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Abstract 

The purpose of this study is to understand how street-level bureaucrats, working with 

clients with mental illness, are implementing their statutory obligation of support for 

family carers who are caring for or supporting relatives with mental illness. The study 

are based on vignettes and qualitative interviews with social workers in three different 

municipalities in southern Sweden. 

 

The questions of this study are:  

• How do the social workers communicate their statutory obligation of support to family 

carers?  

• How do the social workers distinguish the family carers?  

• How do the social workers distinguish the family carers who are in need of support? 

 

Metod: Vignettes and qualitative interviews has been used as methods to gather 

empirical data. 

Theory: Theories of street-level bureaucracy has been used as theory in the analyses of 

the empirical material. 

Results: The result of this study concludes that the social workers, in lack of policy 

introduction, communicate their obligation to support family carers within their 

discretion. The result shows that the majority of the municipalities do not have 

formalized support for family carers supporting relatives with mental illness. The study 

also concludes that the social workers have different understandings of which family 

carer who is a carer in need of support. How the social workers, within their discretion, 

distinguish a carer in need affects which family carers who are offered support. The 



 

 

 

 

 

study also concludes that the social workers have different understandings of which 

family carers are in need of support. 

 

Keywords: Caregiver, family carer, supporting family carers, relatives, 

implementation, street-level bureaucracy, mental illness. 
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1 Bakgrund 

Utvecklingen av anhörigstödet i Sverige påbörjades under 1990-talet i samband med 

uppföljningen av Ädelreformen och socialtjänstlagens införande av ett nytt stycke om 

stöd till anhöriga. Anhörigstödets utveckling har sedan dess framskridit i olika takt i 

landets kommuner. Gemensamt för undersökta kommuner är att anhörigstödet kommit 

längst inom äldreomsorgen, medan stödet för andra anhöriggrupper uppvisar en brist på 

formalisering och uteblivna målsättningar för stödets utformning (Mannefred 2012, s. 

1). 

   Fram till 1 juli 2009 var det frivilligt för kommunerna att erbjuda stöd till anhöriga. 

Sedan justeringen i socialtjänstlagen 5 kap. 10 § ska kommuner ”erbjuda stöd för att 

underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre 

eller stödjer en person som har funktionshinder”. Socialstyrelsen gav efter 

lagstiftningens införande ut skriften Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för 

tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen för att guida chefer i arbetsledande 

ställning i hur stödet till anhöriga kan utvecklas. I Socialstyrelsens vägledning beskrivs 

ett anhörigperspektiv i vård och omsorg som ett perspektiv som involverar hela familjen 

eller alla de som är berörda och som finns med kring brukaren. Anhöriga framhålls som 

viktiga samarbetspartners för personalen för att de ska kunna utföra ett bra arbete. I 

vägledningen menar Socialstyrelsen att anhöriga ska bemötas med erkännande, respekt 

och delaktighet (Socialstyrelsen 2013). Det är även dessa tre ledord som visat sig vara 

det allra viktigaste och mest efterfrågade stödet från anhöriga (prop. 2008/09:82) vilket 

även stödjs av tidigare forskning (Ali et al. 2008; Jönsson et al. 2011; Pejlert 2001; 

Stjernswärd & Östman 2008) om anhöriga till närstående med psykisk ohälsa.   

    För att verka utifrån ett anhörigperspektiv ska socialtjänsten, enligt regeringens 

proposition, ”samverka med anhöriga, erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningen, 

ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömning och utförande, utreda 

anhörigas behov och informera om kommunens stöd, hålla regelbunden kontakt och 

följa upp stödinsatserna samt att se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar” 

(Socialstyrelsen 2013, s. 12). Ansvaret för anhörigstödet ligger på tre nivår: hos 

förvaltningen, hos chefer och arbetsledare samt hos personal som arbetar utifrån 

socialtjänstlagen. Förvaltningen har det främsta ansvaret och det är att se till att 

lagstiftningen följs. Förvaltningen ska informera kommunens chefer, arbetsledare och 

personal om lagstiftningen, samt avsätta tillräckligt med medel för att kommunens 
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anställda ska kunna fullfölja sina uppgifter att förmedla stödet. Chefer och arbetsledare 

har ansvaret att utveckla anhörigstödet, samt att göra uppföljningar och arbeta för att 

samverka mellan olika verksamheter inom socialtjänsten och med hälso-och sjukvården. 

Alla anställda som arbetar utifrån socialtjänstlagen är ansvariga att förmedla stöd till 

anhöriga, samt att tillämpa ett anhörigperspektiv i den egna verksamheten. 

Handläggarna ska därför uppmärksamma de anhöriga samt se deras behov och ge dem 

stöd (Socialstyrelsen 2013, s. 28). 

    Eftersom socialtjänstlagen är en ramlagstiftning
1
 är det upp till de enskilda 

kommunerna att välja hur anhörigstödet ska utformas. Socialstyrelsen beskriver att det i 

dagsläget finns väldigt få erfarenheter i kommunerna om ärendehantering av 

behovsprövat stöd till anhöriga. Det anhörigstöd som tillämpas i kommunerna är i regel 

anhörigstöd som inte är behovsprövat som till exempel stödsamtal (Socialstyrelsen 

2013, s. 12 & 22). I Socialstyrelsens vägledning till kommunerna, för tillämpning av 

anhöriglagstiftningen, framhålls att anhöriggruppers behov kan variera beroende på den 

närståendes livssituation och funktionsnedsättning. Det går därför inte att förutsätta att 

alla anhöriga är i behov av samma sorts stöd. Med det i beaktning måste 

verksamheterna således hitta egna strategier för att anpassa stödet till den anhöriggrupp 

som verksamheten kommer i kontakt med (ibid. s. 8).  

   Mannefred (2012) gjorde 2010-2011 en uppföljningsstudie av Borås stad om 

utvecklingen av anhörigstödet sedan lagändringen 2009. I uppföljningen framkommer 

att anhörigstödet i kommunen är anpassat för anhöriga som vårdar äldre närstående, och 

att nuvarande former av stöd och hjälp måste utvecklas för att passa även andra 

anhöriggrupper. I kontakt med de olika biståndsenheterna äldreomsorg, funktionshinder 

och socialpsykiatri visade det sig att socialpsykiatrin var den enhet som hade störst 

svårigheter att förmedla anhörigstöd. Det visade sig att socialarbetarna, inom 

socialpsykiatrins alla yrkesbefattningar, hade svårt att utskilja vem som är anhörig 

eftersom samtliga familjemedlemmar påverkas av en psykisk sjukdom. Det sågs också 

som problematiskt att förhålla sig till anhörigstödet eftersom många klienter ansågs 

sakna anhöriga. Borås stad hade inte heller några utarbetade riktlinjer eller 

målsättningar för hur förmedlingen av stöd, till anhöriga vars närstående aktualiserats 

                                                 
1
 Ramlagstiftningen ger kommunen friheten att utforma och anpassa sociala insatser till kommunens 

invånare (Norström & Thunved 2011, s. 41).  
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inom socialpsykatrin, skulle gå till. Det gjorde det svårt för kommunens anställda att 

erbjuda adekvat stöd till just den anhöriggruppen. I studien av Mannefred (2012) 

framkommer även att det finns en bristande samverkan mellan kommun och landsting 

gällande att förmedla stöd till anhöriga som kommer i kontakt med sjukvården. Hon 

menar att det därför finns behov av ett utökat samarbete mellan verksamheterna för att 

nå de anhöriga som är i behov av stöd (Mannefred 2012, s. 31 & 46-47).  

 

1.1 Problemformulering 

Kommunerna ligger i sin linda att formalisera ett stöd som kan anpassas till alla 

anhöriggrupper. Tidigare studier (Jegermalm 2002; Mannefred 2012) visar att 

utformingen och förmedlingen av anhörigstödet är bristfälligt inom socialpsykiatrin 

(Jegermalm 2002; Mannefred 2012). Anhörigforskning (Ali et al. 2011; Pejlert 2001; 

Stjernswärd & Östman 2008; Jönsson et al. 2011) visar att psykisk ohälsa inverkar på 

anhörigas liv i form av höga stressnivåer och nedsatt mental hälsa som en följd av 

stödjandet (Ali et al. 2011, s. 612; Pejlert 2001, s. 197; Stjernswärd & Östman 2008, s. 

358-359; Jönsson et al. 2011). Forskning av Jönsson et al. (2011) visar att anhöriga till 

personer med bipolär sjukdom skattar sjukdomens negativa inverkan på deras 

vardagsliv högre än en liknande studie beträffande anhöriga till personer med 

demenssjukdomar (Jönsson et al. 2011, s. 339).  

   Anhöriga till personer med psykisk ohälsa är en anhöriggrupp som själva ligger i 

farozonen, för att drabbas av mental ohälsa och depressionssjukdomar, som en följd av 

anhörigstödjandet. Trots det visar rapporter av Jegermalm (2002) och Mannefred (2012) 

att det lagstadgade anhörigstödet i de utvärderade kommunerna är minst utvecklat för 

anhöriga till närstående med psykiska funktionsnedsättningar. Jag har därför avgränsat 

studien till att undersöka hur kommuner arbetar med anhörigstödets implementering till 

anhöriga vars närstående lider av psykiska funktionsnedsättningar.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur handläggare inom socialpsykiatrin implementerar 

lagen om anhörigstöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående med psykiska 

funktionsnedsättningar. 
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1.3 Frågeställningar 

1. Hur tillämpar handläggarna lagen om anhörigstöd?  

2. Hur tolkar handläggarna vem som är anhörig? 

3. Hur tolkar handläggarna vilka anhöriga som är i behov av stöd?  

 

1.4 Definition av begrepp 

Anhörig: Jag kommer att använda begreppet anhörig enligt Socialstyrelsens 

begreppsanvändning. Med utgångspunkt i Regeringens proposition 2008/09:82 

definierar  Socialstyrelsen  den anhöriga som en person inom familje-eller släktkretsen. 

Övriga personer utanför familje- och släktkretsen, som ger hjälp till person i behov av 

stöd, betecknas som annan person (prop 2008/09:02 s. 11-12; Socialstyrelsen 2013, s. 

9).  

 

Närstående: Jag kommer att använda begreppet närstående enligt Socialstyrelsens 

begreppsanvändning. Socialstyrelsen betecknar personen som är föremål för stödjandet 

som den närstående (Socialstyrelsen 2013, s. 9). 

 

Implementera: Michael Lipsky (2010) menar att implementeringen av en policy sker i 

mötet mellan klienten och gräsrotsbyråkraten. Det är genom gräsrotsbyråkratens 

tolkning av policyn, och hur hon följaktligen rutiniserar tolkningen, som hon bidrar till 

implementeringen. Med implementering syftar jag på hur gräsrotsbyråkraten tolkar och 

tillämpar en policy i sitt dagliga arbete (Lipsky 2010).  

 

Direkt anhörigstöd: Det direkta anhörigstödet är inte biståndsbelagt men ska erbjudas i 

någon form av kommunen enligt lagen om anhörigstöd i socialtjänstlagen 5 kap. 10 § 

Det stöd som förmedlas direkt till den anhöriga i form av till exempel individuella 

samtal eller gruppsamtal med anhöriggrupp definieras som direkt anhörigstöd 

(Jegermalm 2002). 

 

Indirekt anhörigstöd: Det stöd som betraktas som indirekt är de sociala insatser som 

den närstående beviljas men som samtidigt kan gynna den anhöriga i form av 

avlastning. Det kan till exempel röra sig om att den närstående beviljas ledsagning, 

hemtjänst, boendestöd eller daglig verksamhet (Jegermalm 2002). 
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1.5 Avgränsningar 

Studien omfattar handläggare inom socialpsykiatrin i tre olika kommuner i södra 

Sverige. Socialpsykiatrin handlägger endast ärenden som rör myndiga personer som 

diagnostiserats med en psykisk funktionsnedsättning. Det innebär att det som 

framkommer i studien enbart beskriver handläggare inom socialpsykiatrins erfarenheter 

av implementering av anhörigstöd.  

 

2 Tidigare forskning 

För att beskriva situationen för anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående med 

psykisk ohälsa refererar jag till svenska och internationella studier om anhöriga. De 

anhöriga i dessa studier vårdar eller stödjer närstående som är diagnostiserade med 

depressionssjukdom, bipolaritet eller schizofreni. Den tidigare forskningen om 

anhörigskap avser att ge en förståelse  om vilken inverkan psykisk ohälsa har på de 

anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Forskningen belyser även anhörigas 

önskemål om vilket stöd de efterfrågar i mötet med sjukvård och myndigheter. 

    I den tidigare forskningen om implementering beskrivs gräsrotsbyråkraters perspektiv 

på införande och tillämpning av nya policyprogram i  människovårdande organisationer. 

Tummers (2011) surveyundersökning bland holländsk omsorgspersonal beskriver vilka 

förutsättningar som krävs för att personalen ska omsätta en policy i praktiken. 

Fernandez och Raineys (2006) litteraturstudie förklarar vilka faktorer som ger 

framgångsrik implementering.   

 

2.1 Anhöriga till närstående med psykisk ohälsa 

Stjernswärd och Östman (2008) beskriver i sin studie, om familjemedlemmar till 

personer med depressionssjukdomar, hur anhöriga planerar sin vardag utifrån den 

närståendes livssituation. I studien berättar anhöriga hur de gått ner i arbetstid eller bytt 

arbete för att finnas tillgängliga för den närstående (Stjernswärd & Östman 2008). 

Forskning om barn och ungdomar, som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa, visar 

att de unga anhöriga lever med en hög självupplevd ansvarsbelastning. Det går ut över 

deras skolgång och fritidsaktiviter vilket på lång sikt kan ge negativa effekter på deras 

välmående och mentala hälsa (Ali et al. 2011, s. 610-614; Grant et al. 2008, s. 272). I 

forskning av Stjernswärd och Östman (2008) framkommer att 40 procent i studien av 

anhöriga, vars närstående lider av depression, upplever en sådan påfrestande mental 
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stress att de uppfattar sig vara i behov av terapeutiskt stöd (Stjernswärd & Östman 

2008). Både forskning om barn som anhöriga (Grant et al. 2008) och vuxna anhöriga 

visar att familjemedlemmar till närstående med psykisk ohälsa tenderar att 

självstigmatisera. De undviker därför att tala om situationen utanför familje-och 

släktkretsen. Forskning (Corrigan & Miller 2004; Grant et al. 2008; Phelan et al. 1998; 

Phillips et al. 2004 ) visar att många anhöriga upplever den psykiska sjukdomen som 

skamfylld. De anhörigas självstigmatisering sker också i förhållande till professionella 

till exempel omsorgs-och sjukvårdspersonal. En del av de anhöriga har upplevelser av 

negativt bemötande från omgivningen och väljer därför att inte söka stöd. De beskriver 

känslan av att ingen utanför familjen förstår dem. De är även oroliga att avslöja sådant 

som de upplever kan vara till skada för dem själva eller för den närstående (Corrigan & 

Miller 2004; Grant et al. 2008; Phelan et al. 1998; Phillips et al. 2004). Ali et al. (2011) 

beskriver hur anhöriga kan välja att förskjuta sina egna känslor för att orka stötta och ta 

hand om den närstående.  Att undvika att tala om situationen fungerar för vissa anhöriga 

som en hanteringsstrategi för att uppleva kontroll över situationen. Det leder till att de 

inte uppsöker stöd eller hjälp trots att situationen upplevs som krävande (Ali et al. 2011, 

s. 611-614). Det kan vara svårt för den anhöriga att hitta andra former för umgänget, 

med sin närstående, än som beskyddare eller rådgivare. Det leder till att den anhöriga 

emellanåt väljer att distansera sig från den närstående, för att inte utarma den egna 

personliga sfären. Det kan innebära att den anhöriga periodvis bryter kontakten med den 

närstående för att inte överbelastas (Ali et al. 2011, s. 614; Syrén 2010, s. 90-91). 

 

2.2 Hur samhället kan stötta de anhöriga 

Jegermalm (2006) förklarar att det svenska välfärdssystemet genomgår en förändring 

där det informella stödet från anhöriga spelar en allt större roll.  Han beskriver hur 

anhörigas oavlönade stödarbete och biståndsinsatser är avgörande för det svenska 

välfärssystemet. Han förklarar att det därför är viktigt att utveckla program som stödjer 

närstående och deras anhöriga. Det mest gynsamma vore därför om dessa program 

integrerades i det sociala vårdsystemet, för att fånga upp de berörda och erbjuda dem 

stöd (Jegermalm. 2006).  

   Flera forskare (Ali et al. 2008; Jönsson et al. 2011; Pejlert 2001; Stjernswärd & 

Östman 2008) beskriver hur anhöriga kan uppleva inkludering i behandlingsarbetet som 

en form av stöd. I studierna beskrivs hur en del anhöriga önskar delaktighet i den 
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närståendes behandling men istället upplever sig negligerade av de professionella 

(Stjernswärd & Östman 2008, s. 358-359). Pejlert (2001) menar att anhörigas 

upplevelser av mötet med professionella skulle kunna förbättras om de professionella 

blev mer medvetna om sina attityder gentemot de anhöriga, och hur de hanterar 

familjerelationer. Hon förklarar hur vård- och omsorgspersonal, ofta med hänvisning till 

sekretesslagstiftningen, utestänger anhöriga från insyn i sådant som rör den närstående. 

Hon föreslår att den anhörigas känsla av inkludering bäst uppnås genom att utveckla 

vägar för att ge anhöriga information och stöd, men samtidigt skydda klienten och dess 

integritet (Pejlert 2001, s. 201-202).  

    Det finns fördelar med att inkludera de anhöriga i behandlingen, och att arbeta med 

utbildade interventioner, för att höja de anhörigas medvetenhet rörande den närståendes 

diagnos eller psykiska ohälsa. I en studie av Jönsson et al. (2011) redovisas goda 

resultat, för anhöriga till personer med bipolär diagnos, efter att de anhöriga deltagit i 

anhöriggrupper och andra utbildande interventioner under en tvåårsperiod. Deras 

subjektiva upplevelse av stress minskade, och utbildningen gav dem en fördjupad 

förståelse för den närståendes sjukdom, men även nya och konstruktiva coping-

strategier (Jönsson et al. 2011, s. 339). Grant et al. (2008) menar att det blir enklare för 

anhöriga att komma ut och söka hjälp om professionella blir bättre på att identifiera 

personer med orimliga stödgivande funktioner. Professionella måste därför bli mer 

upplysta om situationen för anhöriga (Grant et al. 2008, s. 279-280). 

 

2.3 Implementering av policyprogram i offentliga organisationer 

Tummers (2011) förklarar att det rent historiskt varit avgörande för organisationers 

förändring att de anställda varit motiverade att arbeta för en implementering av nya 

ideér. Hans studie visar att omsorgspersonalens delaktighet i policyprogrammets 

utformning inte prioriteras särskilt högt av personalen. Studien visar däremot att det är 

avgörande för implementeringen att personalen förstår logiken bakom varför en policy 

bör implementeras i organisationen. Han menar att det därför är viktigt att chefer arbetar 

med att motivera personalen till implementeringsarbetet, för att policyn ska bli gällande 

i organisationen. Omsorgspersonalen i  studien visade sig mer benägna att arbeta för att 

implementera en policy om de fann den meningsfull, dvs. att personalen ansåg den vara 

samhällsnyttig och/eller till gagn för klienterna.  Personalen visade däremot en mindre 

benägenhet att arbeta för att implementera en policy som de uppfattade som 
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samhälleligt meningslös, eller som stred mot deras professionella värderingar om 

klientperspektiv. Tummers (2011) menar att chefernas motiveringsarbete därför bör 

ligga i att göra personalen medveten om varför den nya policyn är samhällsnyttig 

och/eller gagnar klienterna.  Hans studie visar att omsorgspersonalen var mer skeptisk 

till att arbeta med en policy där de upplevde att de saknade kunskaper eller resurser för 

att översätta och omsätta policyprogrammet i praktiken (Tummer 2011). 

    Forskning av Fernandez och Raineys (2006) beskriver, i likhet med Tummers (2011), 

att en lyckad implementering förutsätter att gräsrotsbyråkraterna är övetygade om att 

policyn är viktig för organisationen. De framhåller däremot att det inte enbart är 

välfärdsbyråkratens övertygelse om att policyn är viktig som är avgörande för 

implementeringen. De menar, i likhet med Tummers (2011), att gräsrotsbyråkrater ofta 

efterfrågar operationella strategier för en implementering av nya policyprogram. De 

uttrycker även önskemål om utarbetade strategier för hur de ska uppnå programmets 

målsättningar, och önskar även riktlinjer för hur de ska hantera eventuella problem som 

kan uppstå under implementeringsprocessen (Fernandez & Rainey. 2006). 

    Forskning (Fernandez & Rainey 2006) visar hur viktigt det är att en ny policy 

översätts och konkretiseras för att gräsrotsbyråkraterna ska kunna tillämpa den i sitt 

vardagliga arbete, och för att arbeta in den i organisationen. Att arbeta in en policy 

kräver att välfärdsbyråkraten faktiskt lär sig att rutinisera policyn, och att cheferna 

arbetar med att långsiktigt institutionalisera det nya arbetssättet för att ersätta det gamla.  

Det framhålls att det är chefernas ansvar att fördela resurserna för implementeringen, 

och att vägleda medarbetarna genom hela implementeringsprocessen. Författarna 

förklarar att ett ansvarsfullt ledarskap även avlastar gräsrotsbyråkraterna från att känna 

stress och oro kring hur de ska arbeta med implementeringen. En god fördelning av 

resurser är dessutom en av de mest avgörande faktorerna för att bistå medborgarna med 

social service (Fernandez & Rainey 2006). 

    För att den nya policyn ska bli verksam måste den implementeras av hela 

organisationen och inte bara av enstaka medarbetare. Vidare måste det finnas strategier 

för hur man arbetar med motstånd inom den egna organisationen, eftersom det alltid 

finns medarbetare som av olika skäl inte är intresserade av att införa och omsätta nya 

ideér i praktiken. Det är därför viktigt att informationen om implementeringen utgår till 

samtliga medarbetare. Informationen som förmedlas till personalen ska dessutom 
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beskriva varför implementeringen ska ske, och hur medarbetarna ska gå till väga för att 

den ska bli effektiv och genomsyra hela organisationen (Fernandez & Rainey 2006). 

 

3 Teori: Gräsrotsbyråkrati  

Michael Lipsky (2010) har lanserat begreppet street-level bureaucrat som i svenskan 

översatts till frontlinjebyråkrat, välfärdsbyråkrat, gräsrotsbyråkrat eller gatubyråkrat. 

Samtliga av begreppen kan användas och syftar till att beskriva den position som 

socialarbetaren befinner sig i, samt den organisation som hon representerar, när hon 

möter klienten (Svensson et al. 2008, s. 16). 

 

3.1 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

Svensson et al. (2008) förklarar att Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati 

beskriver hur socialarbetaren agerar inom sitt handlingsutrymme i mötet med klienten. 

Handlingsutrymmet begränsas av lagstiftningen och av de ramar som organisationen 

upprättar för gräsrotsbyråkraten (Svensson et al. 2008, s. 16). Några begrepp som 

används för att förklara hur gräsrotsbyråkraten agerar inom sitt handlingsutrymme är 

rutinisering, referering och kategorisering (Lipsky 2010). 

 

3.1.1 Rutinisering och referering 

Lipsky (2010) beskriver byråkratens komplexa arbetssituation då hennes beslut ska 

bygga på individuella bedömningar, samtidigt som den sociala servicen ofta präglas av 

en begränsad tid och information. Det leder till svårigheter för socialarbetaren när hon 

ska förmedla god social service till varje enskild klient, eftersom hon ofta brister i 

nödvändiga resurser för att tillgodose den enskilda klienten (Lipsky 2010, s. 29 & 100). 

    Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkratens arbete präglas av både formella och 

informella rutiner för att hantera yrkesrollen. De rutiner som välfärdsbyråkraten skapar  

för att hantera arbetssituationen kallas för routinization, som jag översatt till 

rutinisering. Eftersom gräsrotsbyråkratens arbete ofta präglas av snabbt beslutsfattande, 

med brist på tid och resurser, utvecklar hon informella rutiner för att hantera 

arbetsbelastningen. En risk med välfärdsbyråkratens informella strategier, för att 

rutinisera arbetet, är att hon underlåter att informera klienten om sina rättigheter för att 

reglera arbetsbelastningen (ibid. s. 83-86: 100-101).  
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    Vid brist på resurser inom den egna organisationen kan gräsrotsbyråkraten ta till 

medel som referrals, som jag översatt till referering. Det innebär att hon hänvisar 

klienten vidare till andra instanser. Refereringen sker då som en symbolisk service 

eftersom de egna resurserna saknas eller är bristfälliga. Det beskrivs som en låg 

servicekvalitet om det görs till en rutin att hänvisa klienter vidare istället för att 

tillhandahålla en god service (Lipsky. 2010. s. 132-133).             

 

3.1.2 Hur välfärdsbyråkraten gör implementering i mötet med klienten 

Socialarbetarens egna strategier för att överbrygga glappet mellan teori och praktik 

påverkar utkomsten i det enskilda ärendet. Lipsky (2010) beskriver det som en essentiell 

paradox att socialarbetaren förväntas arbeta utifrån en objektiv policy, samtidigt som 

hon bör ta hänsyn till den enskilda klienten. Han menar att de rutiner socialarbetarna 

etablerar, de beslut som de fattar samt de strategier som de utvecklar för att hantera 

oklarheter och hög arbetsbelastning blir den egentliga policyn. I bästa fall lyckas 

socialarbetaren hantera arbetsbelastningen genom att finna strategier där hon behandlar 

medborgarna rättvist, respektfullt och reflekterande. I värsta fall kommer 

socialarbetaren att favorisera vissa klienter genom att tillgripa stereotyper för att hantera 

arbetsbördan. Socialarbetaren låter då den egna uppfattningen, rörande de kategorier 

hon tillskriver klienten, styra handlingsutrymmet i beslutsprocessen trots den officiella 

policyn om att alla samhällsmedborgare ska behandlas lika (Lipsky. 2010). 

   För att begripa varför gräsrotsbyråkraterna ibland agerar i motsats till organisationens 

policy måste vi förstå hur reglerna uppfattas av medarbetarna inom organisationen. Vi 

måste även förstå vilket handlingsutrymme välfärdsbyråkraterna upplever att de har och 

vilka svårigheter de möter i sitt arbete. Lipsky (2010) problematiserar och 

vidareutvecklar definitionen av välfärdsbyråkraten och menar att välfärdsbyråkraten gör 

de sociala tjänsterna då hon tolkar och implementerar dessa i organisationen. Han menar 

att det är gräsrotsbyråkratens tolkning av policyn som är avgörande för huruvida den 

implementeras och blir verksam på arbetsplatsen. Den egentliga implementeringen av 

de sociala tjänsterna sker med andra ord i mötet mellan klienten och välfärdsbyråkraten. 

Det är byråkratens tolkning av rådande policy, och agerande gentemot klienten, som gör 

välfärdsbyråkratin  (Lipsky 2010, s. xi- xx & 207).  
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3.1.3 Att skapa en klient. Gräsrotsbyråkratens kategorisering av klienten 

Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkraten skapar klienten utifrån referensramarna om 

vem hon uppfattar som en potentiell klient. Processen utmärker sig av att 

gräsrotsbyråkraten i första hand identifierar vilka specifika egenskaper som är i behov 

av sociala interventioner. Därefter kategoriserar gräsrotsbyråkraten den hjälpsökande 

genom att tolka henne utifrån föreställningarna om vilka egenskaper som ger personen 

klientstatus.  Lipsky (2010)  menar att den här sociala processen bygger på 

välfärdsbyråkratens förförståelse om vem som är en behövande klient (Lipsky 2010, s. 

105). Stereotypifiering,  genom kategorisering av klienten, fyller i ett vidare perspektiv 

funktionen att avlasta gräsrotsbyråkraten. Det görs för att kunna hantera den höga 

arbetsbelastningen (ibid. s. 142). Gräsrotsbyråkratens kategorisering av klienten 

påverkar distributionen och kvalitén av den sociala servicen. Det leder till att klienter 

behandlas olika beroende av hur de kategoriseras (Lipsky 2010, s. 154-155).   

 

3.2 Kritik mot teori 

Enligt Lipsky (2010) behöver gräsrotsbyråkraten handlingsutrymme för att 

implementera ett policyprogram, eftersom implementeringen sker inom 

handlingsutrymmet. Kritiker (Evans 2010; Sevä & Jagers 2013) menar att det finns en 

dubbelhet i Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati eftersom han framhåller vikten av 

gräsrotsbyråkratens autonomi, samtidigt som han uttrycker en fara för hur 

välfärdsbyråkraten använder sitt handlingsutrymme. Evans (2010) menar att teorin om 

gräsrotsbyråkrati traditionellt sett tolkats som en bottom-up-teori där 

välfärdsbyråkratens handlingsutrymme är avgörande för implementeringen. Han menar 

att teorin samtidigt efterfrågar en top-down-implementering där gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme inte har en lika stor inverkan på implementeringen. Det beror på att 

top-down-implementering inte leder till lika stora skillnader i den sociala servicen, 

eftersom det begränsar välfärdsbyråkratens handlingsutrymme (Evans 2010). Sevä och 

Jagers (2013) menar i likhet med Evans (2010) att gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme påverkar den sociala servicen. De förklarar att en för stor 

handlingsfrihet även minskar gräsrotsbyråkratens kapacitet att implementera en policy. 

De menar att hon behöver både kunskaper och resurser för att översätta en policy från 

teori till praktik (Sevä & Jagers 2013). Att teorin om gräsrotsbyråkrati kan användas 

både som en bottom-up-teori och en top-down-teori behöver inte vara en motsättning. I 
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studien använder jag däremot gräsrotsbyråkratin som en traditionell bottom-up-teori där 

jag försöker att förstå handläggarnas perspektiv på implementering. Med andra ord 

utgår jag ifrån att gräsrotsbyråkraten påverkar insatsen inom ramen för sitt 

handlingsutrymme.  

 

4 Vetenskapsteoretisk ansats 

I studien utgår jag ifrån en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats för att försöka att 

förstå hur handläggare, inom socialpsykiatrin, implementerar lagen om anhörigstöd till 

anhöriga som vårdar eller stödjer närstående med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

4.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken erkänner ingen objektiv sanning.  Forskaren försöker istället att förstå 

och beskriva en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna själva. Inom 

hermeneutiken beskrivs forskarens förförståelse som ständigt närvarande, eftersom hon 

är en aktiv deltagare under hela forskningsprocessen. Enligt hermeneutiken  förhåller 

sig forskaren till de sociala aktörernas tolkning av världen utifrån en egen 

förståelsehorisont. Det innebär att forskaren förstår  de sociala aktörernas beskrivningar 

utifrån sin egen verklighetsuppfattning. Enligt en av heurmeneutikens 

förgrundsgestalter, Hans-Georg Gadamer, beror det på att ingen människa möter 

världen som ”ett blankt blad”. Eftersom forskaren är en deltagare är det därför viktigt att 

hon är reflekterande och medveten om sin egen förförståelse under hela 

forskningsprocessen (Gilje & Grimen 2007, s. 171-209).   

 

5 Metod  

I följande avsnitt redogörs mina metodologiska överväganden gällande 

datainsamlingsmetod samt urval och urvalsmetod. Här redovisar jag min pilotstudie och 

mitt tillvägagångssätt vid genomförandet av studien. I avsnittet redogör jag även för 

mina etiska överväganden samt  reflekterar över studiens validitet och realiablitet.   

 

5.1 Övervägande val av metod  

I studien har jag använt mig av triangulerade metoder där jag blandat vinjettstudier med 

kvalitativa intervjuer. Det har jag gjort med avseende att låta de olika metoderna 

besvara olika forskningsfrågor. Bryman (2009) menar att triangulering även kan höja 
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studiens validitet genom att forskaren kan jämföra och dubbelkontrollera sitt material 

(Bryman 2009).  

    Enligt Meeuwisse et al. (2008) kan vinjetter avtäcka personers normativa 

föreställningar om ett fenomen eller en social kategori (Meeuwisse et al. 2008, s. 136-

151). Min tanke med att konstruera vinjetter var just att försöka att förstå hur 

handläggarnas normativa föreställningar, om vem som är anhörig, kan påverka 

förmedlingen av anhörigstöd. Jag valde därför att arbeta med vinjettstudier för att 

försöka att förstå vilka personer handläggarna tolkar som anhöriga, och vilka anhöriga 

de anser vara i behov av stöd.  

    Eftersom Jegermalm (2002) och Mannefred (2012) beskriver att anhörigstödet inte är 

etablerat i alla kommuner valde jag att använda vinjetter för att låta handläggarna ta 

ställning till konkreta exempel, istället för att låta dem berätta om situationer där de 

eventuellt förmedlat anhörigstöd. För att låta handläggarna uttrycka sina egna 

upplevelser, rörande kommunens implementering av anhörigstöd, valde jag att 

kombinera vinjetterna med kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar 

att den kvalitativa intervjun är särskilt lämplig om man vill låta människor delge sina 

egna perspektiv och erfaranheter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 133), vilket jag ansåg 

vara nödvändigt för att besvara min frågeställning om hur handläggarna arbetar med att 

tillämpa lagstiftningen. 

 

5.1.1 Vinjett 

Enligt Meeuwisse et al. (2008) kan vinjetter ge en indikation om vilka normativa 

föreställningar intervjupersonen agerar utifrån. De förklarar samtidigt att vinjetterstudier 

har en relativt låg validetet. Det beror på att det är omöjligt att avgöra om 

intervjupersonen svarar utifrån hur hon skulle kunna tänka sig att agera i det specifika 

fallet, eller om hon svarar utifrån hur hon faktiskt skulle agera om hon ställdes inför en 

liknande situation (Meeuwisse et al. 2008, s. 136-151). 

   Vinjetterna besvarar främst den andra frågeställning om vem som betraktas som 

anhörig i en familje- och släktkrets. De leder också in intervjupersonen på den tredje 

frågeställning om vem som är en anhörig i behov av stöd. Vinjetterna konstruerades för 

att avtäcka handläggarnas normativa föreställningar rörande vem som anses vara 

anhörig i familje-och släktkretsen, och vem som anses vara en anhörig i behov av stöd.  
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I den ena vinjetten presenteras Samira (Bilaga 1) som snart fyller 18 år och som utreds 

för schizofreni men inte fått någon diagnos. I vinjetten framgår att hon fortfarande bor 

hemma och att de vuxna i hennes familj inte talar svenska.   

I den andra vinjetten presenteras Johannes (Bilaga 2) som är 26 år och som har en 

bipolär sjukdom. Det framgår av berättelsen att han ibland bor hos sina föräldrar och 

ibland bor hemma i sin egen lägenhet. Det beskrivs att Joahnnes pappa gjort stora 

uppoffringar för sonen men att han inte talar om sin oro med någon utomstående. I 

vinjetten framgår även att hans mamma är väldigt angelägen om att vara involverad i 

sonens ärende hos socialpsykiatrin. 

    Finch (1987) beskriver hur forskaren kan använda vinjetter för att förklara 

intervjupersonens normativa föreställningar och hur det påverkar hennes agerande. Han 

menar att dessa föreställningar också bör förstås utifrån intervjupersonens sociala och 

kulturella sammanhang. Finch (1987) menar däremot att en av svårigheterna med 

vinjettmetoden är just att tolka och verbalisera människors föreställningar på ett sätt 

som ger dem rättvisa (Finch 1987,  s. 105-114). Finch (1987) beskriver hur vinjetter kan 

utformas på olika sätt – antingen genom färdiga svarsalternativ som intervjupersonen 

får ta ställning till, eller genom open endings där intervjupersonen själv får reflektera 

fritt över vinjetterna och formulera svarsalternativen på frågorna. Jag valde att arbeta 

med open endings där intervjupersonen själv får resonera kring frågeställningarna om 

vem som är anhörig,  vilka anhöriga som är i behov av stöd och vilken typ av stöd som 

bör förmedlas till de anhöriga.  

   Eftersom vinjetter kan avtäcka normativa föreställningar menar Finch (1987) att  

forskaren kan plantera normativa element, som är avsedda för intervjupersonen att 

reagera på. I mina vinjetter var avsikten att låta intervjupersonen reagera på element 

som jag förutsatte skulle kunna påverka förmedlingen av stöd från handläggare till 

anhörig. Det ena elementet som planterades i vinjetten Samira (Bilaga 1) var bristen på 

samspråklighet mellan handläggare och anhöriga. Det andra elementet som planterades 

var vilka familje-och släktmedlemmar som handläggarna identifierade som anhöriga i 

behov av stöd. Det ena elementet som planterades i vinjetten Johannes (Bilaga 2) var 

vem av föräldrarna som ansågs vara i behov av stöd, baserat på föräldrarnas 

uppträdande i mötet med handläggarna. Det andra elementet som planterades var hur 

handläggarna skulle hantera huvudpersonens ambivalenta inställning till att inkludera 

föräldrarna i ärendet.  
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5.1.2 Kvalitativ intervju 

Med förförståelsen om att socialpsykiatrins anhörigstöd ligger i ett tidigt 

utvecklingsstadium, utgick jag ifrån att alla mina intervjupersoner inte har omfattande 

kunskaper om anhörigstödslagstiftningen eller förmedlingen av anhörigstöd. Med 

anledning av de utvärderingar (Jegermalm 2002; Mannefred 2012) som gjorts om 

anhörigstödet förutsatte jag att alla kommuner inte har ett policyprogram för förmedling 

av anhörigstöd. Jag valde därför att arbeta med kvalitativa intervjuer för att låta 

handläggarna själva beskriva hur de arbetar med anhörigstöd utifrån deras egna 

referensramar.  

    Jag utgick ifrån en semi-strukturerad intervjuform där jag utarbetade en tematiserad 

intervjuguide. Bryman (2011) menar att fördelen med semi-strukturerade intervjuer är 

att intervjun kan tillåtas ta en en oplanerad riktning och skifta fokus om nytt intressant 

stoff dyker upp under samtalets gång (Bryman 2011, s. 413).  Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar hur en tematiserad intervjuguide kan underlätta för forskaren vid 

analys, verifiering och rapportering längre fram i forskningsprocessen. Författarna 

menar att en tematisering av intervjuguiden inbjuder till en positiv interaktion mellan 

forskare och intervjuperson, vilket möjliggör ett dynamiskt samtal eftersom forskaren 

följer ett tematiskt fokus (Kvale & Brinkmann 2009, s. 122-124 & 146-150). Jag valde 

därför att tematisera intervjufrågorna för att besvara mina frågeställningar. 

Intervjufrågorna till handläggarna tematiserades utifrån hur den anhöriga identifieras, 

vad handläggaren upplever som anhörigstöd, vilka rutiner som finns rörande förmedling 

av anhörigstöd i handläggningsprocessen samt handläggarnas självupplevda kunskaper 

och resurser för förmedling av anhörigstöd (Bilaga 3).  

 

5.2 Urvalsmetod och urval 

Eftersom studien avser att undersöka hur handläggare implementerar lagstiftningen om 

anhörigstöd till anhöriga, som vårdar eller stödjer närstående med psykiska 

funktionsnedsättningar, gjorde jag ett målinriktat urval (Bryman 2008, s. 392 & 434-

435). Det innebär att jag medvetet matchade urvalsgruppen med studiens syfte för att 

materialet skulle bli så relevant som möjligt för det jag ämnar undersöka. Kriterierna för 

intervjupersonerna var att de skulle ha erfarenheter av att arbeta med handläggning 

enligt socialtjänstlagen, samt av att handlägga ärenden för klienter med psykiska 

funktionsnedsättningar. För att säkerställa att intervjupersonerna faktiskt hade 
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erfarenheter av att handlägga den sortens ärenden valde jag att intervjua handläggare 

inom socialpsykiatrin, eftersom de uteslutande arbetar med personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.   

      I uppsatsplaneringen bestämde jag mig för att undersöka implementeringen av 

anhörigstödet bland handläggare i en mellanstor kommun. Jag ville jämföra studiens 

resultat med de rapporter som redan finns om anhörigstödets implementering, där just 

mellanstora kommuner varit föremål för dessa utvärderingar. Jag beslutade att göra sex 

intervjuer eftersom jag ansåg det vara rimligt att hantera i förhållande till uppsatsens 

tidsmässiga ram. Det visade sig däremot omöjligt att finna sex handläggare i en 

mellanstor kommun, eftersom de kontaktade kommunerna hade mellan en och tre 

anställda handläggare inom socialpsykiatrin. Jag bedömde att det var ett alldeles för litet 

urval och ändrade min ursprungliga plan, som bestod av att genomföra en fallstudie av 

en kommun, till att omfatta tre kommuner. Det gjorde jag för att få ett större material att 

arbeta med. Bryman (2008) förklarar att ju bredare omfattning en studie har desto fler 

intervjuer krävs för att göra jämförelser mellan olika grupper (Bryman 2008, s. 436).  

Att jag breddade min studie till att omfatta fler kommuner, utan att utöka antalet 

intervjuer, ger studien en lägre trovärdighet enligt Bryman (2008). Han menar däremot 

att det går att kompensera ett lågt intervjuantal med att göra dem långa och ingående 

(ibid. s. 436). Jag har därför arbetat med att genomföra längre intervjuer på 45-60 

minuter per intervjuperson.   

    För att komma i kontakt med intervjupersonerna kontaktade jag förvaltningens 

chefer, som i sin tur gav mig kontaktuppgifter till handläggarna. För att få en förståelse 

om eventuella skillnader kring hur handläggarna arbetar med anhörigstödet, både inom 

och mellan kommunerna, beslutade jag att göra intervjuer med två handläggare i varje 

kommun.  Eftersom jag räknade med bortfall valde jag att kontakta tio olika kommuner 

i södra Sverige, med ett invånarantal på 40 000-80 000 personer. Bortfallet består av sex 

kommuner som tackade nej till att delta eftersom de hävdade att de inte förstod syftet 

med studien. I samtal med cheferna i dessa kommuner motiverade de bristen på intresse 

att delta i studien med att de inte har något formellt anhörigstöd, eller att deras 

huvudsakliga klientgrupp inte är de anhöriga.  

    Eftersom samtliga handläggare, vars chefer förmedlat kontakt till handläggarna, har 

tillfrågats har det inte skett något strategiskt urval rörande intervjupersonerna. De tre 

kommuner som var tidigast med att återkoppla till mig är de som ingår i  studien. En 
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fjärde kommun var intresserad av att delta men valdes bort eftersom chefen 

återkopplade i ett sent skede. Jag ansåg att fler intervjuer skulle bli för mycket material 

att hantera inom tidsramen för uppsatsen.  

 

5.3 Tillvägagångssätt  

Bryman (2008) förklarar att det finns gatekeepers/grindvakter i alla organisationer och 

att en gatekeeper har ansvaret att se om organisationens anseende.  Han menar att det 

därför kan bli nödvändigt för forskaren att förhandla med grindvakten för att få tillträde 

till fältet (Bryman 2008, s. 144).  Eftersom jag förutsatte att det var chefens ansvar att 

fungera grindvakt var det ett strategiskt val från min sida att först kontakta cheferna, för 

att låta dem lämna kontaktuppgifter till handläggarna. Handläggarna kontaktades per 

telefon där de informerades om studiens innehåll och upplägg. De informerades om att 

de skulle få ta del av två vinjetter för genomläsning, och att dessa skulle mejlas ett par 

dagar innan intervjun. Efter visat intresse mottog de sedan ett skriftligt informationsbrev 

(Bilaga 4) och vinjetter (Bilaga 1 & 2) via mejl.  

    Intervjuerna ägde rum mellan december 2013 och januari 2014 och genomfördes 

enskilt med handläggarna på deras arbetsplatser.  Innan jag  påbörjade intervjun 

informerades de om studiens upplägg, tidsramen för intervjun och de etiska principerna 

gällande samtycke, konfientialitet och nyttjande. Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter 

och spelades in med bandspelare med godkännande av intervjupersonerna. Vid 

intervjutillfället tilldelades intervjupersonerna kopior av vinjetterna som underlag för 

diskussion. Intervjuerna inleddes med att diskutera vinjetterna. Jag bad handläggarna att 

identifiera de anhöriga, samt vilka anhöriga de ansåg vara i behov av stöd och berätta 

om de upplevt liknande situationer i det egna arbetslivet. Efter att handläggarna 

reflekterat över vinjetterna gick jag över till att ställa frågorna i intervjuguiden (Bilaga 

3). Då jag arbetat med semi-strukturerade intervjuer ställdes inte frågorna i samma 

ordningsföljd vid varje intervjutillfälle. Istället lät jag frågorna skifta beroende på 

samtalets dynamik och riktning. 

 

5.4 Etiska överväganden  

I Bryman (2008) beskrivs hur forskaren ska beakta de grundläggande etiska principerna 

som rör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa principer ska alltid följas under hela forskningsprocessen för att 
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visa god forskningssed, och för att inte vanära den samhällsvetenskapliga 

forskningstraditionen. Principerna ska främst följas för  att  inte åsamka 

intervjupersonerna någon skada (Bryman 2008, s. 127-147). 

    Eftersom jag  intervjuat personer, som handlar inom ramen för sin professionella roll, 

anser jag att studien inte ligger i farozonen för att utmana de forskningsetiska 

principerna. Jag valde därför att inte göra en etikprövning innan jag påbörjade min 

studie (Bryman 2008, s. 131). Bryman (2008) förklarar hur forskare kan betraktas med 

särskild misstänksamhet av organisationen om motiven till studien upplevs som diffusa 

(ibid. s. 144). Eftersom anhörigstödslagstiftningen nyligen genomgått lagändring antog 

jag att alla organisationer ännu inte utvecklat ett arbetssätt för att implementera 

anhörigstödet. Jag förstod att min studie därför skulle kunna väcka osäkerhet bland både 

chefer och handläggare. Att jag valde att kontakta cheferna, innan jag kontaktade 

handläggarna, var ett etiskt ställningstagande från min sida. Jag ville få ett godkännande 

från organisationens chefer innan jag tillfrågade handläggarna. Det ställningstagandet 

grundade sig i att jag inte ville riskera att utsätta handläggarna för eventuella 

repressalier vid medverkan. 

    För att värna om samtyckesprincipen, och förtydliga motiven med studien, mejlade 

jag ett informationsbrev (Bilaga 4) till chefer och handläggare i de kommuner som 

valde att medverka. I informationsbrevet delgavs intervjupersonerna information om de 

etiska principerna som rör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

   För att värna om intervjupersonernas konfidentialitet är kommunernas namn inte 

angivna, eftersom antalet handläggare inom socialpsykiatrin är så få att 

intervjupersonerna lätt skulle kunna identifieras. De enskilda handläggarna redovisas 

inte med smeknamn utan tituleras kort och gott som ”handläggare kommun 

[pseudonym]” vid citat. Det övervägandet har jag gjort främst med anledning att 

avidentifiera handläggarnas kön. Eftersom handläggarna representerar kommunernas 

förmedling av anhörigstöd anser jag inte heller att namngivande av handläggarna skulle 

tillför något till studien. Kommunerna har avidentifierats och går under pseudonymerna 

ALFA, BETA och CETA. 

 



 

 

 

19 

 

5.5 Pilotstudie 

Bryman (2008) förklarar hur forskaren med fördel kan genomföra en pilotstudie på en 

testgrupp som är jämförbar med urvalsgruppen. Det görs oftast för att förbättra 

forskningsinstrumentet innan användning (Bryman 2008, s. 258-259). Eftersom jag 

saknar erfarenhet av att arbeta som handläggare inom socialpsykiatrin ville jag ta reda 

på trovärdigheten i vinjetterna och om handläggarna stöter på sådana scenarion i sitt 

dagliga arbete. Jag genomförde därför en mindre pilotstudie i två olika kommuner i 

Sverige, där jag talade med handläggare och anhörigkonsultenter för att undersöka 

trovärdigheten i vinjetterna om Samira (Bilaga 1) och Johannes (Bilaga 2). De 

kommuner och testpersoner som deltog i min pilotstudie ingår inte i urvalsgruppen för 

studien.  

   Jag lät två kamrater, som arbetar som handläggare och socialsekreterare, läsa igenom 

mina vinjetter. Jag bad dem att ge mig feed-back på trovärdigheten i vinjetterna, för att 

ta reda på om de kommer i kontakt med den typen av ärenden. I det stora hela delade 

testpersonerna meningen om att fallen som trovärdiga, men jag valde ändå att göra 

några mindre justeringar i vinjetterna efter den feed-back jag fick från dem. Den 

slutgiltiga versionen av vinjetterna, som jag använt i mötet med intervjupersonerna, har 

diskuterats med två anhörigkonsulenter. De gav mig feed-back på hur vanligt det är att 

de kommer i kontakt med ärenden som påminner om Samira och Johannes. 

Anhörigkonsulenterna menade att båda fallen är mycket trovärdiga, men att fallet med 

Johannes är den typen av ärenden som de oftast möter som anhörigstödjare. Den ena 

anhörigkonsulenten uttryckte det som ”ett klassiskt fall” som de hanterar dagligen. Den 

andra anhörigkonsulenten framhöll att det är problematiskt att de sällan kommer i 

kontakt med anhöriga som inte talar svenska och att de därför inte når dem. 

    Den intervjuguide (Bilaga 3) som jag utgått ifrån i den kvalitativa intervjun har 

diskuterats med mina testpersoner. Jag valde att diskutera intervjufrågorna med dem för 

att ”ta temperaturen” på hur dessa yrkesgrupper upplever kommunernas implementering 

av anhörigstödet i dagsläget. Efter samtalen med mina testpersoner förstod jag att jag 

var på ”rätt spår”, både gällande vinjetterna och intervjuguiden. Pilotstudien påverkade 

inte utformningen av intervjuguiden, men den gav mig däremot en djupare förståelse för 

både handläggarna och anhörigstödjarnas perspektiv på implementeringen av 

anhörigstödet i deras kommuner.  
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5.6 Validitet och reliabilitet  

Begreppen validitet (trovärdighet) och reliabilitet (pålitlighet) används främst inom den 

kvantitativa forskningen och beskriver kriterier som speglar undersökningens kvalitet. I 

kvantitativ forskning bygger studiens tillförlitlighet på överensstämmelse och 

mätbarhet, medan sådana kriterier inte kan uppnås inom den kvalitativa forskningen då 

resultaten inte kan mätas. Den kvalitativa forskningen har fyra egna delkriterier som 

motsvarar den kvantiativa forskningens termer om validitet och reliabilitet, och som 

beskriver forskningens tillförlitlighet. Dessa delkriterier är: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Inom den kvalitativa forskningen 

läggs stor vikt kring att redogöra alla faser av forskningsprocessen vilket bidrar till att 

stärka studiens pålitlighet. Trovärdigheten ligger i att forskaren arbetat enligt 

grundläggande etiska principer, och att resultatet beskriver den verklighet som hon 

studerat. För att säkerställa att resultatet beskriver den verklighet, som varit föremål för 

studien, kan forskaren säkerställa det genom respondentvalidering eller att arbeta med 

triangulering. För att studien ska vara överförbar krävs att forskaren förmedlar 

noggranna beskrivningar av miljön. Det lämnar utrymme för bedömning om hur 

kontexten inverkat på resultatet, och om resultatet är överförbart på en annan miljö. För 

att styrka och konfirmera en studie ska forskaren agera i god tro om att det inte finns 

någon fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning. Det ska vara uppenbart 

att hon inte har ”en egen agenda” med avsikt att påverka utförandet och slutsatsen i 

studien (Bryman 2011, s. 351-360).  

   Jag utgår ifrån en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Det innebär att min avsikt 

är att förstå intervjupersonerna och att beskriva den sociala verkligheten så som de 

upplever den. Jag delar, i enlighet med den hermeneutiska vetenskapsteorin, 

övertygelsen om att det inte finns någon objektiv sanning. Jag avser därför att försöka 

att förmedla intervjupersonernas beskrivning av sin verklighet. Jag har därför försökt att 

genomföra en pålitlig studie genom att detaljrikt redogöra för mitt tillvägagångssätt i 

alla faser av forskningsprocessen. Jag har försökt att uppnå tillförlitlighet genom att 

följa de etiska riktlinjerna och arbeta med triangulerade metoder, vilket i sin tur kan 

stärka resultatet. Jag har däremot utelämnat vissa kontextuella beskrivningar, som till 

exempel avslöjande information om intervjupersonerna, organisationernas geografiska 

placering och omgivande miljö. Det beror på att jag lagt stor vikt vid 
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intervjupersonernas konfidentialitet, vilket i sin tur påverkar studiens överförbarhet. Det 

gör den också i viss mån mindre trovärdig.  

 

6 Resultat och analys  

I följande avsnitt besvaras frågeställningarna. Det gör jag genom att redovisa studiens 

resultat och analysera det med hjälp Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati 

samt återkoppla till tidigare forskning. I avsnittet redogörs först hur handläggarna 

tillämpar lagen om anhörigstöd. Därefter redogörs hur handläggarna tolkar vem som är 

anhörig och vilka anhöriga som är i behov av stöd.  

 

6.1 ”Anhöriggruppen som inte prioriteras”. Bristen på formellt anhörigstöd inom 

socialpsykiatrin  

Handläggarna har, oberoende av kommun, olika uppfattningar om vad anhörigstöd 

egentligen innebär. Jag förklarar därför att det är det direkta anhörigstödet jag avser när 

jag talar om anhörigstöd. Samtliga handläggare i kommun ALFA, BETA och CETA 

förklarar att de känner till att kommunen har anställda anhörigkonsulenter eller 

samordnare för anhörigstödet. Handläggarna i kommun ALFA och kommun CETA 

beskriver däremot att det direkta anhörigstödet främst riktar sig till anhöriga vars 

närstående har en demenssjukdom eller en fysisk funktionsnedsättning. 

    Handläggarna i kommun ALFA menar att det direkta anhörigstödet inte är anpassat 

för anhöriga till närstående med psykiska funktionsnedsättningar. De förklarar att 

anhörigstödet inte samarbetar med socialpsykiatrin. Enligt handläggarna har 

anhörigkonsulenterna uttryckt att de inte vill arbeta med de anhöriga till 

socialpsykiatrins klienter. 

    Handläggarna i kommun BETA menar att de inte har någon egentlig uppfattning om 

hur anhörigkonsulenterna i kommunen arbetar för att förmedla stöd. De berättar att den 

kunskap de har om anhörigstödet är den ”korridorsinformation” som de fått från 

anhörigkonsulenterna.  Handläggarna i kommun BETA säger att de brukar hänvisa 

anhöriga vidare till anhörigkonsulenten, om de upplever att det finns ett sådant behov 

hos den anhöriga. Den anhöriga tilldelas då en skriftlig broschyr innehållande 

information om anhörigstödet och kontaktuppgifter till anhörigkonsulenten.  

    En av handläggarna i kommun CETA menar att hon inte känner till något direkt 

anhörigstöd för anhöriga till klienter inom socialpsykiatrin. Handläggaren menar 
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däremot att hon känner till att det finns anhörigsamordnare för anhöriga till personer 

med demenssjukdomar. Den andra handläggaren menar att hon arbetar utifrån metoden 

Case Management där den anhöriga kan inkluderas som en del i behandlingsarbetet. 

Enligt henne kan det upplevas som ett stöd för både klienten och den anhöriga. Hon 

menar att anhörigperspektivet är inkluderat i metoden om Case Management. 

Handläggaren känner inte till något direkt anhörigstöd dit hon kan hänvisa anhöriga till 

klienter inom socialpsykiatrin. Hon känner däremot till att det finns anhörigstöd för 

andra anhöriggrupper i kommunen. 

    Handläggarna i kommun ALFA uttrycker ett starkt missnöje gentemot hur 

kommunens anhörigstöd är beskaffat. De berättar hur anhörigkonsulenten vid flera 

tillfällen uttryckt sig negativt gentemot att arbeta med anhöriga till närstående med 

psykiska funktionsnedsättningar. Handläggarna menar att anhörigkonsulenten anser att 

just den anhöriggruppen är besvärlig att hantera. Handläggarna förklarar att kommunens 

anhörigstöd är väl anpassat till anhöriga vars närstående har en demenssjukdom, men 

inte till anhöriga vars närstående är aktualiserade inom socialpsykiatrin. Handläggarna i 

kommun ALFA säger att de tror att kommunens anhörigkonsulenter valt att inrikta sig 

mot demenssjukdomar, eftersom det faller inom ramen för deras intresseområde. De 

menar att de därför inte har ett anhörigstöd i dagsläget.  

    Handläggarna i kommun ALFA berättar att anhörigstödet startade upp en 

samtalsgrupp för anhöriga. De berättar vidare att anhörigkonsulenterna på eget initiativ 

valde att lägga ner gruppen efter ett tillfälle, eftersom det uppstod konflikter i gruppen.  

Handläggarna berättar att anhörigkonsulenterna, efter den händelsen, inte vill samarbeta 

med socialpsykiatrin. En av handläggarna i kommun ALFA berättar om 

anhörigkonsulenternas respons på handläggarnas upprepade försök att inbjuda till ett 

samarbete: 

 

Våra anhörigkonsulenter har ju sitt intresseområde inom äldreomsorgen. Alltså dom är 

väldigt intresserade av att arbeta med [skratt] äldreomsorgen. Dom är väldigt intresserade 

av att jobba med anhöriga till demenssjuka…och till makar som vårdar anhöriga. Dom är 

överhuvudtaget inte intresserade av att…Usch! Nu är jag elak…men dom är inte 

intresserade av att jobba med de anhöriga till våra omsorgstagare överhuvudtaget.  

(Handläggare kommun ALFA) 

 

Det visar sig att det inte bara är i kommun ALFA som anhörigstödet för socialpsykiatrin 

är bristfälligt. När jag ställer frågor om kommunens formella anhörigstöd säger 

handläggare från kommun BETA och kommun CETA på följande vis:  
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Anhörigkonsulent? Nej, inte för just den här målgruppen som vi pratar om. Jag vet ju att 

det finns någonting för äldre…någon äldrepedagog…dit de äldre kan vända sig, men ne-

ej. [paus] Det finns inte vad jag vet någon samordnare. För just det.  

(Handläggare kommun CETA) 

 

Vi har fått ganska enkel information typ korridorsinformation. Ja att det finns anhörigstöd 

och att… om det finns anhöriga som man tror skulle vara intresserade av att komma till 

en kurator och prata så… kan man vidarebefordra den här broschyren som vi har och… 

förmedla kontakten helt enkelt.  

(Handläggare kommun BETA) 

 

Det handläggarna berättar stämmer väl överens med vad som framkommer i rapporter 

av Jegermalm (2002) och Mannefred (2012) om att anhörigstödet främst är anpassat för 

anhöriga till närstående med demens och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Precis 

som i Mannefreds (2012) rapport framkommer det i intervjuerna med handläggarna att 

det direkta anhörigstödet, för anhöriga till närstående psykiska funktionsnedsättningar, 

är bristfälligt i samtliga kommuner. Eftersom bara kommun BETA menar att de har ett 

anhörigstöd innebär det att handläggarna arbetar med väldigt knappa resurser för att 

tillämpa lagen om anhörigstöd.  

 

6.2 Att implementera en lagstiftning utan ett policyprogram 

Handläggarna säger att de inte har fått några anvisningar, från chefer eller andra 

ansvariga inom förvaltningen, för hur de ska arbeta med hänsyn till socialtjänstlagen 5 

kap. 10 § De menar att de inte har några särskilda rutiner för att förmedla anhörigstöd 

till sina klienters anhöriga. Handläggarna i kommun BETA menar att de brukar 

informera om anhörigstödet i de ärenden där de anser att den anhöriga är i behov av 

stöd. Några av handläggarna i kommunerna beskriver att de brukar arbeta med 

nätverkskartor där de, tillsammans med klienten, kartlägger det sociala nätverket. 

Handläggarna menar däremot att det inte är säkert att de kan erbjuda något stöd till de 

anhöriga eftersom de inte alltid kommer i kontakt med dem. De menar att det är upp till 

klienten om den vill involvera de anhöriga i ärendet. Handläggarna berättar att de 

försöker att väga in anhörigperspektivet i handläggningsprocessen i de ärenden där de 

vet att klienten fortfarande har en kontakt med sina anhöriga. De förklarar att de, även 

om de inte har ett fungerande direkt anhörigstöd i kommunen, ser biståndsbelagda 

insatser för klienten som ett indirekt stöd för de anhöriga. Det kan till exempel röra sig 

om beviljade insatser i form av boendestöd, ledsagning, hemtjänst och dagverksamhet. 
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De menar att klienters beviljade insatser även kan gagna de anhöriga genom en minskad 

ansvarsbelastning. Handläggarna berättar att de biståndsbelagda insatserna är till för att 

bidra till ökad självständighet för den enskilde. Därför kan handläggarna arbeta med att 

försöka att motivera klienten till att agera mer självständigt, även i förhållande till sina 

anhöriga. Handläggarna förklarar hur den biståndsbelagda insatsen boendestöd även kan 

fungera som ett stöd för de anhöriga. Några av handläggare tar Johannes i vinjetten som 

ett exempel för hur boendestöd kan gagna hans föräldrar: 

 

Vi kan ju använda hjälpen som vi ger till våra omsorgstagare och använda den för att 

avlasta anhöriga. Alltså det kan ju vara ett skäl att ge en insats… för att man vill avlasta 

anhöriga… och man kan ju ”sälja in” en insats till någon för att man tänker att mamma 

och pappa inte klarar av så mycket mer.                            

                                                                                       (Handläggare kommun ALFA) 

 

[…] om vi säger att målsättningen med boendestödet var att Johannes ska äta i sin egen 

bostad varje dag… och sen kanske han äter varannan måltid i sin bostad varje dag… då är 

det ju 50 procent bättre än vad det var från början […]      
(Handläggare kommun BETA) 

 

Boendestöd kan ju vara ett stöd för anhöriga också… alltså att en annan person kommer 

in istället. Ofta blir det ju per automatik en avlastning därför då har personen den här 

människan att bolla med istället… så då kanske behovet av anhöriga minskar något […]  

(Handläggare kommun ALFA) 

 

Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati menar att välfärdsbyråkraten kan välja att 

använda sitt handlingsutrymme för att tillgodose klienten social service. Handläggarna i 

studien beskriver hur de använder sitt handlingsutrymme för att kompensera att det inte 

finns en service som tillgodoser anhöriga stöd. Handläggarna berättar att de anhöriga 

som de möter ofta bär på mycket ångest och stress över den närståendes livssituation. 

En del anhöriga kontaktar handläggarna för att de är oroliga för den närstående.  

Handläggarna brukar då försöka att agerande stöttande i mötet med den anhöriga. De 

menar däremot att deras huvudfokus ligger på den enskilde och att deras tid inte alltid 

räcker till för att tillgodose även de anhöriga stöd. De menar därför att det hade varit bra 

med en anhörigkonsulent som även vill arbeta med anhöriga till klienter inom 

socialpsykiatrin. En handläggare från kommun ALFA förklarar att hon känner ”lite 

dåligt samvete” för att handläggarna inte kan eller hinner stötta upp de anhöriga. Hon 

menar därför att det hade varit skönt med en anhörigkonsulent som faktiskt vill arbeta 

med anhöriga till deras klientgrupp.   
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Vi har inte tid att prata med alla anhöriga. Sen måste man ju göra det när dom ringer men 

man har ju inte tid att prata med dom för det är ju inte min arbetsuppgift. Min 

arbetsuppgift är ju att utreda och planera insatser för de omsorgstagarna jag har. Inte att ta 

hand om deras mamma och pappa.  

(Handläggare kommun ALFA) 

 

Kommun BETA menar att de brukar hänvisa de anhöriga till deras anhörigkonsulent. 

De uttrycker däremot att de inte har särskilt mycket kunskaper om hur anhörigstödet 

arbetar. Handläggarna i kommun BETA menar att de också arbetar med att stötta upp 

anhöriga, trots att det finns en anhörigkonsulent. De förklarar att de gör det inom ramen 

för de egna handlingsmöjligheter, dvs. genom att bemöta anhöriga och bevilja insatser 

till klienten.  

    Kommunerna ALFA och CETA menar att de saknar anhörigstöd när det gäller 

anhöriga till närstående med psykiska funktionsnedsättningar. Handläggarna kan därför 

inte förmedla anhörigstöd på något annat sätt än att agera inom ramen för sina egna 

handlingsmöjligheter, dvs. genom att bemöta de anhöriga och att bevilja insatser till 

klienten. Eftersom handläggarna i kommun ALFA och CETA inte kan hänvisa vidare 

till en anhörigkonsulent resulterar det i merarbete för handläggarna. Några av 

handläggarna beskriver hur de använder sin redan ansträngda tidsram för att försöka att 

stötta klienternas anhöriga.  

   

6.2.1 Rutinisering 

I samtal med intervjupersonerna framkommer att de har olika definitioner av vad 

anhörigstöd egentligen innebär. De menar att ett anhörigstöd kan vara både direkt och 

indirekt. De förklarar att mycket, som handläggarna gör i sitt arbete, kan betraktas som 

ett stöd utan att det egentligen omnämns som anhörigstöd. Handläggarna säger att de 

inte blivit erbjudna att ta del av något policyprogram för hur anhörigstödet ska 

implementeras i organisationen. De har inte heller fått någon vägledning från ansvariga, 

inom organisationen, för hur de ska arbeta med anhörigstöd. Det innebär att de inte 

heller har utvecklat några formella rutiner för anhörigstödet som en del i deras arbete.      

     Att handläggarna inte fått någon vägledning, för hur se ska ta hänsyn till 

anhörigperspektivet i handläggningsprocessen, leder enligt Lipsky (2010) till att 

handläggarna förpassas till att agera inom det egna handlingsutrymmet. Han menar att 

gräsrotsbyråkraten kan välja att agera inom sitt handlingsutrymme för att kompensera 

bristen på riktlinjer och målsättningar. Eftersom det inte finns några formella rutiner för 
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hur handläggarna ska förmedla anhörigstöd blir deras rutinisering av anhörigstödet 

informellt. Det gör dessvärre att de anhöriga möts av en godtycklighet i förmedlingen 

av anhörigstöd. Att handläggarna inte har några utarbetade formella rutiner gör det även 

svårt för handläggarna att erbjuda en god social service till de anhöriga. Att 

handläggarna lider brist på rutiner för att förmedla anhörigstöd beskrivs av handläggare 

i samtliga kommuner. En handläggare från kommun BETA berättar att hon aktivt 

efterfrågat fler riktlinjer, för att veta hur hon ska arbeta med anhörigstödet. En annan 

handläggare från kommun ALFA ger sin synpunkt på huruvida hon sett en 

formalisering av anhörigstödet sedan lagändringen för fem år sedan: 

 

Ja inte ett dugg! Vi har ingenting att förmedla. Ja, vi har tjatat och tjatat och tjatat men vi 

har ju ingenting att förmedla. Vi hade ju det här misslyckade gruppförsöket som blev en 

gång… och som… anhörigkonsulenten kallade en… vad var det h*n sa… något fult var 

det i alla fall… ja, det var ett fiasko, sa h*n. Ett fiasko, var det!  

(Handläggare kommun ALFA) 

 

Tyvärr så har vi dåligt med riktlinjer överhuvudtaget här… men vi efterlyser så… ja-a… 

vi håller på att jobba med olika riktlinjer… och det här med anhöriga har vi också tagit 

upp nyligen och… så jag hoppas att vi kan jobba fram en del där… men tyvärr… det är 

dåligt med riktlinjer överhuvudtaget [skratt].   

(Handläggare kommun BETA) 

 

I samtal med handläggarna berättar flera av dem att de känner till att det finns anhöriga i 

klienters närhet som mår väldigt dåligt. De berättar att sjukdomen påverkat 

familjerelationen negativt, vilket stödjs av tidigare forskning (Ali et al. 2011; Grant et 

al. 2008; Pejlert 2001; Stjernswärd & Östman 2008; Syrén 2010) om hur psykisk ohälsa 

drabbar hela familjen. Handläggarna erkänner även anhöriga som viktiga pusselbitar i 

den närståendes liv, och menar att de anhöriga även kan vara till gagn för de 

professionella i deras arbete. De menar att de anhöriga äger ett ”relationskapital” som 

personalen saknar. De anhöriga kan därför motivera klienten till att ta emot sociala 

insatser, vilket underlättar för de professionella som arbetar med klienten. Det är något 

som också stödjs av Jegermalms (2006) forskning där han menar att anhöriga är 

grundläggande byggstenar i det svenska välfärdssystemet.  

 

[…] dom [anhöriga] har ju ett relationskapital som gör att dom kan få…den som är 

motsträvig…att ta emot sånt som den…kanske behöver eller som vi tycker att den 

behöver.  

(Handläggare kommun ALFA) 
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Precis som i Fernandez och Raineys (2006) forskning efterfrågar handläggarna i studien 

kunskap och resurser för att skapa rutiner för anhörigstödet. Fernandez och Rainey 

(2006) menar att en policy inte kan implementeras om inte gräsrotsbyråkraterna 

introduceras och motiveras för policyprogrammet. Samtalen med handläggarna 

bekräftar Fernandez och Raineys (2006) forskning om att gräsrotsbyråkrater ofta 

efterfrågar utarbetade strategier och målsättningar, för att veta hur de ska arbeta med 

implementeringen.  

    Forskning av Tummers (2011) visar att omsorgspersonal är som mest benägen att 

implementera en policy om de uppfattar den som meningsfull, dvs. att de kan se den 

som samhällsnyttig och/eller till gagn för klienterna. Handläggarna beskriver vilken 

viktig roll de anhöriga spelar i klientens liv. De förklarar hur klientens relation till sina 

anhöriga påverkar deras arbete, och att den anhörigas relationskapital kan vara till gagn 

för de professionella. Med stöd i Tummers (2011) forskning pekar det på att 

handläggarna, med sin förförståelse om de anhörigas relationskapital, skulle vara 

intresserade av att arbeta för att implementera en policy om anhörigstöd i 

organisationen. En handläggare från kommun ALFA berättar för mig, efter intervjun, att 

samtalet väckt nya tankar hos henne. Hon uttrycker sedan funderingar om huruvida ett 

fungerande anhörigstöd skulle kunna ge dem mertid över för klienterna:  

 

Men frågan är ju att det skulle vara intressant att veta hur de kommuner som byggt upp 

någonting fungerande kring det här… hur det till exempel påverkar handläggarna i sitt 

arbete… om dom ser att det minskat vissa samtal och så kanske då från dom 

anhöriga…det skulle ju vara himla intressant faktiskt.    

                                                                                                               (Handläggare kommun ALFA) 

 

I dagsläget utgår det indirekta anhörigstödet från klientens behov. Det försvårar 

handläggarnas rutiner för att förmedla direkt stöd till de anhöriga. Det beror på att 

handläggarna inte alltid kommer i kontakt med klienternas anhöriga. Då de anhöriga 

inte hanteras som egna ärenden förs inte heller någon social dokumentation över vilka 

anhöriga som erbjudits anhörigstöd. Handläggarna kan därför inte följa upp om något 

stöd förmedlats till den anhöriga, eller utvärdera om stödet gagnat dem. Några 

handläggare, från kommun ALFA och kommun BETA, menar att anhörigstödet borde 

vara biståndsbelagt. De förklarar att det skulle innebära att de anhöriga, som har rätt till 

stöd, med säkerhet skulle beviljas anhörigstöd. De förklarar att det även skulle vara mer 

rättssäkert eftersom biståndsbelagda insatser går att följa upp. Handläggarna skulle då 
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kunna kontrollera om den anhöriga erbjudits stöd samt följa upp om den anhöriga är 

nöjd med anhörigstödet. En av handläggarna från kommun ALFA menar att 

biståndsbedömt anhörigstöd skulle leda till bättre rutiner kring förmedlingen av 

anhörigstöd. Förmedlingen skulle då inte vara beroende av handläggarens förkunskaper 

om anhöriglagstiftningen.  

 

Jag skulle verkligen vilja att anhörigstödet också var biståndsbedömt. Det skulle ligga i 

[socialtjänstlagen] 4:1 så att vi var tvungna att… så att det skulle synas om vi inte gjort 

det då. Alltså det skulle bli väldigt tydligt. […] Men nu när det ligger så luddigt att… ja 

vi ska erbjuda stöd. Och vi ska identifiera och så… men dom ska inte biståndsbedömas. 

[…] Man skulle öppna egna ärenden för dom. Och det skulle inte behöva vara så stora 

sociala utredningar. Det skulle ju kunna vara väldigt korta. Det skulle ju inte behöva vara 

att man vänder ut och in på sig själv utan… ett upplevt behov av anhörigstöd skulle ju 

räcka. 

(Handläggare kommun ALFA) 

 

Jag har efterfrågat att vi kan… att det är något som vi kan diskutera i gruppen 

[arbetsplatsen] och att det kan finnas mer som en… del i våran utredning. Det finns inte 

med som en del nu… det kan vara viktigt att ha med det tänket… alltså anhöriga… att ha 

det som en egen punkt i utredningsarbetet… som en del i vårt dokumentationssystem.  

(Handläggare kommun BETA) 

 

Eftersom handläggarna inte har några rutiner kring anhörigstödet finns det en risk att 

anhöriga i behov av stöd inte uppmärksammas. Kommun ALFA och CETA har 

dessutom inget formellt anhörigstöd som riktar sig till anhöriga med närstående som är 

aktualiserade inom socialpsykiatrin. De har därför inte kunnat utarbeta en formell 

rutinisering för förmedlingen av anhörigstöd. I brist på resurser, inom den egna 

organisationen, väljer några av handläggarna istället att referera de anhöriga vidare till 

andra huvudmän som till exempel landstinget.  

 

6.2.2 Referering 

I samtal med handläggarna beskriver de hur de använder sitt handlingsutrymme för att 

stötta de anhöriga. De beskriver även hur den egna organisationen brister i att förmedla 

anhörigstöd. Handläggarna i samtliga kommuner beskriver hur organisationen saknar 

kunskaper och/eller resurser för att förmedla stöd i form av anhörigkonsulenter och 

stödgrupper för anhöriga. Handläggarna har inte heller några formella riktlinjer för hur 

de ska arbeta enligt anhöriglagstiftningen, och har därför inte rutiniserat förmedlingen 

av anhörigstöd. När de kommer i kontakt med anhöriga som själva drabbats av psykisk 

ohälsa, som en följd av den närståendes sjukdom, brukar en del handläggare referera 

dem vidare till sjukvården.  



 

 

 

29 

 

     Lipsky (2010) förklarar att gräsrotsbyråkrater, vid uttömnad eller brist på resurser, 

rutinmässigt kan välja att referera till andra instanser. Det innebär att medborgaren 

erbjuds en social service av sämre kvalitet. Den avser att ersätta den service som 

medborgaren hade kunnat erbjudas om myndigheten haft tillräckligt med resurser för att 

förmedla servicen. Eftersom det inte finns ett anpassat stöd i kommunerna har 

handläggarna inget annat val än att hänvisa anhöriga vidare till landstinget. Det kan 

betraktas som att kommunen misslyckats med att tillhandahålla stöd för samtliga 

anhöriggrupper som vårdar eller stödjer närstående. Några av handläggarna tar Johannes 

pappa som exempel och menar att de skulle hänvisa honom till landstinget, eftersom 

kommunerna inte har något anhörigstöd som är anpassat för socialpsykiatrin. En av 

handläggarna i kommun CETA säger:  

 

Nu är det inte speciellt ofta… för…dom anhöriga är inte så många. Nej men… i så fall 

bollar jag tillbaka till… den enskilde och till den respektive och säger att ”Nästa gång ni 

har kontakt med läkaren eller… psykologen eller kuratorn inom… psykiatrin… ta upp 

detta! Fråga vad det finns för stöd för dig som anhörig!” […] Man måste ju vilja själv… 

ehm… ha en samtalkontakt. […] Men det är dit [landstinget] jag hade… hänvisat 

honom… i första hand. 

                                                                                        (Handläggare kommun CETA) 

 

Tidigare forskning (Corrigan & Miller 2004; Phelan et al. 1998; Phillips et al. 2004) 

visar att anhöriga som stigmatiserar den närståendes sjukdom undviker att tala med 

utomstående om sin situation och inte heller uppsöker professionellt stöd. Om en 

handläggare skulle komma i kontakt med Johannes pappa, lägga märke till hans 

depression och referera honom vidare till landstinget, finns en risk att Johannes pappa 

inte skulle kontakta sjukvården. Han skulle på så vis ”falla mellan stolarna” med 

anledning av kommunens brist på resurser. En handläggare i kommun CETA menar att 

hon tror att det finns en kunskapsbrist hos personal inom organisationen rörande 

anhöriglagstiftningen. Det resulterar i att handläggarna, med anledning av bristande 

kunskap, inte tar hänsyn till den informationsskyldighet som föreligger dem rörande 

kravet på förmedling av anhörigstöd. 

 
[…] Alltså medvetandenivån kring det här med kravet om anhörigstöd… tror jag inte 

är… särskilt högt. Nej.  

(Handläggare kommun CETA)   

 

Forskning av Tummers (2011) visar att det är just kunskap och resurser hos personalen 

som är avgörande för implementeringsprocessen. Att handläggarna inte kan erbjuda 
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Johannes pappa stöd i form individuella samtal eller gruppsamtal beror på att de saknar 

resurser, eftersom majoriteten av kommunerna inte har ett anhörigstöd som är anpassat 

för socialpsykiatrin. Sammanfattningsvis saknas det både riktlinjer för hur handläggarna 

ska förhålla sig till anhöriglagstiftningen och rutiner för hur handläggarna ska arbeta 

med anhörigstödet. Det resulterar i att alla handläggare arbetar på olika sätt för att 

implementera anhöriglagstiftningen. Det finns därför en risk att bristen på rutiner, för 

förmedla stöd till anhöriga, gör att anhöriga i behov av stöd aldrig uppmärksammas.  

 

6.3 Handläggarnas tolkning av vem som är anhörig och vem som är anhörig i 

behov av stöd 

När jag diskuterar vinjetterna med handläggarna visar det sig att de har olika 

uppfattningar om vem som är anhörig och vem som är anhörig i behov av stöd. 

I vinjetten om Johannes betraktar samtliga handläggare båda föräldrarna som anhöriga, 

men har olika uppfattningar om vem av föräldrarna som är i behov av stöd. I vinjetten 

om Samira råder delade meningar kring huruvida alla personer i Samiras familj bör 

betraktas som anhöriga. Bara en av handläggare från kommun CETA menar att alla 

familjemedlemmar i Samiras familj bör betraktas som anhöriga i behov av stöd. I 

vinjetten om Samira fokuserar flera av handläggarna på de kommunikationssvårigheter 

som skulle uppstå vid förmedlingen av anhörigstöd till familjen. Trots att handläggarna 

har delade meningar, om vem som bör betraktas som anhörig och vilka anhöriga som är 

i behov av stöd, uttrycker samtliga att den anhöriga är en person som befinner sig i 

klientens direkta närhet.  

     Handläggarnas svårigheter att identifiera vilka anhöriga som är i behov av stöd 

stämmer väl överens med Mannefreds (2012) utvärdering, där det visar sig att 

professionella inom socialpsykiatrin har svårt att utskilja vem som är anhörig. 

Mannefreds (2012) studie visar att den svårigheten ligger i att samtliga anhöriga blir 

drabbade, när den närstående lider av psykisk ohälsa, eller att den närstående saknar 

kontakt med sina anhöriga.  

 

6.3.1 Vinjett: Samira 

Kommunernas brist på ett anpassat anhörigstöd gör det svårt för handläggarna vid 

socialpsykiatrin att hänvisa anhöriga vidare till en anhörigkonsulent. I vinjetten om 

Samira diskuterar handläggarna även hur familjens ursprung, och bristen på 

samspråklighet, skulle försvåra möjligheten för de anhöriga att erhålla direkt 
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anhörigstöd. I vinjetten om Samira råder det tydligt delade meningar bland 

handläggarna om vilka familjemedlemmar som är anhöriga, och vilka av dem som är i 

behov av stöd. Några av handläggarna ser mamman och lillasystern som närmsta 

anhöriga eftersom Samira mestadels bor tillsammans med dem. Andra handläggare ser 

föräldrarna och syskonen som närmsta anhöriga. Det är bara en av handläggarna som 

betraktar Samiras samtliga familjemedlemmar som anhöriga i behov av stöd. 

Handläggaren förklarar det på följande sätt:   

 

[…] sen tror jag att man får tänka till lite extra hur stor familjen är när det gäller personer 

med invandrarbakgrund. Det kanske inte bara är mamma och pappa. Det kanske är 

lillasyster och storebror och moster och morbror och farmor och så. Och just i Samiras 

fall så har det ju påverkat hela hennes familj.  

(Handläggare kommun CETA) 

 

Handläggarna är tydliga med att Samiras mamma lever med en stor ansvarsbörda och 

anser att hon är i behov av stöd och avlastning. De menar däremot att den sortens stöd 

som Samiras familj skulle kunna få är indirekt. Det indirekta stödet skulle förmedlas i 

form av biståndsinsatser till Samira, och skulle kunna bestå av till exempel boendestöd 

och/eller ledsagning. Insatserna för Samira skulle i sin tur kunna leda till avlastning för 

familjen genom en minskad ansvarsbörda. 

    Samtliga handläggare påtalar att en person, enligt socialtjänstlagen, alltid har rätt till 

tolk i mötet med myndigheter. Ingen av handläggarna har däremot några erfarenheter av 

att hänvisa personer, med behov av tolkstöd, till en anhörigkonsulent. Jag frågar därför 

handläggarna om de känner till om Samiras familj kan erbjudas direkt anhörigstöd, i 

form av till exempel samtal med en anhörigkonsulent. Eftersom handläggarna i 

kommun ALFA anser att de inte har något anhörigstöd, och handläggarna i kommun 

CETA menar att anhörigstödet inte är anpassat, kan de inte förmedla direkt anhörigstöd 

till Samiras familj.  Kommun BETA uttrycker att de inte vet om den möjligheten finns 

för personer som inte talar svenska. Med andra ord kan handläggarna i dagsläget inte 

förmedla direkt anhörigstöd till personer som inte talar svenska. Det beror antingen på 

att kommunen inte har ett utarbetat anhörigstöd, eller att handläggarna inte känner till 

vilka möjligheter som finns för att förmedla stöd till personer som inte talar svenska.  

Vi talar därför om hur ett fungerande anhörigstöd ”skulle kunna se ut” för att stötta 

anhöriga som inte talar svenska. Några av handläggarna menar att anhöriga med 
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invandrarbakgrund kan vara i behov av ett mer anpassat stöd, som tar hänsyn till att de 

inte alltid har kunskaper om vilka möjligheter som finns för att få hjälp i Sverige.  

 

[…] det ser ju väldigt olika ut för i vissa länder har dom inte ens socialtjänst och då är det 

ju familjen som har den rollen. Man kanske inte ska gå in för mycket med pekpinnar för 

att jag ur mitt svenska perspektiv tycker det här och det här… utan just för att informera 

om vilka möjligheter man har.  

                                                                                        (Handläggare kommun ALFA) 

 

[…] det kan ju vara så att man utifrån sin kulturella bakgrund också har en viss… 

uppfattning om… hur man ska behandla och bota. Hur man ska hantera psykisk ohälsa. I 

vissa fall stöter man bort… den enskilde… och det kan man ju göra i Sverige också 

förstås men… men i andra fall så vill man lösa allting inom familjen och vill inte ha 

något… någon hjälp och stöd. Så att det… det är… vill jag nog säga en ännu större 

utmaning för man har ännu fler perspektiv och… och ta hänsyn till. 

                                                                                                               (Handläggare kommun CETA) 

 

Den citerade handläggaren från kommun CETA menar att det, i arbetet med klienter och 

deras anhöriga, alltid är en större utmaning när det finns flera olika perspektiv att ta 

hänsyn till. Hon framhåller i intervjun att det finns mycket kunskapsluckor kring hur 

kommunen kan arbeta med anhöriga som saknar det svenska språket. Handläggaren 

förklarar att det därför behövs mer kunskaper om hur kommunen kan förmedla stöd till 

anhöriga som inte talar svenska. Hon menar också att det behövs kunskap i arbetet med 

anhöriga vars kulturella värderingar påverkar motivationen att ta emot hjälp och stöd 

utifrån. 

 

6.3.2 Vinjett: Johannes 

I vinjetten om Johannes svarar samtliga handläggare att både mamman och pappan är 

att betrakta som anhöriga och att de är i behov av stöd. Några handläggare framhåller att 

föräldrarna är i behov av olika sorters stöd, eftersom mamman och pappan uttrycker sin 

oro för Johannes på olika sätt. Flera av intervjupersonerna menar att Johannes är ett 

”typiskt ärende” för handläggare inom socialpsykiatrin. En handläggare i kommun 

BETA säger att flera av hennes klienter och deras anhöriga befinner sig i samma 

situation som Johannes och hans familj.  Hon menar att det är vanligt att de anhöriga 

stöttar den närstående i en väldigt hög utsträckning, trots att den närstående är myndig 

och har flyttat hemifrån:  

 

Han bor både hemma hos sina föräldrar och i sin egen lägenhet och det är också 

jättetypiskt att dom har tagit steget att flytta hemifrån men att dom flyr till sina föräldrar. 

Det är många som har en egen lägenhet men äter varenda måltid hemma hos sina 
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föräldrar eller tvättar hemma hos sina föräldrar eller att föräldrarna kommer dit och städar 

och att de handlar ihop och såhär.                                       

                                                                                        (Handläggare kommun BETA) 

 

Flera av handläggarna uttrycker att Johannes mamma representerar gruppen anhöriga 

som med störst sannolikhet kommer att uppfattas som en anhörig i behov av stöd. 

Handläggarna i kommun ALFA förklarar att det är vanligt att de stöttar upp anhöriga 

som Johannes mamma, eftersom det är den anhöriggruppen som syns mest och som tar 

kontakt med handläggarna när de oroar sig för sina närstående.  

    En handläggare från kommun BETA ger exempel på vilka anhöriga hon uppfattar 

vara i behov av stöd. En annan handläggare från kommun ALFA säger att det inte är 

självklart att det är de anhöriga som gör mest väsen av sig som har störst behov stöd. 

 

Dom som själva har förmåga att ta kontakt… det behöver ju inte vara dom som har störst 

behov alltid.                                                                     (Handläggare kommun ALFA) 

 

 

Om jag ska vara riktigt ärlig på den frågan så är det ju många gånger föräldrar som ringer 

och är lite stridiga om du förstår vad jag menar. Det är ofta då man tänker ”Det hade nog 

varit bra för honom om han hade fått komma och prata med någon”.   

               (Handläggare kommun BETA)                                                                 

 

Tidigare forskning (Jönsson et al. 2011) visar att anhöriggrupper och utbildande 

interventioner skapar en igenkänningsfaktor som har en positiv effekt på anhöriga till 

närstående med psykisk ohälsa. Att de anhöriga får kunskap om den närståendes 

sjukdom gör det dessutom möjligt för dem att finna redskap att hantera den 

självupplevda stressen. Några av handläggarna menar att man, i möte med anhöriga som 

till exempel Johannes pappa, bör arbeta med att motivera dem att söka stöd. Andra 

handläggare menar att det inte är deras uppgift att arbeta med att motivera anhöriga som 

inte vill ta emot anhörigstöd. En av handläggarna från kommun ALFA poängterar att 

det hade varit väldigt bra med ett fungerande anhörigstöd, som kan erbjuda individuella 

samtal och anhöriggrupper. Hon menar att det kan vara bra för anhöriga, som Johannes 

pappa, att känna att han inte är ensam i sin situation: 

 

Det är ju det att man önskar att man kunde säga att ”Du vet det finns andra pappor som 

har barn som dom är oroliga för och det kanske skulle vara värdefullt för dig att utbyta 

erfarenhet med dom om hur det är att ha ett barn som gör på det viset och som man är 

orolig för eller om vi kan hjälpa dig på något annat sätt”. Ja det hade ju varit fint om vi nu 

hade haft en sån där grupp men det har vi ju inte.          

                                                                                                               (Handläggare kommun ALFA) 

 



 

 

 

34 

 

En handläggare i kommun BETA förklarar varför det är så viktigt med stöd till anhöriga 

med närstående med en psykisk funktionsnedsättning:  

 
Det är ju verkligen en målgrupp som behöver det [stöd] för det är inte så att man bara haft 

det lite besvärligt med… att man har ett barn som har en funktionsnedsättning utan man 

har haft problem med kontakten med barnet. Man kanske måste vara hemma från jobbet 

och många gånger är det mycket missbruk och våld inblandat.                                                          

                                                                                        (Handläggare kommun BETA) 

 

Eftersom det inte finns någon anhörigkonsulent i kommun ALFA, som stöttar anhöriga 

till klienter inom socialpsykiatrin, är det istället handläggarna som får arbeta med att 

stötta de anhöriga. Handläggarna i kommun ALFA berättar hur de använder sitt 

handlingsutrymme för att kompensera bristen på anhörigstöd. De berättar hur de 

försöker att stötta de anhöriga som kontaktar dem, men menar samtidigt att det är svårt 

att få tiden att räcka till. De förklarar att de anhöriga inte är deras främsta prioritet 

eftersom deras huvudfokus ligger på klienterna.  

 

6.4 ”Många av våra klienter har inga anhöriga”. Handläggarna om klinternas 

bristande nätverk 

I intervjuerna beskriver samtliga handläggare att deras klienter många gånger saknar 

aktiva eller närvarande anhöriga. I Mannefreds (2012) rapport framkommer att 

socialarbetare inom socialpsykiatrin ofta har svårigheter att utskilja vem som är anhörig 

till personer med psykisk ohälsa. Hon menar att kan bero på att alla familjemedlemmar 

blir drabbade när någon i familjen blir sjuk, och att alla därför blir anhöriga till 

varandra. Hon menar också att det kan var svårt för socialarbetarna att förmedla stöd om 

klienten har en dålig relation till de anhöriga (Mannefred 2012, s. 31). Flera av 

handläggarna berättar att de tror att bristen på anhöriga, till klienter inom 

socialpsykiatrin, beror på att de tenderar att bränna ut kontakten med personer i familje-

och släktkretsen. Några handläggare beskriver att anledningen till den brutna kontakten 

kan bero på att den närstående befinner sig i ett missbruk som är en följd av sjukdomen. 

Flera av handläggarna menar att många av deras klienter har en längre historia av 

konflikter inom den egna familjen, vilket slutligen resulterar i en sporadisk eller bruten 

kontakt med de anhöriga.  

     Handläggarna menar att klienternas kontakt med de anhöriga många gånger gagnar 

de professionella som arbetar runt klienten. Enligt dem beror det på att anhöriga har ett 

relationskapital som de professionella saknar. Några av handläggare menar samtidigt att 
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anhörigas starka inflytande, över den närstående, ibland kan vara till skada. En 

handläggare ger ett exempel om att ifrågasättande anhöriga kan göra klienten motvilligt 

inställd till de sociala interventioner som handläggaren bedömer som positiva för 

klienten. Oavsett vilken erfarenhet handläggarna har, av anhörigas delaktighet i 

klientärenden, uttrycker samtliga att anhöriga har en stort inflytande över klienten. Det 

leder indirekt till att anhöriga också har en påverkan på handläggarnas arbete. 

Handläggarna menar att närvarande anhöriga, genom sin delaktighet, både kan 

underlätta och försvåra deras arbete. De frånvarande anhöriga påverkar handläggarnas 

arbete på samma sätt, eftersom frånvaron av motiverande anhöriga kan leda till ett 

merarbete för handläggarna. En handläggare i kommun CETA säger att hon aldrig varit 

i kontakt med någon av sina klienters anhöriga. Hon beskriver det bristfälliga nätverket 

på följande vis: 

 

Många av dom har inga anhöriga. Det kan vara anhöriga som blivit svikna gång på gång 

på grund av till exempel missbruk och själva tagit avstånd. Det är inte helt ovanligt. De 

har blivit ensamma och har inga direkta vänner eller så runtomkring sig längre.                                               

                                                                                         (Handläggare kommun CETA) 

 

En handläggare från kommun BETA förklarar att det kan vara den närstående själv som 

tagit avstånd från sina anhöriga: 

 

Många unga brukare som har haft det jobbigt i sina familjerelationer och sina 

familjeförhållanden mår dåligt över att dom gjort sina föräldrar illa eller varit till last för 

sina föräldrar så mycket. För det är ju ofta så att föräldrarna har varit sjukskrivna i 

perioder och det har gått ut mycket över deras arbetsliv och som sagt att det varit mycket 

missbruk och våld.                                                            

                                                                                        (Handläggare kommun BETA) 

 

Handläggarnas berättelser om klienternas bristande nätverk beskrivs även på liknande 

sätt i Syréns (2010) avhandling om anhöriga till personer med långvariga 

psykossjukdomar. Hennes studie visar att anhöriga väljer att hålla en sporadisk kontakt, 

eller att bryta kontakten med den närstående. Det fungerar som en strategi från den 

anhörigas sida för att orka med den egna vardagen, och för att finna styrka att 

fortsättningsvis stötta den närstående. Hon beskriver hur relationen till den närstående 

kan liknas vid ett medberoende, och hur de anhöriga inte släpper in utomstående av 

rädsla för att förlora kontrollen över situationen. Den anhörigas medberoende till den 

närstående stödjs av flera andra forskare (Ali et al. 2008; Pejlert 2001; Stjernswärd & 
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Östman 2008) som menar att anhöriga sällan släpper taget om sin familjemedlem, 

oavsett vilken relation den anhöriga har till den närstående.  

 

6.5 ”De osynliga anhöriga” – Kategorier av anhöriga som riskerar att inte 

uppmärksammas av de professionella 

I studien framkommer att kommunernas anhörigstöd är bristfälligt eftersom 

anhörigstödet saknas eller inte är anpassat för anhöriga med närstående inom 

socialpsykiatrin. I empirin identifierar jag dessutom sex kategorier anhöriga, vars 

närstående lider av psykisk ohälsa, som är mindre synliga än andra. Jag kallar dem för 

”de osynliga anhöriga” och betraktar dem som de anhöriga som är mest benägna att 

passera de professionella utan att erbjudas stöd.  

     Med utgångspunkt i vinjetterna visar det sig att handläggarna har olika uppfattningar 

om vem som är anhörig och vilka anhöriga som uppfattas vara i behov av stöd. Enligt 

Lipsky (2010) är det gräsrotsbyråkraten som skapar klienten. Det gör hon utifrån sin 

egen förförståelse och sina egna erfarenheter om vem som är i behov av sociala insatser, 

och därför uppnår klientstatus. I intervjuerna med handläggarna tydliggörs att den 

anhöriga blir till utifrån handläggarens förförståelse om vem som är anhörig och vem 

som är anhörig i behov av stöd. Hur handläggaren skapar den anhöriga, och den 

anhöriga i behov av stöd, kan därför jämföras med Lipskys (2010) teori om hur 

gräsrotsbyråkrater kategoriserar klienter utifrån sin förförståelse om vem som är en 

klient.  I empirin finner jag ett mönster av sex kategorier anhöriga som riskerar att inte 

erbjudas anhörigstöd. Det beror antingen på att handläggarna inte kommer i kontakt 

med dessa anhöriga eller att handläggarnas föreställning om ”den behövande anhöriga” 

gör dem mindre uppmärksamma på de anhöriga som faller utanför ramarna för den egna 

förförståelsen. Det kan även bero på att organisationen saknar resurser och kunskaper 

för att förmedla stöd till just dessa anhöriga.  

    Den första identifierade kategorin anhöriga, som är mindre benägen att erbjudas stöd, 

är personer som inte talar svenska och/eller som uppfattas vara präglade av ”annan 

kulturell bakgrund”. Anledningen till att dessa anhöriga inte erbjuds stöd beror på att 

handläggarna inte har kunskaper eller resurser för att erbjuda direkt anhörigstöd till 

personer som inte talar svenska. Trots att handläggarna uppfattar att Samiras (Bilaga 1) 

familj är i behov av direkt anhörigstöd menar de att det är svårt att förmedla stöd till 

dessa anhöriga. Handläggarna gör den bedömningen utifrån att de inte har kännedom 
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om hur anhörigstödet arbetar med personer som inte talar svenska. Handläggarna från 

kommun BETA menar att de inte känner till om anhörigkonsulenterna kan erbjuda 

samtalsstöd till anhöriga som inte talar svenska. De har inte heller några erfarenheter av 

att referera dessa anhöriga vidare till anhörigkonsulent. Handläggarna i kommun ALFA 

och kommun CETA menar att de inte har något fungerande formellt anhörigstöd.  Det 

är därför svårt att utskilja ett mönster för hur handläggarna förmedlar stöd till anhöriga 

som inte talar svenska. Det är däremot tydligt att vissa handläggare har föreställningar 

om och/eller erfarenheter av att det är svårare att förmedla anhörigstöd till personer som 

inte talar svenska och/eller är av ”annan kulturell bakgrund”. Handläggarna menar att 

klienten och hennes anhöriga alltid har rätt till tolk i möte med myndigheter. Däremot 

har ingen av handläggarna erfarenheter av förmedling av direkt anhörigstöd till personer 

som inte talar svenska. Några handläggare uttrycker även att personer med ”annan 

kulturell bakgrund” kan ha andra önskemål om vilket sorts stöd de är i behov av med 

hänsyn till deras kultur:  

 

[…] man har ju en tolk i ett möte eller har telefontolk… så att… det blir inga problem när 

det gäller språket så. […] Mm [paus] Ja du tänker utifrån anhörigstödet… utifrån det som 

finns? Ja jag vågar inte säga hur dom arbetar där riktigt. Nej. 

                                                                                                               (Handläggare 1 kommun BETA) 

 

 

[…] man får ju tänka på att man kanske börjar mer från grunden och informerar mycket 

och att man lyssnar av. Vad är det dom vill för dom kanske inte vill samma saker 

som…andra…svenska familjer vill…ehm…med hänsyn till deras kulturer och så. […] 

(Handläggare 2 kommun BETA) 

 

 

Det [tolk] hade hon [Samiras mamma] säkert fått om det funnits något anhörigstöd att 

tala om alltså. Om hon hade gått på psykosmottagningen och haft stöd så hade hon ju haft 

tolk med sig. Men det är så dåligt utbyggt i kommunen så det är svårt att säga hur det 

skulle kunna vara.  

                                                                                       (Handläggare kommun ALFA) 

 

Den andra identifierade kategorin anhöriga är de personer som inte erkänns som 

anhöriga, trots att de är aktivt deltagande i den närståendes liv. Det beror på att 

handläggaren inte uppfattar dem som delaktiga, eftersom hon inte kommer i kontakt 

med dem. Det kan bero på att klienten inte inkluderar dem i behandlingsarbetet, vid 

vårdplaneringar och andra möten eller benämner dem som anhöriga vid kartläggning av 

socialt nätverk. I det här fallet menar handläggarna att det är upp till klienten själv att 

avgöra vilka som ska vara delaktiga i behandlingsarbetet. Eftersom det är klienten själv, 

som avgör vilka anhöriga som handläggarna kommer i kontakt med, möter de därför 
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inte alltid de anhöriga som stöttar den närstående. Handläggarna kan därför inte erbjuda 

stöd till dessa anhöriga. Handläggare från kommun BETA och kommun CETA 

förklarar: 

Det är ju upp till den enskilda vem den vill ha med. Det är ju ingenting som jag kan… 

tvinga fram.                                                             

                                                                                       (Handläggare kommun CETA) 

  

Alltså vårt jobb är ju att jobba för den hjälpsökande… så det är alltid dennes vilja om 

man säger så. Det är många som inte vill ha föräldrarna med sig… för dom kan ha dåligt 

samvete för att dom varit så krävande…så dom vill gärna att familjerna ska slippa.                                                

                                                                                          (Handläggare kommun BETA) 

 

Den tredje identifierade kategorin anhöriga är personer som inte är myndiga dvs. barn 

och ungdomar under 18 år. Grant et al. (2008) förklarar i sin forskning hur unga 

personer, med närstående med psykisk ohälsa, är särskilt utsatta och riskerar att själva 

drabbas av mental ohälsa och depressionssjukdomar. En handläggare från en av 

kommunerna lyfter fram hur utsatta dessa barn och ungdomar är. Hon förklarar att hon 

upplever att situationen för barn och ungdomar, till närstående med psykiska 

funktionsnedsättningar, inte tas på allvar och att dessa unga anhöriga riskerar att ”falla 

mellan stolarna”. Hon beskriver att barnen egentligen inte är deras ansvarsområde, men 

att de har en anmälningsplikt, och därför anmäler när de misstänker att ett barn far illa. 

Hon uttrycker att ”det är skrämmande att barn inte fångas upp av socialtjänsten”, och 

förklarar att hon känner till ärenden där socialtjänsten tagit emot anmälningar från 

hennes förvaltning utan att hon sett någon förbättring:  

 

[…] Säg att man har anmält oro för en liten pojke som kanske har en mamma som är 

jättedeprimerad och som har en bipolär sjukdom. Han ligger varje natt bredvid henne i 

sängen och vågar inte sova. Han är självmordsvakt. Han är rädd att hon ska ta livet av sig 

om han somnar. Han är rädd när han är i skolan för att mamman ska somna. Han vill inte 

åka till sin stödfamilj som han fick av barn-och familj för han tänker att mamma är död 

när han kommer hem. Om han inte passar henne.  

 

Den fjärde identifierade kategorin är de anhöriga som inte anses vara i behov av stöd. 

Handläggarna menar att de tror att den här gruppen anhöriga är relativt vanlig. De 

menar att de oftast förmedlar stöd till de anhöriga som upplevs som ”stridiga”. I 

vinjetten med Johannes frånsäger sig pappan det anhörigstöd som erbjuds. Alla 

handläggarna påtalar att mamman i vinjetten är i behov av stöd, medan bara några av 

handläggarna påtalar att pappan också är i behov av stöd. Tidigare forskning (Corrigan 

& Miller 2004; Grant et al. 2008; Phelan et al. 1998; Phillips et al. 2004) visar hur 
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anhöriga till personer med psykisk ohälsa tenderar att självstigmatisera. De väljer därför 

att inte söka stöd utanför familjen eftersom de känner skam och är rädda för ett dåligt 

bemötande från omgivningen. En av handläggarna förklarar att det är viktigt att man 

arbetar med att motivera anhöriga som Johannes pappa att söka stöd. Hon menar att det 

är viktigt att tänka på hur man formulerar sig, när man försöker att motivera anhöriga 

som självstigmatiserar, för att försöka att normalisera erfarenheten av att vara anhörig 

till en person med psykisk ohälsa:  

 

 […] jag tror att ta det steget att man kanske tar kontakt med en egen psykolog eller 

kurator på landstinget… speciellt för en man i hans ålder… han är väl medelålders och 

det är fortfarande tabubelagt […] jag tror att det handlar ganska mycket om hur 

handläggaren lägger fram informationen. Ja-a. För att om han skulle gå till 

anhörigstödjaren och prata är det ju inte bara för hans egen skulle utan för Johannes skull 

också. Att man säger att han kan få lite tips... och ja-a… att dom även har grupper ibland 

där man kan träffa föräldrar som är i samma situation. Och ta bort den här tabustämpeln.  

                                                                                        (Handläggare kommun BETA) 

 

Den femte identifierade kategorin rör sig om anhöriga som är aktiva i personens liv men 

som inte uppfattas som anhöriga av handläggarna, med anledning av normativa 

föreställningar om vem som är en anhörig. Dessa anhöriga definierar Socialstyrelsen 

(2013) i sin begreppsanvändning som ”annan person”. I vinjetten om Samira uppfattar 

majoriteten av handläggarna inte hennes mostrar och morföräldrar som anhöriga, trots 

att de beskrivs som informella stödgivare. Problemet uppstår då handläggaren inte 

erkänner en ”annan person” som anhörig, med anledning av normativa föreställningar 

om vem som är familj. Andra exempel på aktiva anhöriga, som riskerar att inte 

uppfattas som anhöriga, är professionella, vänner och bekanta. Några handläggare 

förklarar att klientens bristande kontakt med ursprungsfamiljen gör att hon ibland 

bygger nätverk av andra personer. Samtidigt förklarar flera av handläggarna att deras 

klienter ”saknar anhöriga” eftersom de inte har kontakt med ursprungsfamiljen. Det 

finns en motsägelse när handläggarna uttrycker att klienten ”saknar anhöriga” samtidigt 

som de uttrycker att klienten knyter nya nära relationer, för att kompensera den 

bristande kontakten med ursprungsfamiljen. Det finns därför en risk att handläggarna 

inte betraktar klientens nätverk, som består av andra personer utöver ursprungsfamiljen, 

som anhöriga.  Handläggarna kan därför gå miste om att erbjuda anhörigstöd till 

klientens alternativa nätverk. En av handläggarna från kommun CETA förklarar att det 

är vanligt att klienter kompenserar ursprungsfamiljen med nya relationer: 
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[…] Många av dessa personer är väldigt ensamma och har kanske byggt upp relationer 

med andra personer. Det kan till exempel röra sig om en god man eller en förvaltare. 

Eller att de har en nära relation till sin socialsekreterare.                                                               

                                                                                        (Handläggare kommun CETA) 

 

 

Den sjätte identifierade kategorin är de anhöriga vars närstående inte har en diagnos. De 

personer som inte har en diagnos uppnår inte klientstatus och aktualiseras därför inte 

inom socialpsykiatrin. Handläggarna kommer då inte i kontakt med de anhöriga som 

stödjer en närstående som inte genomgått en psykiatrisk utredning och blivit 

diagnostiserad.  

 

För att komma i kontakt med familjen så ska klienten ha en diagnos. Mm. Är de osäkra 

och personen inte har någon diagnos då är det ju egentligen landstinget som ska ansvara 

och de har ju jättemycket stöd att sätta in.                            

                                                                                        (Handläggare kommun BETA) 

 

[…] Det är ju flera mottagningar landstinget som jobbar mycket med anhöriga men… 

allmänpsykiatrin till exempel gör inte det överhuvudtaget. […] Det beror på vad din 

anhöriga har för diagnos som avgör om du får stöd eller inte.  

                                                                                         (Handläggare kommun ALFA) 

 

Enligt Lipsky (2010) är det gräsrotsbyråkraten som skapar klienten inom ramen för det 

egna handlingsutrymmet. Det är den professionella som kategoriserar den enskilde och 

utifrån sin förförståelse avgör om personen uppnår klientstatus. Lipskys (2010) teori om 

hur klienter skapas kan även överföras på hur professionella skapar anhöriga. I och med 

anhöriglagstiftningen kan anhöriga ses som en ny klientgrupp där professionella 

kategoriserar huruvida den anhöriga är i behov av stöd. I samtal med handläggarna 

uppfattar jag att de som främst erhåller stöd är de anhöriga som är aktivt delaktiga, eller 

de anhöriga som är ”lite stridiga”. Att det är aktivt delaktiga och ”lite stridiga” anhöriga, 

som betraktas som behövande anhöriga, kan göra det svårt för handläggarna att 

upptäcka ”de osynliga anhöriga”. Det innebär att anhöriga som till exempel Johannes 

pappa och Samiras mostrar och morföräldrar är svårare att uppfatta som anhöriga i 

behov av stöd. Det kan leda till att de professionella inte motiverar dessa anhöriga att 

söka stöd.  

    Forskning (Fernandez & Rainey 2006) visar att gräsrotsbyråkrater efterfrågar 

utarbetade riktlinjer vid implementering. Den beskriver även att strategier och 

målsättningar är nödvändigt för att gräsrotsbyråkraterna ska lyckas med att rutinisera en 

policy i det vardagliga arbetet. Jag befarar att det främst är ”de osynliga anhöriga” som 
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ligger i riskzonen för att ”falla mellan stolarna” fram till dess att kommunen utarbetat 

rutiner för att förmedla ett formellt anhörigstöd. I dagsläget erbjuds den anhöriga stöd 

inom ramen för handläggarens kunskaper om anhöriglagstiftningen och kommunens 

resurser för att förmedla anhörigstöd. Det är dessutom upp till den enskilda 

handläggaren att informera den anhöriga om anhörigstödet. Huruvida den anhöriga får 

ta del av informationen vilar på handläggarens kunskaper om anhöriglagstifningen. 

Handläggarens förförståelse, om vem som är en anhörig i behov av stöd, blir också 

avgörande för om den anhöriga blir informerad om anhörigstödet. De anhöriga, som 

handläggaren inte kategoriserar som behövande anhöriga, riskerar därför att inte 

informeras om vilket anhörigstöd som finns att tillgå. I slutändan kan det resultera i att 

de mest behövande anhöriga riskerar att förbises trots att kommunen ska träda in. 

 

6.6 Sammanfattning 

I studien framkommer att handläggarna betraktar både direkt och indirekt stöd som 

anhörigstöd. Att handläggarna har olika uppfattningar om vad anhörigstöd egentligen 

innebär gör det svårt för dem att förhålla sig till socialtjänstlagen 5 kap. 10 § som 

reglerar att anhöriga ska erbjudas stöd. Handläggarna känner inte heller till om det finns 

någon policy, rörande implementeringen av anhörigstödslagstiftningen, i den egna 

kommunen. Det framkommer även att handläggarna inte fått några anvisningar från 

ansvariga inom organisationen för hur de ska förhålla sig till paragrafen vid 

handläggningsprocessen. Några handläggare föreslår att ett biståndsbelagt anhörigstöd 

skulle vara till hjälp för att försäkra att den anhöriga erbjuds det stöd som den har rätt 

till.  

    Samtliga kommuner har ett direkt anhörigstöd i form av individuella samtal och/eller 

samtalsgrupper för anhöriga. Detta stöd riktar sig främst till andra anhöriggrupper än till 

anhöriga till närstående med psykiska funktionsnedsättningar. I två av kommunerna 

menar handläggarna att anhörigstödet inte är anpassat för anhöriga till närstående som 

är aktualiserade inom socialpsykiatrin. I en av kommunerna menar handläggarna att de 

brukar hänvisa anhöriga till anhörigkonsulenterna, men att de inte känner till vilket stöd 

konsulenterna kan erbjuda. 

    I studien framkommer att handläggarna anser att den anhöriga är en person i den 

närståendes direkta närhet. Handläggarna har däremot olika uppfattningar om vem som 

är en anhörig i behov av stöd. I resultatet redovisas sex olika kategorier av anhöriga som 
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riskerar att inte fångas upp av de professionella. Det beror på att handläggarna inte 

identifierar dem som anhöriga eller att de inte kommer i kontakt med dessa anhöriga. 

Handläggarna menar också att det är svårt att förmedla anhörigstöd till personer som 

inte talar svenska. Några av dem menar även att det är svårt att förmedla direkt 

anhörigstöd till personer som av kulturella skäl ser det som sin plikt att vårda och stödja 

närstående. Handläggarna förklarar att kommunerna behöver mer kunskap för förmedla 

stöd till anhöriga som inte talar svenska, och till anhöriga med ”annan kulturell 

bakgrund”. De menar att kommunerna behöver mer resurser för att tillgodose behovet 

av stöd till anhöriga som stödjer närstående med psykisk funktionsnedsättning. 

Handläggarna beskriver att de i dagsläget har för lite kunskaper om hur de ska tillämpa 

anhöriglagstiftningen inom handläggningsprocessen, och efterfrågar formella riktlinjer 

för hur de ska implementera anhörigstödet i organisationen. 

 

7 Diskussion 

I metoddiskussionen reflekterar jag över för-och nackdelar med valet av metod, hur 

metoden kan ha påverkat intervjupersonerna och vidare resultatets utfall. I 

slutdiskussionen för jag en diskussion om studiens frågeställningar och dess resultat. 

Avslutningsvis ger jag förslag på vidare forskning utifrån de resultat som framkommit i 

studien.  

 

7.1 Metoddiskussion 

I studien arbetade jag med triangulering där jag kombinerade vinjetter med kvalitativa 

intervjuer. Det gjorde jag främst för att jag ansåg att det var nödvändigt att använda 

olika metoder för att besvara forskningsfrågorna. Jag anser att de blandade metoderna 

har förutsatt varandra för att få en helhetsbild av hur den anhöriga skapas fram till hur 

den anhöriga får ta del av stödet. Fördelen med trianguleringen var att det genererade ett 

omfattande material som var både djupt och brett, vilket gav mig en helhetsbild av hur 

handläggarna arbetar med implementeringen. Nackdelen med trianguleringen var att det 

innebar ett merarbete att arbeta med flera olika metoder. Att först utarbeta två 

metodologiska redskap och sedan arbeta med det omfattande materialet, inom tidsramen 

för studien, innebar att jag var tvungen att utelämna en hel del intressant stoff.  

Huruvida triangulering med vinjetter stärkt studiens validitet kan ifrågasättas, eftersom 

jag anser att vinjetter också kan påverka intervjupersonen att tänka i en särskild riktning. 



 

 

 

43 

 

En av fördelarna med vinjetterna var däremot att studiens syfte förstärktes när jag, med 

hjälp av vinjetterna, kunde exemplifiera i vilka situationer det kan vara aktuellt för 

handläggarna att förmedla anhörigstöd. Flera av handläggarna menade att de kunde 

relatera till vinjetterna, och att de påminde om situationer som de själva ställs inför i sitt 

arbete. Resultatet kan inte säga något om hur handläggare generellt kategoriserar 

anhöriga. Det kan däremot ge en förståelse för vilka personer i vinjetterna som dessa 

handläggare identifierar som anhöriga. Med hjälp av vinjetterna besvaras därför 

forskningsfrågorna om hur den anhöriga skapas i mötet med handläggaren, och vilka 

anhöriga som anses vara i behov av stöd. Jag vill däremot framhålla att vinjetterna 

indirekt tvingat intervjupersonerna att förhålla sig till en färdig situation. Det innebär att 

handläggarna kanske inte hade agerat på samma sätt om de ställts inför en liknande 

situation i verkligheten. Det finns även en risk att vinjetternas innehåll påverkat 

intervjupersonerna, och att de fortsatt att förhålla sig till vinjetterna även vid frågor som 

inte hade med vinjetternas innehåll att göra.  

    Eftersom vinjetterna inte kunde besvara forskningsfrågan om hur handläggarna 

tillämpar lagen om anhörigstöd krävdes ett annat metodologiskt verktyg för att besvara 

denna frågeställning. Att arbeta med triangulering gjorde det möjligt för mig att utforma 

kvalitativa intervjufrågor, som hjälpte mig att besvara hur handläggarna rent praktiskt 

förmedlar stöd till den anhöriga. I efterhand tänker jag att den semi-strukturerade 

intervjuformen kanske resulterade i att vissa handläggare fick bättre förutsättningar för 

att svara informativt på vissa frågor, eftersom frågeföljden tedde sig olika för 

intervjupersonerna. Jag upplevde det däremot som en fördel med att arbeta med en 

semi-strukturerad intervjuform, eftersom det gjorde det möjligt för mig att anpassa 

frågeföljden till samtalet. Det gjorde att samtalen kändes avslappnade och naturliga. 

 

7.2 Slutdiskussion 

Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 10 § ska kommuner erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en 

person som har funktionshinder. Den lagen omfattar även de anhöriga som vårdar en 

närstående med en psykisk funktionsnedsättning. I Socialstyrelsens (2013) vägledning, 

till kommunerna, för tillämpning av paragrafen, beskrivs att det är förvaltningen som 

har det yttersta ansvaret att avsätta medel för att kommunens chefer ska kunna fullfölja 

uppgiften att utveckla anhörigstödet. Det är sedan cheferna som har ansvaret att göra 
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uppföljningar och att arbeta för en samverkan mellan socialtjänsten och hälso-och 

sjukvården. I kontakt med socialpsykiatrins handläggare visar det sig däremot att 

anhörigstödet inte är utformat för anhöriga till närstående med psykiska 

funktionsnedsättningar. Det anhörigstöd som finns i kommunerna riktar sig istället till 

andra anhöriggrupper. Handläggarna menar att kommunerna varken har kunskaper eller 

resurser för att arbeta med att förmedla stöd till anhöriga med närstående med psykisk 

ohälsa. I en av kommunerna berättar handläggarna dessutom att anhörigkonsulenten 

avsiktligen prioriterat bort ett samarbete med socialpsykiatrin. Det gjordes med 

anledning av att denna anhöriggrupp uppfattades som särskilt besvärlig av konsulenten. 

Handläggarna i kommunerna menar att det inte finns några riktlinjer för 

implementeringen av anhöriglagstiftningen. De menar vidare att det inte finns ett 

formaliserat stöd för anhöriga till närstående med psykisk ohälsa. De har därför inte 

rutiniserat anhörigstödet som en del av handläggningsprocessen.  

    Handläggarna menar att det är svårt att hänvisa de anhöriga till ett anhörigstöd som 

inte finns. Några av handläggare väljer därför att referera anhöriga vidare till 

landstinget. Att handläggarna hänvisar anhöriga till en annan huvudman, eftersom den 

egna organisationen saknar resurser, kan ses som ett misslyckade från kommunens sida 

då den inte tillhandhåller den service som medborgarna har rätt till. Handläggarna 

beskriver även att de försöker att kompensera organisationens brist på anhörigstöd. Det 

gör de genom att stötta de anhöriga och att bevilja insatser till klienter, som indirekt 

gagnar anhöriga genom minskad ansvarsbörda. Jag tror att bristen på formellt 

anhörigstöd leder till att handläggarna får en arbetsbelastning som skulle kunna 

reduceras, genom att införa riktlinjer och målsättningar för hur anhörigstödet ska 

implementeras. Det skulle ge handläggarna rutiner för hur de ska förmedla stödet, och 

samtidigt fördela ansvaret för anhörigstödet inom organisationen. Trots att det är 

organisationens ansvar att avsätta ekonomiska medel för anhörigstödet, och chefernas 

ansvar att utforma och introducera ett policyprogram för handläggarna, finns det i 

dagsläget inget anhörigstöd för anhöriga till närstående med psykisk ohälsa. Det är 

istället handläggarna som fritt implementerar anhörigstödet utifrån sina egna tolkningar 

av lagstiftningen. Att handläggarna tolkar lagstiftningen på olika sätt gör förmedlingen 

av anhörigstödet godtyckligt, eftersom handläggarna har varierande förståelser om vad 

anhörigstöd innebär. Att handläggarna dessutom har olika uppfattningar om vem som är 

anhörig, och vem som är anhörig i behov av stöd, riskerar att utelämna vissa anhöriga. 
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Bristen på ett utarbetat stöd, för anhöriga till närstående med psykisk 

funktionsnedsättning, gör det dessutom omöjligt för handläggarna att hänvisa den 

anhöriga vidare till en anhörigkonsulent.  

    Med utgångspunkt i studiens resultat vill jag hävda att handläggarna ser ett behov av 

anhörigstöd för sina klienters anhöriga. Att kommunerna däremot valt att inte prioritera 

att utveckla anhörigstödet, för anhöriga till närstående med psykiska 

funktionsnedsättningar, ger en ökad arbetsbelastning för handläggarna. Att 

kommunerna inte heller utarbetat riktlinjer, för hur handläggarna ska implementera 

anhöriglagstiftningen, gör att ”de osynliga anhöriga” är de som med störst sannolikhet 

riskerar att ”falla mellan stolarna”. De är därför särskilt utsatta, och riskerar att själva 

drabbas av mental ohälsa och depression. Det är något som kommunen däremot skulle 

kunna avhjälpa med ett formaliserat anhörigstöd och riktlinjer för implementering av 

anhörigstödet i organisationen.   

 

7.3 Vidare forskning 

I min research inför studien hade jag svårt att finna information om hur socialpsykiatrin 

arbetar med att förmedla anhörigstöd. Jag kunde inte heller finna några utvärderingar 

kring om det stöd som förmedlats till anhöriga faktiskt gagnat dem. Jag förslår därför att 

anhörigstödet bör utvärderas i de kommuner som etablerat ett anhörigstöd. Det bör 

göras för att undersöka om det etablerade stödet varit till nytta för de anhöriga. En 

utvärdering är också viktig för att undersöka om det är det erbjudna stödet som de 

anhöriga önskar, eller om anhöriga har andra förslag på hur kommunen kan utforma ett 

anhörigstöd som passar dem. 

    Eftersom anhörigstödet i kommunerna inte är anpassat till socialpsykiatrin, bör 

framtida forskare undersöka hur stödet kan anpassas till just denna anhöriggrupp. I 

studiens resultat redovisas sex identifierade kategorier som av olika anledningar är 

mindre benägna att erbjudas anhörigstöd. De riskerar därför att drabbas av mental 

ohälsa på grund av den närståendes psykiska funktionsnedsättning. Intressant för 

framtida forskning är att undersöka hur professionella kan uppmärksamma och motivera 

dessa anhöriga att söka stöd, samt att ta reda på hur anhörigstödet kan anpassas även för 

dessa anhöriga. I studien framkommer även intressant information om att handläggarna 

har svårt att förmedla stöd till anhöriga som inte talar svenska. Det framkommer även 

att handläggarna upplever att personer med ”annan kulturell bakgrund” har ett behov av 
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ett annat sorts anhörigstöd. Intressant för framtida forskning är därför att undersöka hur 

anhörigstödet kan nå ut till de personer som inte talar svenska.  
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Bilaga 1: Vinjett Samira 
 

Samira är 18 år gammal. Hon kom till Sverige tillsammans med sin familj som 

asylsökande från Syrien för 6 år sedan. Familjen har sedan 4 år tillbaka permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Hennes familj består av mamma, pappa, lillasyster (6 år), 

lillebror (3 år), morföräldrar och mostrar.  

Samiras föräldrar är skilda sedan ett år tillbaka men de har fortfarande en god kontakt 

med varandra för barnens skull. Samira bor tillsammans med sin mamma och lillasyster 

3 veckor i månaden. Den övriga tiden bor hon tillsammans med sin pappa och lillebror.  

Samiras morföräldrar och mostrar bor i samma kvarter som Samira och hennes mamma.  

De umgås dagligen och avlastar Samiras mamma genom att se efter både Samira och 

hennes lillasyster när mamman behöver egen tid. Samira har en lindrig 

begåvningsnedsättning och utreds för schizofreni. Hon har under det senaste året varit 

inlagd på en sluten psykiatrisk avdelning eftersom hon drabbats av återkommande och 

långvariga psykoser. Efter ett år på avdelningen blir Samira utskriven. De har ansökt om 

insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) men fått 

avslag eftersom hon inte tillhör en personkrets.  Samiras mamma vill helst att hennes 

dotter ska få möjligheten att flytta till ett eget boende eftersom hon nyss fyllt 18 år. I 

dagsläget har Samira inga biståndsbedömda insatser. Samiras mamma känner oro och 

rädsla inför att dottern ska återvända till hemmet. Hon vet inte hur hon ska hantera sin 

dotter eftersom hon upplever att hon blivit personlighetsförändrad efter psykoserna. 

Samira har agerat våldsamt både gentemot personalen på sjukhuset och mot familjen.  

Samiras mamma menar att hennes dotter är i behov av ständig tillsyn eftersom hon har 

ett utåtagerande beteende och riskerar att skada både sig själv och andra. Samiras 

mamma påbörjade sin skolgång på SFI för att lära sig svenska men kunde inte slutföra 

sin utbildning eftersom hon inte ville lämna Samira hemma utan tillsyn. Det har gjort att 

Samiras mamma isolerat sig och inte heller kan det svenska språket särskilt bra. Hon har 

därför svårt att kommunicera på något annat språk än arabiska. Samiras föräldrar känner 

att de inte orkar ta hand om sin dotter längre. Sedan hon flyttade hem efter 

sjukhusvistelsen har hon uttryckt ett våldsamt beteende gentemot sina småsyskon och 

den övriga familjen. Familjen säger att de inte vet hur de ska hantera Samira. Nu har 

även morföräldrarna och mammans systrar börjat ta avstånd ifrån Samira och hennes 

mamma. Mamman får därför ingen avlastning från släktingarna längre.   
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Bilaga 2: Vinjett Johannes 

 
Johannes är 26 år gammal. Han är diagnostiserad med borderline och bipolär sjukdom. 

Han har ett självskadebeteende som tar uttryck i att han självmedicinerar med alkohol 

och receptbelagda läkemedel.  

Johannes har ingen sysselsättning. Han pendlar mellan att bo i den egna lägenheten och 

hemma hos sina föräldrar beroende på hans stämningsläge. När Johannes drabbas av 

depressiva skov brukar han isolera sig i det egna hemmet och har svårt att ta itu med sin 

vardag. Ibland upplever Johannes depressionerna som outhärdliga. Dessa perioder bor 

Johannes hos sina föräldrar eftersom han inte vill vara ensam i den egna lägenheten. 

Johannes hotar ofta sina föräldrarna med att ta sitt liv. Johannes föräldrar arbetade heltid 

tills för två år sedan. Pappan valde sedan att gå ner i arbetstid för att finnas till hands för 

sin son under hans depressioner. När pappan fortfarande arbetade heltid brukade 

Johannes ringa honom under arbetstid och hota med att skada sig själv. Det resulterade i 

att Johannes pappa ibland fick skjutsa Johannes till akutpsykiatrin under arbetstid. 

Johannes tillstånd har tärt väldigt hårt på pappan som är mycket orolig för sin son. 

Johannes mamma har uppmuntrat sin man att uppsöka en samtalskontakt. Johannes 

pappa tror inte att det hjälper att gå och prata med en hjärnskrynklare och har därför 

avstått från att söka hjälp.   

Johannes föräldrar upplever att stödgivandet gjort dem trötta och att de har svårt att 

hantera sin son. De vet inte längre hur de ska stötta Johannes eftersom han verkar 

försämras i sin sjukdom och de anser nu att de behöver stöd utifrån.  

Du som handläggare kommer i kontakt med Johannes och hans mamma då de kontaktar 

dig för att ansöka om boendestöd.  

Johannes mamma menar att det är viktigt för dem (mamman och pappan) att de får 

insyn i stödarbetet med Johannes eftersom han delvis bor hemma hos dem. Johannes är 

tveksamt inställd till om föräldrarna ska få ta del av något som rör honom trots att han 

periodvis bor hemma hos sina föräldrar. Johannes mamma menar att det är viktigt att de 

får information från de inblandade i ärendet hur de ska hantera Johannes. Hon vill även 

att de blir underrättade av handläggare och boendestödjare om Johannes försämras i sin 

sjukdom eller blir inlagd på akutpsykiatrin utan deras kännedom.  
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

1 Hur den anhörige identifieras 

1.1 Vem är anhörig? 

1.2 Hur identifierar du vilka anhöriga som är i behov av stöd? 

1.3 Beskriv en situation då du upplevt att det varit svårt att identifiera vem som är 

anhörig och i behov av stöd.  

 

2 Socialsekreterarens rutiner i handläggningsprocessen och hur stödet förmedlas 

2.1 Vad är anhörigstöd? 

2.2 Hur ser dina rutiner ut för att förmedla anhörigstöd?  

2.3 Hur förmedlar du stöd till anhöriga som är i behov av direkt stöd? 

2.3.1 Hur når du de anhöriga som kan vara i behov av direkt stöd?  

2.4 Hur inkluderas de anhöriga vid handläggningen av indirekt stöd? 

2.4.1 Ge exempel på hur rutinerna för förmedling av indirekt stöd ser ut. 

2.5 Gör du uppföljningar med den anhörige om hur den upplever stödet? (Om nej: Finns 

sådana rutiner på arbetsplatsen? Om inte: Var sker uppföljningen/utvärderingen av 

anhörigstödet?) 

 

3 Handläggarnas självupplevda kunskaper och resurser 

3.1 Hur har dina arbetsrutiner rörande förmedlingen av anhörigstöd förändrats sedan 

lagändringen i socialtjänstlagen kap 5: 10 §? (Om handläggaren inte har erfarenheter 

av arbete med myndighetsutövning innan lagändringen: Har du fått vägledning eller 

information om hur du som handläggare ska hantera socialtjänstlagen kap 5: 10 §?) 

3.2 Vilka resurser anser du att du behöver för att kunna förmedla stöd till anhöriga?  
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 Bilaga 4: Brev till informanterna 

Till handläggare inom socialpsykiatrin: 

Jag vänder mig till Dig då jag håller på med en studie om anhörigperspektiv i 

handläggning och den berör anhörigstödet som regleras i socialtjänstlagen 5 kap. 10 §. 

För genomförandet av studien behöver jag Din hjälp med att svara på några frågor samt 

att reflektera över två stycken vinjetter dvs. uppdiktade fall. Frågorna kommer att ställas 

för att komplettera dessa två vinjetter och för att ge studien förankring i Ditt vardagliga 

arbete.  

Ditt namn har jag fått av Din enhetschef. Studien ingår som en del i en uppsats vid 

Institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet i Växjö. Min handledare är Anders 

Lundberg tel: 0470-xx xxxx.  

 

I studien deltar handläggare från olika kommuner. Kommunerna kommer att fingeras 

och få en fiktiv benämning för att minska risken att avslöja respondentens identitet. 

Eftersom Din enhetschef förmedlat mig Dig som kontakt vet hon/han om att jag 

efterfrågat handläggare på Din arbetsplats för att deltaga vid studien. Det finns därför en 

chans att Din enhetschef kan identifiera Ditt deltagande. Intervjun kommer däremot att 

genomföras utan att Du behöver avslöja Din identitet. De uppgifter Du lämnar till mig 

vid intervjutillfället kommer endast att bearbetas av mig och redovisas på ett sådant sätt 

i uppsatsen så Din identitet inte röjs. Samtalet under intervjun kommer att spelas in och 

kommer endast att höras av mig som intervjuare. Det inspelade samtalet kommer genast 

att raderas efter transkribering. Intervjun beräknas att ta cirka en timme. Deltagandet i 

studien är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta studien. 

Jag är tacksam för ditt deltagande.  

 

Har Du några frågor om studien får Du gärna kontakta mig på tel: 070-xxx xx xx 

 

Med vänlig hälsning: Sandra Söderberg 
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