då kan det vara skönt att ha en helt utomstående att prata med. Det säger 

många” 

Catrine, kommun C. 

 

I kommun A berättar Annelie att hon träffar många föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

som är sjukskrivna. 

 

”Det som har förvånat mig är att det är väldigt många som är sjukskrivna, hur slitigt det är. 

När jag har cirkel så är alltid minst en tredjedel av alla om närvarar sjukskrivna. Om vi bortser 

från hur jobbigt de har det rent emotionellt och bara tittar ekonomiskt så är ju detta jättedyrt 

för samhället. Jag tycker det är anmärkningsvärt att föräldrar blir sjukskrivna för att de får 

barn med funktionsnedsättningar, och då lever vi ändå i Sverige som är så rikt, har mycket 

insatser och en stor social sektor.” 

Annelie, kommun A. 

 

Vår sammanfattande tolkning av det som våra informanter beskrivit är att mycket 

överensstämmer med den tidigare forskning vi presenterat gällande vikten av stöd. Anhöriga 

har det inte lätt och trots att alla våra informanter kommer i kontakt med olika anhörigkategorier 

så vittnar alla om liknande hälsobesvär. Vi ställde också frågan till informanterna om de anser 
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att de anhöriga de möter får sitt behov tillgodosett av kommunen. På den frågan svarade sex av 

åtta informanter ”ja” och hänvisade till att deras uppfattning är att anhöriga är nöjda med stödet 

som erbjuds, men också till att anhöriga relativt snabbt erbjuds stödinsatser när en första kontakt 

har upprättats. De två informanter som svarade ”nej” på frågan om de anser att deras kommun 

tillgodoser anhörigas behov tillhörde båda kommun A.  

 

”Nej vi kan inte tillgodose behovet. Vi har ju en behandlingsenhet som jobbar med anhörigstöd 

men resurserna räcker inte riktigt till. Behandlingsenheten jobbar till stor del med klienterna 

som har missbruksproblematik. Men de som jobbar på behandlingsenheten är jättekompetenta, 

det är synd bara att de inte kan ta emot alla.”  

Anja, kommun A. 

 
5.5 Samverkan 

Som vi beskrev i avsnitt 3.3 så menar Svensson, Jonsson & Laanemets (2008) att samarbete är 

en vinst i socialt arbete både för organisationen, den enskilde tjänstepersonen och för klienten. 

Samtliga informanter berättar att de samverkar med andra verksamheter i frågan om 

anhörigstöd. Alla belyser vikten av samarbete för att nå ut till så många anhöriga som möjligt. 

Carina (kommun C) berättar att hon gärna samarbetar med närliggande kommuner, hon menar 

att ett samarbete öppnar upp för möjligheter som t.ex. utbildning i olika ämnen. Det som inte 

den ena kommunen kan bistå med kanske den andra kommunen kan erbjuda säger hon. Detta 

kan förstås av det resonemang Svensson, Jonsson & Laanemets (2008) för gällande 

resursutbyte. Vidare berättar Carina att hon under många år har haft ett gott samarbete med 

förvaltningen där Catrine och Caroline arbetar. Carina säger att de har haft anhöriggrupper och 

föreläsningar tillsammans och deras samarbete har även resulterat i ett gott erfarenhetsutbyte. 

Catrine och Caroline bekräftar att de har samarbetat mycket med Carina, men att det på sista 

tiden inte blivit lika mycket som innan. Vad det numera uteblivna samarbetet beror på vet de 

inte men båda två önskar att gemensamma föreläsningar och grupper återupptas. Cajsa i samma 

kommun berättar att samarbete finns mellan primärvården och deras förvaltning. Däremot lyfter 

hon inte något som tyder på samarbete med de övriga förvaltningarna i samma kommun. Cajsa 

säger något som delvis skulle kunna ses som en förklaring till det obefintliga samarbetet.   

 

”Anhöriga till missbrukare har varit osynliga, hjälpen har inte funnits i så många år, de har 

inte prioriterats.” 

Cajsa, kommun C.  
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Anja (kommun A) beskriver en likande situation när det gäller frågan om samarbete. 

Anhörigstöd för anhöriga till missbrukare har ännu inte etablerats särskilt väl på Anjas 

arbetsplats. Anja berättar att de nyligen startat upp en samverkansgrupp i frågan om 

anhörigstöd. Tanken är att försöka hitta ett sätt att bygga upp ett eventuellt samarbete mellan 

olika förvaltningar. Vår tolkning av det som Cajsa och Anja berättar är att arbetet med 

anhörigstöd till anhöriga för missbrukare är relativt nytt och därför har en tradition av samarbete 

inte hunnit etableras. 

 

Beatrice och Barbro (kommun B) berättar båda två om hur de på olika sätt samverkar med 

varandra och andra inom organisationen, samt med övriga förvaltningar. På deras arbetsplats 

finns det sju heltidsanställda som arbetar med alla anhörigkategorier. Deras arbetsplats bygger 

på ett samarbete mellan alla förvaltningar i deras kommun. Det är alltså alla förvaltningar som 

tillsammans finansierar deras verksamhet. I kapitel 3.3 beskriver vi att Svensson, Jonsson och 

Laanemets (2008) menar att en god samarbetskultur på en arbetsplats gynnar enskilda 

tjänstepersoners handlingsutrymme. Beatrice och Barbro beskriver båda två att de har ett stort 

och fritt handlingsutrymme, något som eventuellt kan förstås med hjälp av ovan nämnda 

resonemang.  

 

Annelie (kommun A) säger att hon idag samarbetar mycket med ideella verksamheter och att 

hon önskar att det samarbetet skulle bli ännu bättre. Annelie menar att om kommunen skulle gå 

in och bidra med ekonomiska resurser till dessa organisationer så skulle de kunna göra så 

mycket mer än vad de kan idag. Om kommunen bidrar ekonomiskt till ideella organisationerna 

ges de möjligheter att anordna aktiviteter eller på andra sätt stödja anhöriga. På så sätt skapar 

kommunen i samarbete med ideella organisationer en plattform för anhöriga att träffas på, något 

som Winqvist (2010) betonar underlättar mycket för anhöriga. Vidare menar Winqvist (2010) 

att frivilligorganisationer såsom Svenska kyrkan och Röda korset är vanliga samarbetspartners 

för kommunerna när de arbetar med anhöriga. Detta är något som flera av våra informanter 

berättar. Carina berättar om hur hennes arbetsplats samarbetar med Röda Korset och att de har 

jobbat tillsammans för anhöriga sedan år 2005.  

 

”När jag har anhörigcaféer, anhöriggrupper och andra aktiviteter så har jag alltid en frivillig 

från Röda Korset med mig. De är handplockade för att de ska passa in i verksamheten. Det är 

jättebra eftersom jag på grund av min anställning och profession inte alltid kan ifrågasätta och 
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uttrycka exakt vad egentligen känner till anhöriga. Men den frivilliga från Röda Korset kan 

föra andra samtal än jag.”  

Carina, kommun C. 

 

6. Avslutande diskussion 

I följande kapitel kommer vi att föra en resultatdiskussion i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har valt att dela upp denna resultatdiskussion efter första och andra 

frågeställningen. Därefter förs diskussionen vidare om övriga aspekter som framkommit samt 

en övergripande sammanfattning. Avslutningsvis kommer vi i detta kapitel att föra två korta 

sammanfattande diskussioner gällande studiens metod och teorival. Kapitlet avslutas med att 

vi ger förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie syftar till att undersöka och förstå anhörigstöd i tre olika kommuner, hur stödet är 

uppbyggt, utformat och implementerat. Vi ska utifrån intervjuer med anhörigkonsulenter och 

berörda tjänstepersoner kritiskt granska och reflektera över vilka direkta anhöriginsatser som 

finns tillgängliga för de anhörigkategorier som ligger inom ramen för socialtjänstens ansvar. 

Nedan följer en diskussion om första och andra frågeställningen.  

 

6.1.1 Diskussion om första frågeställningen  

”Hur beskriver anhörigkonsulenter och berörda tjänstepersoner att anhörigstödet är uppbyggt i 

deras kommun och varierar stödet kommuner emellan?” 

 

Vi anser att vårt resultat tydligt visar att samtliga informanter är eniga om att anhörigstöd är 

oerhört viktigt och behövs. Trots detta resultat så har det framkommit att anhörigstödet är 

uppbyggt på olika sätt och erbjuds med stor variation. Vi tror att en av faktorerna till den stora 

variation som råder mellan kommunerna till stor del kan handla om komponenten tydlighet som 

Vedung (2016) beskriver. Vi tolkar det som att båda informanterna i kommun B beskrev sina 

arbetsuppgifter på ett tydligt och medvetet sätt. Kommunen hade en tydlig och utförlig 

uppdragsbeskrivning som enbart reglerade anhörigstödet, vad stödet skulle innehålla och hur 

det skulle erbjudas. Att detta speglar en verksamhet som har goda förutsättningar att lyckas 

tycker vi kan förstås inte bara med hjälp av Vedung (2016), utan även med hjälp av det som 

Winqivst (2016) lyfter, att om anhörigstödet hade haft en tydligare definition hade det varit 

enklare för verksamheterna att veta vad som förväntades av dem. Tydligheten i kommun A 
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uppfattar vi som betydligt sämre. Ingen av informanterna i kommun A beskrev att de hade 

tydliga instruktioner eller mål att arbeta efter i frågan om anhörigstöd. De berättade att de istället 

på ett fritt sätt fått forma och bygga det anhörigstöd som erbjuds. Vår tanke och en viktig sak 

att poängtera med detta tycker vi är den stora variation som kan uppstå när enskilda 

tjänstepersoner själva får bestämma och utforma sina insatser. Lipsky (2010) menar att det finns 

en rättsosäkerhet för medborgarna om enskilda tjänstepersoner lämnas ett allt för stort 

handlingsutrymme. Vi tycker att detta stärker vårt resonemang om att tydlighet är viktigt för att 

uppnå lika stöd för alla anhöriga oavsett kommuntillhörighet.   

 

Ett annat genomgående samtalsämne under alla intervjuer har varit att informanternas 

uppfattning är att anhöriga söker stöd allt för sent. En av faktorerna till det tänker vi kan vara 

det som vi inledningsvis i vår problemformulering och tidigare forskning presenterar, nämligen 

att anhöriga anpassar sig in i situationen. Både Winqvist (2010); Matheny (2013) menar båda 

att anhöriga lever sida vid sida till sin närstående, anpassar sig till sin närståendes situation och 

söker hjälp för egen del allt för sent. Vidare menar Winqvist (2010) att kommunerna har ett 

ansvar i att vara tydliga och synliga för de anhöriga, vilket vi anser att kommun C till viss del 

har lyckats med. Två av informanterna i den kommunen berättade att de har en egen 

Facebooksida, där anhöriga kunde chatta med kuratorerna eller bara ta del av aktuell 

information. En annan faktor som gör att anhöriga söker hjälp sent menar många av 

informanterna kan vara att de helt enkelt inte vet att stödet finns. Vi tror precis som många av 

våra informanter att annan personal inom verksamheterna, t.ex. biståndshandläggare, 

undersköterskor och behandlare kan bidra till att anhöriga ska våga söka hjälp tidigt. Detta 

genom att informera anhöriga de träffar om deras rättigheter.  Vi anser att ett anhörigperspektiv 

borde införas inom samtliga kommunala verksamheter.   

 
 

6.1.2 Diskussion om andra frågeställningen 

”Vilka förutsättningar berättar anhörigkonsulenter och berörda tjänstepersoner att de har i 

arbetet med direkta anhöriginsatser och hur arbetar de med insatserna?” 

 

Det framkom i våra intervjuer att samtal både enskilt och i grupp är viktiga stödinsatser för 

anhöriga och väldigt vanligt förekommande insatser i kommun B och C. Även om det ibland 

genomfördes samtal både enskilt och i grupp i kommun A anser vi att denna kommun saknade 



 

 

39 

 

resurser i form av tid till anhörigsamtal. Komponenten resurser som ingår i Vedungs (2016) 

treenighet blir en viktig kugge i implementeringen av anhörigstöd. 

 

Vår uppfattning efter att ha genomfört denna studie är att samtal som anhöriginsats är lämplig 

eftersom den kan individanpassas, något som Winqvist (2010) skriver är viktigt i utformningen 

av stödet till anhöriga. Vi upplever också att våra informanter i den mån de kan är lyhörda för 

anhörigas behov och försöker anpassa insatserna efter anhörigas önskemål. I kommun C var 

det en av informanterna som särskilt betonade att hon försöker anpassa stödet efter rådande 

behov och önskemål från enskilda anhöriga. Vi tror att anhöriga och tjänstepersoner behöver 

bygga tillit till varandra och att de bör utveckla ett gott samarbete, och vi menar att lyhördheten 

kan vara avgörande för hur samarbetet utfaller. Att denna lyhördhet är viktig kan också förstås 

med hjälp av det som Lipsky (2010) skriver, han menar att om det uppstår ett gott samarbete 

mellan klient och gräsrotsbyråkrat så ökar sannolikheten för en god implementering. Att 

individanpassa stödet till anhöriga anser vi kräver en flexibel organisation. Vi har tagit upp 

aspekter i denna studie som att anhörigstöd saknar en tydlig definition och att ett allt för stort 

handlingsutrymme hos gräsrotbyråkraten kan skapa en rättsosäkerhet. Samtidigt tror vi att en 

tydlig definition av anhörigstödets innehåll eventuellt skulle kunna hämma i vilken mån det kan 

individanpassas. Vi tror också att gräsrotsbyråkraten måste ges ett relativt stort 

handlingsutrymme för att kunna vara flexibel och individanpassa sitt arbete efter varje enskild 

anhörigs behov. Avslutningsvis så tror vi att det är viktigt att organisationen ger 

gräsrotsbyråkraten riktlinjer så att denne kan utforma sitt handlingsutrymme därefter. 

 

6.1.3 Sammanfattande diskussion om övriga aspekter 

Som vi inledningsvis skrev i vårt bakgrundsavsnitt så är anhöriga till äldre den anhörigkategori 

som lade grunden för det anhörigstöd som idag finns tillgängligt i Sveriges kommunala 

verksamheter. Vår uppfattning är att denna anhörigkategori länge har legat i framkant gällande 

stödet. Vid samtal med samtliga informanter som hade insyn i eller arbetade med anhöriga till 

äldre så tycker vi att det framkom att denna anhörigkategoris stöd var välutvecklat i förhållande 

till det stöd som erbjuds övriga anhörigkategorier. Vidare framkom det att många av 

informanterna trodde att projektet ”Anhörig 300” kan ha spelat stor roll för denna utveckling. 

Carina i kommun C berättade att de sedan år 1999 haft en anhörigkonsulent som riktade sig till 

anhöriga till äldre i deras kommun. Detta kan ställas i kontrast till det Cajsa i samma kommun 

berättar, nämligen att stödet till anhöriga till missbrukare startade för ca fem år sedan.  
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Vår uppfattning är att Vedungs (2016) komponent ”vilja” verkar finnas hos samtliga 

informanter oavsett vilken anhörigkategori de arbetar med. Dock tolkar vi det som att Vedungs 

(2016) komponent ”resurser” spelar en avgörande roll i implementeringen av anhörigstöd. Vi 

menar att hade pengar i form av projekt som ”Anhörig 300” avsatts även till övriga 

anhörigkategorier så hade kanske förutsättningarna för anhörigstöd till dem varit betydligt mer 

utvecklat. 

 

Samverkan är en av de övriga aspekter som uppkommit i samtalen med samtliga informanter.  

Svensson, Jonsson och Laanemets (2008) menar att en god samarbetskultur på en arbetsplats 

gynnar enskilda tjänstepersoners handlingsutrymme. De menar också att samarbete är en vinst 

för organisationen, den enskilde tjänstepersonen och för klienten. Detta har blivit tydligt för oss 

under studiens gång. Samtliga informanter vittnade om att samarbete är viktigt, inte minst för 

anhöriga. Ett samarbete kan föra olika professioner och viktiga resurser samman, vilket vi anser 

är värdefullt inom allt socialt arbete för att kunna bemöta varje enskild individs behov.  

 

Avslutningsvis vill vi betona att vi under studiens gång förstått att anhörigstödet prioriteras och 

erbjuds med stor variation i våra undersökningskommuner. Vår uppfattning är att det är höga 

toppar och djupa dalar när det gäller anhörigstödet. Det är med stor glädje vi har träffat 

tjänstepersoner som brinner för anhörigstöd och som har berättat att deras kommun prioriterar 

det. Även om vi har funnit att det i samtliga kommuner finns tjänstepersoner som är engagerade 

i frågan, så ser vi att det på sina håll behövs rejält ökade resurser och en mycket större tydlighet 

i hur stödet ska utformas. Vi finner det anmärkningsvärt och ganska dystert att 

tolkningsutrymmet i kommunerna är så pass stort att medborgarna förmodligen kan räkna med 

olika stöd beroende på vilken kommuntillhörighet de har och vilken anhörigkategori de tillhör. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Som vi har nämnt i vårt metodkapitel så är vår studie av kvalitativt slag. Vi valde att genomföra 

våra intervjuer på ett semistrukturerat sätt. Vi anser att detta var en fördelaktig intervjuform då 

informanterna gavs möjlighet att relativt fritt lyfta aspekter som vi själva inte tänkt på. Vår 

intervjuguide vägledde oss under samtalen och gjorde att intervjuerna behöll sin grundstruktur. 

Samtidigt tilläts vi genom de nya aspekterna som framkom ställa följdfrågor och därigenom 

upptäcka sådant som annars kanske inte hade framkommit i vårt material. Hade intervjuformen 

varit av mer strukturerat slag hade det troligtvis också framkommit värdefull information, men 

då bara om ett fåtal förutbestämda infallsvinklar. Nackdelen med vår intervjuform inser vi i 
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efterhand är att informanterna tenderade att komma in på sidospår. Vi fick hela tiden vara 

uppmärksamma på sidospåren och försöka få oss själva och informanterna att hålla oss till 

ämnet. Sidospåren bidrog också till att våra transkriberingar och kodningarna av dessa 

upplevdes som väldigt tidskrävande. Avslutningsvis vill vi ändå betona att intervjuformen vi 

valt känns lyckad då sidospåren ibland kunde leda till några av de nya aspekterna inom ämnet 

som vi själva inte tänkt på.  

 

6.3 Teoridiskussion  

I teorikapitlet redogör vi till viss del varför vi anser att de teoretiska begrepp vi valt ut är 

relevanta för vår studie. Vi anser att implementeringsteorin och dess process som Hertting 

(2014) och Vedung (2016) beskriver bör ses som grunden i vår teoridel. Vi anser också att 

Lipskys (2010) begrepp ”gräsrotsbyråkrat” och Dworkins (1963) begrepp ”handlingsutrymme” 

är centrala och viktiga delar i implementeringsprocessen och utgjorde således ett gott 

komplement till vår teoridel.  Sammanfattningsvis menar vi att de tre teoretiska begrepp vi 

valde kompletterade varandra och möjliggjorde för oss att på ett fördjupat sätt få förståelse för 

anhörigstödets utformning.  

 

Implementeringsprocessen är en kedja med flera mellanled. Beslut om att implementera en 

intervention tas på politisk nivå och ska därefter passera många instanser innan det når 

gräsrotsbyråkratens skrivbord (Hertting (2014). Med detta vill vi säga att vi tror att 

implementeringsteorin hade kunnat bidra med ännu mer förståelse om vi även intervjuat 

beslutsfattande politiker. Det är först då vi kan få en helhetsbild över anhörigstödets lyckade 

eller misslyckade implementeringsprocess.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Det hade varit intressant att göra en större studie om det stöd kommunerna erbjuder de anhöriga 

som finns inom ramen för socialtjänsten. Framtida studier kan med fördel vara av både 

kvalitativt och kvantitativt slag. Vi anser att det faktum att lagen kan tolkas och tillämpas på ett 

väldigt varierat sätt är motivering nog till att fortsätta undersöka anhörigstöd i Sveriges 

kommuner. Att samverkan spelade en så stor roll i våra undersökningskommuner var något vi 

inte hade räknat med och öppnar upp för att göra ytterligare studier gällande samverkans 

betydelse i relation till anhörigstöd.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Kan du börja med att berätta om dina arbetsuppgifter och hur länge du har arbetat med frågor 

som rör anhöriga? 

 

Hur skulle du vilja beskriva vikten av att anhörigstöd finns? I hur stor omfattning upplever du 

att det behövs?  

 

Kan du berätta lite om de direkta insatserna du (och dina ev. kollegor) jobbar med? Vilka är de 

och vilka riktar de sig till?  

 

Finns insatserna tillgängliga i er kommun eller anlitar ni även andra aktörer?  

 

Tycker du att anhöriga får det stöd de behöver? (komponent: problemets karaktär) 

Om ja, vad är det som gör att du tycker så? 

Om nej, vad är det som saknas tycker du? 

 

Vilka har varit drivande i frågan om anhörigstöd gällande stödets utformande, Politiker, 

tjänstepersoner eller anhöriga själva? (komponent: problemets aktörer) 

 

Vilken är den största utmaningen i arbetet med anhörigstöd? 

 

Anhörigstödets utveckling, hur kan du se att det har förändrats över tid? Har lagändringen haft 

någon inverkan? (komponent: problemets historia) 

 

Hur skulle du vilja beskriva ditt handlingsutrymme?  
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Bilaga 2 

 

 

 

Information och förfrågan om deltagande i kandidatuppsats: Uppsatsen och studien syftar till 

att belysa en del av det stöd som idag finns tillgängligt för anhöriga vid några av Sveriges 

kommunala verksamheter. 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en intervjustudie.  

Studiens syfte är att undersöka och tolka hur anhörigstödet är konstruerat i fyra olika 

kommuner. Vi ska utifrån intervjuer med anhörigkonsulenter och andra berörda anställda 

kritiskt granska och reflektera över vilket stöd för anhöriga som finns tillgängligt samt hur detta 

eventuella stöd är utformat.  

Cirka 1,3 miljoner personer av Sveriges invånare vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. 

Trots att antalet anhöriga är många, så är variationen stor när det gäller hur och i vilken 

omfattning kommunerna runt om i Sverige har implementerat insatser för anhöriga i sina 

verksamheter.   

Vi kommer i denna studie att avgränsa oss till fyra kommuner och därigenom intervjua 1-2 

anställda i varje kommun. Tiden för intervjun är svår att uppskatta men en tanke från oss är att 

du avsätter två timmar. Frågorna kommer att beröra ditt yrke och dina upplevelser av stödet 

som finns inom just er verksamhet. Du kommer i så stor utsträckning som möjligt fritt få berätta 

om insatserna och arbetet ni utför i er verksamhet. Intervjun kommer att spelas in och sedan 

skrivas ut ordagrant av oss. Inspelningen och utskrifterna kommer att förstöras efter att 

uppsatsen är godkänd. Materialet kommer att avidentifieras och förvaras säkert så att inga 

obehöriga får tillgång till det 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan närsomhelst under studien välja att inte längre 

medverka.  

Vill du delta vid vår studie vänligen meddela Anna eller Sofia på nedan angiven 

kontaktinformation. 

Vid frågor angående studien är du varmt välkommen att kontakta någon av oss. 

 

 

 

 

 

 

Sofia Sjöberg - Socionomstudent 

Telefon: xxx-xxx 

Epost: ss223ef@student.lnu.se 

Anna Nergård - Socionomstudent  

Telefon: xxx-xxx  

Epost: an222vw@student.lnu.se   

 

mailto:ss223ef@student.lnu.se
mailto:an222vw@student.lnu.se

