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Abstract  

Titel: Lagen om anhörigstöd 

Författare: Katrin Carlsson och Moa Fahlgren 

 

De äldre med demensdiagnos är en växande grupp i samhället och idag finns det många anhö-

riga som vårdar och stödjer personer med demensdiagnos i Sverige. Det är många gånger krä-

vande att vara anhörig då den sjuke kan vara glömsk och kraftigt förvirrad. Vi anser att det är 

viktigt för anhöriga som vårdar personer med demensdiagnos att få ett gott stöd i sin befint-

liga situation. Nu när lagen om anhörigstöd har ändrats från att kommunen ”bör” erbjuda 

stödinsatser till att kommunen ”ska” erbjuda den anhörige stöd och avlastning vill vi titta 

närmare på vad lagändringen har inneburit för de anhöriga. Syftet med studien har varit att 

undersöka vilka former av anhörigstöd som de båda kommunerna har att erbjuda, vilka anhö-

rigstödjarna är och om informationen angående anhörigstöd når dessa anhöriga. Likaså vill vi 

undersöka vilka effekter lagändringen har bidragit till för de anhöriga och vilken vision re-

spektive kommun har samt om det finns likheter och skillnader mellan de båda kommunerna. 

Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av halvstrukturerade frågor för att få en djupare 

studie där vi har intervjuat sex personer totalt, tre personer från vardera kommunen med olika 

yrkesprofessioner som arbetar med anhörigstöd. Resultatet visar bland annat att det är svårt att 

nå ut till anhöriga om att det finns stöd att få och att anhöriga har en laglig rätt till att få av-

lastning – om de önskar. Det har också framkommit i studien att det finns några grupper i 

samhället som är svåra att nå ut till att erbjuda någon form av anhörigstöd till. Kultur- och 

språkskillnad kan vara ett hinder till att ansöka om anhörigstöd och en annan anledning kan 

vara att den som vårdar personligen inte anser sig själv som en vårdare och anhörigstödjare. 

Det visar sig också att det tar tid för kommunerna att utveckla anhörigstödet och att de två 

kommunerna i vår studie har olika förutsättningar ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

 

 

Sökord: Anhöriga, demensvård, Socialtjänstlagen 
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1. Inledning 
Samhället idag består utav flera olika individer, både unga och gamla. Det borde ligga i män-

niskans natur att den högsta önskan är att få vara frisk och få leva så självständig som det nå-

gonsin går. På grund av flera olika omständigheter blir livet inte alltid som man tänkt sig eller 

önskat. Om man råkar ut för en olycka eller blir drabbad av någon sjukdom kan livet föränd-

ras för både sig själv och sina anhöriga. Att vara anhörig till en person som drabbats av en 

kraftig förvirring eller, efter en sjukdom, blivit helt personlighetsförändrad kan komma att 

innebära en stor omställning för alla inblandade och berörda personer. Vi har intresserat oss 

för detta ämne och dessa berörda personer, då äldre personer med demensdiagnos är en väx-

ande grupp i samhället samtidigt som vi hävdar att det kan vara krävande att vara anhörig till 

en närstående med demensdiagnos. Vi anser att det är viktigt för alla anhöriga att få ett gott 

stöd i sin befintliga situation. Nu när lagen om anhörigstöd har ändrats från att kommunen 

”bör” erbjuda stödinsatser till ”ska” erbjuda den anhörige stöd och avlastning vill vi titta när-

mare på vad lagändringen har inneburit för de anhöriga. Har stödet blivit bättre och hur ser det 

ut för anhöriga i vår studies två olika kommuner? Vi vill undersöka om det finns likhet-

er/skillnader på kommunens/stadsdelens anhörigstöd eller om det kan vara likadant stöd för 

anhöriga oavsett vilken kommun man bor i.  

 

Vi anser att dagens samhälle inte är fullt uppbyggt för att kunna ta god hand om alla samhälls-

invånare. Dagens socialpolitik handlar oftast om att prioritera var resurserna skall läggas i 

samhället. Med andra ord skall landets ekonomi fördelas rättvist och räcka till många olika 

verksamheter i samhället som är i behov av stort stöd och omfattande resurser. Lagarna är 

riktlinjer för vilka regler som skall råda kring olika verksamheter i vårt land. Vi intresserar oss 

för hur vårt framtida samhälle kommer att se ut. Vi anser att vi lever i ett risksamhälle där 

man bör vara frisk för att kunna få rätt sorts hjälp när man blir sjuk. Vi är oftast beroende av 

att vi har någon anhörig som kan se till så att vi får tillgång till våra rättigheter. Ett exempel 

på olikheter i samhället är om man är ekonomiskt stark så kan man köpa sig en privat vård-

hjälp och därmed kunna undvika att behöva stå i kö för en plats till exempel ett särskilt bo-

ende. Vi önskar inte att det skall finnas orättvisor och utanförskap i vårt samhälle. Vi har egna 

erfarenheter från äldre med demensdiagnos och personer med olika funktionshinder då vi har 

arbetat både inom demensvården och med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi 

anser att det är viktigt för anhöriga att de får ett bra stöd och den hjälp de önskar, något som i 

sin tur kommer den sjuke tillgodo så att båda parter kan få leva ett värdigt liv.    



 

2 

 

De anhöriga till de demenssjuka är en utsatt grupp i samhället som ofta är makar eller makor 

till den sjuke och därmed ålderstigna själva, ibland med en egen sjukdom eller med egna 

krämpor. Olika demenssjukdomar skapar stort lidande både för den som drabbats och deras 

anhöriga. Eftersom sjukdomen inte går att bota inriktas samhällets insatser på att diagnostisera 

och på olika sätt åtgärder för att mildra effekterna. Vård och omsorg om personer med de-

menssjukdom har målsättningen att ge den som är sjuk ett så bra liv som möjligt och under-

lätta för familj och vänner(Socialstyrelsen, 2010). Vi har valt att fokusera på de anhöriga till 

de demenssjuka och deras situation i dagens samhälle och vill genom vår studie kunna belysa 

de anhörigas arbetsbörda och utsatthet. Den nya lagen om anhörigstöd har varit verksam i 

snart två år och vårt fokus har legat omkring den och de effekter som den utmynnat i. Sam-

hället hade inte fungerat om anhörigas arbetskraft och frivilliga organisationer inte hade fun-

nits. Kommunerna är belastade med ett stort ansvar för demensvården inom äldreomsorgen. 

Samhällssystemet är inte tillräckligt uppbyggt för att kunna tillgodose allas behov utan kom-

munerna är beroende utav att frivilliga organisationer och att anhöriga ställer upp och hjälper 

till med olika vårdinsatser. 

 

1.1 Problemformulering  

De demenssjuka är en grupp som kräver mycket resurser i samhället och trots god anhörig-

vård så krävs det mycket resurser av samhället. Det krävs en tydlig socialpolitik som tillvara-

tar och stödjer de anhöriga och deras resurser. Det optimala skulle vara om kommunerna tar 

sitt ansvar och följer lagen om anhörigstöd, då skulle anhörigas insatser och samhällets stöd 

förenas. Vårt val av intervjupersoner var ämnat för att tillföra studien ett yttrande från dem 

som arbetar med anhörigfrågor inom socialtjänstens verksamhet samt uttalande ifrån kommu-

nens politiska beslutsfattare inom socialnämnden. Vi valde ut en kommun och en stadsdels-

kommun med ungefär lika många invånare och kommuner som vi anade hade olika förutsätt-

ningar.  

 

1.2 Syfte   

Syftet med denna studie var att undersöka och reflektera vilka effekter som lagen om anhö-

rigstöd har gett och i vilken omfattning de två utvalda kommunerna erbjuder individuellt stöd 

för anhöriga till en person med demensdiagnos. Syftet med denna studie var även att jämföra 

likheter och skillnader mellan de två kommunerna och se på vilka olika förutsättningar som 

finns för dem båda.   
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1.3 Frågeställningar 

Studien fokuserar på tre forskningsfrågor: 

• I vilken omfattning och utformning finns det stöd för anhöriga till personer med demensdia-

gnos? 

 

• Vilka anhörigstödjare når kommunerna och vilka är svåra att nå? 

 

• Vilka effekter har lagen om anhörigstöd fått i kommunerna och vilka mål och visioner 

finns? 

 

1.4. Disposition 

Resultatet av denna studie presenteras i åtta huvudkapitel. Det första kapitlet är en inledning 

till arbetet och innefattar problemformulering, syfte, frågeställningar och disposition. I kapitel 

två ligger en bakgrund till vårt val av ämne. I kapitel tre presenteras tidigare forskning. Kapi-

tel fyra presenterar teorier och begrepp. I kapitel fem presenteras den valda metoden, urval, 

tillvägagångssätt, etiska överväganden samt förförståelse och tolkning. I kapitel sex presente-

ras resultatet av vår empiri. Kapitel sju består utav studiens analys. Kapitel åtta innehåller en 

sammanfattande diskussion och kritisk reflektion av undersökningen. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel vill vi ge läsarna en presentation av vad Socialstyrelsen har för roll i samhället 

och vem som styr deras arbete, vi vill också visa på vad ”lagen om anhörigstöd” står för. I 

denna studie har vi använt begreppet anhöriga och anhörigstödjare för den som ger hjälp. Vi 

har lagt stor vikt vid Socialstyrelsens lägesbeskrivning(2010) eftersom vi vill visa på effekter 

ifrån hela nationen som helhet för att senare kunna jämföra med studiens två utvalda kommu-

ner. Vi kommer även att presentera tillvägagångssätt utav denna lagändring och vilka instan-

ser som är berörda. Våra poäng med studien är att lyfta upp anhöriga som en viktig grupp i 

samhället och vi anser att det är en socioekonomisk fråga för samhällspolitiken. Regeringens 

beslut att genomföra lagändring resulterar i att kommunen är skyldiga att informera och er-

bjuda anhörigstöd. Denna lagändring stärker de anhörigas position och status i samhället sam-

tidigt som kommunerna kan tillgodo ta de anhöriga som resurs, inte minst ekonomiskt. Vi vill 

börja med att nämna Socialtjänstlagens utgångspunkt vilket kan ses som en riktlinje för sam-

hällets grundläggande värderingar. Den förtydligar att alla individer i samhället har rätt till 

vård, omsorg, självbestämmande och integritet.  

 

2.1 Socialtjänstlagen   

I Socialtjänstlagen(SFS 2001:453) står följande 1 kap. socialtjänstens mål, 1 § ”Samhällets 

socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verk-

samheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”.  

 

Det är på denna grund som den nya lagen har vidareutvecklats för att möjliggöra en förstärk-

ning av anhörigas position. Här följer lagtexten som är uppsatsens kärna:  

 

Lagen om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen(SFS 2001:453) 5 kapitel § 10 står följande; 

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder” 

(SFS, 2009:549). 

 

1 juli 2009 trädde lagen om anhörigstöd i kraft för att stärka de anhörigas situation och vi vill 

undersöka om hur lagändringen har påverkat tillvaron för anhörigstödjarna till personer med 

demensdiagnos. Lagen innebär att kommunerna är skyldiga att stödja anhöriga i deras om-
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sorgssituation. Ändringen i Socialtjänstlagen 5 kapitel § 10, innebär att kommunerna inte bara 

längre "bör" som tidigare utan "ska" erbjuda stöd till anhöriga.  

 

2.2 Sveriges äldre  

I Sverige växer den åldrande gruppen alltmer och enligt Socialstyrelsen förväntas andelen 

äldre i befolkningen öka vilket betyder att allt fler medborgare kommer att vara i behov av 

vård, omsorg och hjälp(Socialstyrelsen, 2010). En del av de äldre utvecklar en demenssjuk-

dom. Det är en sjukdom som leder till kraftiga försämringar i människans kognitiva funktion-

er. Ordet demens betyder mental avtrubbning, och med kognitiva funktioner avses tankeför-

mågor som är nödvändiga för att kunna dra slutsatser av sinnesintryck, föra resonemang och 

vara medveten om tillvaron. Däri ingår bland annat minne, uppmärksamhet, uppfattningsför-

måga, abstrakt tänkande, förståelse, språklig förmåga, insikt och planeringsförmåga. Personer 

med demensdiagnoser är väldigt beroende av sin omgivning därför sägs den vara de anhörigas 

sjukdom. Om sjukdomen upptäckts tidigt och rätt behandling sätts in i så kan de anhörigas 

livskvalité bli bättre eftersom belastningen vanligtvis är väldigt stor hos de anhöriga riskerar 

de själva att drabbas utav ohälsa. Det är viktigt att anhöriga kan få stöd och hjälp i form av 

bland annat kunskap och information. Möjligheten för den anhöriga att ta hand om sig själv 

och unna sig egen tid är värdefullt. 

 

De demenssjuka i samhället utgör en stor del av den äldre befolkningen i vårt samhälle. Det är 

oftast de anhöriga som upptäcker ”att något är fel” och är den som lever med förändringen av 

den demenssjuke i sjukdomens första steg. Enligt Mossberg & Sand(2002) är det ett sam-

hällsansvar enligt svensk lagstiftning gällande omsorg om äldre, sjuka och personer med 

funktionsnedsättning.   

 

Vidare skriver Mossberg & Sand(2002) att äldre människor och deras maka/make skall ha rätt 

att få bo kvar i sitt hem oavsett vilket behov av hjälp de har, och det är kommunens ansvar att 

det möjliggörs. Enligt Socialtjänstlagens 5 Kapitel, 4 § ” Socialnämnden ska verka för att 

äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden”   

(SFS, 2010:427). 

 

Enligt Wallskär(1996) kan det vara påfrestande att leva tillsammans med en person som har 

en demensdiagnos på grund av att diagnosen innebär att dessa personer kan upprepa sig och 
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säger samma meningar för att de glömmer. Som anhörig är det inte lätt att alltid hålla humöret 

uppe och orka med påfrestningar som med återkommande frågor och kanske även att natt-

sömnen blir störd. Att tappa humöret och tålamodet är något som gör att de anhöriga efteråt 

får dåligt samvete mot sin partner. Wallskär(1996) beskriver att de anhöriga upplever bun-

denheten och oron för sin partner som de vanligaste problemen. Under olika tidsperioder av 

en demensdiagnos förekommer det att den sjuke inte förstår skillnaden mellan dag och natt 

som i sin tur medför trötthet och sömnbrist för den anhörige.  

 

Fortfarande finns en tydlig äldre-prägel i socialtjänstens arbete med att erbjuda stöd till anhö-

riga, eftersom kommunerna i första hand ger stöd till anhöriga till äldre. Äldre-prägeln bety-

der att arbetet, organisationen, utbudet och innehållet i kommunernas stöd till anhöriga har 

sina rötter inom vården och omsorgen om de äldre. Många äldre har hjälp från anhöriga med 

insatser av olika slag, något som för många anhöriga har varit en tung uppgift. I synnerhet om 

de har varit äldre och delvis sjuka själva(Malmberg & Sundström, 2006). Med stöd av den 

nya lagen om anhörigstöd skall kommunen underlätta för de äldre och deras anhöriga att 

hjälpa och vårda den äldre. 

 

För att uppnå att alla äldre får en värdig ålderdom med god vård och omsorg behöver hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten bli bättre på att samarbeta för den äldres bästa med de kun-

skaper som finns tillgängliga(Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen har tillsammans med 

Sveriges kommuner och landsting samlat in information efter lagstiftningen. I deras rapport 

”Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2010” belyses de äldres situation om 

hur vården och omsorgen ser ut i Sverige. Vi har intresserat oss för detta ämne eftersom vi 

anser att det saknas information om vilka effekter som skett efter lagändringen. Vi finner det 

intressant att ta reda på vilken omfattning som informationen om lagändringen har gett, vilket 

skulle visa på skillnader före och efter. Genom denna lagstiftning är kommunerna skyldiga att 

erbjuda stöd till anhöriga.  

 

2.3 Socialstyrelsen, Riksdagen och Regeringen 

Vi vill här presentera de olika instanser och myndigheter som har prövat och bearbetat 

lagändringen för att kunna tydliggöra genomförandet av lagändringen. 
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Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet som har en mycket bred 

verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemio-

logi. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning socialstyrelsen ska ha. Större delen av 

deras verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom de benämnda om-

rådena. Socialstyrelsen ger stöd, påverkar och granskar statistik och utvärderingar. De arbetar 

för att kunskap ska styras till god hälsa, vård och omsorg då målet med deras arbete är att till-

synen skall främja säkerhet och kvalitet. Socialstyrelsen har också andra myndighetsuppgifter, 

till exempel har de ansvaret för hälso-dataregister och officiell statistik. Socialstyrelsens arbe-

tar för social välfärd och värnar om den enskilda människans rätt till god hälsa, vård och om-

sorg samt att de skall stå på medborgarnas sida. Det finns stor ojämlikhet i hälsa, vård och 

omsorg trots att målet för hälso- och sjukvården skall vara en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen i Sverige. Många äldre saknar möjlighet att påverka sin vardag i 

äldreomsorgen. Samhället behöver satsa mer på dem med störst behov och skapa möjligheter 

för dem att leva ett självständigt liv och få god vård och omsorg som bygger på omtanke och 

respekt(http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen 2011-04-07). 

 

Riksdag och Regering 

Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling och består av 349 ledamöter som väljs vart 

fjärde år i allmänna val. Valresultatet avgör hur platserna eller mandaten ska fördelas mellan 

de politiska partierna. För att komma in i riksdagen måste ett parti ha fått minst fyra procent 

av alla röster i riksdagsvalet eller minst 12 procent av rösterna i en valkrets. Riksdagens vik-

tigaste uppgifter är att stifta lagar, besluta om statens finanser och kontrollera regeringens ar-

bete.  

 

Regeringen styr Sverige och är motorn i arbetet med att förändra våra lagar. Det parti eller det 

block av partier som fått flest röster i valet till riksdagen bildar regering. Den nyvalda riksda-

gen väljer en statsminister (regeringschef) som i sin tur utser de övriga medlemmarna i rege-

ringen (statsråden eller ministrarna). Regeringen är ansvarig inför riksdagen och måste ha 

riksdagens stöd för att kunna genomföra sin politik. Till sin hjälp i arbetet med att styra Sve-

rige, verkställa riksdagens beslut och ta initiativ till nya lagar eller lagändringar, har regering-

en dels ett regeringskansli med ett antal departement, dels cirka 400 statliga myndigheter och 

bolag. Dessa myndigheter och statliga bolag som lyder under regeringen och är sorterade un-

der de olika departementen. Deras uppgift är att praktiskt genomföra de beslut som riksdag 

http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen%202011-04-07
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och regering har fattat. De statliga myndigheterna är självständiga. Det innebär att de agerar 

på eget ansvar men enligt de riktlinjer som regeringen dragit upp genom så kallade regle-

ringsbrev. Exempel på myndighet är Socialstyrelsen och Försäkringskassan 

(http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3033). 

  

2.4 Socialstyrelsens lägesbeskrivning: Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstå-

ende(Socialstyrelsen, 2010) 

Sammanfattning av resultat från rapporten 

• Socialstyrelsen anser att kommunerna inte har prioriterat att utveckla stöd för anhöriga till 

långvarigt sjuka tillräckligt högt.  

• Socialtjänstens verksamheter behöver fortsätta utveckla arbetet om hur man bemöter anhö-

riga och se över vilken delaktighet och därmed vilket inflytande de erbjuder anhöriga.   

• Många anhöriga har en långvarig kontakt med både hälso- och sjukvården och socialtjäns-

ten. Därför är det nödvändigt att huvudmännen utvecklar kontakterna och rutinerna för sam-

arbete i stödet till anhöriga.    

• Socialstyrelsen konstaterar att stödet till anhöriga till äldre är mest utvecklat. Socialstyrelsen 

kommer därför att inrikta sitt vägledningsarbete på utvecklingen av stödet till anhöriga till 

personer med långvarig sjukdom eller personer med funktionshinder.   

• Socialstyrelsen kommer att utveckla dialogen med patient-, anhörig- och frivilligorganisat-

ioner, för att ta vara på organisationernas kunskaper och erfarenheter i arbetet med att ut-

veckla stödet till anhöriga.   

• Socialstyrelsen konstaterar att det saknas underlag för att beskriva omfattningen av stödet 

till anhöriga. Socialstyrelsen avser därför att påbörja arbetet med att skapa ett system, för att 

kunna samla in uppgifter om serviceinsatser till stöd för anhöriga.   

 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att lämna en årlig rapport till regeringen med anledning av 

den ändrade bestämmelsen i socialtjänstlagen. En slutrapport ska lämnas senast den 31 de-

cember 2014.  
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3. Tidigare forskning  
Detta kapitel behandlar tidigare forskning som relaterar till studiens syfte. Forskningens po-

äng är att läsaren skall få en överblick över forskningsläget samt en uppfattning om hur tidi-

gare forskning förhåller sig till denna studie.  

 

3.1 Socialt stöd  

Rämgårds(2009) rapport belyser tre kommuner i Skåne där man studerat platsens betydelse 

för personer med demensdiagnos. Författarens syfte med forskningsrapporten är att belysa 

platsens betydelse för ett socialt välbefinnande. Vårt intresse riktar sig mot anhörigstödjare till 

personer med demensdiagnos. I rapporten beskriver författaren mycket noggrant hur persona-

len handlar i olika processer för att kunna ge de personer med demensdiagnos ett socialt väl-

befinnande men författaren beskriver också de anhöriga som mycket viktiga för att kunna ge 

personalen en kompletterande bild av personen med demensdiagnos. Författaren upplevde att 

de flesta anhöriga var öppna för att berätta om sin situation. Författaren förtydligade även att 

samtalen med de anhöriga var viktiga för att skapa en förståelse runt de dementas hela sociala 

situation. Viktigt var hur personal och anhöriga och dementa interagerar med varandra på 

olika platser och hur detta påverkade de dementas ångest och oro. Det mest väsentliga med 

begreppet välbefinnande, är att den enskilda personen själv måste definiera vad som är deras 

välbefinnande. Detta är svårt för många dementa eftersom deras verbala förmåga är nedsatt. 

Inom demensvården påtalas vikten av att låta dementa människor relatera till något. Många 

sociala teoretiker betonar vikten av relationer med människor för känslan av mening och 

sammanhang. Anhöriga, men även personalen förväntas vara en del av den dementes sociala 

stöd i tillvaron. Det sociala stödet är väsentligt för att människor ska känna socialt välbefin-

nande i vardagen(Rämgård, 2009). När vi som forskare diskuterade anhörigstödjarens roll och 

betydelse för den demenssjuka ansåg vi att stödet till anhöriga är oerhört viktigt för att den 

som stödjer skall orka med att kunna ge ett socialt stöd.  

 

3.2. Anhörigas situation  

Det finns få vetenskapliga studier om anhörigstöd och speciellt om hur effekterna har blivit 

efter lagändringen den 1 juli 2009. Detta beror säkert på att det knappt är två år sedan lagstift-

ningen ägde rum. 
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Vi finner dock ett fåtal rapporter som vi finner relevanta med tanke på att de handlar om an-

hörigstöd.  I rapporten ”Anhörigstöd” – ”en livlina” – Utvärdering av anhörigstöd (2010) har 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fått i uppdrag av Sundbybergs stad att utföra under-

sökningen och göra en utvärdering. Kommunen har sedan tio år tillbaka ett mångfacetterat 

utbud av stödinsatser till anhöriga. Det övergripande syftet med utvärderingen var att under-

söka om de olika åtgärderna som planerades för att utveckla anhörigstödet i Sundbyberg har 

genomförts och i vilken utsträckning mål och syften har uppnåtts. 

 

Hjalmarsson(2010) finner i rapporten bland annat att det var viktigt för den anhörige att kvali-

téten på stödinsatserna var bra för att de skulle upplevas som en avlastning. Utvärderingen 

visar också att det är svårt att nå ut med information till de anhöriga om vilka stödformer som 

finns. Likaså att hemtjänst och korttidsboende har svårt att anpassa sin verksamhet så att den 

blir bra för att de skulle upplevas som avlastning för den anhörige. I utvärderingen framkom-

mer det att kommunen ligger i framkant i länet inom vissa områden, till exempel genom till-

gången till anhörigkurator och demenssjuksköterska. De anhöriga som intervjuades i under-

sökningen tillfrågades om de hade förslag på hur stödet till anhöriga kunde utvecklas. Det 

framkom i intervjuerna att de önskade sig främst vila, avkoppling och egen tid samt mer kun-

skaper.  

 

Den vanligaste demensdiagnosen var Alzheimers sjukdom. De anhöriga som vårdar personer 

med demensdiagnos utgjorde en stor grupp och var den grupp som efterfrågade mest stöd. 

 

Utvärderingen visade att Sundbybergs stad hade nått några av de uppsatta målen samt i inter-

vjuer med de anhöriga förstod man att det finns mer att utveckla i anhörigstödet för att möta 

efterfrågan från anhörigstödjarna. Detta kommer att uppmärksammas i vidare utveckling av 

anhörigstödet. 
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4. Teorier och begrepp   
Under detta kapitel har vi valt att använda Pierre Bourdieus(1986) perspektiv om hur männi-

skor formas till de personer de är och vi finner det intressant att använda oss utav hans teori-

bildning om begreppen habitus, fält och kapital. Vi har valt att redovisa hans rumsbegrepp 

under kapitel 4:1, det sociala rummets betydelse. För att redovisa de andra teoretikerna som vi 

har valt till vår uppsats så kommer vi att göra en övergång från Bourdieu(1986) till Howard S 

Becker(2006). Vi har valt att redovisa hans teorier i kapitel 4:2. Han definierar begreppet ut-

anförskapet och analyserar vem som egentligen kallas för avvikare. Vi har valt att kalla detta 

kapitel för det asociala rummets betydelse. Vidare kommer vi att presentera Ulrich 

Becks(2005) tankar och teorier. Han belyser begreppet risksamhälle inom området för sam-

hällsteori. Kapitel 4:3 har vi därför valt att kalla för risksamhälle. De tre teoretikerna och de-

ras begrepp hänger samman genom att de visar på och speglar en del av de olika situationer 

som de anhöriga kan hamna i. Vi använder oss av samma rubriker i vårt analyskapitel som i 

vårt resultatkapitel för att tydligare kunna visa på vår analys. I vår analys har vi vävt samman 

teorier och begrepp som hör samman med vårt insamlade material. I analysen blir anhö-

rigstödjarnas situation belyst utifrån intervjupersonernas uppfattningar. Dessa uppfattningar 

kan knytas till begrepp som till exempel avvikare, där anhörigstödjare får ett slags utanför-

skap om de inte får hjälp utav samhället och deras insatser för omsorgen kring personerna 

med demensdiagnos. 

 

4.1 Det sociala rummets betydelse     

Utifrån Bourdieu(1986) och hans teori om begreppen fält, habitus och kapital kan man studera 

hur kapital av olika former påverkar anhöriga i deras handlingsmönster i det sociala rummet. 

Kapital är en tillgång som anses av en grupp vara värdefulla egenskaper och något som tillrä-

knas individen. Det sociala kapitalet är tillgångar av sociala relationer. Det kan omfatta våra 

släktband, vänner, bekanta och även inkludera grannar och består av förtroende och tillit som 

bildar en förståelse av de normer som styr ett effektivt beteende och andra sociala resurser. 

Kulturellt kapital är ett resultat av vår uppväxt och de intryck vi har fått från vår omgivning 

under vår socialisering som kommer i uttryck i smak, språk och livsstil. Det kulturella kapi-

talet ligger till grund för hur vi talar, vilken klädsel vi har samt vilka värderingar vi har. Habi-

tus är ett system av dispositioner där habitus hjälper till att analysera relationerna mellan indi-

viders position i det sociala rummet och deras egna val. Vårt habitus formar vår verklighet 

och gör att vi upplever verkligheten på vårt sätt, där vår sociala historia förklarar varför vi väl-

jer att handla på olika sätt. Begreppet fält är en slags arena där människor samlas kring något 
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gemensamt, en sorts sociologiskt konstruktion. Det kan beskrivas som ett socialt rum där man 

kan förklara en social verklighet mellan individer uppstår. Det sociala rummet kan exempelvis 

vara anhörigträffarna och i hemmet med den sjuke maken/makan. Det som är av värde kan 

förstås av de som vistas inom samma fält eftersom det är de som avgör vad som är värdefullt 

samt den sociala gruppens förväntningar. Individen anpassar sig till just det sociala rum de 

befinner sig i beroende av de normer och värderingar som gäller just där. Hur vi agerar i det 

sociala rummet bestäms av vårt habitus och en person kan tillhöra flera fält där handlings-

mönstren varierar från fält till fält(Bourdieu, 1995).    

 

4.2  Det asociala rummets betydelse 

För att kunna beskriva olikheter hos individer i samhället har vi valt Becker(2006) som be-

skriver hur och varför någon blir en avvikare. Intressant att belysa är att han ser definitionen 

avvikande, när sociala grupper gör upp regler som de försöker genomdriva och när det är nå-

gon som inte följer de regler som gruppen enats om, så betraktas denna person som en utom-

stående person, en som avviker ifrån gruppreglerna. Personen som definieras som avvikare 

ser kanske saken annorlunda och han kanske inte accepterar regeln, vilken han dömts efter 

utan kanske ser de som dömer honom som inkompetenta. Vidare menar Becker(2006) att han 

ser förklaringen av avvikelse som ett sätt att kunna se det som skiljer sig ifrån det vanligaste 

och av genomsnittet, avvikelsen skapas av samhället. Huruvida en handling är avvikande av-

görs av hur andra reagerar på den. Han nämner även den patologiska synen på avvikelse, när 

det yttrar sig av en “sjukdom”. Människan är sund när den fungerar effektivt och inte finner 

något slags obehag. Vad som är sunt beteende är människor överlag inte överens om. Att vara 

dement kanske ibland inte är till så stort obehag för denne personen själv utan möjligtvis är 

det den anhöriga som många gånger lider mest utav sjukdomen. Demenssjukdom kallas oftast 

för ”den anhörigas sjukdom”. Demenssjuka och de anhöriga behandlas annorlunda och de blir 

så kallade avvikare i samhället. Anhöriga kan känna en känsla av skam när omgivningen stu-

derar det avvikande beteendet hos den sjuke. Olikheter kan bestå i till exempel, en förändrad 

personlighet, eller problem med orden som oftast kommer i fel ordning, kraftig förvirring och 

ett hastigt åldrande. Dessa problem är ganska tydliga att se och därför kan det vara lättare att 

få hjälp med dessa svårigheter utav olika insatser i samhället(Becker, 2006).  

 

Andra problem med utanförskap kan vara anhöriga till personer med demensdiagnos som 

kommer från något annat ursprungsland än Sverige. Först och främst så är det främmande 

språket en avvikelse från svenskan, vilket kan vara ett stort problem vid behov av vård. Beck-



 

13 

 

er(2006) nämner avvikarkarriärer och förklarar att det första steget i de flesta fall då man be-

går en handling som bryter mot vissa regelkomplex. När det i ett samhälle uppstår ett avvi-

kande beteende så är det en nedbrytning av olika sociala kontrollmekanismer, ett trots mot 

grundläggande värderingar och normer(Becker, 2006). En förändring av det socialpolitiska 

tänkandet kring hur vi stödjer anhöriga med annan etnicitet än svensk skulle kunna likna en 

avvikarkarriär.  

 

4.3 Risksamhälle 

Anhörig kan vara en son, en dotter, en maka, make eller annan nära släkting. Detta är en roll 

som vi får vid giftermål eller något man får med sig av de traditionella släktbanden. 

 

I det moderna samhället ersätts traditionella band och sociala former mot sekundära instanser 

och institutioner. Det individualiserade privatlivet blir beroende hur socialpolitiken är formad 

där man bor och Beck(2005) talar om hålen i skyddsnätet. Enligt honom är vårt sociala väl-

färdssamhälle på väg att urholkas vilket också kan innebära att allt fler hamnar i ett utanför-

skap. Att vara anhörig i dagens moderna samhälle kan ibland vara svårt dels eftersom det 

finns klasspecifika risker i samhället, risker som förstärker klassamhället. De som är rika gäl-

lande inkomst, makt och utbildning kan köpa sig säkerhet och en frihet från riskerna, vilket 

innebär att riskerna koncentreras till de fattiga och svaga. Risken att bli arbetslös är större hos 

de outbildade än högutbildade(Beck, 2005).  

 

När man under 50-talet och 60-talet frågade människor vad de hade för mål i livet så svarade 

det flesta att de ville ha ett lyckligt liv med planer på eget hus, ny bil, bra utbildning för bar-

nen och en höjd levnadsstandard. Idag är det många som uttalar en lust att förverkliga sig 

själv, finna sin egen väg och en personlig utveckling som målsättning. Denna förändring är 

tydligast hos den yngre generationen, bland högutbildade och höginkomsttagare jämfört med 

den äldre, fattigare och sämre utbildade delen av befolkningen som vill ha kvar 50-talets vär-

deringar. Många individer söker efter olika möjligheter att bli bekräftade på, uppslukade av 

tanken att få förverkliga sig själva, de vill inte fastna i samma gamla mönster. Då inte in-

komst, karriär och status räcker till för att hitta sig själv och därmed kan stilla den längtan ef-

ter ett så innehållsrikt liv som möjligt blir konsekvensen att man kan hamna i ond cirkel av 

tvivel och ifrågasättande av sig själv. Detta kan ge upphov till känslor av otillräcklighet, 

skuldkänslor och ångest(Beck, 2005). 
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Med den här uppsatsen vill vi ge ett visst perspektiv på hur vi valt att använda oss utav de so-

ciologiska teorierna. Teorierna visar på anhörigas situation i samhällets sociala och asociala 

rum och hur anhöriga lever i ett klasspecifikt risksamhälle. Våra utvalda temaområden: in-

formation, former av anhörigstöd, anhörigstödjare i rummet bredvid och temat effekter, mål 

och vision och med dessa kategorier har vi kopplat samman teori, empiri och kommande ana-

lys.  

5. Metod  
Vår vision när vi startade vår undersökning var att vi hade som utgångspunkt att använda oss 

av en metod som skulle ge oss en så hög tillförlitlighet som möjligt samt att vara kritiskt ana-

lyserande i vår studie. Genom att ha flera infallsvinklar och se i ett bredare perspektiv och 

granska kritiskt kan vi undvika att studien blir alltför snäv och med en låg tillförlitlighet. Av 

solidaritet till samhället som helhet har vi valt att studera de anhörigas situation då vi under-

sökt i både individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi valde en kvalitativ undersökning med 

halvstrukturerade frågor för att få en djupare studie. Med god förförståelse och ett holistiskt 

och kritiskt synsätt har vi intervjuat och därefter bearbetat den insamlade empirin. Utifrån 

Mills(1971) och hans vetenskapsideal där han i boken den sociologiska visionen betonar vik-

ten av ett kritiskt tänkande har vi i vår studie haft forskarens moraliska och politiska plikt som 

utgångspunkt gällande insamling av material, bearbetning och granskning av intervjuer och 

litteratur. Grunden i Mills(1971) argumentation för att nå fram till ett rättfärdigt resultat inom 

samhällsforskningen är att metoderna måste vara vida och att forskaren anstränger sig att se 

helheten även om det kan vara komplicerat, genom att vara kritisk granskande. 

 

I detta kapitel följer en redovisning för våra metodologiska överväganden. Därefter presente-

ras hur urval och tillvägagångssätt har gjorts samt vilka överväganden som förde oss till att 

dessa val gjordes. Därefter följer etik, sedan följer vikten av vår förförståelse och tolkning.  

 

I denna undersökning har vi valt att genomföra en kvalitativ metod eftersom undersökningens 

ändamål är att ta reda på hur omfattning och utformning av stöd till anhöriga ser ut i de ut-

valda kommunerna, mål och vision hos respektive kommun samt vilka effekter lagändringen 

har medverkat till. Därmed anser vi att den kvalitativa metoden med intervjuer är bäst pas-

sande för att ge svar på vår frågeställning. Vi har efter flera år av studier i sociologi förstått att 

kvalitativ forskning skapar meningsfulla tolkningar utifrån mänskliga relationer och tydligt är 

att se att kunskap byggs utifrån en samverkan mellan två individer som byter åsikter om ett 
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ämne, i motsats till kvantitativ forskning som utgår ifrån objektiva data. Styrkan med kvalita-

tiva intervjuer är att man kan fånga upp verkligheten på ett sätt som återge en detaljerad och 

innehållsrik beskrivning. 

 

5.1. Kvalitativ metod  

Patel & Davidson(2003) sammanfattar vad som menas med en kvalitativ intervju. De beskri-

ver dem som att de har en låg standardisering, det vill säga att frågorna som intervjuaren stäl-

ler ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Syftet med en kvalitativ intervju 

är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något inom den intervjuades livsvärld eller upp-

fattningar inom något fenomen. I en kvalitativ intervju är både intervjuaren och intervjuperso-

nen medskapare i ett samtal. Rollerna är ju så klart olika då intervjuaren genomför samtalet 

för att belysa ett forskningsproblem och att intervjupersonen ställer upp på intervjun även om 

den inte har någon nytta utav den. Därför är det viktigt för att lyckas med den kvalitativa in-

tervjun så bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att bygga upp ett meningsfullt och sam-

manhängande resonemang om det studerande fenomenet. Fördel är om intervjuaren har för-

kunskaper inom området som skall studeras.  

 

5.2. Urval   

Vi valde att jämföra två olika kommuner, dessa två valdes med anledning av att vi anade att 

kommunerna skulle visa på olika skillnader och likheter vad det berörde bland annat ekonomi, 

etnicitet och klass. Vid val av intervjupersoner i undersökningen beslutade vi oss för att välja 

en anhörigkonsulent, en demenssjuksköterska och socialnämndens ordförande i vardera 

kommunen. Eftersom strukturen för vilken personal som hade hand om anhörigfrågorna skilj-

de sig åt mellan de två utvalda kommunerna ersattes demenssjuksköterskan mot en bistånds-

handläggare i den ena kommunen. Samtidigt var det viktigt att intervjupersonerna kom i kon-

takt med anhöriga dagligen i deras yrkesroll för att få en väl synlig bild hur det ser ut på fältet.  

 

5.3. Tillvägagångssätt  

I början av forskningsprocessen undersöktes litteratur tillsammans med tidigare forskning för 

att få en större förståelse och ökad kunskap inom vårt ämnesområde. Vi har även utfört en 

noggrann läsning och bearbetning av lagtexten för att diskutera vidare skillnad mellan den nya 

lagen och den tidigare då vi undersökt lagen om anhörigstöd samt vilka funktioner Socialsty-
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relsen har. Vår studie bygger på den nya lagändringen och vi har haft studiens två kommuners 

tolkning utav lagen som utgångspunkt. Vi har likaså fördjupat oss i Socialstyrelsens lägesbe-

skrivning och undersökt synen på lagen från deras perspektiv. Innan undersökningens kvalita-

tiva intervjuer skulle genomföras förberedde vi oss genom att skapa en intervjuguide. Guiden 

skulle dels vara ett hjälpmedel för oss att kunna genomföra de kvalitativa intervjuerna på ett 

korrekt sätt, och dels för att guidens frågor skulle vara formulerade och utformade i relation 

till studiens syfte och frågeställningar. I och med undersökningens kvalitativa karaktär ansåg 

vi att det var viktigt att frågorna under intervjuerna skulle ställas på ett identiskt sätt. Detta för 

att samtlig personal skulle ges lika förutsättningar som möjligt, att tolka och svara på frå-

gorna. Intervjuguiden bestod utav tjugofyra frågor, utformade och formulerade utifrån studi-

ens syfte och frågeställningar. De tre inledande frågorna var generella och de syftade till att 

behandla personalens nuvarande yrkestitel, utbildning samt hur länge personalen hade varit 

verksam på sin nuvarande arbetsplats. Dessa frågor ansåg vi vara betydelsefulla för att de 

skulle kunna känna sig bekväma och vara avslappnade. De tre frågor som följde syftar till att 

ge oss bakgrundsfakta om kommunens verksamhet. Övriga arton frågor syftade till att ge dju-

pare svar på våra frågeställningar och för att bidra med personalens individuella upplevelser 

kring problemområdet. Vi upplevde att intervjuguiden och dess frågor var avgörande för 

huruvida studiens frågeställningar skulle besvaras, samt för studiens övergripande syfte. Detta 

förde oss vidare till att fördjupade oss i litteratur kring ämnet för att ”lära känna fältet”.  

 

Innan vi genomförde intervjuerna tillfrågade vi vår handledare om intervjuguidens frågor för 

att få möjlighet till att komplettera eller förändra intervjuguidens innehåll. Efter förfrågning-

arna och klartecken bokades det tid med de berörda intervjupersonerna. Bokningarna skedde 

både via mail och via telefonsamtal. Intervjupersonerna fick intervjufrågorna skickade i för-

väg via mail. Detta för att de skulle kunna känna sig trygga och väl förberedda inför intervjun. 

Vi beslutade oss för att valet av plats är helt upp till dem att bestämma. För att säkerställa att 

undersökningen verkligen kommer att svara på sitt syfte har intervjuguiden formulerats med 

anledning till våra teman. Detta för att få svar på om det finns likheter och skillnader mellan 

kommunerna genom frågorna om vad de har för olika former av anhörigstöd, kartläggning av 

anhörigstödjarna skillnader mellan kommunerna. Frågorna var halvstrukturerade vilket inne-

bär att de var indelade i olika teman men beroende av hur intervjun har fortgått har ordnings-

följden ändrats beroende på intervjupersonernas svar(Kvale, 1997).  
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Vidare menar Kvale(1997) att ju mer strukturerade intervjuerna är desto lättare blir det att 

analysera svaren då man erhåller mer korta och koncisa svar, en fördel med att få långa svar 

tycker vi är att det i svaren kan gå att tolka svaren mer djupgående än ett kort svar hade gett. 

Intervjuerna har sedan tolkas utifrån det hermeneutiska perspektivet där vi genom att tolka 

intervjupersonernas svar har kunnat dela in svaren utifrån olika teman som kommit fram.   

Studiens insamlade empiriska material har bearbetats på olika sätt. Alla våra intervjuer ban-

dades och för att vara helt säkra på att inte gå miste om någon information hade vi dubbel 

bandinspelning med oss. Våra intervjuer transkriberades för att inte värdefull information 

skulle gå förlorad som vi ansåg vara viktigt för att få en så detaljerad analys som möjligt i vårt 

vidare arbete och för att ordagrant ha möjlighet till att citera våra intervjupersoner. Bearbet-

ningen av texten inleddes med att dela upp intervjuerna efter olika teman. Teman valdes uti-

från studiens problemformulering, frågeställningar och syfte. Resultatet redovisades genom 

dessa teman. Analys av resultat har även det skett utifrån de teman som valts, där vi har dragit 

slutsatser utifrån resultat i relation till relevant litteratur. Vi har valt att presentera studiens två 

kommuner var för sig för att kunna se på likheter och skillnader. Det som vi har valt att analy-

sera och reflektera kring, är det som vi ur vår synvinkel har funnit relevant till studiens syfte 

och frågeställningar samt det som vi har upplevt som mest intressant. 

 

5.4. Etiska överväganden   

Forskningsetik är mycket viktigt vid genomförandet av vetenskapliga undersökningar och 

därför har vi gjort de etiska överväganden som vi anser vara relevanta for denna studie. Våra 

etiska överväganden har vi gjort med de forskningsetiska principer som sammanställs av det 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Vid mötet med ämnets berörda personal 

informerades de om studiens syfte och problemområde, samt vad deras bidrag skulle använ-

das till. Vi informerade om att en kvalitativ intervju skulle genomföras och att deras identitet 

skulle vara anonym. I och med att deras yrkestitel och antal år på arbetsplatsen skulle tillfrå-

gas i intervjun, var vi noga med att poängtera att dessa uppgifter skulle behandlas konfidenti-

ellt. Samtliga fick möjlighet till att tacka nej till att medverka i studien. Det bokades en tid för 

intervju samt plats och vi informerade om att intervjun skulle pågå i ungefär 20 minuter. Valet 

av plats för intervju ansåg vi vara viktigt för att intervjupersonerna inte skulle känna sig störda 

eller påverkade. Därför beslutade vi oss för att komma till deras arbetsplatser. Därmed kunde 

vi sitta på en plats som kändes trygg för intervjupersonen att besvara våra frågor. Vid kvalita-

tiva intervjuer är detta ett viktigt krav som ställs på forskaren(Bryman, 2002). Vi tillfrågade 
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även intervjupersonerna om ett godkännande av anteckningar och inspelning. Inspelningen 

var avgörande för att kunna återge detaljer, fånga intryck och komma ihåg svaren. Vi har in-

formerat deltagarna att insamlat material endast kommer att användas för forskningsändamål. 

Dessutom har vi informerat deltagarna om sekretess och anonymitet gällande de uppgifter de 

har lämnat med att ändra deras namn för att skydda de medverkande till att någon skulle 

kunna identifiera dem. Fördelar som vi sett med vårt urval av intervjupersoner är att vi anser 

oss både fått en bredd av materiel från de olika yrkesbefattningarna men även det att vi valt 

två olika kommuner öppnar upp våra möjligheter för att göra en jämförelse mellan kommu-

nerna. Nackdelar med jämförelsen kan vara att det inte ser exakt likadant ut i de två belysta 

kommunerna och att befattningarna hos personalen som arbetar kring anhörigfrågor därför 

inte är identiska. Vi har valt att inte bry oss om de olikheterna gällande befattningarna, dels 

för att vi inte kategoriserar intervjupersonerna efter yrke utan för att vi har utgått ifrån deras 

gemensamma faktor- arbetet med anhöriga.  

 

5.5. Förförståelse och tolkning 

Vi har en viss förförståelse i form av att vi själva har arbetat inom hälso- och sjukvården och 

med personer med demensdiagnos. Vi anser det är viktigt att belysa att arbetet med personer 

med demensdiagnos inkluderar även ett samarbete med deras anhöriga. 

   

Vårt val av vetenskapsteoretiska synsätt är hermeneutik eftersom det passade för vår studie då 

vi varit i den levande verkligheten och försökt förstå och se helheten inom detta område. 

Hermeneutik innebär tolkning, där man studerar samt försöker förstå grundbetingelserna i in-

dividers existens. Genom hermeneutiken så kan man tolka mänskliga handlingar och livsytt-

ringar och den bidrar till att man kan lära sig att förstå andra människor och våra egna livssi-

tuationer då man tolkar andra människors liv. Hermeneutiken är mer ett inifrån perspektiv där 

forskaren närmar sig subjektet och använder sig av egen kunskap, förförståelse tankar, intryck 

och känslor. Hermeneutiken försöker se helheten i forskningsproblemet, detta kallas för hol-

ism(Patel & Davidson, 2003).    
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6. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vårt insamlade resultat från våra sex intervjuer där 

materialet är indelat i fyra teman för att lättare få en överblick. Alla personer som vi har inter-

vjuat arbetar med anhörigfrågor men har olika befattningar, därför har vi har valt att inte spe-

cificera exakt vem som har sagt vad, utan vi har fånga ett övergripande grepp kring varje vik-

tig fråga och vi kommer att redovisa resultatet vi fått fram. Däremot kommer vi att skilja på 

empiri från Falkenbergs kommun och Angereds stadsdelskommun. Vi kommer nedan att pre-

sentera resultaten i fyra temaområden: Information, former av anhörigstöd, anhörigstödjare i 

rummet bredvid samt temat effekter, mål och visioner.  

 

6.1 Information  

För att kunna få en uppfattning om hur intervjupersonerna svarat på frågorna gällande hur de 

som arbetar med anhöriga lättast kan sprida information om anhörigstödet kommer vi att 

sammanfatta en del av svaren.  

 

I Falkenbergs kommun har de satsat på ett webbaserat dataprogram som heter Gapet, vilket 

innebär att de anhöriga slipper lämna sin närstående ensamma hemma utan de kan själva 

logga in hemifrån och därmed kunna ta del av information och kunna få tips och stöd via da-

torn.  

 
Vi har några stycken som har anslutit sig till Gapet, men det är inte många… än så 

länge men vi hoppas det ska bli fler… det är en spännande satsning som kommunen 

gör!(Falkenbergs kommun). 

 

 

Den som brukar ge ut mest information angående anhörigstödet är oftast biståndshandlägga-

ren eftersom det är den person som oftast först kommer i kontakt med den anhöriga och den 

demenssjuke. Handläggaren kontaktar i sin tur demenssköterskan och om det fungerar som 

det skall så åker de tillsammans på hembesök och informerar berörda parter om deras rättig-

heter till anhörigstöd. Information ges också ut via kommunens hemsida.  

 
Ja, på hemsidan kan man läsa vad kommunen har. Vi har även försökt att informera 

alla som arbetar nära verksamheterna här omkring oss, det är sjuksköterskor, rehab 

personal, handläggare, vi har varit ute och informerat på vårdcentraler, palliativa 

enheter och minnesmottagningar., vi försöker sprida information där och dem i sin 

tur delar ut broschyrer(Falkenbergs kommun). 
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På minnesmottagningen i Varberg utreder man länets svårbedömda demensdiagnoser. De 

brukar anordna tio träffar där de möter anhöriga och de närstående, och på den sista träffen 

utav dessa tio brukar anhörigombud och demenssköterska komma från tre olika kommuner 

och informera och svara på frågor.    

         

Angereds stadsdelskommun har en hemsida där finns det information till anhöriga och vilka 

personer som de kan ta kontakt med. Stadsdelen det har annonser och broschyrer som över-

satts till olika språk exempelvis finska, somaliska och serbiska för att nå ut till anhöriga som 

har svårt att läsa och förstå det svenska språket. Det har i stadsdelen anordnats anhörigas dag i 

syfte för att komma ut på gatan bland invånarna och informera om anhörigstöd och vad det 

finns för hjälp och stöd att få berättar en intervjuperson: 

 
Förra året hade vi anhörigas dag i Angered… då stod vi där med broschyrer och 

pratade med människor… var många det var som kom fram… det var ro-

ligt(Angereds stadsdelkommun).      

 

 

Ett annat sätt att ge information till anhöriga är genom närståendeombud som finns i hem-

tjänsten och på äldreboende som förmedlar kontakt och hänvisar anhöriga vidare till anhörig-

samordnaren enligt en intervjuperson:  

 

På äldreboende sker en naturlig kontakt genom närståendeombud som kan lotsa an-

höriga till anhörigsamordnaren… hemtjänsten lotsar också vidare(Angereds stads-

delskommun). 

 

 

En annan intervjuperson berättar om hur anhöriga tar kontakt och att det kan se olika ut hur de 

får kontakt: 

     
Det finns de som ringer till mig direkt.. sen den yngre generationen som barn och 

barnbarn kontaktar mig via mail. – Det är en tydlig skillnad mot de äldre till och ta 

kontakt. Genom kyrkan får vi kontakt(Angereds stadsdelskommun). 

 

6.2 Former av anhörigstöd 

Vi kommer i detta avsnitt presentera hur intervjupersonerna har svarat på frågorna med an-

knytning till vilka former av anhörigstöd kommunen/stadsdelen kan erbjuda. (En del av akti-

viteterna är från tiden innan lagändringen och en del är nya sedan två år tillbaka).  
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I Falkenbergs kommun anordnas anhöriggrupper, just nu är det två grupper i gång. Det är fyra 

personer i den ena och sju i den andra, men det finns anhöriga som inte vill ingå i anhörig-

grupper, en av intervjupersonerna berättade: 

 

..det finns ju flera som bara vi vet att de finns och som hör av sig vid behov. De kän-

ner sig trygga med en kontakt- åhh många säger -det är så skönt att veta att ni 

finns(Falkenbergs kommun). 

              

Falkenbergs kommun arbetar även med stödplaner, vilket innebär att varje anhörig till perso-

ner med demensdiagnos som vänder sig till kommunen, dokumenteras med hjälp av en stöd-

plan. Stödplanerna avslutas om den demenssjuke får plats på ett särskilt boende då tar perso-

nalen på boendet över arbetet med anhörigstödet. Intervjupersonen är noga med att poängtera 

att de jobbar bara med den anhörige och inte direkt med den som är sjuk. Till de anhöriga kan 

kommunen erbjuda former av friskvårdserbjudande. 

 
Man pratar om att samla tio hjärtan, ja det är olika saker, lunch och föreläsning, 

teater och så... det är ju ett sätt att stödja den som vårdar(Falkenbergs kommun). 

 

 

Det finns en viss summa pengar för varje person att ta del av. Det finns även en öppen verk-

samhet där man som anhörig kan komma och träffas och dricka kaffe tillsammans. I denna 

öppna verksamhet kan det även finnas möjlighet till avlastning. 

 

Det är ju en otrolig styrka vi har här i Falkenberg, där jag kan lämna min man i den 

öppna verksamheten och gå och klippa mig, så vet jag att han får en trevlig stund 

och jag kan i lugn och ro gå till frissan och inte behöva stressa för att man ska oroa 

sig för att han skall ramla hemma(Falkenbergs kommun). 

 

 

Denna form av avlastning är ett sätt som man kan få eller avlastningsservice, då man får hjälp 

i hemmet.  

 
Det handlar om att göra inventering hos dem som har insatserna idag. Vad ser ni 

som vi skulle kunna bli bättre på? Vad kan vi strunta i? Det handlar hela tiden om 

att ha en dialog med de som har insatsen(Falkenbergs kommun). 

 

Vanliga former av anhörigstöd är anhöriggrupper, hembesök och stödsamtal.  

 
Anhöriggrupper, hembesök och enskilda stödsamtal, ja, all egentid är populärt, det 

finns även uppskattade samtalsgrupper som har kommit igång till anhöriga som har 

en närstående på ett särskilt boende(Falkenbergs kommun).  

 

Angereds stadsdelskommun erbjuder olika former av stöd som är individuellt anpassade ef-

tersom behoven ser olika ut hos anhöriga och vanligtvis efterfrågas stöd så som hemvårdsbi-
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drag eller någon form av avlastning som kan vara dagverksamhet för den demenssjuke, hem-

tjänst eller korttidsboende berättar en intervjuperson: 

 
Hemtjänst, där anhörig kan få vara anhörig, avlastning i hemmet några timmar. 

Samtal med anhörigsamordnare, avlastning på korttidsboenden och växelvård, an-

hörigkafé och anhörigträffar och hemvårdsbidrag(Angereds stadsdelskommun). 

 

Det finns personal i stadsdelen som är tillgänglig för anhöriga med att hjälpa dem att få det 

stöd de önskar och som har även stödsamtal och ansvar för individuell utbildning eftersom 

demensdiagnoser kan se olika ut hos de närstående enligt en intervjuperson: 

 
 o vi har individuell utbildning med tips och idéer om att underlätta vardagen, råd-

givning. Individuella stödsamtal för att orka ge stöd... när det kommer någon som 

behöver prata och få stöd prioriterar jag alltid det. då får annat vänta.. det e vik-

tigt(Angereds stadsdelskommun). 

 

En gång i månaden anordnas anhörigträffar för anhöriga där de kan komma i kontakt med 

andra människor i liknande situation och utbyta erfarenheter. Det finns också ett anhörigkafé i 

samma lokal som dagverksamheten som är uppskattat av de anhöriga. Där kan anhöriga få 

kontakt med andra anhörigstödjare enligt en intervjuperson: 

  
Att vara anhörig påverkar ju dig också det att få möta andra människor i samma si-

tuation är naturligtvis en fördel, och har du dessutom svårigheter med språket blir 

det extra isolerande. Så den här dagverksamheten för de demenssjuka skapar också 

ytor för anhöriga till att träffa andra anhöriga, framför allt då man följer med sin 

make eller maka, så att det fyller en dubbel funktion(Angereds stadsdelskommun). 

 

Korttidsboende och växelvård för den demenssjuke är ett stöd som kräver beslut från bi-

ståndshandläggare och en form av avlastning som erbjuds till de anhöriga, en korttidsvistelse 

kan vara en helg vid behov enligt en intervjuperson: 

 

Vi har korttidsboenden för avlastning.-så att den anhörige kan få vila. ..när det finns 

plats(Angereds stadsdelskommun). 

 

6.3  Anhörigstödjare i rummet bredvid   

Vilka anhörigstödjare når kommunen och vilka är svåra att nå? 

Vi kommer i detta avsnitt presentera vad vi har funnit för olika former av avvikande. 

I Falkenbergs kommun är det ganska jämt fördelat mellan könen av de som söker anhö-

rigstöd. Däremot skiljer det sig en del gällande i vilken fas man söker anhörigstöd enligt en av 

intervjupersonerna:  
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..när sjukdomsbilden dyker upp så skiljer det sig mellan män och kvinnor, män söker 

hjälp tidigare än vad kvinnorna gör...kvinnorna är mer tåliga(Falkenbergs kom-

mun). 

 

I Angereds stadsdelskommun är majoriteten av anhörigstödjare kvinnor så som maka till den 

sjuke, döttrar och svärdöttrar och ibland en granne enligt en intervjuperson: 

 
 ..Kvinnorna är majoritet… som är gift med den närstående… -det kan också vara 

goda grannar. Och svenskar, bara svenskar har vi kontakt med… men mest äldre 

men också barn och barnbarn.(Angereds stadsdelskommun).  

 

Vid frågan om de såg någon klasskillnad hos de anhöriga till närstående med demensdiagnos 

svarade intervjupersonen: 

 

Nej, det kan jag inte säg men det klart ska man tro vad forskarna säger om demens 

så ju större reservkraft man har ju mer skolor och utbildning, desto större reservka-

pacitet har man, vilket jag tror innebär att man kan hålla en bättre fasad 

längre(Falkenbergs kommun). 

 

Det finns några som kommer från annat ursprungsland än Sverige och det som skiljer sig är 

att det finns andra önskemål om vilken hjälp man önskar. Kulturen skiljer sig när det gäller 

omvårdnad av en närstående. Oftast vill de med annan etnicitet, än svensk, vårda deras närstå-

ende själva, få anhörigbidrag, och därmed inte använda sig av kommunens hemtjänst. Allt 

prövas individuellt och det är biståndshandläggaren som bestämmer om anhörigbidrag kan 

beviljas.  

 
Jag har jobbat med mångfaldsfrågor tidigare och tycker att vi i vår kommun är då-

liga på detta, dessa personer når vi inte(Falkenbergs kommun). 

 

 

Vilka är avvikarna, vilka är svåra att nå? 

 

..de som är svårast att nå, det är de yngre, barnen, de som jobbar och har agen-

dorna fulla, som har småbarn som har agendorna fulla(Falkenbergs kommun). 

 

 

En annan stor grupp som enligt intervjupersonerna är svåra att få kontakt med är anhörigstöd-

jare som inte själva upplever att dem är anhöriga som vårdar.  

 
Det finns anhöriga som är svåra att nå fram till, en del anhöriga vill inte se. Det blir 

så stort när man får en demensdiagnos, det är nästan större än en cancerdia-

gnos(Falkenbergs kommun). 

 

 

Angered är en mångkulturell stadsdel med drygt femtiotusen invånare och där mer än hälften 

av invånarna är födda i ett annat land däremot är genomsnittsåldern låg i stadsdelen då det är 
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flest barn i stadsdelen och minst andel riktigt gamla människor. Att andelen riktigt gamla 

människor är låg kan förklaras med att stadsdelen är Göteborgs yngsta stadsdel och människor 

har inte hunnit bli riktigt gamla sedan de flyttade till stadsdelen som byggdes på sjuttiotalet. 

Det finns ändå en grupp av äldre med demensdiagnoser och anhöriga i stadsdelen och inter-

vjupersonerna misstänker att det finns ett mörkertal av anhöriga som av olika orsaker inte sö-

ker någon form av anhörigstöd. I stadsdelen finns det anhöriga som vårdar personer med de-

mensdiagnos men som själva inte uppfattar sig själva som en vårdare och en av intervjuperso-

nerna berättar: 

 

Vi hade en äldre man här som vårdade sin fru och han tyckte det var konstigt att 

han skulle få pengar för att han tog hand om sin fru,.. -men det är ju ingen lön hem-

vårdsbidraget utan en slags uppmuntran för att gör detta och vårdar sin fru, -En 

uppskattning för allt jobb du gör många har svårt att ta emot det(Angereds stads-

delskommun).     

 

 

En annan orsak till att anhöriga inte söker anhörigstöd kan bero på svårigheter med språket 

eller människors kulturella bakgrund enligt en intervjuperson. 

Kan inte säga någon speciell grupp.. men det här med språkskillnader gör det 

svårt….att alla inte får information..  – Dom vill ha någon som kan prata med dem 

och förstå dem. Möjligheter finns att få hemtjänst-hjälp på det egna språket och att 

nå anhöriga på deras sätt. Här jobbar vi med kartläggning... exempelvis vad vi har 

för språk inom vår personal. Många har som tradition att ta hand om äldre o 

så(Angereds stadsdelskommun).        

 

6.4 Effekter, mål och vision 

Lagändringen den första juli 2009, som kom för snart två år sedan. Denna studie har under-

sökt vilka effekter som den nya lagen bidragit till. I resultatet av intervjuerna framkommer det 

att lagen har gett vissa effekter, dessa kommer att presenteras nedan.  

 

I Falkenbergs kommun inväntar de sin lokala utredning vilken beräknas vara klar till somma-

ren 2011. Eftersom utredningen inte är färdig så är inköpet av dataprogrammet Gapet något 

som de vill hänvisa som en effekt av lagändringen då kommunen skall erbjuda anhöriga stöd. 

 
..jag tror det är lite för tidigt att säga i och med att vi inte hunnit sätta de nya rikt-

linjer, men de är klart det är en tydlighet där inget som vi bara tycker utan nu vi 

SKA göra det....jag tycker det är viktigt, den här satsningen med Gapet, viktigt med 

en nätverksgrupp och även så du inte behöver fysiskt förflytta dig till en lokal eller 

mötesplats. Om man skall nämna någon mer tydlig effekt så har jag en uppfattning 

om att stödplanerna har blivit mer tydliga(Falkenbergs kommun). 
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I stadsdelen Angered visar inte resultatet av intervjuerna på några större specifika effekter av 

lagändringen. Enligt en av intervjupersonerna har anhörigstödet uppmärksammats mer det 

senaste halvåret då deras arbete kring denna fråga har utvecklats och samordnats i högre grad 

än tidigare.  

 
..det har börjat ta mer fart det senaste halvåret tycker jag. Det har blivit mer viktigt 

och att det med anhörigstöd viktiggörs..2003 började vi med anhörigstöd, då bör-

jade vi, men det fanns inget färdigt koncept. Då började vi i liten skala och anhö-

rigstödet har utvecklats under tiden sedan dess. Det är under utveckling och vi har 

försökt att nå ut till de vi vet som vårdar en närstående, men det tar tid(Angereds 

stadsdelskommun). 

   

När det gäller målsättningen med anhörigarbetet inom de båda kommunerna har de gemen-

samt att de båda önskar att de kan tillgodose alla sina kommuninvånare som önskar hjälp och 

stöd i olika former. Viktigt för de både kommunerna är att stödet skall vara individuellt an-

passat efter den anhörigas behov.  

Det handlar om att göra inventering hos dem som har insatserna idag. Vad ser ni 

som vi skulle kunna bli bättre på? Vad kan vi strunta i? Det handlar hela tiden om 

att ha en dialog med de som har insatsen(Falkenbergs kommun). 

 

 

Det finns en vision och önskemål om att samarbetet mellan primärvården och kommunen 

skall kunna förbättras, eftersom de båda kommunerna ser att det finns det goda förutsättningar 

för en ökad kvalité genom att samarbeta. 

 
Socialstyrelsen poängterar att det är viktigt att fånga upp anhöriga i tidigt skede, 

det handlar om att....primärvården har väldigt mycket att göra här eftersom de kan 

fånga upp dem redan då man börjar göra utredningar. . Jag skulle önska att det var 

bättre samarbete med primärvården.. att de anhöriga fick information om anhö-

rigstöd när de uppsöker vårdcentralen med den demenssjuke.. om vad de kan få för 

slags hjälp och stöd(Falkenbergs kommun). 

 

 

Vid tal om mål och visioner för anhöriga i framtiden ligger Socialstyrelsens rapport som 

grund för vad de båda kommunerna strävar efter. Falkenbergs kommun tydliggör att de invän-

tar sin lokala utredning innan de kan sätta realistiska mål och Angereds stadsdelskommun ar-

betar med att vidareutveckla sitt arbete med anhörigstöd.  

 
Vad Socialstyrelsen poängterar är att: Det är så viktigt att fånga de här personerna 

i tidigt skede. Det handlar om landstingssidan, de har väldigt mycket att jobba med 

här, för det handlar om att fånga upp dem tidig när man börjar göra utredningar, 

framförallt på den platsen där man har den första kontakten(Falkenbergs kommun).  
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Vid fortsatta frågor under intervjuerna, om det finns någonting som de kan se som en förbätt-

ring för anhörigstödjare, en av intervjupersonerna från Falkenberg berättade om en anhörigs 

dröm: 

 
Ja, det är mycket egentligen....jag skulle önska att man hade mer möjlighet att slippa 

dela på ett par som vanligtvis lever tillsammans för jag känner att det är ett trauma 

när en behöver flytta in på särskilt boende. Jag hade en gång en anhörig som sa : 

Hon hade en dröm, och där jag tänkte.....så skulle det vara, hon sa tänk om det hade 

varit som när man bodde på hotell man gick och checka ut nyckeln och så gick man 

och la sig, men när jag skulle gå ner på stan så skulle man gå fram till receptionen 

och säga ”nu är min gubbe ensam och nu ska jag gå på stan och så skulle de ta 

över. Ja så enkelt tänkte jag….varför har vi det inte så...hemtjänsten huserar på bot-

tenvåningen och hjälper bara till när vi behöver dem. Jag tror inte anhöriga hade 

utnyttjat detta mer än vad de skulle behöva, samma dam sa: Jo när jag inte får sova 

på nätterna så klarar jag mig en, två, tre nätter men den fjärde natten så är jag så 

trött!!! Då skulle jag kanske kunna sova i ett enkelrum(Falkenbergs kommun). 

 

 

Studiens utvalda kommuner har ett jämförbart invånarantal då det bor cirka 50 000 i Angereds 

stadsdelskommun och cirka 40 000 i Falkenbergs kommun. Effekterna av lagändringen kan 

påverkas utav att de två kommunerna verka skilja sig socioekonomisk åt. I Angered är mer än 

hälften av invånarna födda i ett annat land, sysselsättningen är låg och ganska många invånare 

har ekonomisk bistånd som huvudförsörjning. Ohälsotalen i stadsdelen är väldigt höga och 

bland de högsta i Sverige, deras medellivslängd tillhör de kortare i landet.  

 
Det är en socioekonomiskt svag stadsdel så till vida inkomsterna är bland de lägsta i 

Göteborgs kommun. Sysselsättningen är också bland de lägsta och medellivslängden 

tillhör de kortare i landet...man brukar säga att en pojke som föds i Gunnared lever 

tio till tolv år kortare än en som föds i Älvsborg...så det är stora skillna-

der(Angereds stadsdelskommun). 

 

 

Intervjupersonerna från Falkenbergs kommun nämner ingenting direkt om invånarnas socioe-

konomiska situation, utan de talar mer om kommunens framtid där de efterlängtar den utred-

ningen som skall ligga till grund för kommunens kommande riktlinjer. Här kan vi se effekter 

av lagändringen, effekterna här är tydliga då de har bidragit till denna utredning. 

 
I avvaktan på utredningen som skall ge svar på frågorna hur kommunen skall ut-

veckla anhörigstödet framöver, vilka tjänster man ska ha, hur verksamheten skall se 

ut, vem som ska arbeta med dessa frågor. Det är en öppen fråga idag(Falkenbergs 

kommun). 
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7. Analytiska reflektioner 
I detta avsnitt analyserar vi fakta som intervjupersonerna delgivit oss. Genom att använda 

olika begrepp kopplade till de sociologiska teorierna och tillsammans med vårt intervju-

material så skapades temaområden: information, former av anhörigstöd, anhörigstödjare i 

rummet bredvid och temat effekter, mål och vision. I analysen blir anhörigstödjarnas situation 

belyst utifrån intervjupersonernas uppfattningar. Dessa uppfattningar kan knytas till begrepp 

som till exempel avvikare, där anhörigstödjare får ett slags utanförskap om de inte får hjälp 

utav samhället och deras insatser för omsorgen kring personerna med demensdiagnos. Annat 

begrepp är risksamhället där det finns risker som förstärker klassamhället. Vi har även använt 

oss utav Rämgårds(2009) rapport där hon studerar platsens betydelse för personer med de-

mensdiagnos. Detta vill vi knyta ihop med vår studie eftersom platsen har stor betydelse för 

ett socialt välbefinnande allra helst för anhöriga till personer med demensdiagnos. Vidare i 

rapporten läggs det stor vikt på samverkan mellan anhöriga och personal eftersom ett gott 

samarbete lindrar den sjukes oro och därmed kan den anhörige få ett bättre stöd. Vår studie 

har haft stort stöd av Hjalmarssons(2010) rapport ”Anhörigstöd - en livlina” där hon visar på 

att det är svårt att nå ut med information till anhöriga om vilka stödformer som finns. Detta är 

något som även vi har upptäckt i vår studie. Vi kan finna likheter angående olika förslag på 

hur anhörigstödet skall utvecklas, då egen tid värderas högt och ökad kunskap önskas av an-

höriga. Med stöd av valda teoretiker kommer vi att bearbeta vår empiri. Vi har arbetat med 

samma temaområden som vi har arbetat med i resultatdelen. 

 

7.1 Information    

I vår uppsats sökte vi svar på huruvida kommunerna tar ansvar för att erbjuda stödinsatser och 

hur de har lyckats med att sprida dess information. Enligt tidigare forskning som gjorts av 

Hjalmarsson(2010) visade deras utvärdering på att det är svårt att nå ut med information till 

anhöriga om vilka stödformer som finns. När vi gör en jämförelse mellan våra kommuner ser 

vi en tendens hos dem båda att de inte klarar av att nå ut med information till alla anhöriga, 

trots att anhöriga har en laglig rätt till att få anhörigstöd. 

 

I Falkenbergs kommun har de satsat på ett datoriserat hjälpprogram för anhöriga, men ännu 

har inte så många anhöriga anslutit sig till programmet. Detta menar vi bero på att det är en 

äldre generation som behöver information men som kan sakna de digitala verktygen. Visionen 

med hjälpprogrammet är framför allt att erbjuda anhöriga en trygg mötesplats där man kan 



 

28 

 

dela sina upplevelser med andra som befinner sig i en liknande situation. Bourdieu(1986) be-

skriver begreppet fält som ett socialt rum eller en arena där en social verklighet uppstår för 

människor att samlas kring. Detta hjälpprogram ser vi som ett socialt rum, i detta rum kan vi 

däremot inte se att de äldre vistas i. Vi ser i studien att det är barn och barnbarn som tar del 

utav de datoriserade verktygen. De äldre väljer däremot att ta kontakt via telefon, detta ser vi 

hänger samman med de anhörigas kulturella kapital som de bär med sig från sin uppväxt och i 

sin livsstil. Det faller sig naturligt för barn och barnbarn att använda sig utav digital teknik då 

de har vuxit upp med teknikens framfart i det moderna samhället. De digitala hjälpmedlen 

möjliggör tillgängligheten för en ökad information vilket i nuläget kan visas vara en generat-

ionsfråga. Detta gäller även all information som ges ut via kommunernas hemsidor.  

 

I Falkenbergs kommun önskar de däremot att de äldre skall hitta fram till detta sociala rum 

eftersom det förmodligen skulle öka deras möjligheter för att kunna knyta nya sociala kontak-

ter och kunna finna stöd, samtidigt som de kan ha sin nära runt omkring sig utan att behöva 

lämna hemmet och den demenssjuke. I Angereds stadsdelskommun informerar de mycket 

med hjälp utav sin hemsida men även genom annonser och broschyrer. Det har även anord-

nats anhörigas dag i stadsdelen för att göra sig synliga och därmed informera om anhörigstöd, 

vad de erbjuder för hjälp och stöd i stadsdelskommunen. En av intervjupersonerna från Ange-

red berättar att de har en stor medvetenhet om att de behöver anpassa sig till invånarnas 

mångfald i form av olika språk som talas. De har översatt sina annonser och broschyrer till 

flera olika språk. I Angereds stadsdelskommun är det fler anhöriga till personer med demens-

diagnos som samtidigt kommer från något annat ursprungsland än Sverige, än antalet som 

finns i Falkenbergs kommun. Kanske kan det vara lättare att få information på sitt eget språk i 

Angered som kommer från ett annat ursprungsland än Sverige.  Slutsatsen skulle kunna bli att 

de med annan etnicitet som bor i Falkenbergs kommun är en klar minoritet och därmed blir 

betraktade som avvikare. Becker(2006) menar att det finns situationer då man inte följer sam-

hällets regler och normer och då blir de betraktade som avvikare. Detta kan jämföras med de 

anhörigas olika kulturer och önskemål kring omsorgen av den närstående med demensdia-

gnos. Enligt intervjupersonerna är det vanligt att anhöriga från annat ursprungsland än Sverige 

vanligtvis vill ta hand om sina anhöriga själva medan de som ursprungligen är från Sverige 

oftast tar hjälp utav kommunens hemtjänstpersonal. De anhörigas situation beror mycket på 

hur kommunen tolkar lagen. Kommunen ska se till att anhöriga får hjälp och information 

kring anhörigstöd. Anhöriga blir beroende av hur socialpolitiken är utformad där man bor och 

Beck(2005) talar om risken med hålen i skyddsnätet.  
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7.2 Former av anhörigstöd 

När det gäller vilka former av anhörigstöd kommunerna erbjuder har vi upptäckt att det finns 

flera likheter mellan kommunerna men även att det finns flera olika former utav insatser. Det 

som har framkommit och presenterats i resultaten är att de mest populära anhörigstöden hos 

de båda kommunerna är anhöriggrupper, anhörigkafé och stödsamtal. Även biståndsbedöm-

ningar såsom till exempel avlastning i form av dagverksamhet, korttidsboende eller hemtjänst 

är mycket uppskattat av anhörigstödjarna i de båda kommunerna. Detta vill vi knyta an till en 

dominerande tanke i Bourdieus(1986) teori om att individens handlingar, det som kallas indi-

videns habitus, ständigt är sociala och att man söker sig till en gemenskap. För att den anhö-

rige skall orka med situationen är ett förstående kontaktnät något som är betydelsefullt och 

positivt som i sin tur kan ge styrka för den anhörige, som till exempel en anhöriggrupp eller 

ett anhörigcafé som kan ses som ett socialt rum med människor som befinner sig i liknande 

situation med sin närstående och som har den förståelsen för vad det innebär att vara anhörig 

till personer med demensdiagnos. Vilket stöd och omfattning som behövs beror oftast på vil-

ken demensdiagnos de har och vilket stöd som den anhörige tycker sig kunna ta emot i form 

av samhällsinsatser som exempelvis hemtjänst och korttidsboende. Vid saknad av ett socialt 

kapital och kontakter kan det innebära att personen isoleras och i och med det hamnar utanför 

samhället. När en anhörig maka eller make till en person med ett svagt socialt kapital drabbas 

utav en demenssjukdom innebär det oftast att den anhörige står ensam i den svåra situationen.  

 

En demenssjuk är oftast inte medveten om vardagen, men för den anhörige som vårdar och tar 

hand om sin äkta hälft kan det många gånger vara mycket påfrestande att bära hela vård- och 

omsorgsprocessen ensam. Enligt Becker(2006) skapas utanförskapet och avvikelsen utav 

samhället. Hur en handling är avvikande avgörs av hur andra reagerar på handlingen. De som 

döms som avvikare kanske ser saken annorlunda och kanske istället anser att det är de som 

dömer andra människor som avvikare som kan vara oförstående. Demenssjukdomen brukar 

kallas för den anhörigas sjukdom eftersom den demenssjuke oftast är omedveten om situat-

ionen. Att vara anhörig i dagens moderna samhälle kan ibland se att det finns klasspecifika 

risker i samhället, risker som förstärker klassamhället(Beck, 2005). De som är rika kan köpa 

sig säkerhet genom att till exempel köpa privat vård på boenden för demenssjuka. Detta inne-

bär att de fattiga och svaga får ta riskerna med vad det innebär att få vänta på en plats på ett 

särskilt boende. Det kan vara lång väntetid för att få plats på ett korttidsboende för att senare 

kunna få en plats vid en permanent placering. Anhöriga till demenssjuka kan få vara beredda 

på att anpassa sin livsstil och sitt handlingsmönster. Det kan vara svårt för en individ att se i 
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ett bredare perspektiv då individens habitus utgör en grund av individens sociala arv och där-

med hindras individen från att handla fritt. Skillnader mellan kommunerna som vi funnit i vår 

studie är bland annat att Falkenbergs kommun arbetar med så kallade stödplaner men även 

med flera olika former utav friskvårdserbjudande. Detta har vi inte funnit i Angereds stads-

delskommun. I Angereds stadsdelskommun har det framkommit att det finns det möjlighet att 

få individuell utbildning i den befintliga situationen där demensdiagnosen och dess symtom 

förklaras utav kunnig personal. Den anhörige kan också få tips och idéer för att underlätta 

vardagen. Detta har vi däremot inte funnit att de erbjuder i Falkenberg, men det kan vara tro-

ligt att tips och idéer ingår i deras samtal. 

 

7.3 Anhörigstödjare i rummet bredvid 

Falkenbergs kommuns resurser är relativt svaga när det gäller resurser av personal som kan 

olika språk. Anhöriga får vara med och försöka tolka och själv försöka förstå den person som 

kanske på grund av sin sjukdom ändrat både sitt beteende och sitt språk. För en anhörig får 

avvikelsen en dubbel effekt, dels är anhöriga tillsammans med den demenssjuke utanför sam-

hället då de inte följer samhällets normer och dels är de avvikande då samhället inte klarar av 

att bemöta dessa människor.  

 

I Angereds stadsdelskommun finns det resurser till att bemöta personer med en annan etnicitet 

då Angereds personal har en mångfald och som talar ett flertal olika språk utöver svenska men 

eftersom få personer med en annan etnicitet ansöker om anhörigstöd utnyttjas inte dessa till-

gångar. Ett sätt för stadsdelen att komma i kontakt med denna avvikande grupp kan vara när 

ett hembesök önskas av den anhörige och det krävs att någon person tolkar, det vill säga om 

ingen släkting kan ställa upp, så bokas en tolk utav biståndshandläggaren. 

 

Möjligheter finns att få hemtjänst-hjälp på det egna språket och att nå anhöriga på 

deras sätt. Här jobbar vi med en kartläggning...exempelvis vad vi har för olika 

språk inom vår personal(Angereds stadsdelskommun).  

 

 

Samhällssystemet fungerar inte alltid, som det ser ut idag, om alla anhöriga till personer med 

annan etnicitet än infödda svenskar kräver det anhörigstöd som de behöver för en god vardag. 

Dagens system täcker inte allas behov, det finns många olikheter i kulturerna kring omhänder-

tagandet av en sjuklig släkting. Många vill vårda sina gamla och sjuka själva och vill inte ha 

hjälp utav kommunal hemtjänst. Dessa anhöriga skulle kanske själva vilja vårda sina nära och 

få lön för detta istället för att belasta kommunen med uppdrag. Detta är en stor fråga, ifall de 



 

31 

 

kan välja om de skall förvärvsarbeta för att få inkomster och därmed lämna den sjuke till per-

sonal som inte förstår den drabbades språk, eller om de skall stanna hemma utan lön och själv 

ta hand om den sjuke. En förändring av det socialpolitiska tänkandet kring hur vi stödjer an-

höriga med annan etnicitet än svensk skulle kunna likna en avvikarkarriär(Becker, 2006).  

 

Personer som har invandrat till Sverige och som kommit ensamma hit eller tillsammans med 

några få nära familjemedlemmar kan vara ett exempel på en grupp med ett svagt eller inget 

socialt kapital(Bourdieu, 1986). Det innebär att de kan sakna socialt nätverk på den nya plat-

sen och även svårigheten med språket kan vara av betydelse. Det är lätt att personerna hamnar 

utanför samhället och isoleras. Att komma till Sverige som invandrare innebär att de har ett 

kulturellt kapital som skiljer sig från Sveriges kultur och traditioner eftersom det är skillnad 

på länders språk, traditioner och livsstilar. Länders olika kulturer skiljer sig åt, där en sed och 

tradition upplevs som naturlig kan verka främmande för andra individer. Vår uppfattning är 

att människor från andra länder har en tradition att ta hand om sina gamla och sjuka. Svårig-

heten med språket är också en anledning till att personer med annan härkomst väljer att själva 

vårda den sjuke(Bourdieu, 1986). Anhöriga till personer med demensdiagnos och som kom-

mer från ett annat ursprungsland än Sverige hamnar ofta i hålen i skyddsnätet(Beck, 2005). 

De har en kultur som vanligtvis verkar för att själva kunna ta hand om sina släktingar och 

vänner vid sjukdom. Det som dessa anhöriga har att välja på är ett samhällssystem som är 

uppbyggt på kommunal verksamhet där de kan erbjudas vård och omsorg i form utav hem-

tjänst eller särskilt demensboende. Risken för de demenssjuka är att det inte finns någon utav 

de kommunala arbetarna som kan samtala med dem på deras språk. Denna grupp av anhöriga 

tillsammans med sina nära befinner sig i en situation där de inte kan använda sig av sam-

hällets resurser och inte heller kan få ersättning för det arbete som det innebär att vårda perso-

nerna med demensdiagnos. De anhörigas situation blir stressig då de skall ha tid för sina nära 

samtidigt som de skall kunna förvärvsarbeta eller stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta 

blir en stressituation och en evig kamp för att klara av hushållsekonomin. Släktrelationer kan 

både öka och minska det sociala kapitalet genom att ha många goda kontakter och en stor 

släkt, men det kan också vara belastning då relationerna är av dålig karaktär. Att alltid vara 

trevlig och ha tid att vårda sina sociala relationer och ta hand om alla i sin familj kan vara en 

förväntning. Gamla beteenden och mönster reproduceras och att vara anhörig till en person 

som har utvecklat en demensdiagnos kan vara mycket krävande och vända upp och ner på 

tillvaron för den anhöriga(Bourdieu, 1986).  
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Vi hade en äldre man här som vårdade sin fru och han tyckte det var konstigt att 

han skulle få pengar för att han tog hand om sin fru(Angereds stadsdelskommun). 

 

Enligt citatet ovan så beskriver mannen att för honom var det självklart att ta hand om sin fru. 

Hans värderingar vill vi här hänvisa till hans kulturella kapital vilket ligger till grund för hans 

kärlek och omsorg till sin äkta hälft som han har levt ett långt liv med. Det kan vara av värde 

och en tillfredsställelse för honom att ta hand om sin sjuka fru trots att det kan vara ansträng-

ande. 

 

I Falkenbergs kommun är det ganska jämt fördelat mellan könen av de som söker anhö-

rigstöd. Däremot framkommer det skillnader i vilken fas man söker anhörigstöd enligt en av 

intervjupersonerna:  

 
När sjukdomsbilden dyker upp så skiljer det sig mellan män och kvinnor, män söker 

hjälp tidigare än vad kvinnorna gör...kvinnorna är mer tåliga(Falkenbergs kom-

mun).  

 

 

Intervjupersonen anser att kvinnorna är mer tåliga än män, detta påstående anser vi bero på att 

det är det kulturella kapitalet som ligger till grund för vilka värderingar vi har. Kulturellt kapi-

tal är ett resultat av vår uppväxt och de intryck vi har fått från vår omgivning under vår socia-

lisering detta kommer i uttryck i vår livsstil(Bourdieu, 1986). Citatet ovan visar på att det skil-

jer sig mellan män och kvinnor i vilken tidpunkt de anhöriga söker stöd. I denna fråga anser vi 

att det faller naturligt för kvinnor att vårda och ta hand om sina familjemedlemmar. Tidigare 

forskning visar i Rämgårds(2009) studie att det sociala stödet är väsentligt för att människor 

ska känna socialt välbefinnande i vardagen. 

 

En av intervjupersonerna i från stadsdelen Angered säger att majoriteten av anhörigstödjare är 

kvinnor, såsom maka till den sjuke, döttrar och svärdöttrar och ibland en granne: 

 

..Kvinnorna är majoritet…som är gift med den närstående… -det kan också vara 

goda  grannar.. och svenskar,bara svenskar har vi kontakt med.. men mest äldre 

men också barn och barnbarn(Angereds stadsdelskommun). 

 

Här kan vi se på skillnader, dels från Falkenberg där de anser att de har lika många anhöriga 

från varje kön som är anhörigstödjare, men där de istället visar på tiden då de äldre söker an-

hörigstöd. I stadsdelen Angered däremot ser man att det är flest kvinnor i deras område som är 

anhörigstödjare. Becker(2006) beskriver hur och varför någon blir en avvikare men vi anser 

inte att varken kvinnorna eller männen är avvikare i dessa fallen eftersom det är svårt att jäm-
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föra dem, då det är två olika påståenden som beskriver två olika situationer för att kunna se på 

könsfördelningen bland anhörigstödjare.  

 

Vid frågan om de såg någon klasskillnad hos de anhöriga till personer med demensdiagnos 

svarade intervjupersonen: 

 
Nej, det kan jag inte säg men det klart ska man tro vad forskarna säger om demens 

så ju större reservkraft man har ju mer skolor och utbildningar, desto större reserv-

kapacitet har man, vilket jag tror innebär att man kan hålla en bättre fasad 

längre(Falkenbergs kommun). 

 
De som är svårast att nå, det är de yngre, barnen, de som jobbar och har agendorna 

fulla, som har småbarn som har agendorna fulla(Falkenbergs kommun). 

 

 

Enligt Beck(2005) är det svårt att vara anhörig i dagens moderna samhälle eftersom det finns 

tendenser till klasspecifika risker inom samhället som visar på ett ökat klassamhälle.  De som 

är rika kan till exempel köpa sig en plats på ett särskilt boende inom den privata sektorn till 

sin närstående och därmed undvika sina egna risker.  

 

En annan stor grupp som enligt intervjupersonerna är svåra att få kontakt med är anhörigstöd-

jare som inte själva upplever att de är anhöriga som vårdar.  

 
..det finns anhöriga som är svåra att nå fram till, en del anhöriga vill inte se. Det 

blir så stort när man får en demensdiagnos, det är nästan större än en cancerdia-

gnos(Falkenbergs kommun). 

 

 

Det kan finnas många olika faktorer till varför anhöriga inte upplever sig som anhörigstödjare. 

Det kan dels bero på skam då de skäms över sin närstående, dels kan det bero på en osäkerhet 

och dels kan det bero på att kommunens information inte nått fram. 

 

Tidigare forskning visar på att det sociala stödet är mycket viktigt för att människor ska känna 

socialt välbefinnande i vardagen. När forskare diskuterar anhörigstödjarens roll och betydelse 

för den demenssjuka anses stödet till anhöriga vara oerhört viktigt för att den som stödjer 

skall orka med att kunna ge ett socialt stöd(Rämgård, 2009).  

 

7.4 Effekter, mål och vision 

Effekter som vi har kunnat finna i studiens resultat är att de båda kommunerna ser Socialsty-

relsens rapport(2010) som vägledande riktlinjer. Falkenbergs kommun inväntar sin lokala ut-
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redning, dataprogrammet Gapet berättar de gärna om även om de ännu inte sett så många an-

vändare av programmet. I Angereds stadsdelskommun visar inte på några större specifika ef-

fekter men det framkommer i vår undersökning att de arbetar med att ständigt vidareutveckla 

sin verksamhet. 

 

En aspekt som har kommit fram under intervjuerna är att kommunerna har en önskan om ett 

bättre samarbete mellan primärvård och kommun för att kunna nå ut med mer information till 

de anhöriga och därmed öka på kvalitén inom anhörigstödet. Man förväntar sig som sam-

hällsmedlem att samarbetet mellan dessa organisationer borde vara bra, allra helst eftersom de 

tar hand om samma människor, samhällsmedlemmar, men under olika perioder i dessa männi-

skors liv. Becker(2006) menar att han ser förklaringen av avvikelse som ett sätt kunna se det 

som skiljer sig fån det vanligaste och av genomsnittet, avvikelsen skapas av samhället. Det 

sker ibland ett glapp mellan organisationerna som är till för vår välfärd. Många gånger måste 

man vara stark som person för att få till stånd sina rättigheter inom vård och omsorg. Hur vi 

agerar i det sociala rummet bestäms av vårt habitus och en person kan tillhöra flera fält där 

handlingsmönstren varierar från fält till fält(Bourdieu, 1995).  

 

Det är inte säkert att man som anhörig känner sig trygg i miljön på vårdcentralen och vid kon-

takten med primärvården, så man vågar be om den hjälp man behöver. Det är kanske först vid 

kontakt med kommunens anhörigstödjare som behoven av stöd och hjälp kan bli tillgodo-

sedda. Tidigare forskning visar på att det är svårt att nå ut med information till de anhöriga 

om vilka stödformer som finns, även hemtjänst och korttidsboende har svårt att anpassa sin 

verksamhet så att den blir bra för att de skulle upplevas som avlastning för den anhöriga 

(Hjalmarsson, 2010).  

 

Enligt Socialstyrelsen(2010) handlar det om att fånga upp anhöriga tidig helst på den platsen 

där den första kontakten sker. I denna reflektion anser vi att primärvården borde ha en mer 

aktiv roll för att tillhandahålla information till de anhöriga eftersom de oftast har den första 

kontakten med de anhöriga. Många anhöriga har även en långvarig kontakt med primärvården 

därför är det viktigt att kommunen och primärvården utvecklar kontakterna och rutinerna för 

samarbete i stödet till anhöriga(Socialstyrelsen, 2010).  

När vi studerar effekterna av lagändringen visar det sig att Angered stadsdelskommun har 

sämre förutsättning än Falkenberg ur ett socioekonomiskt perspektiv. Intervjupersonerna från 

Falkenbergs kommun nämner ingenting direkt om invånarnas socioekonomiska situation, utan 
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de talar mer om kommunens framtid där de efterlängtar den utredning som skall ligga till 

grund för kommunens kommande riktlinjer. Här kan vi se effekter av lagändringen, då den 

bidragit till en lokal utredning: 

 

I avvaktan på utredningen som skall ge svar på frågorna hur kommunen skall ut-

veckla anhörigstödet framöver, vilka tjänster man ska ha, hur verksamheten skall se 

ut, vem som ska arbeta med dessa frågor. Det är en öppen fråga idag(Falkenbergs 

kommun). 

 

 

I och med att Angered är en svag socioekonomisk stadsdel, där arbetslösheten är hög och 

många invånare har ekonomisk bistånd som huvudförsörjning. Ohälsotalet i stadsdelen är väl-

digt högt och medellivslängden är kortare än övriga landet. Beck(2005) beskriver hur det in-

dividualiserade privatlivet blir beroende av hur socialpolitiken är formad där man bor, han 

talar om hålen i skyddsnätet. Enligt Beck(2005) är vårt sociala välfärdssamhälle på väg att 

urholkas vilket kan innebära att allt fler kan hamna utanför samhället. Sett utifrån vårt per-

spektiv innebär detta att Falkenbergs kommun har ett säkrare skyddsnät på grund utav att de 

skapar nya riktlinjer för vad som skall gälla i deras kommun. Vi har kunnat se att Falkenbergs 

kommun sköter sin dokumentation kring anhörigstödet tydligare än vad Angereds stadsdels-

kommun gör.  
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8. Diskussion  
Syftet med denna studie har varit undersöka hur det ser ut i två utvalda kommuner efter det att 

lagen om anhörigstöd ändrats från att Sveriges kommuner bör stödja anhöriga till närstående 

med demensdiagnos till att kommunen ska erbjuda anhöriga stöd och avlastning. Syftet har 

även varit att studera om det finns likheter och skillnader mellan de två kommunerna samt vad 

man kan utläsa för effekter utav lagändringen. 

 

Undersökningen har genomförts i form av kvalitativa intervjuer med tre olika personer från 

varje kommun, alla var de väl insatta i kommunens anhörigfrågor. Vi intervjuade socialnämn-

dens ordförande, ett anhörigombud och en demenssjuksköterska från Falkenbergs kommun. 

Ifrån Angereds stadsdelskommun intervjuade vi socialnämndens ordförande, ett anhörig-

ombud och en biståndshandläggare. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det ser 

olika ut vad de båda kommunerna erbjuder för former av stöd.  

 

Det framkommer att det finns skillnader i förutsättningar för kommunens invånare, till exem-

pel att kommunernas ekonomi har betydelse för vad det finns för tillgång av resurser. Även 

kulturella skillnader såsom språk, klass och värderingar har betydelse för vad för slags stöd 

som anhöriga önskar. Studien har visat att det är svårt att nå vissa grupper inom kommunen, 

dessa har vi valt att kalla för avvikare eller anhörigstödjare i rummet bredvid. Resultatet av 

studien i sig visar att det finns flera insatser som kommunerna vill erbjuda men det tar tid att 

genomföra det rent praktiskt. En faktor i studien som är grundläggande är att det är svårt att 

nå ut med information till anhöriga och att det kan vid vissa tillfällen saknas ett samarbete 

mellan kommun och primärvård. Det är bara att konstatera att kommunerna behöver lägga 

mer resurser för att nå ut med information om att det är möjligt för anhöriga att få stöd och 

avlastning. Ett bättre fungerande samarbete mellan kommun och primärvård är något som är 

viktigt och något som har efterfrågats av flera av våra intervjupersoner och något som kanske 

borde utvecklas mer. När en demensdiagnos väl har ställts skulle det vara tillfälle att infor-

mera den anhöriga om att det finns stöd och avlastning att få och speciellt viktigt är att denna 

information kommer i sjukdomens tidiga skede, för att den anhöriga skall få kunskap om vad 

diagnosen innebär och bland annat få tips och idéer för att underlätta vardagen. Det skulle 

kunna skapa en större trygghet för den anhöriga och stärka den person som stödjer och vårdar 

sin närstående. Anhöriga gör oftast ett fysiskt och psykiskt krävande arbete och är en stor re-

surs för samhället. Eftersom gruppen anhörigstödjare är en stor resurs för samhället är det vik-

tigt att ta vara på denna grupp. Särskilt viktigt är det att de får stöd och hjälp av kommunerna 
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för att de skall orka med sin situation. Här finns det flera vinster för både anhöriga och kom-

munerna att hämta, både på kort och på lång sikt genom att utveckla anhörigstödet sett ur ett 

socioekonomiskt perspektiv. Det har varit intressant att undersöka om det fanns likheter och 

olikheter mellan kommunerna samt vilka effekter lagändringen haft. Det som vi tydligt har 

märkt är att det endast är knappt två år sedan lagändringen trädde i kraft vilket innebär att vi 

inte kunnat mäta så stora effekter i vår studie ännu. Däremot så har vi kunnat se att det sker ett 

ständigt arbete i kommunerna för en utveckling och förbättring av stöd och information till 

anhöriga i våra två utvalda kommuner.  

 

Vi kan konstatera att dataprogrammet Gapet kan vara ett bra hjälpmedel i framtiden för att 

kunna använda till stöd och information. De vanligaste anhöriga idag är oftast mycket äldre 

människor som varken har en dator eller någon kunskap om datorn. Kanske har de barn eller 

barnbarn som kan hjälpa dem annars är det svårt att i dagsläget kunna nå ut till de äldre anhö-

riga via digital kommunikation. Vi anser att det är ett bra hjälpmedel och hoppas på att genom 

ökad information så skall användar-antalet öka. På kommunernas hemsidor står information 

kring äldreomsorg och anhörigstöd. Denna information finns även i små fina broschyrer som 

lättillgängligt kan delas ut till de äldre och de övriga berörda anhöriga som inte vill läsa in-

formationen på datorn. Det är både fördelar och nackdelar med modern, digital teknik. Förde-

lar kan vara att man ”slipper” att lämna bort sin make/maka då man vill kommunicera med 

någon annan person i nätverket vid till exempel Gapet. Nackdelar kan däremot vara att man 

som anhörig isolerar sig i hemmet och inte har någon fysisk kontakt med någon annan männi-

ska än sin närstående. Att vara anhörig till en person med demensdiagnos kan innebära en 

ekonomisk katastrof. Det finns stora skillnader på välfärd i vårt samhälle där anhöriga med 

lägre klass, arbetslöshet, måste välja om de skall vara utan lön och ta hand om sin närstående 

eller stå till arbetsmarknadens förfogande för att få in pengar till hushållskassan. Om personen 

med en demensdiagnos får en plats på ett särskilt boende så blir det konsekvenser genom den 

ofrivilliga separationen, en dubbel boendekostnad, ökade vårdkostnader och större medicin-

kostnader upptill det hus och hem som paret tidigare betalat tillsammans. Dålig ekonomi, 

skuld- och skamkänslor skapar oftast stress och ohälsa. Det finns hål i samhällets skyddsnät 

och det är inte enkelt att hitta variationer i samhällssystemet som passar olika kulturer och 

traditioner.  

 

Angered har ett stort antal invånare som har en mångfald i form av olika språk, därför har de 

varit tvungna att utveckla informationen och samtalen med hjälp av tolk för att kunna tillgo-
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dose samhällsmedlemmarnas olika språkkunskaper. Falkenbergs kommun har inte denna 

mångfald av olika nationaliteter som Angereds stadsdelskommun har men de verkar kunna ta 

väl hand om de personerna som behöver anhörigstöd och som kommer från något annat ur-

sprungsland än Sverige. Vi har kunnat se att Angereds stadsdelskommun har flest kvinnor 

som är anhörigstödjare medan Falkenberg upplever att det är lika många anhörigstödjare från 

båda könen. I Falkenberg betonar de särskilt att anhöriga som är svårast att nå är de som inte 

själva upplever att de är anhöriga som vårdar. Detta beror oftast på okunskap om sjukdomen 

och många andra känslor inblandat såsom rädsla för att mista sin närstående, skam för person-

lighetsförändringar som har skett, sorg över sjukdomstillståndet och många fler olika variat-

ioner av ilska, bitterhet och bedrövelser. Det har varit mycket intressant att få sätta sig in i 

kommunernas arbete kring anhörigfrågorna och vi kan konstatera att det ständigt sker en ut-

veckling och stora förbättringar för att kunna nå de anhöriga och kunna möta dem i sin befint-

liga situation. 

 

Om vi skulle forskat vidare i detta ämne så skulle det vara intressant att undersöka utefter vad 

Socialstyrelsen(2010)  kommit fram i sin rapport och lägesbeskrivning: Stöd till personer som 

vårdar eller stödjer närstående. Vidare forskning skulle då kunna handla om hur dialogen med 

patient-, anhörig- och frivilligorganisationer utvecklas och vad man gör i landets kommuner 

för att ta vara på organisationernas kunskaper och erfarenheter i arbetet med att utveckla stö-

det till anhöriga. Vidare konstaterades det i Socialstyrelsens rapport(2010) att det saknas en 

del underlag för att beskriva omfattningen av stödet till anhöriga och detta hade varit intres-

sant att följa upp genom att påbörja ett arbete med att skapa ett system, för att kunna samla in 

uppgifter om serviceinsatser till stöd för anhöriga. Det hade varit intressant att intervjuat an-

höriga till personer med demensdiagnos. Det hade blivit mer levande berättelser och en star-

kare studie från de berördas perspektiv. Anhöriga är de som lever nära den sjuke, många av 

dem kämpar på och gör ett hårt men ett mycket värdefullt arbete. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide till personal 

  

Vem intervjuas 

 

• yrke/befattning, antal år i yrket? 

• yrke- utbildningsbakgrund? 

• antal år i stadsdelen/kommunen? 

 

Bakgrundsfakta om kommunen 

 

• Hur många invånare finns i kommunen? 

• Vilken personal inom er kommun arbetar främst med anhörigfrågor? 

• Kände Ni er förberedda när lagen om anhörigstöd trädde i kraft, hade kommu-

nen fått tillräckligt med information? 

 

I vår studie kommer vi att särskilt fokusera på anhörigstödjare till personer med en demensdi-

agnos  

 

Vilka är anhörigstödjarna – Kartläggning, gruppvis 

 

• Vilken relation har anhörigstödjaren till den nära? 

• Vilken relation är den vanligaste som ni möter? 

• Vilka är det ni når? (Kön, ålder, social bakgrund, yrkesverksamma, nat-

ionalitet?) 

• Vilka anhörigstödjare är svårast att nå? Någon grupp där ni saknar helt kontakt? 

• Hur många anhörigstödjare uppskattar ni i stadsdelen/kommunen? 

• Hur stor del utav det totala antalet, utgör denna grupp i er kommun? 

 

Information om anhörigstödet – Hur deklarerar kommunen om att stödet finns 

 

• Hur kommer du/ni i kontakt med den anhörige? 

• Hur kommer informationen ut, skriftligt ex. broschyrer, annonser, muntligt, ge-

nom hembesök? 
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• Finns det anhöriga som är ”svåra att nå fram” till och erbjuda stöd? 

Vilka former av anhörigstöd finns att erbjuda anhöriga 

 

• Vilka olika former av stöd till personer med demensdiagnos och deras anhörig-

stödjare kan ni erbjuda? 

• Vilken omfattning och utformning finns att erbjuda? 

• Är någon form av stöd mer efterfrågad än andra? 

• Ser behoven olika ut hos anhöriga? 

• Hur tycker du anhörigstödet fungerar generellt i kommunen/ stadsdelskommu-

nen? 

 

 Efter lagändringen 1 juli 2009  

 

• Vilka effekter har lagen om anhörigstöd fått i kommunen? 

• Skillnad före/efter?  

• Kan du nämna någon mer åtgärd för att kunna förbättra för anhörigstödjare och 

personer med demensdiagnos? 

• Har kommunen någon vision angående anhörigstödet? Finns det några mål inom 

en överskådlig tidsram? 
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Bilaga 2  

Sammanfattning av Socialstyrelsens lägesbeskrivning:  

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående(2010) 

 

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. I lagen anges att: 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 

Följande bild av hur kommunerna tillämpar bestämmelsen har framkommit genom enkäter till 

socialtjänstens olika verksamheter och kontakter med företrädare för socialtjänsten på alla ni-

våer samt med anhörig-, patient- och frivilligorganisationer. Fortfarande finns en tydlig äldre-

prägel i socialtjänstens arbete med att erbjuda stöd till anhöriga, eftersom kommunerna i 

första hand ger stöd till anhöriga till äldre. Äldre-prägeln betyder att arbetet, organisationen, 

utbudet och innehållet i kommunernas stöd till anhöriga har sina rötter inom vården och om-

sorgen om de äldre. Arbetet med att stödja anhöriga är därmed inte integrerat i alla social-

tjänstens verksamheter. Stödet håller på att utvecklas, men mycket arbete återstår med att ge 

stöd till anhöriga till personer med långvarig sjukdom eller yngre personer med funktionshin-

der.   

 

Under drygt 10 års tid har det funnits en bestämmelse i socialtjänstlagen om att socialnämn-

den bör stödja anhöriga som vårdar långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionshinder. 

Under denna tid har staten fortlöpande gett särskilda stimulansmedel till kommunerna för de 

ska kunna utveckla stödet till anhöriga. Men sedan den 1 juli 2009 är det en skyldighet, inte 

ett frivilligt åtagande, att stödja anhöriga som vårdar eller stödjer närstående. Målgruppen för 

bestämmelsen är oförändrad men det behövs en bredare informationssatsning för att bland 

annat nå ut till socialtjänstens olika personalkategorier som måste uppmärksamma anhörigas 

och andra närståendes behov av stöd. Det krävs att såväl den som bedömer behovet och får 

besluta om insatser som de som svarar för insatsen har kunskaper om förhållandena i det en-

skilda fallet och att insatserna håller den kvalitet som efterfrågas.  

 

Här följer en sammanfattning av Socialstyrelsens vägledningsarbete och de erfarenheter som 

framkommit till och med hösten 2010. 
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Bistånd 

Den anhöriga kan söka bistånd för egen del enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och kommunen 

ska efter biståndsbedömning bifalla eller avslå den enskildes ansökan. Det kan uppstå situat-

ioner där det kan finnas osäkerhet om hur och när 5 kap. 10 § resp. 4 kap. 1 § i socialtjänstla-

gen ska tillämpas och hur insatser ska dokumenteras. Socialstyrelsen ska därför ta fram väg-

ledning, stöd och råd till kommunerna för tillämpningen av den ändrade bestämmelsen. Det 

kan vara exempel på hur kommuner i samband med handläggningen av en ansökan om bi-

stånd från en närstående kan samverka med anhöriga eller annan person och utreda anhörigas 

eller den andra personens behov av insatser samt hur kommunen kan tillämpa de nämnda be-

stämmelserna i socialtjänstlagen. 

 

Information 

Ett annat angeläget område är hur kommunen når och informerar anhöriga eller andra perso-

ner som vårdar eller stödjer närstående som inte har kontakt med socialtjänsten. Ytterligare ett 

angeläget område är hur landstinget och socialtjänsten kan samarbeta för att stödja anhöriga 

eller andra som vårdar eller stödjer närstående. Ett jämställdhets- och barnperspektiv ska be-

aktas samt principerna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

ning till exempel rätten till icke-diskriminering, jämlikhet, oberoende, delaktighet och lika 

möjligheter. Socialstyrelsen ges vidare i uppdrag att följa upp och utvärdera konsekvenserna 

av den ändrade bestämmelsen i socialtjänstlagen, bland annat avseende vilka målgrupper som 

nås, ålder, kön, civilstånd, vilka insatser som efterfrågas och som kommunerna erbjuder, bi-

ståndsbedömda insatser respektive öppen verksamhet. Eftersom det i dag inte finns någon of-

ficiell eller annan statistik att tillgå krävs ett utvecklingsarbete för att få en bild av samhällets 

stöd till anhöriga, dess kvalitet och effekter. Där det i dag inte finns tillgänglig statistik att 

tillgå kan myndigheten samla in data genom exempelvis enkäter, befolkningsbaserade anhö-

rigstudier och urvalsstudier. En utveckling av system för verksamhetsuppföljning kan långsik-

tigt vara en hjälp på vägen att utveckla stödet till dem som vårdar eller stödjer närstående.   

 

Kostnader 

För år 2009 och 2010 satsade staten 150 respektive 300 miljoner kronor för att stödja kom-

munerna i tillämpningen av den nya bestämmelsen. 

 

 

Information om anhörigstöd på kommuners webbplatser 
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Det tar lång tid för en bestämmelse av denna karaktär att bli känd och använd. Socialstyrel-

sens genomgång av kommunernas webbplatser visade till exempel att kommunerna mycket 

sällan informerade om den nya bestämmelsen, trots att nästan alla kommuner hade en speciell 

webbsida för anhörigstöd. Detta bidrog till att Socialstyrelsen utarbetade en broschyr som 

kommunerna skall kunna använda för att sprida information om den nya bestämmelsen. 

Kommunerna har nu börjat informera mer aktivt om sitt anhörigstöd förbättrat informationen 

på sina webbplatser. I vissa kommuner har den nya bestämmelsen inneburit att man börjat 

diskutera arbetet med och deras resultat kring stödet till anhöriga. Många anhörigkonsulenter 

och andra som arbetar med anhörigstöd har haft svårt att redovisa sitt arbete, eftersom de sak-

nar ett gemensamt språk och struktur för att beskriva vad arbetet med att stödja anhöriga 

handlar om. Lagen har fått arbetet i vissa kommuner att gå in i en ny fas, som antingen inne-

bär att kommunerna utökar eller skär ned på stödet, eller skapar en ny organisation för arbetet.   

 

Kommunenkät  

Kommunerna ska erbjuda anhöriga stöd när de kommer i kontakt med anhöriga som vårdar 

och stödjer närstående. Men förarbetena till lagen lägger också stor vikt vid att kommunerna 

informerar om sitt stöd till anhöriga. Därför har kommunerna ett ansvar att informera med-

borgarna om serviceutbudet och möjligheten att ansöka om stöd för egen del. Detta är en för-

utsättning för att anhöriga ska efterfråga eller söka stöd. Under våren 2010 studerade Social-

styrelsen hur kommunerna tillämpade den nya bestämmelsen. Studien genomfördes med hjälp 

av tre elektroniska enkäter, som adresserades till de ansvariga för socialtjänstens olika verk-

samheter: individ- och familjeomsorgen, funktionshinderverksamheten och äldreomsorgen i 

kommunen eller stadsdelen. Enkäterna hade en likartad struktur, men vissa frågor var anpas-

sade till de olika verksamheternas karaktär. Alla kommuner (287) och stadsdelarna i Stock-

holm, Göteborg och Malmö (43) adresserades (totalt 330 kommuner och stadsdelar), och 

varje kommun eller stadsdel fick tre enkäter. Svarsfrekvensen varierade mellan socialtjänstens 

olika verksamheter, inom äldreomsorgen var svarsfrekvensen 87 procent. 

 

I en tidigare rapport från Socialstyrelsens arbete på området, diskuterades olika sätt att besk-

riva utvecklingen av anhörigstöd i kommunerna. Socialstyrelsen har kunnat följa hur utbudet 

av anhörigstöd har utvecklats med hjälp av årliga enkäter till kommunerna. Däremot är det 

svårt att redovisa hur det stöd som kommunerna byggt upp under senare år, bland annat med 

hjälp av stimulansmedlen, har kommit anhöriga till del. Detta beror på att kommunerna do-

kumenterar behovsprövade insatser på ett sätt som inte gör det möjligt att avgöra om insatser-
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na har beviljats anhöriga eller inte. Socialstyrelsen konstaterade att det inte finns något system 

för att undersöka om, hur och i vilken utsträckning anhöriga i hela landsocialtjänsten.  

Socialstyrelsen har i uppdrag att beskriva konsekvenserna av den nya bestämmelsen. För det 

första handlar det om att beskriva ”vilka målgrupper som nås”. I kommunenkäten framkom 

utbudet av stödinsatser till anhöriga inom socialtjänsten, utöver det stöd som ingår i de tradit-

ionella, behovsprövade insatserna inom individ- och familjeomsorgen, funktionshindersverk-

samheten och äldreomsorgen. För det andra ingår i Socialstyrelsens uppföljning att belysa 

vilka insatser ”som efterfrågas” av anhöriga. Detta är ännu svårare att belysa, då det kräver 

helt andra typer av studier. För att anhöriga ska kunna efterfråga stöd måste de känna till vil-

ken sorts hjälp de kan få och var den finns, och detta är långt ifrån självklart. Det kan också 

vara så att det stöd som erbjuds inte har tillräckligt hög kvalitet eller inte är intressant för an-

höriga.  Detta kan delvis förklara varför vissa typer av erbjudanden inte utnyttjats till fullo, till 

exempel erbjudanden om avlösning hemma, enligt dem som arbetar med anhörigstöd i kom-

munerna. Den nya bestämmelsen i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen om att kommunerna ska er-

bjuda stöd till personer som vårdar och stödjer närstående har varit i kraft i ett och ett halvt år. 

För att kunna beskriva och värdera utvecklingen över tid, måste man påminna sig hur situat-

ionen såg ut innan den nya bestämmelsen trädde i kraft.  

 

I Socialstyrelsens rapport från det tidigare arbetet på området framkom att arbetet främst varit 

inriktat på att utveckla ett utbud av stödinsatser till anhöriga till äldre. Arbetet hade sin bas i 

äldreomsorgen, inte så sällan som en egen verksamhet, vid sidan om den ordinarie verksam-

heten. Kommunerna erbjöd oftast anhöriga stöd i form av en allmänt inriktad service, utan 

någon behovsprövning. Socialstyrelsen konstaterade att det saknades underlag för att beskriva 

hur kommunernas arbete med att stödja anhöriga påverkat enskilda anhöriga. Kommunenkä-

terna visade dock genomgående att kommunernas äldreomsorg hade kommit allra längst med 

att utveckla stödet till anhöriga. Det gällde arbetet med att utveckla strategier, utbudet av ser-

viceinsatser som stöd till anhöriga och samarbetet med hälso- och sjukvården.   

 

Samarbete mellan Socialstyrelsen och Hjälpmedelsinstitutet kring att stödja anhöriga  

Det är viktigt att komma ihåg att resultaten från kommunenkäten speglar situationen hösten 

2009 och första kvartalet 2010. Socialstyrelsens har uppmärksammat att det pågår en utveckl-

ing i socialtjänsten, där de olika verksamheterna successivt anammar den nya skyldigheten, 

även om mycket arbete återstår. Fortfarande finns en tydlig äldre-prägel i socialtjänstens ar-

bete med att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar närstående. En studie av utvecklingen i Da-
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larna de senaste åren visar till exempel att kommunerna kommit långt med stödet till anhöriga 

till äldre. Däremot återstår mycket att göra för anhöriga till långvarigt sjuka och personer med 

funktionshinder och när det gällde samarbetet med hälso- och sjukvården. Äldre-prägeln in-

nebär att arbetet, organisationen, utbudet och innehållet i kommunernas stöd till anhöriga 

kännetecknas av det tidigare arbetet med anhöriga till äldre. Språkbruket och sättet att tänka 

kring anhörigstöd är starkt kopplat till anhöriga till äldre. De som arbetar med anhörigstöd i 

kommunerna har dessutom ofta en bakgrund i äldreomsorgen, vilket många gånger gör det 

svårt att komma in i andra delar av socialtjänsten. Till detta ska läggas att anhörigarbetet hit-

tills ofta har en perifer ställning organisatoriskt, vilket gör att det kan vara svårt att hitta kana-

ler, arenor eller personer i de andra verksamheterna att samarbeta med. Det finns alltså en hi-

storisk ”barlast” som innebär att arbetet med att stödja anhöriga inte är integrerat i socialtjäns-

tens hela verksamhet, budget eller organisation.  

 

En erfarenhet från vägledningsarbetet är att finns olika kulturer i synen på och sättet att för-

hålla sig till anhöriga inom socialtjänsten. De olika verksamheterna har olika och ibland vitt 

skilda uppdrag och historia, och möter anhöriga i skilda livssituationer med olika levnadsför-

hållanden och behov av stöd och hjälp. Anhörigstödet inom individ- och familjeomsorgen in-

nebär ofta något helt annat än till exempel stödet för anhöriga till äldre. Om man utgår från de 

olika målgrupperna för den nya bestämmelsen kan man på motsvarande sätt hävda att anhö-

riga till personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder ofta har helt andra livsvillkor 

än anhöriga till äldre. Jämfört med anhöriga till äldre är dessa anhöriga ofta yngre och för-

värvsarbetande. I FoU Skaraborgs inventering av anhöriga till personer med långvarig sjuk-

dom eller funktionshinder framkom också att dessa anhöriga hade andra behov än dem som 

vanligtvis förekom bland anhöriga till äldre. Vidare finns det anhöriga som vårdar och stödjer 

närstående som både har en långvarig sjukdom, är äldre och har funktionsnedsättningar. 

 

Framtidsplaner 

Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen syftar till att föra in ett nytt synsätt, ett anhörigper-

spektiv i vården och omsorgen. Av central betydelse är att anhöriga känner till den nya be-

stämmelsen och vad den innebär för deras egen del. Resultatet av bestämmelsen beror på hur 

de anhöriga tar till sig och agerar utifrån den nya lagen.  För att ett nytt anhörigperspektiv ska 

bli verklighet måste medarbetarna i socialtjänstens olika verksamheter starta ett utvecklings-

arbete om hur de bemöter anhöriga, och om vilken delaktighet och därmed vilket inflytande 

de erbjuder anhöriga. Socialtjänsten har ofta kontakt med anhöriga i samband med handlägg-
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ningen av den närståendes ansökan om hjälp. I detta sammanhang är det också viktigt att so-

cialtjänsten uppmärksammar och tillgodoser de anhörigas behov av stöd.  Många av de anhö-

riga som berörs av den nya bestämmelsen har en långvarig kontakt med landstingets hälso- 

och sjukvård och dess olika verksamheter. Därför måste huvudmännen utveckla kontakterna 

och få till stånd rutiner för samarbete, särskilt med tanke på anhöriga till långvarigt sjuka och 

personer med funktionsnedsättningar. För att föra in ett anhörigperspektiv måste kommunerna 

särskilt utveckla dialogen med patient-, anhörig- och frivilligorganisationer, och informera om 

den nya bestämmelsen och vad den betyder för organisationernas medlemmar. Lika viktigt i 

denna dialog är att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som organisationerna har när det 

gäller stöd till anhöriga som vårdar närstående.  

 

Mot bakgrund av de erfarenheter som redovisats av den nya bestämmelsen kommer Socialsty-

relsen att inrikta sitt vägledningsarbete på att stödja utvecklingen av stödet till anhöriga inom 

verksamheten för funktionshinder och inom individ- och familjeomsorgen. Likaså avser Soci-

alstyrelsen att starta arbetet med att skapa en struktur för insamling av uppgifter om servicein-

satser till stöd för anhöriga. 

 

 

 

 

 


