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Sammanfattning  
Den 1 juli år 2009 trädde en lagändring i kraft i SoL 5 kap. 10 § som innebär ett förtydligande 

i att Socialnämnden ska erbjuda stöd eller hjälp för att underlätta för de personer som vårdar 

en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en person som har 

funktionshinder.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur implementeringen av SoL kap 5 § 10 ser ut i 

två kommuner. För att besvara detta använde vi oss utav kvalitativa intervjuer med 

nyckelpersoner med kunskap inom anhörigstödsarbete. Dessa nyckelpersoner har valts ut i två 

kommuner med olika organisationsform. De två kommunerna vi valt befinner sig i olika 

stadier i utvecklingen av implementeringen gällande anhörigstöd.  

Ur vårt resultat fick vi fram tre olika teman och dessa blev sedan grunden till vår analys 

och diskussion. Resultatet visar att de två kommunerna organisationsform skiljer sig betydligt 

åt vilket i sin tur spelar en avgörande roll för hur implementeringen och arbetet med anhöriga 

ser ut. Resultatet visar även på olika brister som de två kommunerna har, bland annat tid, 

projekttrötthet och bristande kunskap i vad anhörigstöd faktiskt innebär. Detta resultat 

analyserade vi med vissa teoretiska utgångspunkter som implementeringsteori och 

organisationsteori. Resultatet och analysen diskuteras sedan av oss där vi lyfter både de 

utmaningar och de möjligheter vi kan se i de båda kommunerna. 
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1. Inledning 
Alla är vi på ett eller annat sätt anhöriga i någon bemärkelse. Vi är ett syskon, en förälder, ett 

barn, mor eller farförälder, en kusin, en vän eller en granne. Detta är ett fåtal av de epitet som 

vi benämner oss själva med, men vi tänker oftast inte på att det automatiskt gör oss till 

anhöriga. Anhörig tänker vi först att vi blir när någon i vår närhet blir sjuk eller drabbas av 

något som gör att vi som anhöriga helt plötsligt får en annan roll. Alltifrån att vara orolig över 

sin väns alkoholvanor till att ens liv drastiskt förändras då ens förälder drabbas av en stroke. 

Spannet över vad, vem eller hur vi är anhöriga är brett och det finns oändliga variationer på 

hur dessa kan se ut. Finns det hjälp att få för oss anhöriga trots att våra situationer skiljer sig 

åt? Hur kan utbudet av stöd och hjälp passa just mig utifrån min situation som anhörig? 

Behovet av ett bra anhörigstöd för de personer som ger stöd, omsorgs- och vårdinsatser till 

närstående har blivit alltmer uppenbart. I Sverige har de anhörigas insatser till sina närstående 

ökat markant under de senaste femtio åren och idag ger nästan var fjärde person över 55 år 

anhörigvård en till flera gånger om dagen till en närstående (anhöriga, 2011). 

I socialt arbete brukar empowerment vara ett ledord eller snarare ett förhållningssätt 

gentemot människor som av olika skäl kan befinna sig i en utsatt situation. 

Empowermentbegreppet vädjar, enligt Askheim och Starrin (2009), inte bara till politiker utan 

också till alla inom privat eller offentlig sektor som arbetar för att hjälpa människor på olika 

sätt. Empowerment kan till exempel ses som ett sätt att främja hälsa och välbefinnande hos 

människor på längre sikt. Det råder dock delade uppfattningar om vad ett sådant 

förhållningssätt kan handla om. Oavsett så är det grundläggande inom 

empowermentbegreppet att man har en positiv syn på människan som vill och vet sitt eget 

bästa (s. 12).  

Att vara anhörig till någon som är i behov av stöd och hjälp kan vara svårt då det ibland 

kan innebära att beslut måste tas gällande den närståendes hälsa eller livssituation. Då är det 

viktigt att mötas av en välfärdssektor och i sin tur professionella som kan visa stöd till dig 

som anhörig och att du som anhörig kan ges makt att påverka din egen livssituation. Rönning 

(2009) menar att brukarmedverkan alltid handlar om makt och att empowerment handlar om 

när makten överförs. Dessa maktförhållanden förändras inte genom förpliktande 

formuleringar. Antingen måste den som har makt överföra något av den till brukaren, och på 

så sätt göra avkall på den själv, eller så måste brukaren själv kämpa till sig ett större 

inflytande gentemot makthavaren (s. 40-41). Tengqvist (2009) skriver också om olika sätt att 

använda makt på. Makten kan begränsa en människas handlingsutrymme men den kan också 



4 

 

användas till att skapa förutsättningar och möjliggöra att människor blir medvetna om sin 

egen makt och då kan använda den (s. 87-88). 

 

1.1. Problemformulering 
Under drygt tio års tid har det funnits en bestämmelse i Socialtjänstlagen om att 

socialnämnden bör stödja anhöriga som vårdar långvarigt sjuka, äldre och personer med 

funktionshinder. Under denna tid har staten fortlöpande givit särskilda stimulansmedel till 

kommunerna för att de ska kunna utveckla stödet till anhöriga. Men sedan den 1 juli 2009 är 

det en skyldighet, och inte längre ett frivilligt åtagande som det tidigare var, att stödja 

anhöriga som vårdar eller stödjer närstående (Socialstyrelsens lägesbeskrivning, 2010, s. 9). 

Lagändringen i SoL 5 kap. 10 §, att kommunerna idag ska erbjuda stöd och hjälp till anhöriga 

är gällande i alla kommuner i Sverige. Dock finns det inte reglerat i lagstiftningen vilket slags 

stöd kommuner ska erbjuda vilket innebär att det kan variera kommuner emellan hur detta 

anhörigstöd är utformat. Detta innebär att ansvaret för att implementera denna lagändring 

ligger på en lokal nivå ute i kommunerna.  

Vi tror att organisationsformen är av betydelse för hur implementeringen kan se ut och 

därför vill vi i denna studie undersöka två kommuner med olika organisationsform. De 

kommuner vi valt att undersöka har vi valt för att de har kommit olika långt i arbetet kring 

anhörigstöd sedan lagändringen trädde i kraft och vi vill se hur implementering kan se ut. 

 

1.2. Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur implementeringen av SoL 5 kap. 10 § ser ut i två 

kommuner med olika organisationsform. 

 

1.3. Frågeställningar  

 Hur ser de två kommunernas organisationsform ut? 

 Har organisationsformen någon betydelse för utvecklingen av anhörigstödsarbetet? 

 Har organisationsformen någon betydelse i mötet med anhöriga? 

 

1.4. Definitioner av begrepp 
I denna uppsats kommer vi att använda oss utav begrepp som bör definieras för att minska 

missförstånd och förvirring för läsaren. Dessa begreppsförklaringar är tagna från Proposition 

2008/09:82 (s. 11-12) samt Sannerstedt (2001, s. 26) och Jacobsen och Thorsvik (2010, s. 

128). Eftersom vi själva väljer sammanhanget som dessa begrepp ska figurera i så gör vi här 

stipulativa definitioner. 
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 Med anhörig avser vi en person som inom familje- eller släktkretsen ger stöd till en 

person. Ibland förekommer också att grannar och vänner träder in och antar funktionen 

som anhörig. 

 Med närstående menar vi en person som tar emot omsorg, vård eller stöd. 

 Med anhörigstöd avser vi olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och 

socialt underlätta de anhörigas situation.  

 När det gäller implementering innebär att de politiska beslut som fattas omsätts i 

handlande. 

 Gällande begreppet organisationsform menar vi att det kan ses som organisationens 

skelett och dess form anger på så vis vilka krav som ställs på medlemmarna i 

organisationen.  

 

1.5  Ansvarsfördelning 
Här redovisar vi vem av oss som har haft det övergripande huvudansvaret för de olika delarna 

i arbetet. Dock vill vi poängtera att vi båda har varit delaktiga i alla delar på så sätt att vi har 

låtit materialet bearbetas av oss båda genomgående.  

Martina har haft det övergripande huvudansvaret för Bakgrund, Tidigare forskning och 

Teoretiska resonemang, Introduktion till kommun A samt kommun A:s  Resultat, Analys och 

Diskussion.   

Victoria har haft det övergripande huvudansvaret för Inledning, Problemformulering, 

Metod, Etiska överväganden samt kommun B:s Introduktion, Resultat, Analys och 

Diskussion. 

 
2. Bakgrund  
I detta avsnitt kommer vi att beskriva kortfattat vad som har hänt i Socialtjänstlagen 

(2001:453) och statens satsningar till kommunala verksamheter gällande anhörigstöd.  

 Vi kommer även att redovisa promemorian och propositionen som kom att bli grunden till 

lagändringen SoL 5 kap. 10 §.  

 

2.1. Socialnämnden bör genom stöd och avlösning… 
År 1994 kom ett förslag från Socialkommitténs huvudbetänkande Ny socialtjänstlag (SOU 

1994:139) att Socialtjänstens uppgift att ge stöd till anhöriga skulle lagfästas. 1997 antog 

regeringen kommitténs förslag. Lagen skulle innebära ett tillägg i 5 § i dåvarande 

Socialtjänstlagen (1980:620) som för nuvarande är 5 kap. 10 § i Socialtjänstlagen (2001:453).  

Detta innebar att Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar 
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närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder (Prop. 

2008/09:82, s. 10).  

Lagen markerade vikten av att Socialnämnden ansvarar för att stödja anhöriga som vårdar 

långvarigt sjuka, äldre eller funktionshindrade, men inga föreskrifter fanns om hur stödet till 

anhöriga skulle utformas. Stödet till anhöriga skulle istället ses som en frivillig verksamhet 

för kommunerna vilket också innebar att kommunerna själva fick inflytande över 

utformningen av hur anhörigstödet skulle se ut. Frivilligheten kom att innebära att tillägget i 

lagen som var tänkt att förstärka stödet till anhöriga istället blev kontraproduktivt, i själva 

verket försvagades det (Socialstyrelsen, 2004, s. 56). 

Redan år 1999 föreslog socialtjänstutredningen i Socialtjänst i utveckling (SOU 1999:97) 

att stödet till anhöriga skulle förtydligas i Socialtjänstlagen. Utredningen betonade att 

anhörigstödet är så viktigt att det borde bli en särskild reglerad skyldighet för Socialnämnden 

att ge sådant stöd och att Socialtjänstlagen bör tillföras en ny paragraf där en sådan skyldighet 

förtydligas. Dock ansågs det i propositionen 2000/01:80 vara för tidigt att dra några slutsatser 

om effekterna och därför gjordes inte heller någon ändring av den relativt nytillkomna lagen 

(Prop. 2008/09:82, s. 10). 

 
2.2. Stimulansmedel genom åren 
Nedan kommer vi att redovisa ett urval av de stimulansmedel som staten satsade genom en 

tioårsperiod för att kommunerna skulle kunna utveckla stödet till anhöriga.  

Året efter att den nya lagen om anhörigstöd hade lagstadgats, år 1999-2001 satsade staten 

300 miljoner kronor som skulle fördelas till kommunerna för att stimulera utvecklingen av 

stödet till anhöriga som vårdar närstående. Satsningen kom att kallas Anhörig 300 

(Socialstyrelsen, 2009, s. 9). Inriktningen på arbetet var att åstadkomma en varaktig 

kvalitetshöjning i det stöd som kommunerna erbjuder anhöriga (Ds 2008:18, s. 17). 

År 2008 avsatte regeringen 100 miljoner kronor, 10 miljoner av dessa var öronmärkta för 

Nationellt kompetensforum. Resterande 90 miljoner kronor kunde kommunerna ansöka om 

via respektive länsstyrelse. 86 procent av landets kommuner ansökte vilket innebar att 39 

kommuner hade avstått från att ansöka. Varför vissa inte sökte kan bero på att kommunen inte 

haft resurser i form av personal för att göra en ansökan men det kan även bero på att 

kommunerna haft fullt upp med att utveckla sitt anhörigstöd med hjälp av tidigare beviljade 

medel (Socialstyrelsen, 2009, s. 10-16).  
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2.3. Socialnämnden ska erbjuda stöd eller avlösning...  
År 2008 utarbetade socialdepartementet fram en promemoria Stöd till anhöriga som vårdar 

och stödjer närstående (Ds 2008:18). Författningsförslaget innehöll ett förslag till ändring i 

Socialtjänstlagen (2001:453) som syftade till att förtydliga 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 person som har funktionshinder. Förslaget gick ut på att lagen skulle träda 

i kraft den 1 januari 2009 (a. a., s. 7).  

Skälen till förslaget var att det behövdes ett nytt perspektiv som utgår från de anhörigas 

grundläggande betydelse för att ge vård, omsorg och stöd. Det handlade om att ge ett 

erkännande för anhörigas arbete samt vikten av att arbeta förebyggande så att den anhöriga 

inte blir utsliten. Förslaget syftade inte till att tvinga anhöriga att utföra mer insatser utan 

istället underlätta för dem som frivilligt utförde dessa insatser.”Frågan om anhörigstöd är en 

förtroendefråga/…/det är dags att erkänna anhörigas arbetsinsatser och att detta också 

avspeglas i lagstiftningen” (a. a., s. 33-35).  

 

2.4. Proposition (2008/09:82) 
Promemorians förslag (Ds 2008:18) överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag 

(Prop. 2008/09:82), 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 person som har 

funktionshinder (Prop. 2008/09:82, s. 21).  

Lagändringen i SoL 5 kap. 10 § trädde i kraft den 1 juli 2009. Lagen innebar ett ökat 

ansvar för socialnämnden att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående (a. 

a., s. 37).  

 

3. Tidigare forskning 
Den forskning som vi nedan redovisar har vi valt för att vi anser att dessa är relevanta för 

uppsatsens syfte och det vi vill undersöka. Socialstyrelsens lägesbeskrivning (2010) är högst 

aktuell för uppsatsen eftersom rapporten ger en bild av hur kommunerna har tillämpat lagen 

sedan den trädde i kraft. Studien skriven av Blom, Perlinski och Morén (2009) valde vi dels 

för att författarna ställer sig frågan om organisationsstrukturen är ett hinder eller ett stöd för 

klienter inom socialtjänsten och detta går i linje med det vi vill undersöka. Artikeln skriven av 

Bergmark och Minas (2007) har vi valt då den belyser decentraliseringen av makt och ansvar 

från stat till kommun och hur detta inverkar på kommunala variationer. Denna anser vi är 

aktuell eftersom vi valt att undersöka implementeringen av en lagändring i två kommuner 

med olika organisationsform. Vi har också tittat på Markströms avhandling (2003) som 
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handlar om implementeringen av den svenska psykiatrireformen och som tar upp olika 

svårigheter med att implementera en reform i offentliga verksamheter.  

 

3.1. Socialstyrelsens lägesbeskrivning 2010 
I samband med att lagen trädde i kraft år 2009 fick socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att 

årligen följa upp och utvärdera konsekvenserna av den ändrade bestämmelsen i SoL 5 kap. 10 

§. I december år 2010 publicerades en första lägesbeskrivning från Socialstyrelsen om vad 

som hänt sedan lagändringen trätt i kraft. Denna rapport ger en bild av hur kommunerna 

tillämpat lagen. Socialstyrelsen konstaterar i denna rapport att det tar lång tid för en 

lagändring att bli känd och använd. Bland annat visade rapportens genomgång av 

kommunernas webbplatser att kommunerna sällan informerade om lagändringen trots att 

nästan alla kommuner hade en särskild webbsida för anhörigstöd.  

Kommunernas äldreomsorg är den verksamhet som har kommit längst i arbetet med att 

utveckla stödet till anhöriga och mycket tyder på att det finns en tydlig äldreprägel. 

Äldreprägeln innebär att arbetet, organisationen och utbudet i kommuners stöd till anhöriga 

har sina rötter inom vård och omsorg för äldre samt att språket och sättet att tänka kring 

anhörigstöd är starkt kopplat till äldres anhöriga. Det betonas därför i rapporten att 

kommunerna inte har satsat eller prioriterat att utveckla stödet till de anhöriga vars närstående 

är långvarigt sjuka eller har funktionshinder. 

Samarbetet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården är viktigt i utvecklingen 

gällande stödet till anhöriga och samverkan mellan dessa måste förbättras eftersom många 

anhöriga och deras närstående ofta har förstahandskontakt med hälso- och sjukvården. 

 Kommunerna behöver också fortsätta att utveckla arbetet om bemötandet när det gäller 

anhöriga och se över vilken delaktighet och därmed vilket inflytande som anhöriga erbjuds. 

 

3.2. Organisationsstruktur- ett hinder eller ett stöd för klienter inom 
socialtjänsten? 
Blom, Perlinski och Morén (2009) beskriver i sin studie ”Organizational structure as a 

Barrier or Support in the Personal Social Services” att det i Sverige och andra länder finns en 

tendens inom socialt arbete att dela upp exempelvis kommuners organisationer i 

specialiserade enheter och funktioner. Denna organisationsform innebär att olika enheter 

arbetar med skilda typer av problem vilket leder till en hög grad av kontroll, avgränsning och 

fokusering. Motsatsen till specialisering är integrerade organisationer som, enligt författarna, 

är en utrotningshotad art. I en integrerad organisation arbetar professionella från 

specialiserade enheter eller distrikt tillsammans vilket innebär att de arbetar med skilda typer 
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av sociala problem och olika målgrupper. Denna organisationsform präglas av ett holistiskt 

perspektiv då fokus ligger på klienterna.  

Sveriges kommuner präglas av en omfattande och grundlagsskyddande autonomi, så kallat 

kommunalt självstyre. Denna autonomi bidrar till att det finns ett stort mått av variation i de 

290 kommunerna. Frågan som författarna ställer sig är om organisationsstrukturen är ett 

hinder eller ett stöd för klienter inom socialtjänsten. Svaret på den frågan menar författarna är 

beroende på vems perspektiv man utgår ifrån, politikernas, socialarbetarnas eller klienternas. 

Svaret beror även på vilket fokus organisationen har, är det förebyggande arbete, behandling 

eller vård. 

 Som helhet visar resultatet att klienter som får hjälp i en integrerad organisation haft 

kontakt med färre professionella och färre enheter än de klienter som får hjälp i en 

specialiserad organisation. Klienterna har även upplevt att det funnits en helhetssyn i den 

integrerade organisationen samt att de själva har varit delaktiga. Resultatet visar på att en 

integrerad organisation är den organisationsform som är den mest fördelaktiga utifrån 

klientens perspektiv. En slutsats som författarna pekar på är att i specialiserade organisationer 

möter klienter en högre kompetens men att specialiseringen då kan göra det svårare för 

klienterna eftersom de måste ha kontakt med fler enheter och fler professionella. 

Specialiseringen kan också innebära att det uppstår samarbetssvårigheter inom organisationen 

samt externt med andra aktörer. 

 

3.3. Decentraliserad välfärd eller medborgerliga rättigheter? 
Bergmark och Minas skrev 2007 en artikel i Socialvetenskaplig tidskrift ” Decentraliserad 

välfärd eller medborgerliga rättigheter, om omfördelning av makt och ansvar mellan stat och 

kommun” som belyser decentraliseringen, det vill säga förskjutningen, av makt och ansvar 

från stat till kommun och hur detta påverkar socialpolitiken och dess förutsättningar. 

En av de viktigaste aspekterna är enligt författarna i vilken utsträckning detta inverkar på 

kommunala variationer som exempelvis utbud, tillgänglighet och kvalité i vård och omsorg. 

En av slutsatserna som författarna pekar på är just hur decentraliseringen ökar i Sverige och 

hela Europa i välfärdens organisationer. 

Bergmark och Minas menar att de svenska kommunerna präglas av en stor självständighet 

och att det fokuserats mycket på just kommunernas självstyre och rätten till likabehandling 

och likvärdig service till medborgarna oavsett vart man bor.  

Artikeln visar också på att det finns olika typer av decentralisering och en av dem är den 

politiska-administrativa som beskriver överflyttningen av beslutanderätten från riksdag till 
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kommunfullmäktige. Den handlar bland annat om beslut som ger tjänstemän ett större 

handlingsutrymme, till exempel genom en minskad detaljändring i en lagstiftning. Denna 

decentralisering av makt ger kommunerna en frihet att själva bestämma vad som ska göras 

och hur insatserna ska utformas. Kritik som riktats mot detta är att den offentliga 

förvaltningen fjärmar sig alltmer från medborgarnas behov och att de legitimitetsproblem som 

uppstår här skulle kunna motverkas om beslut och ansvar förs ned närmare medborgarna. 

Det är framförallt när lokala mål och prioriteringar avviker från de nationella som 

utvecklingen kan bli problematisk. Till exempel genom målkonflikter som när kommuner 

måste prioritera sparmål och budgetbalans framför nationella välfärdsmål. Men de 

kommunala variationerna kan också bero på att de nationella målen är för vaga eller att 

kompetensen på lokal nivå är för låg. Detta har ökat i betydelse i och med att detaljlagstiftning 

har ersatts av ramlagar och målstyrning vilket i sin tur innebär att tjänstemän på lokal nivå 

måste kunna hantera en mängd olika lagstiftningar och att specialkompetensen och 

rättsäkerheten då för den enskilde kan bli lägre. 

 

3.4 Den svenska psykiatrireformen- en avhandling av Urban Markström 
I Markströms (2003) avhandling ” den svenska psykiatrireformen- bland brukare, eldsjälar 

och byråkrater” beskriver han svårigheten att formulera en policy för att sedan omsätta den i 

praktiken. Författaren ger sin syn på den komplicerade process som implementering av en ny 

reform kan innebära (s. 180-230).  

Markström presenterar i ett kapitel de viktigaste erfarenheterna som gjorts från de första 

fem åren efter att psykiatrireformen trätt i kraft. Bland annat beskriver han hur de kommuner 

som tillhandahållit stimulansmedel har haft stora eftersläpningar och att en betydande del av 

dessa pengar inte omsatts i praktisk handling. Då det genom dessa stimulansmedel inte finns 

ett långsiktigt ekonomiskt tänk kring de strukturer som byggts upp i kommunerna finns det 

risk för att projekt inte fullföljs (a.a.). 

 En erfarenhet som gjorts är att implementeringen av psykiatrireformen innebär kommunala 

skillnader och att det finns, i vissa kommuner, en tendens till specialisering inom området. 

Trots försök till en integrerad verksamhet menar Markström att kommunernas verksamheter 

är mer segregerade då de organisatoriskt hamnar i de redan befintliga strukturerna inom 

äldreomsorg och familj och individomsorg (a.a.). 

Vidare beskriver Markström att det är svårt att implementera en ny verksamhet och bygga 

upp en ny organisation om man inte vet vilken målgrupp det är man gör insatser för eller vilka 

insatser som är brukbara för de behov som målgruppen har. Författaren pekar också ut flera 
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olika orsaker till varför psykiatrireformen varit svår att implementera i kommunernas 

organisationer. En av orsakerna är att kommuner är aktörer på ett fält där hänsyn måste tas till 

andra aktörer och deras intressen vilket kan skapa motsättningar och målkonflikter.  

Markström beskriver reformimplementeringen som trög men att förändringsarbete i allmänhet 

tar tid, det krävs dock mycket mer kunskap inom området gällande denna målgrupp. För att 

organisationer och dess beslutsfattare ska kunna förankra denna kunskap är det viktigt att den 

sprids och utvecklas inom universitet och högskolor. Markström menar att det även behövs 

satsningar och konkret upplysning i form av utbildning till politiker och förvaltning. 

 

4. Metod 
I metodavsnittet nedan kommer vi att redovisa vårt tillvägagångssätt och de metoder som vi 

använt i denna uppsats. Sedan kommer vi att beskriva vår förförståelse inom ämnet för att 

efter det beskriva hur vi har gjort vårt urval av informanter och vår anonymisering av 

kommunerna och informanterna. Vi kommer att beskriva hur datainsamlingen gått till och vi 

kommer också fortsättningsvis benämna de två kommuner vi valt att studera som kommun A 

respektive kommun B. 

 

4.1. Metodval 
Utifrån vårt syfte har vi använt oss utav kvalitativ metod med en induktiv ansats. Enligt 

Bryman (2011) innebär den induktiva ansatsen att ingen teori eller hypotesformulering gjorts 

innan studien har genomförts (s. 28). Vi samlade in vår empiri genom kvalitativa intervjuer 

utifrån en komparativ, jämförande design då vi tittade på hur två olika kommuners 

implementeringsprocess skiljer sig åt. I resultatet såg vi skillnader mellan dessa kommuners 

sätt att arbeta och hur olika långt de båda kommunerna kommit i implementeringsprocessen 

gällande lagändringen i SoL 5 kap. 10 §. Bryman menar att forskaren genom den komparativa 

designen har en förmåga att hitta skillnader som kan skapa teoretiska reflektioner om 

kontrasterande resultat (s. 83). 

Då kvalitativ metod är en metod som lägger vikt vid hur individerna uppfattar och tolkar 

sin sociala verklighet (a. a., s. 32) valde vi denna metod eftersom vi ville få en förståelse hur 

kommunernas nyckelpersoner inom området för anhörigstöd uppfattat lagändringen. 

Enligt Kvale (2009) försöker forskaren genom den kvalitativa intervjun via frågor nå 

kunskap om undersökningspersonens värld (s. 39). Vi använde oss utav semistrukturerade 

intervjuer eftersom vi ville skapa en flexibel intervjusituation då alla frågor inte behövde 

komma i sin ursprungliga ordning samt att spontana frågor kunde ställas. Bryman (2011) 
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skriver att forskaren kan ha förhållandevis specifika teman som ska beröras men att 

intervjupersonerna ändå kan ges en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (s. 415).  

Innan intervjuerna sammanställdes en intervjuguide där vi utformade tre teman som 

skapades utifrån uppsatsens syfte och de frågeställningar vi valt.  

 

4.2. Förförståelse 
Vi har båda erfarenhet av att ha arbetat inom äldreomsorgen och har kommit i kontakt med 

anhöriga i samband med detta. Vår erfarenhet är att arbetet med de anhöriga är oerhört viktigt 

i mötet med den äldre eftersom de anhöriga ofta kan ge viktig information och många gånger 

är experter på vad deras närstående behöver. I vårt arbete inom äldreomsorgen har vi många 

gånger upplevt att det har funnits brister i tillgång till stöd och hjälp för de anhöriga. En av oss 

har även personlig erfarenhet av att vara stödja en anhörig i den meningen 

att ha hjälpt en nära släkting med allt ifrån personlig omvårdnad, matinköp, städning och all 

känslomässig stöttning som det kan innebära att vara anhörig. 

 
4.3. Urval och avgränsning 
Bryman (2011) skriver att när forskaren använder sig av ett målinriktat urval väljs de personer 

ut som är relevanta för forskarens frågor (s. 434). Vårt urval var ett målinriktat urval då vi 

skickade mejl till sex kommuner, och då direkt till kommunernas anhörigkonsulenter, 

anhörigstrateg och projektledare då de med stor sannolikhet hade mest kunskap inom det 

område vi ville studera. 

Vi valde sedan att avgränsa oss till att studera två olikartade kommuner, kommun A och 

kommun B, dels för att de var snabbast på att ge oss mejlrespons men också för att de hade 

kommit olika långt i processen med att utveckla anhörigstödet vilket de själva påtalade. 

Vi mejlade ut en förfrågan gällande hur kommunens anhörigstöd såg ut och om vi kunde få 

tillgång till kommunernas riktlinjer och policy för att påbörja vårt insamlande av empiri. 

Samtidigt frågade vi om de kunde tänka sig att bli intervjuade i vår studie angående deras 

arbete med anhörigstöd. Denna förfrågan mejlades ut till sex kommuner i Stockholms län och 

vi fick respons från alla utom en. Kommun A svarade först och var väldigt positiva till att få 

delta i vår uppsats. Projektledaren och anhörigkonsulenten som vi fick kontakt med i kommun 

A tipsade oss senare om kommun B (utanför Stockholms län) som enligt dem hade kommit 

väldigt långt i sitt arbete gällande anhörigstöd. Vi mejlade då kommun B och fick omedelbar 

respons genom att de skickade sina riktlinjer, strategier samt policydokument till oss via mejl. 

Vi fick även positivt svar när vi sedan frågade dem om de kunde tänka sig att bli intervjuade 

till vår uppsats. Dessa två kommuners variation i hur långt de hade kommit i arbetet med 
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anhörigstöd sedan lagändringen trätt i kraft var intressant och därför valde vi att studera just 

dessa två.  

I kommun A fick vi tillåtelse att intervjua projektledaren, anhörigkonsulent samt de två 

utvecklingscheferna från Äldreomsorgskontoret respektive Social- och omsorgskontoret. I 

kommun B intervjuade vi en anhörigkonsulent som även är enhetschef på anhörigcentrum och 

en anhörigstrateg.  

Då implementeringen av lagändringen skiljer sig i de två kommuner vi valt så har vi 

medvetet gjort fler intervjuer i kommun A på grund av att de är under process med projektet 

Anhörigstöd 2011.  Då kommun A:s organisationsform har en specifik uppdelning mellan två 

kontor medförde detta en nödvändighet enligt oss att intervjua informanter från de båda 

kontoren. Bryman (2011) skriver att en teoretisk mättnad kan uppstå när det inte längre ges 

någon ny information till forskaren (s. 516-517). Vidare menar han att det kan vara svårt att 

avgöra hur många personer man som forskare ska intervjua för att uppnå teoretisk mättnad (a. 

a., s. 436). Detta var det vi upplevde i kommun B då de två informanterna gav så pass mycket 

empiri att vi inte fann det nödvändigt att göra fler intervjuer. Vi har därför motiverat de antal 

intervjuer vi gjort med hänvisning till begreppet teoretisk mättnad. 

 
4.4. Anonymisering  
I det informerade samtyckesbrevet gav vi informanterna möjligheten att få vara anonyma. Då 

två av våra informanter i kommun A önskade anonymitet så valde vi att även ge kommun B 

anonymitet. Detta var inte något vi från början trott skulle hända då våra informanter kanske 

snarare skulle se sitt deltagande i vår studie som en möjlighet att göra reklam för kommunens 

arbete kring anhörigstöd. Anonymiseringen har för oss inneburit mycket arbete då vi 

genomgående under hela vårt arbete behövt förhålla oss till detta.  

Vi beskrev för informanterna innan intervjun började vad vårt syfte med uppsatsen var. 

Kvale (2009) menar att genom att delge information till intervjupersonerna så balanserar man 

som intervjuare mellan att få överinformation alternativt utelämnande av vissa aspekter som 

kan vara av betydelse (s. 87). Detta blev vi medvetna om då två av våra informanter önskade 

anonymitet och inte ville delge information som skulle kunna leda till att kommun A blev 

uthängt i något sammanhang. Med detta som grund valde vi att ge anonymitetsrätt till våra 

informanter och på så sätt kommunerna direkt vid intervjutillfället. 

Då vi hade flera källor under arbetet med uppsatsen som exempelvis kommun A:s 

projektplan, kan vi inte hänvisa till dessa då kommunens namn visas vilket skulle medföra att 

anonymiteten röjs. Detta har gjort att vi medvetet i både brödtext och referenslista valt att ta 
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bort dessa källor. Vi är dock medvetna om att detta gör att läsaren inte på samma sätt kan 

granska våra källor som är kopplade till kommunernas riktlinjer och webbsidor. 

 

4.5. Genomförandet av intervjuer  
Samtliga intervjuer ägde rum på respektive informants arbetsplats och intervjuerna i de båda 

kommunerna skedde parallellt med varandra. Innan intervjuerna startade så visade vi upp ett 

informations- och samtyckesbrev som informanterna fick läsa samt godkänna och skriva 

under. I det informerade samtyckesbrevet framgick uppsatsens syfte, att medverkan var 

frivillig och att informanten hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst under eller efter 

intervjun. Kvale (2009) menar att när det kommer till användningen av intervjumaterialet kan 

det vara till fördel att ha ett skriftligt avtal då detta kan fungera som ett skydd för både 

forskare och intervjupersonerna när det gäller publicering (s. 87).  

Vi informerade intervjupersonerna om att vi ville spela in intervjun för att sedan kunna 

återge det som sagts på ett så korrekt sätt som möjligt och detta godkändes av alla 

informanter. Att vi spelade in intervjuerna var även för vår egen skull så att vi kunde vara så 

delaktiga som möjligt under själva intervjun och ställa följdfrågor när sådant tillfälle gavs. 

Varje intervju tog cirka 60 minuter och vid varje intervju var det en av oss som var ledande 

och ställde frågor medan den andra var passiv. Den person som hade låg profil i intervjuerna 

transkriberade det inspelade materialet.  

 

4.6. Databearbetning 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en Ipod och transkriberades sedan ordagrant. 

Fördelen enligt Bryman (2011) med att transkribera är att man har i behåll 

intervjupersonernas exakta ordalag och uttryckssätt (s. 429). Kvale (2009) menar också att det 

är inte bara vad som sägs utan även hur det sägs som är relevant (s. 203). Vi valde i 

transkriberingen att ha med ljud som ”eeh”, ”mm”, skratt och de pauser som uppstod under 

intervjutillfället. Detta var senare till hjälp för oss under tematiseringen av vårt resultat med 

till exempel olika tonfall som pauser, skratt eller en suck då vi ansåg att detta förstärkte den 

känsla som informanten förmedlade under intervjun. Varje transkribering påbörjades samma 

dag efter att intervjun hade ägt rum och vi transkriberade och ledde intervjun varannan gång 

för att få en rättvis fördelning men även för att vi båda skulle lära oss, utvecklas och få 

variation under arbetets gång. Vi försökte ändå vara medvetna om just den svårigheten som 

beskrivs av Kvale (2009) att utskriften är en transformering från ett verbalt till ett icke-verbalt 

språk med allt vad det innebär (s. 194).  
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När vi läste igenom intervjuerna kunde vi se flera återkommande teman i de båda 

kommunerna. Larsson (2005) skriver att genom att avgränsa och fokusera på vissa utvalda 

teman så kan den kvalitativa forskaren få ett bättre helhetsperspektiv på hur dessa teman 

hänger samman (s. 92). Analysen kom att starta redan under transkriberingarna då vi la märke 

till saker som sagts under intervjuns gång på ett tydligare sätt. När teman sedan 

utkristalliserades valde vi ut citat som styrkte dessa teman och som senare kom att bli vårt 

resultat. När vi hittat teman och citat skickade vi över transkriberingen till varandra för att få 

ut så mycket som möjligt och för att det ibland behövs nya ögon som eventuellt kunde se 

saker ur ett annat perspektiv. Vi valde detta arbetssätt genomgående för att få synpunkter, 

eventuellt ta bort eller lägga till och för att inte fastna i vår egen text. Resultaten vi fått ut av 

empirin har vi satt i relation till teorier och begrepp som sen utgjorde analysen. För att göra 

detta använde vi oss utav teorier och teoretiska begrepp som vi redogjort för nedan under 

teoretiska utgångspunkter.  

Tankar som vi under tiden har diskuterat med varandra under resultat och analysarbetet har 

vi försökt skriva ner under hela arbetets gång. Detta för att inte glömma bort viktiga tankar 

som gett uppslag för vår slutdiskussion. Som avslutning i vår uppsats har vi ett avsnitt med 

egna reflektioner där vi har tankar kring vår egen kunskap och framtidsfrågor som dykt upp 

och det vi ytterligare skulle velat belysa. 

 
4.7. Litteratursökning  
Vi har i detta arbete sökt litteratur både i Ersta Sköndals högskola men också i andra forum. 

Här kommer det urval av de databaser vi sökt i; socialstyrelsen, avhandlingar, Academic 

search premier, swepub, google scholar, DiVA, google, socialvetenskaplig tidskrift.  

De sökord vi har använt oss av är kommun, policy, organisation, implementering, 

implementeringsproblem, problems with implementation, implementeringsforskning, 

anhörigstöd och lagändring. De flesta träffarna fick vi i swepub och google scholar då vi 

använde sökord som implementering och implementeringsforskning. I avhandlingar har vi fått 

flest träffar då vi använt sökorden kommun och policy tillsammans. För att få uppslag till vår 

studie har vi även använt flera universitets sökmotorer däribland databasen DiVA. Det vi 

noterade var att det fanns ganska mycket forskning kring vårt ämne, dock inget som rörde just 

implementering av en lagändring i kommunal verksamhet. Vi har dock endast valt att söka 

forskning gällande implementering i Sverige.  

 

4.8. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
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Bryman (2011) menar att många forskare anser att begreppen validitet och reliabilitet inte är 

relevanta för kvalitativa undersökningar eftersom mätning inte är det främsta intresset. 

Författaren föreslår istället en ståndpunkt som går ut på att man assimilerar begreppen 

validitet och reliabilitet utan att i grunden ändra betydelsen. Detta innebär att det inte läggs 

lika stor vikt vid mätningen (s. 351). Larsson (2005) menar att i kvalitativ forskning är 

möjligheten att generalisera resultaten begränsade eftersom resultaten aldrig kan visa exakt 

samma förhållanden (s. 119).  

Validitet innebär att forskaren mäter det som avses att mätas (a. a., s. 294). Kvale (2009) 

beskriver validiteten som en sorts giltighet gällande om den metod forskaren valt undersöker 

vad den påstås undersöka (s. 264). 

I vår studie har vi intervjuat nyckelpersoner som på olika sätt arbetar med anhörigstöd i två 

kommuner. De informanter vi intervjuat har utifrån sina yrkespositioner olika slags kunskap 

samt fyller olika funktioner i sitt arbete kring anhörigstöd. Genom detta stärks vår validitet då 

informanterna i vårt urval är yrkesprofessionella och därför besitter en bred kunskap inom det 

område vi valt att studera. Intervjuguiden utformades efter vårt syfte och frågeställningar, 

dock har vi under intervjutillfällena ställt spontana frågor som vi anser gett oss en bredare 

empiri. Vi har under arbetet kommit att justera vårt syfte och frågeställningar för att bättre 

matcha empirin. Fördelen med detta är att vi har kunnat vara mer fria under intervjuerna då vi 

har ställt spontana frågor. Detta kan ha bidragit till en lägre validitet men vi har ändå i största 

möjliga mån förhållit oss till vår ursprungliga intervjuguide då denna fungerat som ett verktyg 

genom hela vårt arbete.  

Reliabilitet innebär enligt Bryman (2011) en tillförlitlighet som rör frågan om resultaten 

blir de samma som om studien genomförs på nytt (s. 49). Larsson (2005) menar att en hög 

reliabilitet avser att resultatet av det som studeras inte påverkas av variationer i tid, plats och 

intervjuare (s. 66). Vi har tillsammans genomgående under arbetet utfört intervjuerna och 

sedan var för sig transkriberat intervjuerna. Intervjusituationerna har ägt rum på samtliga 

informanters arbetsplats vilket kan ha medfört en trygghet för dem. Detta kan i sin tur ha 

påverkat den information informanterna givit oss under intervjuerna. Då vi båda två har 

närvarat vid samtliga intervjuer har detta bidragit till att vi lättare kunnat ställa spontana 

frågor, antecknat viss information samt haft större möjlighet att notera det som framkommit 

under intervjuerna. Detta kan i viss mån ha stärkt vår reliabilitet. Om någon annan hade utfört 

intervjuerna är sannolikheten att de då hade fått liknande svar stor eftersom informanterna 

beskriver sitt arbete utifrån sina yrkesprofessioner. På så sätt kan vi se att detta stärker vår 
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reliabilitet, dock är vi medvetna om att eftersom vi ställt spontana frågor innebär detta att den 

information vi fått fram skulle kunna sett annorlunda ut om någon annan utfört 

intervjuerna, vilket minskar vår reliabilitet. Detta gör att vi utifrån resultatet inte helt kan 

generalisera då det inte går att återskapa exakt samma förhållanden eller situation. Då vi 

undersökt två specifika kommuner kan vi därför inte generalisera förhållanden gällande för 

samtliga kommuner i Sverige. 

Vi valde att spela in och transkribera intervjuerna för att få en så exakt återgivelse av 

intervjuerna som möjligt. Vi var medvetna om svårigheten som det kan innebära att vara två 

personer då det kan ha gjort att vi ändå har tolkat innehållet i transkriberingarna olika 

beroende på att en har lyssnat och en har läst transkriberingen. Vi har därför båda två gått 

igenom materialet för att på så sätt försäkra oss om att vi har uppfattat det som transkriberats 

någorlunda lika vilket stärker vår reliabilitet något. 

Vi informerade informanterna via mejl om studiens syfte vid vår förstahandskontakt med 

kommunerna. Däremot skickade vi inte ut det informerade samtyckesbrevet innan 

intervjutillfället vilket kan ha minskat vår reliabilitet då informanterna inte haft samma 

möjlighet att bli införstådda med sin medverkan i vår studie. För att kompensera detta gick vi 

grundligt igenom det informerade samtyckesbrevet vid intervjutillfället om varför deras 

medverkan var betydelsefull för vår studie. Vi kommer att diskutera detta utförligare under 

etiska överväganden. 

 
5. Etiska överväganden  
Vi kommer här redovisa de forskningsetiska överväganden som vi tagit ställning till. Vi 

kommer också att nämna Mertons CUDOS- kraven och hur vi tagit hänsyn till dessa. 

 

5.1. De etiska riktlinjerna  
Denna uppsats omfattas inte av lag (2003:460) om etikprövning av forskning som ämnar 

människor då studien genomförs inom ramen för högskolestudier på grundnivå. Då vi har använt 

oss av offentliga handlingar i form av den ena kommunens policydokument och riktlinjer 

samt den andra kommunens projektplan hänvisar vi till TF: 2 kap. 1§ då dessa dokument är 

offentliga handlingar. Vi har ändå tagit hänsyn till då vi anonymiserat både informanterna och 

kommunerna i vårt arbete då detta varit en önskan från två av våra sex informanter. 

I kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma inom kommunen har vi förhållit oss till de 

allmänna etiska riktlinjerna såsom Bryman (2011) beskriver dem (s. 131-132). Vi har även 
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tagit del av vetenskapsrådets riktlinjer för en god forskningssed då vi har förhållit oss till 

Merton CUDOS-kraven (Vetenskapsrådet, 2005, s. 13-19).  

De etiska riktlinjerna är enligt Bryman (2011) Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de berörda 

personerna i studien ska bli informerade om undersökningens syfte, att deras deltagande är 

frivilligt och att de närsomhelst har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär 

att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan (s. 131-132). Vi har i vårt 

arbete förhållit oss till dessa två genom att bland annat utarbeta ett informerat samtyckesbrev 

(se bilaga 1). Vi valde att vid intervjutillfällena muntligen gå igenom det informerade 

samtyckesbrevet tillsammans med informanterna. Vi är dock medvetna om att vi skulle 

kunnat skicka det innan intervjutillfället ägde rum då informanterna hade getts en möjlighet 

att ta ställning till informationen i brevet. Vi valde att därför ta ett konsekvent beslut att 

fortsätta gå igenom brevet tillsammans med informanterna vid intervjutillfällen. Vi tror att 

även om vårt misstag inte inneburit någon skada för informanterna, då samtliga intervjuades 

utifrån sin yrkesposition och inte som privatpersoner, så reducerar inte detta helt vårt misstag. 

Vi är medvetna om att detta kan ha inneburit en svårighet för informanterna att ta beslutet om 

att medverka vid intervjutillfället. Vid intervjutillfället gick vi tillsammans med informanterna 

igenom det informerade samtyckesbrevet där vi talade om vårt syfte. Vi informerade även om 

att deltagandet var helt frivilligt från deras sida och att de när som helt kunde välja att avbryta 

sin medverkan. Efter den muntliga genomgången fick intervjupersonerna läsa igenom det 

informerade samtyckesbrevet där det framgick samma information som vi gav dem 

muntligen. Alla informanter skrev under det informerade samtyckesbrevet.  

Då informanterna, enligt oss, inte befann sig i en personlig utsatt situation så tänkte vi att 

det skulle innebära färre risker för dem att delta i vår studie. Dock var vi medvetna om det 

faktum att de informanter vi mötte ändå kunde känna en viss utsatthet utifrån sin 

yrkesposition, till exempel om det kunde finnas en diskrepans mellan ideal och praktik. 

Kvale (2009) beskriver en etisk känslighet med just forskningsintervjuer då du som 

intervjuare bör vara medveten om att just öppenheten under en intervju kan få den 

intervjuade, informanten, att senare ångra sig på grund av att de känner att de delgivit för 

mycket information (s. 90). Detta upplevde vi blev fallet i en av kommunerna där två av 

informanterna tvekade till att kommunen skulle namnges samt att de själva var oroliga för att 

vi kunde misstolka det som framkommit under intervjuerna. Vi valde därför att skicka hela 

transkriberingen för att tillmötesgå dessa två informanter och få de att känna inflytande över 

sitt eget material. I samråd med vår handledare och då vi själva kände att det vore missvisande 



19 

 

att skicka ut endast de citat vi tänkt använda oss utav då dessa kunde feltolkas om de var 

tagna ur sitt sammanhang valde vi att skicka hela transkriberingen. Då forskning ska vara 

transparent ville vi visa att vi inte undanhöll någon information för informanterna. Detta 

uppskattades av våra informanter som skrivit tillbaka via mejl och tackat samt påpekat att vi 

inte misstolkat det som sagts.  

Vi såg också att det kunde finnas fördelar med att delta i vår studie då det kunde ge 

möjlighet att som intervjuperson hävda sin egen agenda. Då de informanter vi intervjuat är 

offentliga personer som representerar sina kommuner så var vi medvetna om att de eventuellt 

ville visa på hur långt de kommit i arbetet kring anhörigfrågor och hur de har anpassat sig 

efter lagändringen i Socialtjänstlagen. Vi märkte till exempel att i kommun A, som är under 

process, fanns det en mer återhållsam inställning när vi frågade om de kunde identifiera 

hinder och problem. Kommun B däremot som anser sig själva ha kommit långt i utvecklingen 

kring anhörigstöd upplevde vi var mer öppet kritiska till sitt eget arbete. Av de personer som 

ville ha tillgång av transkriberingarna var båda från kommun A och det tror vi kan ha att göra 

med att de befinner sig mitt i en process och därmed har en viss känslighet i jämförelse med 

den andra kommunen. 

Nyttjandekravet innebär enligt Bryman (2011) att de uppgifter som samlas in i empiri 

endast får användas inom ramen för studien (s. 131-132). Vi har förhållit oss till detta krav 

genom att innan intervjun påtala att de uppgifter som kommer fram vid intervjuerna endast 

kommer att användas inom ramen för vår C-uppsats och ingenting annat. Denna information 

stod även i vårt informerade samtyckesbrev då vi tyckte det var viktigt att informanterna inte 

skulle tro att vi på något sätt försökte hänga ut dem i sammanhang utanför vår studie. Detta 

tänker vi kan ha skapat en tryggare intervjusituation för informanterna.  

Den avslutande etiska riktlinje som vi valt att förhålla oss till är Konfidentialitetskravet 

vilket innebär att individen ska skyddas, att dennes personuppgifter ska skyddas och att 

uppgifter ska förvaras så att inte någon utomstående kan ta del av dessa (a. a.). Då 

informanterna är professionella inom offentlig verksamhet erbjöd vi både de själva samt 

kommunen anonymitet vilket också stod med i vårt informations- och samtyckesbrev. 

Eftersom vi hade erbjudit detta både muntligen och skriftligen bestämde vi oss för att ge båda 

kommunerna och alla informanter anonymitet. Dock insåg vi snart att de båda kommunerna 

visste om varandra då vi fått tips från den ena kommunen att ta kontakt med den andra vilket 

innebar att vi inte kunde ge dem en hundraprocentig anonymitet. Detta har vi informerat 

informanterna i de två kommunerna om och vi har inte sett detta som något hinder då alla 

informanterna vetat om och tagit ställning till detta. 
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Vi bestämde oss för att namnge de två kommunerna för A och B. I vissa fall kan det 

förekomma att vi skriver ut deras yrkestitlar, då vi anser att det inte kommer att rubba deras 

anonymitet, eftersom yrkestitlarna finns i alla kommuner och därför inte är identifierbara. Då 

vi inte nämner informanterna vid namn kommer de att nämnas som informanter så som vi 

hittills har benämnt dem. Vi kommer endast att skriva till exempel Anhörigstöd 2011 i 

litteraturlistan och även i brödtexten skriva kommun A eller kommun B för att läsare inte ska 

kunna spåra vilka kommuner vi skriver om. Vi är medvetna om att detta gör att läsare inte kan 

granska vissa källor som till exempel projektplan eller liknande men vi anser att anonymiteten 

i detta fall väger tyngre, utifrån vårt etiska förhållningssätt, än källangivelser gör. 

 
5.2. Merton CUDOS-kraven 
Vetenskapsrådet (2005) beskriver Merton CUDOS- kraven som vi i vårt arbete har tagit 

hänsyn till och vi kommer här att redovisa på vilket sätt. Kraven är Communism, 

Universalism, Disinterestedness, organized scepticism (s. 17). 

Communism innebär att samhället och forskarsamhället har rätt att ta del av vår studie 

likväl som att vi har rätt att ta del av andras studier (a. a.). Vi tänker att vi tillmötesgår detta då 

vår studie kommer att vara tillgänglig i Ersta Sköndals högskolas databas.  

Universalism går ut på att det vetenskapliga arbetet inte ska bedömas utifrån andra kriterier 

än rent vetenskapliga vilket innebär att det inte ska tas hänsyn till författarnas ursprung kontra 

resultatets hållbarhet (a. a.). I vår studie har vi inte vägt in informanternas olikheter utifrån 

exempelvis kön, ålder, erfarenhet eller yrkesposition. Detta tänker vi inte har haft någon 

betydelse i den empiri vi samlat in. 

Disinterestedness innebär att forskaren inte ska ha andra motiv än att bidra med kunskap i 

det ämne man studerar (a. a.). Vår intention i denna studie har inte varit att på något sätt 

kritisera vår empiri på ett osakligt vis. Vi är ändå medvetna om att våra värderingar emellanåt 

kan ha spelat en roll då vi har fört en diskussion kring uttalanden som informanterna gjort. Vi 

vill med detta ändå påvisa att det i vårt slutgiltiga arbete lett till en ökad kunskap om de 

svårigheter som implementering kan innebära. 

Organized scepticism går ut på att vi som forskare ska ifrågasätta och granska men att det 

ska finnas grund till detta (a. a.). Vi har i vår studie, som nämnts ovan, inte fört kritik utan att 

ha belägg i empirin och stöd i den teoretiska litteraturen vi använt. Dock inser vi att vi valt 

teoretiska utgångspunkter som stödjer det vi för en kritisk diskussion kring. 
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6. Teoretiska resonemang 
Vi kommer i detta avsnitt presentera och förklara de teoretiska resonemang som vi valt att 

analysera vår empiri utifrån. För att förstå vårt insamlade material kommer vår utgångspunkt 

vara implementeringsteori utifrån den forskning Anders Sannerstedt (2001) och Michael 

Lipsky (1980, nyutgåva 2010) presenterat. För att förstå implementeringen i de två kommuner 

vi studerat kommer vi använda organisationsteori som angreppssätt för att förstå hur 

organisationsformen påverkar implementeringen. Vi har tagit del av det Bolman och Deal 

(2005) och Ahrne och Papakostas (2010) skrivit om organisationer. Dessa författare har olika 

utgångspunkter och angreppssätt på organisationsteori och vi har valt fler författare för att på 

så sätt få en bredare förståelse över hur man kan förstå organisationsteori. Nedan följer en 

kortfattad beskrivning av implementeringsteori och organisationsteori utifrån vad de 

ovanstående författarna representerar. 

 

6.1. Implementeringsteori 
Anders Sannerstedt har publicerat ett kapitel i Bo Rothsteins bok från 2001, Politik som 

organisation, där han beskriver vad som krävs för att politiska beslut ska verkställas i 

verkligheten på ett bra sätt. Utgångspunkten i Sannerstedts (2001) resonemang är att man 

skiljer på beslutsfattarrollen och på verkställarrollen, vilket vi anser stämmer överens med den 

svenska uppdelningen i SoL, att riksdagen fattade beslut om att införa lagändringen och att 

kommunerna har till uppgift att tillämpa lagen (s. 19).  

Enligt Sannerstedt (2001) finns det ingen enhetlig teoribildning kring implementering och 

dess forskning, men redan år 1973 publicerade de två Amerikanska statsvetarna, Jeffrey L. 

Pressman och Aron Wildavsky en bok med titeln Implementation. Bokens syfte var att lyfta 

fram de politiska intentioner som inte blivit förverkligade. Författarna utgick från ett 

amerikanskt federalt projekt där syftet var att skapa arbetstillfällen åt slummens arbetslösa. 

Projektet hade politiskt stöd och pengarna fanns tillgängliga men ändå blev detta projekt 

enligt författarna ett totalt misslyckande och ännu ett projekt i mängden som slutade med 

samma resultat. Följden av statens misslyckanden var att medborgarna tappade mer och mer 

av sitt förtroende till dem. Sannerstedt (2001) menar att när projekt skall genomföras och 

många aktörer är inblandade är det många beslut som skall fattas för att projektet skall kunna 

förverkligas och då är riskerna stora att något inte går som man tänkt. Pressmans och 

Wildavskys bok blev en klassiker och nu uppfattas den som startskottet för diskussionerna 

kring implementering (s. 18-19). 

Sannerstedt (2001) skriver att politik och förvaltning inte kan ses som separata företeelser och 

Implementeringsproblem kan uppstå genom att politiska beslut inte genomförs på det sätt som 
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beslutfattarna avsett och i förlängningen blir detta ett problem i ett demokratiskt samhälle (s. 

26-29). 

Författaren menar att beslutsprocess är det politiska beslutet som har fattats medans 

implementeringsprocessen är den process där beslutet omsätts i praktiskt handlande.  

Implementeringsprocessen är även en typ av beslutsprocess eftersom implementeringen 

innebär fortsatt beslutsfattande. Problem som kan uppstå med implementeringsprocessen är 

att besluten som ska implementeras inte är utformade på ett konsekvent sätt, vilket i vissa fall 

kan leda till att målen måste omformuleras (a. a.). 

6.1.1. Närbyråkratiperspektivet 
Sannerstedt (2001) presenterar tre olika perspektiv som implementering kan ses ur, det 

traditionella perspektivet, nätverksperspektivet och Lipskys teori om street-level bureaucrats- 

närbyråkrater (s. 19).   

Lipskys (2010) teori om närbyråkrater handlar om de personer som arbetar mer eller 

mindre professionellt med människor och genom sitt arbete har en nära kontakt med dessa (s. 

3). Teorin diskuterar vad som påverkar när individerna i förvaltningen använder det 

handlingsutrymme som finns när beslut ska tolkas och Lipsky visar på att det finns ett glapp  

mellan samhällets förväntningar på de professionella och deras faktiska handlande.  

Närbyråkraterna har i sina professioner en stor handlingsfrihet och handlingsförmåga då de i  

sina beslut förväntas ta hänsyn till individernas olika förutsättningar. På grund av en ständig  

överhopning av arbetsuppgifter lär de sig att prioritera, ransonera och skapa system för en  

enklare handläggning. Handlingsutrymmet är så stort att det i själva verket är de själva och 

inte politikerna som utformar politiken inom sitt område. Politikerna har därför liten kontroll 

över vad som händer. De personer som professionen möter i sitt arbete står ofta i ett underläge 

eller i en beroendeställning till de professionella och de har oftast en lägre status och besitter 

inte den professionella kompetensen (a. a., s. 54-56).  

 

6.1.2. Top-Down och Bottom-Up perspektiv 
Sannerstedt (2001) menar att det finns två perspektiv på implementering, Top-Down och 

Bottom-Up. Top-Down perspektivet tar sin utgångspunkt i den politiska organisatoriska 

toppen av hierarkin som utmynnar i en styrningskedja. Bottom-Up-perspektivet innebär att 

man utgår ifrån praktikernas handlande när det gäller att tillämpa lagar och använda dessa 

lagar som styrinstrument i verksamheten. Bottom-Up-perspektivet är förknippat med Lipskys 

teori om närbyråkrater eftersom detta perspektiv ofta används i professionellt arbete med 

människor (s. 19-26).  
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6.2. Organisationsteori 
6.2.1. Ahrne och Papakostas 
Ahrne och Papakostas (2010) menar att den motsättning mellan människor och samhälle som 

samhällsvetare talar om är ett felslut och att dikotomin mellan individ och samhälle ibland 

kan vara missvisande. Författarna menar att när vi pratar om människa - samhälle så glömmer 

vi motsättningen mellan människor och att vi istället har att göra med organiserade människor 

och deras svar på människa - samhälle är organisation - organisering. Författarna menar att 

människors handlande som samhällsvarelser styrs genom att de är organiserade, att de tillhör 

olika organisationer och att samhällsprocesser sker genom interaktion mellan olika typer av 

organisationer. Författarna presenterar alltså ett teoretiskt resonemang för att förstå 

samhällsförändring ur ett organisationsperspektiv. Deras syfte är att påvisa att vi kan förstå 

samhällsprocesser genom att beskriva organisationer och hur dessa bildar processer av 

stabilitet och förändring. Författarna menar att organisering är en grundläggande mänsklig 

interaktionsprocess och hävdar att fenomenet organisation måste vara centralt vid en 

samhällsanalys (s. 7-14). 

  Ahrne och Papakostas (2010) menar att det grundläggande bandet mellan människa och 

organisation skapas av en tillhörighet och att organisering i grunden handlar om en formell 

tillhörighet och att denna är kopplad till en viss uppsättning av kollektiva resurser. Dessa 

kollektiva resurser kan människor inte skaffa på egen hand och organisationen gör att de inte 

är tillgängliga för alla. Detta innebär enligt författarna att utestängning blir den andra sidan av 

tillhörighet, alltså att organisationer sätter gränser för vilka som får tillhöra. Organisationer 

blir på så sätt öppna eller stängda i olika kombinationer och för majoriteten av människorna är 

de flesta organisationerna stängda vilket betyder att organisationer utgör några av de 

viktigaste kontrollinstrumenten i människors interaktion (s. 15-16). Ahrne & Papakostas 

(2010) säger att nödvändigheten att skilja mellan dem som tillhör organisationen och dem 

som inte gör det finns i alla typer av organisationer som till exempel familjer, stater och 

företag. Det som uppfattas som olustigt med organisationer menar författarna är att människor 

tvingas ge upp kontrollen över en del av sina handlingar och göra saker som andra säger åt 

dem att göra. Författarna skriver att organisering och tillhörighet är viktigt för att det skapar 

kontinuitet och förutsägbarhet i en föränderlig och osäker värld (s. 19-20). Dock menar 

författarna att denna kontinuitet kan förknippas med organisationers tröghet som innebär att 

förändringar sker långsamt och att det finns ett inbyggt motstånd till förändringar. Detta 

dilemma skriver Ahrne och Papakostas (2010) att J. D. Thompson har kallat för ”den 

administrativa paradoxen” (s. 75). 
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 Ahrne och Papakostas (2010) beskriver att denna tröghet kan förstås genom antingen en 

oförmåga eller en ovilja till förändring. Det finns tre förklaringar till oförmågan och den första 

är de kollektiva resurserna som ger ramar och på så vis begränsar vad organisationer kan göra. 

Organisationsförändring kan innebära att de kollektiva resurserna kan gå förlorade. Den andra 

förklaringen är organisationens struktur och beslutsformer och den tredje är en bristande 

förmåga att se och uppfatta problem och möjligheter i sin omgivning. Oviljan däremot hänger 

samman med rädslan att förlora makt och inflytande eller trygghet (s. 75-82).  

 

6.2.2. Bolman och Deal 
Författarnas koncept är att de betraktar organisationer utifrån fyra olika perspektiv som är det 

strukturella perspektivet, HR perspektivet, det symboliska perspektivet och det politiska 

perspektivet. Bolman och Deal (2005) koncentrerar sig i huvudsak på organisationsteorins 

praktiska implikationer där de hämtar exempel från alla sektorer och från alla delar av 

världen. Författarna menar att organisationsteorin fokuserat uteslutande på antingen den 

privata eller den offentliga sektorn och att det är olyckligt. Istället framhåller dem att chefer 

behöver förstå likheter och olikheter mellan olika typer av organisationer. Författarnas 

presentation av de fyra perspektiven ska enligt dem fungera som ett gemensamt språk för 

dialogen mellan privata och offentliga organisationer och de anser att man i organisationer bör 

använda sig av de alla fyra perspektiven (s. 11- 13).  

Bolman och Deal (2005) betraktar organisationer som multipla verkligheter och erbjuder 

riktlinjer för hur man anpassar perspektiven efter varje situation. Varje perspektiv ger sin bild 

av verkligheten och författarna menar att det inte är ovanligt att människor använder det 

perspektiv man känner sig mer förtrogen med (a. a.). 

Vi har valt att analysera vår empiri utifrån det perspektiv som Bolman och Deal (2005) 

beskriver som det strukturella perspektivet eftersom vi anser att vårt material förklaras bäst 

utifrån det perspektivets antaganden. Det strukturella perspektivet hämtar inspiration från 

sociologin och managementvärlden och lägger tyngdpunkten på mål, specialiserade roller och 

formella relationer (s. 37).  

Det strukturella perspektivet har enligt Bolman och Deal (2005) sina rötter i två olika 

traditioner. Den första har sitt ursprung i det arbete som utfördes av organisationsanalytiker 

med målet att utforma organisationer så att de uppnådde maximal effektivitet. 

Upphovsmannen var Frederick W. Taylor och principerna han arbetade efter var 

specialisering, kontroll, formell makt och ansvarsfördelning. Den andra traditionen som 

perspektivet hämtar inspiration från är Max Webers arbeten. Weber var verksam då när den 
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formella organisationen var en relativt ny företeelse, då patriarkatet var den styrande 

principen, vilket innebar att organisationer styrdes av en slags fadersgestalt som med 

oinskränkt makt kunde belöna eller bestraffa (s. 75).  

Enligt författarna är det strukturella perspektivets grundläggande antaganden bland annat 

att organisationer behöver en tydlig specialisering och arbetsfördelning som de kallar 

differentiering och på grund av detta är organisationer i behov av olika samordningsformer 

som innebär en integrering, då individers och enheters arbete förs samman. Dessa olika 

samordningsformer kan se ut på olika sätt, två av dem benämns som vertikala och laterala 

samordningsformer. Dessa skiljer sig på så sätt att den vertikala samordningsformen innebär 

att de högre nivåerna kontrollerar medarbetarna på de lägre nivåerna genom formell makt, 

regler och policys. Den laterala samordningsformen är mer flexibel och mindre formaliserad 

än den vertikala vilket innebär en enklare och snabbare form av samordning genom informella 

möten och kommunikation, projektgrupper och nätverk (a. a., s. 73-146). 

Ett teoretiskt begrepp som vi använder från det strukturella perspektivet är strukturella 

imperativ som enligt Bolman och Deal (2005) innebär att varje organisation måste hitta en 

struktur som kan svara upp mot vissa imperativ. De strukturella imperativ kan till exempel 

vara en organisations ålder och storlek, omgivning och miljö samt strategier och mål Om en 

organisation inte svarar upp mot dessa kan det bli aktuellt med en omstrukturering (s. 75-91). 

 
7. Resultat  
I och med att vi har studerat två kommuner med olika organisering kring anhörigstöd tänkte vi 

börja med att kortfattat beskriva kommunernas anhörigstöd utifrån riktlinjer, policy och den 

projektplan som vi tagit del av. När vi redovisar kommun A:s resultat kommer vi att förenkla 

de båda kontorens namn, Äldreomsorgskontoret förkortas till ÄK och Social och 

omsorgskontoret förkortas till SK. Genom denna överblick över kommunernas 

organisatoriska strukturer samt en kortfattad översikt i hur långt respektive kommun har 

kommit i arbetet kring anhörigstöd tänker vi att det kommer underlätta förståelsen av vårt 

resultat. 

 

7.1. Introduktion till kommun A  
I kommun A finns Omsorgsnämnden, Socialnämnden och Äldreomsorgsnämnden som alla tre 

ansvarar för olika målgrupper (Kommun A:s hemsida, 2011). Social- och omsorgskontoret 

SK lyder under Social- och Omsorgsnämnden som ansvarar för ekonomiskt bistånd, 

vuxenvård inklusive socialpsykiatrin, barn- och ungdomsvård samt verksamhet för personer 
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med funktionsnedsättning. Äldreomsorgskontoret ÄK lyder under Äldreomsorgsnämnden och 

ska utifrån nämndens uppdrag tillgodose åldersrelaterade behov (a. a.).  

Eftersom SK respektive ÄK ansvarar för olika områden och arbetar med olika målgrupper 

blir även anhörigstödet uppdelat på respektive kontor beroende på vilken målgrupp ens 

närstående tillhör (Kommun A:s kartläggning, 2010).  

Sedan två år tillbaka finns anhörigcenter som erbjuder stöd till anhöriga vars närstående är 

från 65 år och uppåt. På anhörigcenter arbetar en anhörigkonsulent, en kurator, två personer i 

demensteamet samt en frivilligsamordnare. Gemensamt erbjuder de bland annat stödsamtal, 

hembesök, anhöriggrupper och utbildning. Anhörigcenter tillhör idag organisatoriskt ÄK 

eftersom målgruppen är anhöriga vars närstående är från 65 år och uppåt (a. a.).   

  
7.1.1. Projekt Anhörigstöd 2011  
I januari 2011 startades projektet Anhörigstöd 2011 mot bakgrund av en kartläggning som 

gjordes om det befintliga stödet i kommunen. Projektets främsta syfte är att utarbeta en 

anhörigpolicy och riktlinjer kring hur anhörigstödet ska se ut i kommun A. Detta innebär att 

kommunen tidigare inte har haft någon utarbetad policy eller några riktlinjer för hur arbetet 

ska se ut kring anhörigstödsfrågor.   

Några av projektets mål är:  

- Anhörigpolicy med riktlinjer ska ha formulerats och godkänts. 

- Anhörigstödet inom SK ska ha utvecklats och att implementering påbörjats. 

- Intern kommunikation. Inom ÄK och SK verksamheter ska alla medarbetare som 

kommer i kontakt med anhöriga ha kunskap om anhörigpolicyn och anhörigcenters 

roll. 

- Extern kommunikation. Samarbete har inlett med sjukhus, vårdcentraler och 

mottagningar inom kommunens geografiska område.  

Vid starten av projektet bildades två projektgrupper, ”Anhörigstöd inom social- och 

omsorgskontoret” och ”Mångfald och anhörigstöd”. Syftet med projektgrupperna är att de ska 

ta reda på vilken anhörigstödjande verksamhet som finns, önskas och saknas främst inom SK 

samt arbeta fram hur kommunen bättre ska nå ut till anhöriga med annan etnisk bakgrund än 

svensk.  

De två projektgrupperna, med representanter från både ÄK och SK, ska i juni 2011 

presentera sina delrapporter för politisk styrgrupp för godkännande. I augusti 2011 ska 

delmålet om kommunens policy med riktlinjer gällande anhörigstödet vara skapade för att 

sedan godkännas av styrgrupp och i politiska nämnder. Projektet ska vara klart i mars 2012.  
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7.2. Introduktion till kommun B  
I kommun B finns det 25 nämnder varav tre är så kallade programnämnder. Det övergripande 

ansvaret för kommunens anhörigstöd finns inom programområdet Social välfärd (Kommun 

B:s hemsida, 2011).  

I kommun B finns det utarbetade strategier och riktlinjer samt en policy för hur 

anhörigstödet ska se ut och bedrivas både inom kommunen och ut till medborgarna (Kommun 

B:s policy, riktlinjer och strategier, 2009). 

En del av arbetet inom kommunen är anhörigcentrum som är ett kompetenscentrum för 

anhörigstödet. Kommunen har haft sitt anhörigcentrum sedan 2002 och genom åren har de 

sökt olika stimulansmedel, bland annat år 2006 då de arbetade med ett tvåårigt projekt som 

gick ut på att nå ut till de yngre målgrupperna, funktionshinder och invandrargrupperna.  

På anhörigcentrum arbetar två anhörigkonsulenter gentemot förvaltningen Vård och omsorg 

respektive förvaltningen för Funktionshinder. Anhörigkonsulenterna har kontakt med och är 

knutna till olika råd med representanter från föreningar och organisationer. Råden är 

uppdelade så att ett råd knyts till Vård och omsorg och en annan till 

funktionshinder/socialtjänsten. Dessa råd ska, förutom att ha nära och kontinuerlig kontakt 

med anhörigkonsulenterna, även samarbeta med de två förvaltningarna. Rådens funktion är att 

vara drivande i utvecklingen av stödet till anhöriga och vara ett forum för kunskapsspridning 

om anhörigstöd (a. a.). 

Strategierna för hur arbetet ska se ut utåt till medborgarna innebär bland annat att 

information och vetskap om anhörigas situation, behov och betydelsen av anhörigstöd ska 

spridas på flera nivåer i kommunen. Nivåerna är politiker och beslutsfattare, ledning och 

arbetsgivare, personal och arbetsplats samt medborgarna. Anhörigstödet ska utgå från den 

anhöriges behov och situation samt att målgruppens ålder syftar till den anhöriges ålder och 

inte till den närstående. Målgrupperna som det finns utarbetade strategier för att nå är äldre, 

yrkesverksamma, invandrargrupper, ungdomar och tonåringar (a. a.). 

Idag arbetar det två anhörigkonsulenter på anhörigcentrum. Anhörigkonsulenterna arbetar 

både in mot förvaltningarna och de politiska nämnderna samt ut till medborgarna.  

I kommun B arbetar en anhörigstrateg vars uppdrag bland annat är att kartlägga 

handläggningen av anhörigstöd i kommunen, att ha omvärldsbevakning både nationellt men 

även internationellt, utveckla anhörigstödet utifrån lagändringen, utveckla nätverk med till 

exempel landstingets olika hälso- och sjukvårdsverksamheter samt att arbeta med att 

kvalitetssäkra och utvärdera anhörigstödet i kommunen. Anhörigstrategen har ett 
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övergripande ansvar gällande anhörigstödet och ger även stöd till anhörigkonsulenterna (a. 

a.). 

 

7.3. Kommun A 
Nedan kommer vi att presentera vårt resultat från kommun A genom tematiseringar av våra 

intervjuer. Först kommer i tema 1 en beskrivning av organisationsformen i kommun A för att 

i tema 2 redovisa olika brister som respektive kontor identifierar.   

 

7.3.1. Tema 1: Organisationsform ÄK och SK 
I kommun A är anhörigstödet uppdelat på två olika kontor, ÄK och SK, på grund av att 

kontoren organisatoriskt tillhör olika nämnder. Detta innebär att kontoren vänder sig till olika 

målgrupper. Informanterna från båda kontoren menar att kontoren har kommit olika långt i 

arbetet med anhörigstöd och alla intygar att ÄK är det kontoret som har ett implementerat och 

utvecklat anhörigstöd till skillnad mot SK som idag knappt har något anhörigstöd utarbetat 

överhuvudtaget. En informant från ÄK uttrycker att; 

 

/…/Att man har rätt olika omfång på sin verksamhet är ju någonstans ett uttryck för 

ambitionsnivån/…/ 

 

Alla informanter är överens om att den interna kommunikationen och samarbetet, som enligt 

dem själva knappt existerar i dagsläget, måste förbättras i framtiden. Det pågående projektet 

Anhörigstöd 2011 har bland annat som huvudmål att utveckla den interna kommunikationen 

mellan kontoren och enligt informanterna skulle en gemensam överenskommelse om hur 

kommunen ska bedriva anhörigstöd innebära att anhörigstödet också skulle bli tydligare för 

kommunens medborgare.  

En informant beskriver det bristfälliga samarbetet mellan kontoren på så sätt att ÄK och 

SK mestadels bara har kontakt med varandra när en brukare fyllt 65 år och därmed 

automatiskt flyttas över från SK till ÄK och att det vid det tillfället endast sker en 

överrapportering.  

 

7.3.2. ÄK 
Att ÄK är det kontor som har kommit längst i arbetet med sitt anhörigstöd jämfört med SK 

bekräftas av informanterna från båda kontoren. Informanterna från ÄK berättar att de år 2006 

sökte stimulanspengar för att starta upp anhörigstödsarbetet inom kommunen och att de i 
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januari år 2009, ett halvår innan den nya bestämmelsen trädde i kraft, startade upp 

anhörigcentrum eftersom de då visste att lagen skulle förstärkas.  

Anhörigcentrum arbetar nära praktiken och utbildar personal inom äldreomsorgen då de 

inom ÄK anser att anhörigstödet måste finnas i vardagen ute i verksamheterna men att det 

specifika stödet ska finnas hos anhörigcentrum. Anhörigkonsulenten möter personal och 

chefer inom äldreomsorgen och pratar om anhörigstödsfrågor och försöker implementera ett 

anhörigperspektiv ute i verksamheterna. Informanterna tror att det är arbetet utåt i olika 

verksamheter som gör deras anhörigarbete unikt, det de väljer att kalla anhörigvänlig omsorg.  

 

/.../ vi vill att det generella anhörigstödet ska finnas ute i verksamheten /.../för vi tror att väldigt 

många klarar sig med det anhörigstödet om personalen ser, lyssnar och respekterar den 

anhöriga/.../ 

 

Informanterna berättar att ÄK och främst anhörigcentrum har ett nära samarbete med 

kommunens biståndshandläggare. De menar att biståndshandläggarna är viktiga eftersom de 

möter anhöriga i olika skeden och därmed har många chanser att ge information om 

anhörigstöd. Dock finns det enligt informanterna en risk att biståndshandläggarna oftast ger 

information om anhörigstöd när de möter anhöriga vars närstående drabbats av demens. Det 

leder till att biståndshandläggarna många gånger missar att ge informationen till andra 

anhöriga. Därför anser informanterna från ÄK att riktlinjer och policy som projektet 

”Anhörigstöd 2011” ska generera i är mycket viktigt så att varje verksamhetsområde vet vilka 

skyldigheter varje verksamhetsområde har.  

  Informanterna från ÄK säger att SK inte har haft någon motsvarande satsning mot 

anhörigstöd som de själva har haft i och med anhörigcentrum. Inom ÄK konstaterar man att 

anhörigstödet i kommun A i huvudsak har varit riktat till äldre, alltså personer från 65 år och 

uppåt. Om samarbetet mellan kontoren ska lyckas så menar informanterna från ÄK att det är 

viktigt att anhörigstödet inte endast kopplas ihop med äldreomsorg. En informant från ÄK 

menar att baksidan av att anhörigcentrum är riktat endast till anhöriga vars närstående är från 

65 år och uppåt är att det finns risk i att de blir för specialiserade i sitt arbete med anhörigstöd.  

Informanterna från ÄK poängterar att anhörigstödet inom kontoret har varit utvecklat 

redan innan lagändringen trädde i kraft år 2009 och att man inom äldreomsorgen länge har 

varit bekant med begreppet anhörigstöd. Att projektet ”Anhörigstöd 2011” startades cirka två 

år efter att lagändringen trätt i kraft och att kommun A först då valde att starta processen med 

att arbeta fram anhörigpolicy och riktlinjer för kommunens anhörigstöd kritiserar majoriteten 
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av informanterna från ÄK. De hade önskat att projektet hade kommit igång tidigare men tror 

att arbetet har förhalats bland annat av att de väntar in en kartläggning i kommunen. 

Informanterna från ÄK berättar att det finns en önskan om ett bättre samarbete mellan de båda 

kontoren, men poängterar att SK faktiskt måste börja ta sitt ansvar i arbetet med anhörigstöd. 

 

 /…/SK de får liksom bära ansvar för sitt anhörigstöd för de här andra målgrupperna då, yngre och 

psykiatrin och missbruk. 

  

Från ÄK tror man att det kommer att krävas ett stort arbete inom SK eftersom de inte har 

någonting att bygga sitt anhörigstöd utifrån, enligt ÄK är SK:s stöd till anhöriga nästintill 

obefintligt.  

 

/.../eftersom man har ändrat från bör till ska, så måste man ju på något sätt förtydliga sin 

verksamhet och det är ju ändå på funktionshinderområdet som man har sett att det har funnits ett 

stort behov/.../ 

 

7.3.3. SK 

Informanten från SK förklarar att de på kontoret är sent ute i arbetet med anhörigstöd för att 

de har haft annat arbete som gjort att de inte har kunnat prioritera utvecklingen av 

anhörigstödsarbetet. Att SK har prioriterat annat har enligt informanten bidragit till att de inte 

startade upp arbetet när de hade möjlighet att söka stadsbidrag och få finansiella bidrag till 

anhörigstöd. Informanten förklarar även förseningen av anhörigstödet med att SK väntar in 

ytterligare en kartläggning. Denna ska i sin tur ge ett bättre underlag för satsningar inom SK.  

När kartläggningen väl är klar ska SK, enligt informanten, främst satsa på anhörigstödet till 

anhöriga som har närstående med funktionshinder eftersom det inte finns något som kan 

kallas för anhörigstöd som är riktat till den målgruppen. Dock påpekar informanten att 

vuxenvården, det vill säga beroendevården och socialpsykiatrin, är integrerade i landstingets 

verksamhet och att anhöriga därigenom erbjuds stöd.  

Informanten från SK menar att det finns ett behov av ett samarbete med ÄK och önskar att 

de i framtiden tillsammans ska ha ett gemensamt anhörigcentrum. Informanten påpekar dock 

att det kan bli svårt att i ett gemensamt anhörigcenter kunna arbeta med anhöriga till brukare 

inom psykiatrin och beroendevården. Informanten menar att det inom psykiatri och 

beroendevården behövs helt andra aktiviteter som kräver kunskap hos personalen om 

medberoende och medsjuklighet. Att det stöd som krävs för SK:s målgrupper skiljer sig från 
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det stöd som ÄK erbjuder anhöriga menar informanten är på grund av att stödet till äldres 

anhöriga mer handlar om avlastning för att på så sätt fördröja kommunens insatser.  

Informanten från SK berättar att mycket av den uppdelningen som idag finns mellan 

kontoren i kommun A är något som måste förändras. Informanten tror på en annan 

organisationsform än vad som finns idag och att det behövs en sammanslagen förvaltning så 

att det blir mer öppet och tillgängligt för medborgarna.  

 
7.3.4. Tema 2: Brister som informanterna påtalar inom ÄK och SK 
Inom ÄK så anser informanterna att det är ett inbyggt problem när man har olika huvudmän 

och olika nämnder, bland annat ger det enligt informanterna upphov till att de aldrig har 

gemensamma möten och då inte heller får insikt i varandras verksamheter.   

Majoriteten av informanterna från ÄK ser inte så många problem med implementeringen 

av anhörigstödet inom målgruppen för äldre eftersom de anser att det redan är etablerat. Dock 

så finns det en oro hos de flesta informanterna inom ÄK att projektet kan komma att 

överskrida tidsplanen med tanke på att de utarbetade riktlinjerna ska godkännas av styrgrupp 

och tre politiska nämnder. Om projektet skulle stanna upp så kommer de från ÄK att fortsätta 

med utvecklingen av anhörigstödet till äldre. 

En informant från ÄK påtalar att det finns en risk för projekttrötthet. Informanten menar att 

det kan uppstå problem efter det att projektet Anhörig 2011 har avslutats. Risken är att arbetet 

kan stanna upp och att det inte blir någon fortsättning då det gäller att kunna driva 

verksamheten vidare efter att projektet har avslutats. 

 

/…/alltså du kommer överens om saker och så ska du implementera det och sen så ska det ju 

upprätthållas och det krävs ju liksom strukturer för det/.../och det är ju inte alltid man upplever att 

man har resurser eller möjligheter att upprätthålla de där strukturerna/…/ 

 

Risken blir enligt informanten att saker som de i organisationen har kommit överens om, inte 

alltid fungerar i längden. 

En informant från ÄK menar att det är ett problem att det bara har anställts en 

projektledare för utarbetandet av kommunens riktlinjer för anhörigstöd. Från början var det 

tänkt att det skulle anställas ytterligare en projektledare som representant för SK och att 

projektledaren som nu är verksam skulle representera ÄK. Informanten berättar att detta inte 

blivit av och därför har projektledaren som arbetar idag ansvaret för både ÄK och SK. 

Informanten menar att projektledaren kommer få arbeta mer mot SK eftersom det kontoret 

inte har lika mycket att bygga ifrån som ÄK har.  
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Inom ÄK anser de att mycket av anhörigarbetet är verksamhetsstyrt och informanterna 

själva uttrycker en önskan om mer flexibilitet och att stödet i framtiden blir mer anpassat efter 

anhörigas individuella behov. De beskriver att behovet kan uppstå snabbt och att ÄK ska 

kunna möta dessa i tid utan att anhöriga ska behöva återkomma på vissa angivna dagar. 

Informanterna framhåller vikten av att de anhöriga inte ska behöva passa in i någon modell. 

Informanten från SK berättar att det finns ett negativt synsätt och en negativ attityd i 

organisationen. Som ett resultat av detta menar informanten att många ser den anhörige som 

ett problem snarare än en resurs.  

 

/.../ jag menar att trögheten handlar om den mentala inställningen/.../ 

 

Inom SK menar informanten att organisationsformen idag är ett hinder för utvecklingen av 

anhörigstödet. Informanten framhåller de effektiviseringsvinster de kunnat göra ifall de hade 

haft en mer gemensam verksamhet för anhörigstöd. Informanten menar att de anhöriga inte 

lika lätt skulle hamna mellan stolarna eller bollas runt lika mycket bland förvaltningarna, som 

det idag finns en risk för. 

Från ÄK anser informanterna att det är viktigt att utveckla en gemensam samsyn kring 

anhörigstödet eftersom de idag har olika syn på hur de ska möta problem som uppstår. De 

menar att det finns olika sätt att hantera anhöriga och att chefer och tjänstemän kan ha olika 

uppfattningar om hur saker och ting ska göras. 

Informanten från SK anser att det är omöjligt att komma ifrån att se på anhörigstödet 

utifrån den närståendes perspektiv. Då denne menar att det skulle vara svårt att ha insatser 

med fokus på bara den anhörige. 

 

/.../den närståendes situation är ju det som orsakar ens hjälpbehov, annars kan man ju söka någon 

annanstans/.../då får man ju söka för sig själv så att säga.  

 

Informanten från SK uttrycker att den största trögheten i SK:s organisation är just den mentala 

inställningen. Denne berättar att synen på anhöriga varierar inom SK:s verksamhet. 

Informanten påtalar att de inom beroendevården har kommit längre i utvecklingen när det 

gäller synen på anhöriga till skillnad från exempelvis funktionshinder. 7.4. Kommun B 

Nedan presenterar vi vårt resultat genom tematiseringar av intervjuerna från kommun B. I 

tema 1 kommer vi redovisa kommunens organisationsform och hur de arbetar ut mot 

medborgarna utifrån det som informanterna har berättat. I tema 2 kommer resultat av 
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identifierbara brister som informanterna påtalat. Eftersom kommun B inte är uppdelat i sin 

organisationsform så kommer resultatet vara sammanhängande utifrån de två informanternas 

berättelser.  

 

7.4. Kommun B 
Nedan kommer vi att presentera resultatet från kommun B. Vi kommer att redovisa utifrån de 

tematiseringar vi gjort av vår insamlade empiri. Tema 1 handlar om organisationsformen i 

kommun B och tema 2 handlar om de brister som informanterna själva påtalar. 

 

7.4.1. Tema 1: Organisationsform Anhörigcentrum 
I kommun B berättar informanterna att de har byggt upp sitt anhörigstöd och anhörigcentrum 

genom att mana på politikerna men också genom att visa politikerna hur de arbetar och vad de 

faktiskt utför på anhörigcentrum. Det anhörigstöd som bedrivits på anhörigcentrum sedan 

starten 2002 har, enligt informanterna, växt fram till att idag vara ett välutvecklat anhörigstöd 

som erbjuds medborgarna i kommun B. Det informanterna framhäver är att det finns ett driv 

hos dem själva att få igenom saker som i sin tur påverkar hur det anhörigstöd de idag erbjuder 

faktiskt ser ut. Bland annat berättar en av informanterna om anhörigcentrums öppettider som 

de valt att anpassa utifrån efterfrågan. Detta menar en informant är oerhört viktigt då 

anhörigas situation medför att de ofta är i behov av stöd under kvällstid eftersom de flesta 

anhörigvårdare är i arbetsför ålder. Utöver flexibla öppettider har anhörigcentrum även en 

webbsida kallad ”Glappet” som vänder sig till ungdomar. Detta menar informanten är ett 

medvetet sätt att nå ut till de målgrupper som inte självmant söker sig till anhörigcentrum. 

Informanterna beskriver vidare att deras organisationsform är väl integrerad i en och 

samma verksamhet och att det finns ett samarbete mellan den operativa kärnan och den 

strategiska ledningen, det vill säga politiker på ledningsnivå möter både anhörigstrateg och 

anhörigkonsulenterna på anhörigcentrum.  

 

  /.../vi har hela tiden jobbat väldigt, väldigt nära politikerna/…/ 

 

Detta ser informanterna som en klar fördel när det gäller att dra igång saker och att få upp 

anhörigstöd på den politiska agendan. Informanterna berättar att i och med lagändringen så 

skedde rekryteringar i kommun B, bland annat en anhörigkonsulent som arbetar mot 

förvaltningen för funktionshinder och en anhörigstrateg med övergripande ansvar för 

utvecklingen av anhörigstödet i kommunen. En av informanterna beskriver att tjänsten som 

anhörigstrateg gör att det många gånger går lättare och snabbare att få igenom saker som rör 
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anhörigstödsarbetet. Vidare menar informanten att det upplevs av andra närliggande mindre 

kommuner att det finns en svårighet att som anhörigkonsulent driva saker vidare på politisk 

nivå eftersom det ofta tar väldigt lång tid. Informanten berättar att det i arbetet som 

anhörigstrateg finns klara fördelar med att arbeta både nära ledning men också tillsammans 

med anhörigkonsulenterna och att det finns en tyngd i den positionen. Informanten beskriver 

att denne tror att tjänsten som anhörigstrateg är ett resultat av lagändringen vilket i nuläget 

också gör att den troligen inte kommer att tas bort eller ersättas. 

På anhörigcentrum bedrivs det två stycken råd och en av informanterna berättar att det är 

ingången till att kunna arbeta aktivt utifrån de anhörigas behov och önskemål. 

Det som informanten beskriver som dennes roll, är att lyssna in i råden för att bilda sig en 

uppfattning om vad det finns för behov hos de anhöriga för att sedan kunna använda detta till 

att exempelvis boka in föreläsare kring ämnen som tagits upp i gruppen. Tanken med detta är 

också att det kan locka fler människor att söka sig till anhörigcentrum och på så sätt skapas 

det fler anhörigstödsgrupper. 

I kommun B började de satsa på anhörigstöd redan år 2002 när anhörigcentrum öppnade 

och enligt informanterna så var de, när lagändringen kom år 2009, redan igång med ett 

väletablerat anhörigstöd. Detta innebar att de i kommun B valde att inte göra en kartläggning 

och inventera det befintliga arbetet gällande anhörigstöd då informanterna menar att detta 

skulle ta onödig tid i anspråk. Informanterna berättar att de istället valde att satsa på att 

utveckla det befintliga anhörigstödet. Detta resulterade i att kommun B:s riktlinjer, strategier 

samt policy för anhörigstöd redan var utarbetade två månader efter lagändringen trätt i kraft. 

En av informanterna framhåller att målet i kommun B är att alla anhöriga ska känna sig 

välkomna till anhörigcentrum och att det finns en tydlig ingång till en gemensam plats. 

Informanterna understryker vikten av att som anhörig inte ”bollas runt” bland olika instanser. 

 

/…/medborgarna i kommun B de möter anhörigcentrum.. de behöver aldrig bry sig om vilken 

person de möter, de möter anhörigcentrum/…/  

 
I kommun B använder de som arbetar på anhörigcentrum inte ordet anhörig ut mot 

medborgarna. Informanterna framhåller att det finns en risk för att den som är anhörig kan 

förväxla ordet anhörig med den närstående som de vårdar.   

 

/…/ anhörigsamtal i mina ögon är inte ett samtal där vi pratar om den sjuke/…/  
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En av informanterna beskriver att de istället vill förmedla att den som är anhörig är en dotter, 

en förälder, ett syskon och att det är den anhörige som behöver stöd i vardag. Vidare menar 

informanten att det är ett medvetet sätt att arbeta, genom att inte använda sig av ordet anhörig 

utan att sätta det i relation till den närstående som får vård och omsorg.  

Anhörigcentrum är noga med att skilja på att det stöd den anhörige kan få inte är utifrån den 

närståendes sjukdom eller problematik, utan för den anhöriges behov. 

 

/…/när vi jobbar med anhörigstöd, varför börjar vi prata om den sjukes ålder då/…/Jag tycker att 

man går fel när man börjar dela in anhörigskapet i åldersgränser på det sättet, och jag har hitintills 

inte sett en enda kommun som inte byter fokus från den anhörige till den sjuke när de gör det/…/ 

 

Vidare berättar en av informanterna hur de försöker arbeta med de anhöriga i ett tidigt skede, 

mer förebyggande och berättar att biståndsbedömda insatser ska komma först i ett senare 

skede. Informanten säger att det är den tolkningen av lagändringen som de gjort i kommun B, 

stödet ska finnas innan det blir för tungt för den anhörige, detta understryker informanten som 

en av de viktigaste delarna i arbetet med anhöriga. 

En av informanterna förklarar att anhörigcentrum valde att inte göra en kartläggning av hur 

anhörigas behov ser ut i kommun B, istället valde de att starta fokusgrupper med anhöriga för 

att få en bild av hur deras behov faktiskt ser ut. Informanten menar att fördelarna med att inte 

göra en kartläggning är att de i kommun B har vunnit en massa tid och istället kunnat lägga 

fokus direkt på de anhörigas önskemål och behov. Detta ser informanten som en vinst i 

arbetet då denne menar att det är de anhörigas behov som ska styra och genomsyra 

verksamheten istället för att den som är anställd i verksamheten vet bäst.  

En av informanterna berättar att de cirkelledare som är med i anhörigstödsgrupperna lägger 

fokus på att vara inkännande och lyssnande istället för styrande och ledande i samtalen. Det 

finns också en utbildning inom Röda Korset för dem som blir cirkelledare på anhörigcentrum, 

vilket enligt informanten ökar professionaliteten kring anhörigstödsarbetet. 

En av informanterna framhåller också vikten av att inte göra skillnad på vem som är 

anhörig och vilket behov av stöd som den anhörige har. 

 

/…/vi har inte dragit någon gräns utan vi säger i kommun B att den som är anhörig den känner i 

sitt hjärta att man gör en stor insats för en medmänniska/…/ 
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7.4.2. Tema 2: Brister som informanterna påtalar 
Båda informanterna beskriver att det saknas ett anhörigstöd under socialtjänsten i kommun B 

vilket de anser att det finns ett behov av. De finns idag två stycken råd, ett under Vård och 

omsorg och ett under Funktionshinder, dock inget under just socialtjänsten. 

Informanterna berättar att kommun B idag har ett väl fungerande anhörigstöd, men att det 

finns ett glapp under socialtjänsten, som de först nu har börjat arbeta med. De beskriver att det 

kommer att dröja innan socialtjänsten får ett så väl utvecklat anhörigstöd som Vård och 

omsorg och Funktionshinder har idag, då förändringsarbete tar tid. En av informanterna säger 

att det vet alla som arbetar med anhörigstöd, att det tar tid att förändra och att man måste ha 

tålamod. 

En av informanterna framhåller att det finns en del hinder inom socialtjänsten, till exempel 

inom psykiatrin där det finns en stark sekretess vilket medför att skyddet för brukaren 

automatiskt kan osynliggöra den anhöriga.  

 

/…/ brukaren har sagt nej o vill inte ha anhörigkontakt så därför så behöver vi inte jobba med det o 

då har man ju tappat vad anhörigskapet är till för/…/ 

 

Kommun B arbetar också med att nå ut till fler målgrupper, bland annat anhöriga med 

invandrarbakgrund. Detta framhåller en av informanterna som svårt och att de på 

anhörigcentrum, trots flera försök, har fått dåligt gensvar. En av informanterna berättar att det 

vanligaste är att personer med invandrarbakgrund vill vårda sina närstående hemma och då få 

ett så kallat hemvårdsbidrag, men att man i kommunen blivit väldigt restriktiva med att 

bevilja detta under senare år. 

 

/…/ det vi ser när vi jobbar med invandrargrupperna det är ju att man har ju otroligt stor skillnad 

på vem som är anhörig och inte är anhörig, för där är ju alla anhöriga så.. och anhörigstödet är inte 

att ge till en enskild dotter utan det är att ge till 25 personer/…/ 

 

Det har enligt informanten varit svårt att möta och nå ut till personer med invandrarbakgrund 

som bor i kommunen, då deras behov skiljer sig från de behov som de med svensk bakgrund 

som söker stöd hos anhörigcentrum har. Vidare berättar informanten att det inte heller har 

fungerat tillfredsställande att flytta ut anhörigstödet till de föreningar som finns med olika 

invandrarbakgrund. Informanten framhäver istället vikten av att finnas till för alla medborgare 

på själva anhörigcentrum för att där kunna ge ett individuellt stöd. Informanten berättar att vid 

ett tillfälle då de befann sig på en syriansk förening var det de äldre själva som kom dit och 
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inte de anhöriga. Vidare säger informanten att denne ser en nödvändighet av att titta på vilka 

anhöriga med invandrarbakgrund som faktiskt finns i kommunen för att kunna möta upp deras 

behov. Informanten berättar att många medborgare med invandrarbakgrund är fjärde, femte 

generationens invandrare vilket, enligt informanten, inte skiljer sig alls från de svenska 

medborgarna i kommunen. Informanten påtalar att detta är människor som redan är inne i det 

svenska systemet och att det finns en fara med att klumpa ihop dem som en enda stor 

målgrupp. 

 

/…/jag tror att vi e helt fel ute när vi pratar som vi gör invandrare, äldre, funktionshindrade/…/ 

 

En annan brist som de båda informanterna beskriver är att det i kommun B saknas kunskap 

om anhörigstöd och lagändringen i sig. Detta tror informanterna leder till att alla processer 

många gånger tar längre tid än nödvändigt.  

 

/…/alltså hinder, svårigheter som gör att det bromsas litegrann det är att man inom ledning inte har 

kunskap om vad lagen menar med anhörigstöd, det är det stora, för visste man det då skulle det gå 

fortare. 

 

8. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera analysen av resultatet från kommun A med hjälp av de 

teoretiska resonemangen och den tidigare forskning som vi valt. Vi kommer först att 

presentera analysen av kommun A för att sedan presentera analysen av kommun B. 

 

8.1. Kommun A 
8.1.1. Implementering och organisationsteori 
I dagsläget finns det ingen formulerad anhörigpolicy eller några riktlinjer för hur ÄK och SK i 

kommun A ska arbeta kring anhörigstöd för att möta upp lagändringens intention. Dock som 

det har nämnts tidigare så pågår projektet Anhörigstöd 2011 vars syfte är att arbeta fram en 

anhörigpolicy och riktlinjer. Sannerstedt (2001) beskriver att det finns en distinktion mellan 

beslutsprocess och implementeringsprocess. Beslutsprocessen är när det politiska beslutet 

fattas och implementeringsprocessen är då beslutet omsätts i handlande (s. 26-27). Kommun 

A är i det stadiet att ÄK och SK inväntar att det politiska beslutet ska fattas då projektet 

Anhörigstöd 2011 ska godkännas av styrgrupp och politiska nämnder. Detta innebär att 

implementeringsprocessen inte kan påbörjas förrän ÄK och SK vet vad det är som ska 
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implementeras. SK och ÄK får ta del av anhörigpolicyn och de riktlinjer som de ska arbeta 

efter först när projektet har blivit godkänt år 2012.  

Då det inte finns någon policy eller några riktlinjer att implementera så är kommun A och 

därmed ÄK och SK trots allt skyldiga att följa lagen. Sannerstedt (2001) benämner 

Socialtjänstlagen som ett exempel eftersom den lagen är lätt att instämma med men inte lika 

lätt att konkretisera. Idén med ramlagar är att de ska kunna brytas ner till konkreta mål, något 

som kommun A är under process att göra. Det finns alltså en svårighet med just 

Socialtjänstlagen som ramlag då den ger en frihet till kommunen att själva tolka dess intention 

(s. 30). Enligt Lipskys (2010) teori om närbyråkrater kan de som arbetar inom statlig 

verksamhet ha olika stort handlingsutrymme då de politiska besluten kan tolkas på olika sätt. 

Detta kan leda till att politikerna själva inte har kontroll över vad som sker på lokal nivå (s. 

54-56). Svårigheten för ÄK och SK är just att de inte har några konkreta mål att följa då 

riktlinjer och policy gällande anhörigstöd är under bearbetning i kommun A. Kan det stora 

handlingsutrymmet som enskilda professionella i kommun A ges vara till nackdel ifall 

tolkningar av lagens intention görs och på så sätt medför stora variationer? Bergmark och 

Minas (2007) skriver i ”Decentraliserad välfärd eller medborgerliga rättigheter” gällande 

omfördelning av makt och ansvar mellan stat och kommun. Det vill säga hur 

decentraliseringen av de politiska besluten ner till kommunerna får konsekvenser i form av 

kommunala variationer då det blir upp till kommunerna att själva tolka dessa beslut. Kritiken 

som riktats mot detta är just att medborgarnas behov hamnar i skymundan och kan leda till 

legitimitetsproblem. Då Socialtjänstlagen är en ramlag som skapar ett stort handlingsutrymme 

för den enskilde professionelle så innebär det att det krävs en stor kunnighet i en mängd olika 

lagstiftningar och detta kan i så fall drabba den enskildes rättsäkerhet. 

Anhörigstödsarbetet i kommun A är uppdelat i två kontor till följd av att ÄK och SK 

organisatoriskt tillhör två olika nämnder vilket i sin tur bidrar till att kontoren riktar sig till 

olika målgrupper. Strukturen som kommun A representerar kan vi koppla till det som Bolman 

och Deal (2005) kallar för det strukturella perspektivet. Den grundläggande spänningen inom 

det strukturella perspektivet handlar om hur man i en organisation fördelar arbetsuppgifter 

(differentiering) och hur man samordnar (integrerar) enheter när ansvarsområdena har 

bestämts (s. 75). Resultatet från kommun A visar att det finns en påtaglig spänning mellan SK 

och ÄK och detta kan förklaras med att det finns en tydlig differentiering mellan de två 

kontoren och att integrering knappt existerar. Till exempel berättade informanterna från ÄK 

att det inte finns någon insyn mellan de två kontoren och att samarbete endast sker vid 

överrapportering, alltså när en brukare har fyllt 65 år och därmed flyttas över från SK till ÄK. 
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Att samordningen brister är, enligt Bolman och Deal (2005), baksidan av differentiering som 

innebär att enheter har en tendens att inrikta sig på sina egna prioriterade uppgifter. Detta 

speglar det som har hänt mellan ÄK och SK eftersom en gemensam policy och riktlinjer om 

hur kommun A ska bedriva anhörigstöd saknas. Det vill säga att informanterna inom 

respektive kontor fokuserar på kontorets egna målsättningar istället för på det större uppdraget 

(s. 81).  Är det möjligt att nå gemensamma mål när ÄK och SK arbetar på varsitt håll?  

Spänningen mellan differentiering och integrering beskriver även Blom, Perlinski och Morén 

(2009) i studien ”organizational structures as a barrier or support in the personal social 

services”. De skiljer mellan två olika organisationsformer, den specialiserade och den 

integrerade. Den specialiserade organisationsformen som representerar speciella enheter 

inriktade på olika typer av målgrupper menar Blom gör att det lättare förekommer 

samarbetssvårigheter både internt och externt (s. 35-40). Detta kan vi se finns hos ÄK och SK 

i kommun A genom att de har väldigt specialiserade områden och att detta minskar 

möjligheterna till ett fungerande samarbete mellan dem. 

Att samordningen mellan ÄK och SK knappt existerar bidrar till att anhörigstödet inte 

fungerar fullt ut i kommun A. Då det inte finns insyn i varandras arbete mellan de två 

kontoren kan detta försvåra en gemensam syn på hur anhörigstödet ska utformas. Detta 

bekräftar informanten från SK som beskriver en avsaknad av anhörigstöd till personer under 

65 års ålder. 

Informanterna från båda kontoren uttrycker en önskan om ett bättre samarbete och 

kommunikation. Informanterna från SK och ÄK har en förhoppning om att det pågående 

projektet Anhörigstöd 2011 ska generera till en gemensam överenskommelse om hur 

kommunen ska bedriva anhörigstöd. Informanten från SK önskar ett framtida gemensamt 

anhörigcentrum för alla målgrupper, men säger att det krävs en annan organisationsform och 

en gemensam förvaltning. Bolman och Deal (2005)  menar att insikt om en omstrukturering 

behövs när problem och försämrade prestationer uppstår till följd av strukturella svagheter 

vilket också är ett av det strukturella perspektivets grundläggande antaganden. Vidare 

beskriver författarna hur organisationer måste hitta en struktur som svarar upp mot en 

uppsättning av strukturella imperativ. Detta innebär i så fall att organisationen måste 

identifiera de strukturella imperativ och utifrån dessa bestämma hur just deras struktur ska 

utformas (s. 90-91). Skulle en omstrukturering i kommun A i så fall medföra en lösning på de 

samarbetssvårigheter som idag finns mellan ÄK och SK? I resultatet uttrycker informanterna 

från båda kontoren att utformningen av organisationens struktur får negativa konsekvenser i 

arbetet ut till de anhöriga. Detta ser vi kan leda till de implementeringsproblem som 
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Sannerstedt (2001) beskriver då det blir ett glapp mellan beslutsprocessen, kommun A:s  

projektplan, och verkställandet av beslutet, implementeringsprocessen gällande anhörigstödet 

ut till medborgarna (s. 26-29). Kan detta ha att göra med att de i kommun A har ett Top- 

Down-perspektiv, alltså att de politiska beslut som tas inte är förankrade i de verksamheter 

som bedrivs? 

Att kommun A delar upp anhörigstödet i SK och ÄK samt vänder sig till olika målgrupper 

kan vi koppla till det Ahrne och Papakostas (2010) kallar för formell tillhörighet och 

utestängning. Beroende på vilken ålder den närstående har så tillhör den anhörige ÄK eller 

SK. Om den anhörige ska vända sig till ett av kontoren för stöd och hjälp innebär det 

automatiskt en utestängning från det andra kontoret. Författarna menar att grundläggande för 

varje organisation är att upprätthålla kontrollen över tillhörigheten, det vill säga bestämma 

vilka som får tillhöra och inte tillhöra (s. 15-21). Eftersom informanterna bekräftar att de har 

kommit olika långt i arbetet med anhörigstöd så innebär det att ÄK och SK erbjuder helt olika 

typer av stöd.  

ÄK och SK:s olika satsningar på anhörigstöd har bidragit till att de har olika tillgång till 

kollektiva resurser. Enligt Ahrne och Papakostas (2010) handlar organisering om att bygga 

upp, fördela och bevara kollektiva resurser dock är resurserna inte till för alla eftersom 

tillgängligheten är avgränsbar. I kommun A finns det fler resurser i form av kunskap och 

utbud inom ÄK eftersom de har ett utarbetat anhörigstöd sedan en längre tid tillbaka, till 

skillnad mot SK. Vem som får ta del av kommunens resurser bestäms utifrån vilken ålder den 

närstående har. Om den närstående är över 65 år finns det en större möjlighet för den anhörige 

att få stöd och hjälp eftersom denne då tillhör ÄK med flest resurser. I Socialstyrelsens 

lägesbeskrivning (2010) konstateras att det finns en tydlig äldreprägel i arbetet med 

anhörigstöd i majoriteten av Sveriges kommuner. Detta kan vi koppla till kommun A:s 

anhörigcenter som organisatoriskt tillhör ÄK vilket innebär att det satsats mest resurser på 

målgrupper från 65 år och uppåt. Ahrne och Papakostas (2010) poängterar att även om man 

har en tillhörighet och inflytande så kan man inte räkna med att få bestämma helt själv 

eftersom organisationer har en auktoritet som innebär att man åtar sig att göra vad andra har 

beslutat (s. 33). Även om den anhörige tillhör ÄK och får hjälp och stöd av det kontoret som 

anses ha mest resurser är det alltid de professionella som bestämmer mängden av hjälpen som 

den anhörige erbjuds. 

Resultatet visar också det informanterna från ÄK menar är problematiskt, att det endast 

anställdes en projektledare till projektet Anhörigstöd 2011 till både ÄK och SK. Enligt 

informanterna från ÄK kommer det att krävas mycket mer arbete för projektledaren inom SK 
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vilket i sin tur kan leda till att största delen av projektets fokus riktas mot SK. Lipsky (2010) 

visar på att närbyråkraternas stora handlingsutrymme samt den stora mängden arbetsuppgifter 

gör att varje enskild måste prioritera och även påtala behovet av resurser för en minskad 

arbetsbörda (s. 36). Informanterna från ÄK uttryckte att det är ett inbyggt problem att ÄK och 

SK organisatoriskt tillhör olika nämnder, därför hade det varit ännu mer värdefullt om det 

hade anställts en projektledare till så att båda kontoren hade haft varsin representant.  Att ÄK 

och SK har olika intressen och därmed företräder olika perspektiv motiverar ÄK:s önskan om 

en till projektledare. Skulle en till projektledare för SK innebära en mer gynnsam 

implementeringsprocess för kommun A:s anhörigstöd?  

I resultatet framkom att informanterna från ÄK känt en oro inför en eventuell försening av 

beslutsprocessen gällande projektet Anhörigstöd 2011 då detta skulle kunna medföra en 

försening av implementeringsprocessen. Sannerstedt (2001) menar att organisationer är 

trögrörliga och att implementeringen därför ofta blir problematisk då det tar tid och är svårt att 

förändra rutinerna som avspeglar värderingar, verklighetsuppfattningar, intressen och 

förväntningar (s. 29-43). Ahrne och Papakostas (2010) pekar också på att myndigheters 

organisationsform och kommunala regelverk många gånger bidrar till en tröghet och att all 

organisering är fångad i sökandet mellan stabilitet och förändring som kallas för den 

administrativa paradoxen. Det innebär att det finns en längtan till att saker ska vara som det 

alltid har varit samtidigt som man vill förnya och följa med sin tid (s. 77-87). Trots att det 

finns en längtan inom SK att ha en gemensam förvaltning med ÄK så kanske det kan finnas 

en bekvämlighet i att ha kvar det man är van vid? 

En informant från ÄK berättar att det finns en risk för projekttrötthet i kommun A och att 

det därför kan uppstå implementeringsproblem när det pågående projektet avslutats. 

Markström (2003) beskriver i sin studie ”den svenska psykiatrireformen” att det inte alltid 

finns ett långsiktigt ekonomiskt tänk i kommunerna och därför en risk för att projekt inte 

fullföljs. Informanten menar att det finns en risk med att man inte har resurser för det fortsatta 

arbetet med projektets policy och riktlinjer. Denna typ av tröghet som informanten talar om 

kan kopplas till det som Ahrne och Papakostas (2010) nämner som organisationers oförmåga 

till förändring. Det innebär bland annat att det är resurserna som ger ramarna för en 

verksamhet och sätter gränser för vad man kan göra. De kollektiva resurserna kan ha tagit 

lång tid för organisationen att bygga upp och en förändring i organisationen kan då medföra 

att dessa resurser går förlorade. En annan förklaring till den projekttrötthet som informanten 

påtalar kan vara det som författarna kallar för ovilja till förändring (s. 77-78). Kommun A har 

enligt informanten haft många olika projekt genom åren och oviljan kan förklaras genom att 
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man inte vill förlora sin makt, sitt inflytande eller sin trygghet. Kan ÄK och SK:s enskilda 

intressen innebära en ovilja till förändringar? 

 Informanten från SK menar att i arbetet med anhörigstöd finns det ett negativt synsätt och en 

negativ attityd gentemot anhöriga. Samtidigt framhåller informanten att det är svårt att ha ett 

anhörigperspektiv och informanten själv anser att den anhöriges hjälpbehov ofta orsakas av 

den närståendes sjukdom eller problematik. En av informanterna från ÄK beskriver att det 

finns en risk för att anhörigstödsarbetet är för verksamhetsstyrt istället för individuellt och 

flexibelt. Vi kan förklara detta med att det i kommun A finns ett tydligt Top-Down perspektiv 

som Sannerstedt (2001) beskriver det med många led i styrningskedjan mellan lagens 

intention och det praktiska arbetet (s. 19-26). Kanske detta i sin tur försvårar det eftersökta 

individuella mötet med anhöriga?  

En av informanterna från ÄK påtalar att det finns olika synsätt på hur de i kommun A ser 

på anhöriga och att det skulle vara eftersträvansvärt att utveckla en samsyn kring 

anhörigstödsarbetet. Bolman och Deal (2005) beskriver utifrån det strukturella perspektivet att 

ju mer differentiering en organisation har, alltså där många individer arbetar med olika saker, 

desto svårare är det att upprätthålla en fokuserad och sammanhållen verksamhet (s. 183). I 

kommun A beskriver flera av informanterna detta som ett problem och att det får negativa 

konsekvenser i arbetet ut till de anhöriga. I Socialstyrelsens lägesbeskrivning (2010) framhävs 

vikten av att kommunerna arbetar med att utveckla bemötandet, delaktighet och inflytande i 

arbetet med de anhöriga. 

 
8.2. Kommun B 
8.2.1. Organisation och implementeringsteori 
I resultatet beskriver informanterna i kommun B en väl integrerad organisationsform och ett 

driv hos sig själva att få igenom saker som genererar ett välutvecklat anhörigstöd till 

medborgarna. Blom, Perlinski och Morén (2009) skriver i studien ”Organizational structures 

as a barrier or support in the personal social services” att i en integrerad organisationsform 

arbetar man tillsammans från olika enheter mot olika målgrupper. Denna organisationsform 

menar författarna är den mest fördelaktiga utifrån ett klientperspektiv.  

Det strukturella perspektivet enligt Bolman & Deal (2005) framhäver på liknande sätt hur 

en organisations formella ordning, om den är rätt utformad, kan skapa utrymme för både 

kollektiva målsättningar och individuella skillnader. Vidare beskriver de den laterala 

samordningen som en samordningsform där människor ges möjlighet att kommunicera på ett 

mer direkt sätt till exempel genom möten, arbets- eller projektgrupper och genom att olika 

funktioner inom organisationen samarbetar och tar vara på varandras kunskap (s. 73-146).  
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Informanterna i kommun B har ett nära samarbete med varandra trots olika specialiserade 

uppgifter utifrån sin yrkesroll som anhörigkonsulent och anhörigstrateg vilket leder till ett 

fungerande samarbete mellan den strategiska ledningen och den operativa kärnan i deras 

verksamhet. Detta kan vara en av faktorerna till att det anhörigstödsarbetet som de utför på 

anhörigcentrum kommit så långt i kommun B. Informanterna arbetar på kollektiv nivå, genom 

råden tillsammans med anhöriga och gemensamt i arbetsgruppen, samt på individuell nivå då 

de själva beskriver sig som personer med ”ett driv” att få igenom saker.  

Sannerstedt (2001) skriver att om man ska få en bra överensstämmelse mellan idéer och 

praktik så behövs det att praktikerna styr reformatörerna. Om praktikerna lyckas övertyga 

reformatörerna om att det praktikerna gör är det som syns i praktiken så kommer idé och 

praktik att överensstämma (s. 27). I kommun B beskriver informanterna att de är eldsjälar 

som brinner för sitt arbete och att de har mandat att driva på och visa politikerna att 

anhörigstöd är något viktigt som är värt att satsa på. Närbyråkrater enligt Lipsky (2010) har en 

väldigt stor handlingsfrihet vilket innebär att det är de själva som kan styra politiken inom sitt 

eget område. Denna handlingsfrihet ses även som väldigt viktig för arbetstillfredsställelse, 

självrespekt och kreativitet hos de professionella. På detta sätt har närbyråkraterna 

decentraliserat själva politiken när det gäller att utforma verksamhetens innehåll. Politikerna 

påverkar istället förutsättningarna för detta genom att besluta och tilldela resurser som i sin tur 

formar dem som utför verksamhetens arbete (s. 54-56). Detta är tydligt i kommun B där 

informanterna flera gånger påtalar sin egen drivkraft och vikten av sitt arbete. Det finns enligt 

informanterna ett ömsesidigt förtroende mellan de själva och politikerna men informanterna 

beskriver också att de ibland tar sig större friheter när de känner att det behövs i mötet med de 

anhöriga. Sannerstedt (2001) beskriver Bottom-Up perspektivet som innebär i stort att man 

utgår ifrån praktikernas handlande när det gäller att tillämpa lagar och använda dessa lagar 

som styrinstrument i deras verksamhet. Det finns ett Bottom-Up perspektiv i kommun B då 

informanterna beskriver att de har makt att påverka sitt eget arbete och det som sker i 

verksamheten. Detta stärks av det faktum att de på anhörigcentrum varit i process att utveckla 

sitt anhörigstöd flera år innan lagändringen trädde i kraft. Författaren skriver att 

implementering oftast sker innan själva beslutet är fattat av politiker, detta på grund av att 

huvudinnehållet i reformer av olika slag många gånger är känt redan innan de trätt i kraft (s. 

27).  Detta leder till att närbyråkrater, enligt Lipsky (2010), ofta kan börja arbeta efter de nya 

intentionerna redan innan besluten har fattats (s. 54-56). 

Det informanterna beskriver som ett driv kan i själva verket vara en handlingsfrihet som är 

kopplad bland annat till ett fungerande samarbete med politikerna. I resultatet beskriver en av 



44 

 

informanterna sin tjänst som anhörigstrateg som en förlängning av lagändringen och som en 

position med mycket tyngd i. Denna tyngd kan också generera i ett större handlingsutrymme i 

verksamheten och det praktiska arbetet. Bolman och Deal (2005) beskriver ett utav det 

strukturella perspektivets grundläggande antaganden att organisationer förbättrar sin 

effektivitet genom specialisering och en tydlig arbetsfördelning (s. 75). Samtidigt har 

lagändringen i sig, precis som informanterna själva säger, gett en tyngd åt informanternas 

professioner på det viset att de med stor sannolikhet inte kommer att bli arbetslösa. 

I arbetet som anhörigstrateg medföljer en maktposition som kan ha stor betydelse i hur 

anhörigcentrum som organisation drivs i kommun B.  

Ahrne och Papakostas (2010) skriver att det mellan bestämda identifierade människor i en 

organisation finns en formell tillhörighet. Denna tillhörighet till olika organisationer är av stor 

betydelse för människors livsvillkor och handlingsutrymmen. Baksidan av denna tillhörighet 

är utestängning vilket innebär att man inte tillhör en organisation, det vill säga att man 

sorterar in människor, vilka som har rätt att komma in i organisationen och vilka som ska 

hållas utanför (s. 15). Det som informanterna beskriver är att deras arbete ska leda till att alla 

medborgare ska känna sig välkomna och att det på anhörigcentrum finns en gemensam plats 

för alla. Det finns i kommun B idag ett väl utarbetat stöd till de målgrupper som redan är inne 

i organisationen men det finns vissa svårigheter med att nå ut till andra målgrupper i 

kommunen. Har det kanske lagts mer energi på vissa grupper av anhöriga vilket innebär att 

andra målgrupper, som på olika vis är svårare att nå ut till, har osynliggjorts? 

Båda informanterna beskriver att det i kommun B saknas ett anhörigstöd under 

socialtjänsten och en av dem beskriver att det finns en del svårigheter kring bland annat 

sekretessen, som är stark inom exempelvis psykiatrin. Detta menar informanten kan leda till 

att det blir svårare att fånga upp de anhöriga i den målgrupp som berörs av sekretess. Detta 

kan innebära en viss utestängning för bestämda målgrupper på så sätt att de av informanterna 

anses som svåra att nå.  

I Socialstyrelsens lägesbeskrivning (2010) betonas vikten av samarbetet mellan externa 

aktörer som exempelvis socialtjänsten och dess målgrupper gällande anhörigstöd. I arbetet 

med de anhöriga beskriver informanterna vikten av att fokusera på de behov och önskemål 

som de anhöriga har. För att kunna möta dessa har de idag två råd med representanter från 

olika anhörigföreningar. Informanterna berättar att de medvetet väljer att inte använda ordet 

anhörig ut till medborgarna vilket präglar det synsätt de vill förmedla från anhörigcentrum när 

det gäller de anhörigas situation. I resultatet beskriver informanterna att de väljer att lägga 

störst fokus på den anhörige och inte den sjuke och att de i arbetet med den anhörige inte 
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skiljer på vem eller vilka som har ett större behov än den andra. En av informanterna säger att 

”jag tror att vi är helt fel ute när vi pratar som vi gör om invandrare, äldre, 

funktionshindrade”. Detta uttalande tyder på ett medvetet förhållningssätt kring denna sortens 

kategorisering av människor, i detta fall de anhöriga. Trots detta görs det ändå en skillnad 

utav en av informanterna då denne beskriver arbetet med att nå ut till nya målgrupper. 

Informanten poängterar att det finns en fara i att klumpa ihop målgrupper då det är människor 

med individuella behov men påtalar ändå en viss skillnad när det gäller målgrupper med 

invandrarbakgrund. Ahrne och Papakostas (2010) menar att den formella tillhörigheten 

mellan människa och organisation inte gäller för alla då de flesta faktiskt är utestängda. Detta 

betyder att organisationer innehar en kontroll över medborgarna då de bestämmer vilka som 

får tillhöra organisationen och ta del av dess resurser (s. 15-16). 

 Informanterna fann det inte nödvändigt att inventera det anhörigstöd som redan fanns i 

verksamheten och beslöt sig därför att inte lägga ner tid och energi på att kartlägga hur 

behovet i kommun B såg eller ser ut. De fortsatte istället att satsa på att nå ut till fler anhöriga 

genom att starta anhöriggrupper. Genom att inte göra kartläggningen erkänner informanterna 

att de faktiskt kan ha missat att synliggöra vissa av de målgrupper som de själva beskriver att 

de har svårt att nå. Detta kan vi koppla till det som Markström (2003) skriver i sin studie ”den 

svenska psykiatrireformen” att det kan vara svårt för en organisation att rikta insatser om man 

inte vet vilken målgrupp det är man gör insatser för. 

  I resultatet framhåller informanten vikten av att det är de anhörigas behov som ska styra 

verksamheten och inte tvärtom. I Blom, Perlinski och Moréns studie (2009) ”Organizational 

structure as a Barrier or Support in the Personal Social Services” beskriver de den 

integrerade organisationsformen som präglas av ett holistiskt perspektiv då fokus ligger på 

klienterna och att klienterna själva upplevt en delaktighet. En av informanterna i kommun B 

berättar också att de lägger fokus på att inte vara styrande som samtalsledare i 

anhörigstödsgrupperna utan inta en mer inkännande roll. Det som informanten här speglar är 

att fokus ska ligga på de anhörigas behov och önskemål och inte utifrån verksamheten. 

En av informanterna beskriver värdet i att arbeta med de anhöriga i ett tidigt skede och 

förebyggande för att på så sätt kunna främja den anhöriges hälsa i ett längre perspektiv. 

Vidare menar denne att detta är en utav de viktigaste delarna i arbetet med anhöriga, att stödet 

ska ges till den anhörige innan situationen blir för tung. I Socialstyrelsens utvärdering (2010) 

beskrivs att samarbetet mellan Hälso- och sjukvården och kommun måste förbättras eftersom 

många anhöriga och dess närstående ofta har en förstahandskontakt med sjukvården och 

resurser kan då sättas in i ett tidigt skede.   
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9. Slutdiskussion  
Vi kommer nedan att diskutera det vi har problematiserat i analysen för att skapa en större 

förståelse över de svårigheter och framgångsfaktorer som vi kan se i de båda kommunerna. 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur implementeringen av SoL 5 kap. 10 § ser ut 

i två kommuner med olika organisationsform. För att besvara syftet har vi använt dessa tre 

frågeställningar: 

 Hur ser de två kommunernas organisationsform ut? 

 Har organisationsformen någon betydelse för utvecklingen av anhörigstödsarbetet? 

 Har organisationsformen någon betydelse i mötet med anhöriga? 

Vi har utifrån resultatet och den analys vi gjort kommit fram till slutsatser vilka vi här 

kommer diskutera och problematisera. I denna diskussion kommer vi inte att som tidigare 

separera kommunerna utan föra en gemensam diskussion kring dem. 

Ett av resultaten som vi vill framhålla är att organisationsformen har betydelse för 

implementeringsarbetet då vi sett en tydlig skillnad i kommun A:s mer specialiserade och 

kommun B:s mer integrerade organisationsform. Vi anser att mycket av kommun A:s arbete 

försvåras av det faktum att de har den organisationsform de har och uppdelningen av ÄK och 

SK. Projektet Anhörigstöd 2011 var från början tänkt att utvecklas av två projektledare, en för 

varje kontor, men så blev inte fallet. Vi tror att om två projektledare med huvudansvar för 

varsitt kontor hade anställts så hade det kunnat gynna ett samarbete mellan ÄK och SK genom 

att kontoren då hade fått en större insyn i varandras arbete och enskilda intressen. Istället ser 

vi i resultatet att det finns en risk för att fokus är riktat mot SK då de har störst 

utvecklingsbehov och att ÄK: s intressen och behov av utveckling hamnar i skymundan. Det 

vi kan se är att projektet Anhörigstöd 2011 har blivit en förlängning av den specialiserade och 

uppdelade organisationsform som existerar i kommun A. Från både ÄK och SK finns det en 

önskan om ett bättre samarbete och kommunikation. Informanten från SK menar att om detta 

ska bli möjligt så måste en omstrukturering ske så att båda kontoren tillhör en och samma 

förvaltning. Vi anser att en gemensam förvaltning är den enda möjliga lösningen för kommun 

A när det gäller en framgångsrik implementering av lagändringen då ett gemensamt 

anhörigstöd skulle innebära fokus på de anhörigas behov oavsett målgrupp. 

I kommun B har de, som framgått i resultatet, en mer integrerad organisationsform med ett 

tätt samarbete mellan de som arbetar praktiskt i verksamheten och politikerna. Vi kan se att 

detta leder till att de på anhörigcentrum i kommun B lättare får igenom förslag när det gäller 

utvecklingen av anhörigstöd. Detta eftersom de har en specifik tillsatt tjänst, en anhörigstrateg 
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vars uppgift är att utveckla anhörigstödsarbetet och lyfta viktiga frågor till förvaltningsnivå. 

Vi ser att kommun B:s integrerade organisationsform har en avgörande betydelse för det 

anhörigstöd som erbjuds på anhörigcentrum. Vi anser att kommun B på många sätt är en 

förebild för andra kommuner i anhörigstödsarbetet både när det gäller deras organisationsform 

men också de professionellas medvetna anhörigperspektiv. Vi tänker att det lyckade konceptet 

i kommun B är att de har lyckats utarbeta ett forum, anhörigcentrum, som endast vänder sig 

till de anhöriga utan att för den saken skifta fokus till den anhöriges närståendes situation. I 

resultatet från kommun B framhålls vikten av att det är de anhörigas behov som ska styra 

verksamheten och inte tvärtom. Detta tycker vi visar på det som vi i inledningen beskrev 

utifrån det Askheim och Starrin (2009) framhåller som väsentligt, att arbeta förebyggande för 

att främja hälsa hos människor i utsatta situationer och där empowermentbegreppet syftar till 

att ha en grundläggande positiv människosyn (s. 12). I kommun B har de ett innovativt tänk 

som innebär att de medvetet anpassar sin verksamhet på anhörigcentrum efter de anhörigas 

behov. Bland annat har verksamheten kvällsöppet flera gånger i veckan och en 

internettillgänglighet via ”Glappet”, som tidigare nämnts i resultatet, för att nå ut till fler 

målgrupper. Detta tycker vi tyder på en flexibilitet och en förmåga att visa anhöriga vems 

behov som kommer i första rummet. Vi kan se att det i kommun B finns ett större 

handlingsutrymme då informanterna beskriver att de har mandat att påverka politikerna och 

att själva utforma det anhörigstödsarbete som de vill ge ut till medborgarna. Faran med detta 

skulle enligt oss kunna vara att det istället ges enskilda professionella för stort 

handlingsutrymme i form av makt. Om inte makten förvaltas på rätt sätt kan detta skapa 

legitimitetsproblem hos kommunen. 

Något vi också kan tyda utifrån resultatet är att de två kommunerna började med 

implementeringen av SoL 5 kap. 10 § vid olika tidpunkter. Detta har medfört att de i sitt 

arbete kring anhörigstöd har kommit olika långt. I kommun A startade anhörigcenters 

verksamhet i januari år 2009, ett halvår innan lagändringen trädde i kraft. Det som 

framkommit i resultatet är att ÄK ansåg att de redan hade ett så pass välutvecklat anhörigstöd 

vilket gjorde att de först vid vetskapen om lagändringen valde att öppna anhörigcenter. 

Informanten från SK framhåller att utvecklingen av anhörigstöd inom SK inte alls har 

prioriterats. Det vi ser är, som vi tidigare nämnt, att om ÄK och SK hade tillhört samma 

förvaltning så skulle utvecklingen av anhörigstöd i kommun A sett helt annorlunda ut. Istället 

finns det ett glapp mot flera målgrupper av anhöriga som till exempel funktionshinder, 

missbruk, psykiatri och barn och ungdom. Vi ser att detta leder till en frustration bland 
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informanterna i kommun A då de väntar in policy och riktlinjer för att kunna fortsätta 

utveckla sitt anhörigstödsarbete.  

I kommun A ser vi att uppdelningen mellan ÄK och SK inneburit samarbetssvårigheter 

vilket lett till att de två kontoren många gånger arbetar förbi varandra. Vi anser att detta får 

konsekvenser för de anhöriga då de kategoriseras utifrån den närståendes ålder istället för 

vilket behov de har. Effekten av denna kategorisering är också att den som är anhörig får ett 

mer utvecklat stöd om dennes närstående är från 65 år och uppåt och då tillhör ÄK med det 

mest utvecklade anhörigstödet i kommun A. Dock ser vi en begränsning i det utbud som 

anhörigcenter i kommun A erbjuder eftersom det stöd som finns att få utgår ifrån 

verksamheten och inte ifrån de anhörigas behov. Till exempel är anhörigcenters öppettider 

begränsade till kontorstider och de flesta anhöriga som vårdar en närstående är i arbetsför 

ålder. Vi tror att detta kan medföra att majoriteten av de anhöriga i kommun A inte kan ta del 

av den verksamhet som finns att tillgå.  

Då det finns brister att nå ut till fler målgrupper vilket Socialstyrelsens lägesbeskrivning 

(2010) pekar på kan vi se att detta stämmer i både kommun A och B. I kommun A har det 

skapats en projektgrupp, utifrån projektet Anhörigstöd 2011, vars syfte är att lyfta fram och 

föreslå hur kommunen ska arbeta för att nå ut till fler målgrupper. En av de målgrupperna är 

personer med invandrarbakgrund och det vi noterade som anmärkningsvärt var just att ingen 

av informanterna i kommun A lyfte denna målgrupp under intervjuerna. Detta kan vi se bidrar 

till att det finns en motsättning i ideal och praktik då målgruppen prioriteras högt i 

projektplanen men inte i praktiken. 

  Vi kan se liknande mönster i kommun B där anhörigcentrum ska fungera som en 

gemensam plats för alla anhöriga men där vissa målgrupper, bland annat de med 

invandrarbakgrund, inte prioriteras lika högt. Vi ser också att det i kommun B görs vissa 

generaliseringar genom fördomar som till exempel att alla per automatik är anhöriga i en 

familj med invandrarbakgrund. I resultatet framkommer att detta försvårar arbetet för 

anhörigcentrum då de måste möta en hel släkt av anhöriga istället för en anhörig. Vi kan se att 

det finns en förutfattad mening i kommun B att vissa målgruppers behov ser annorlunda ut 

och då blir svårare att möta. Detta borde inte ha någon som helst betydelse eftersom 

informanten påstår att de ser till de anhörigas individuella behov. Sedan uttrycker informanten 

att det är tredje, fjärde, femte generationers invandrare som bor i kommunen med uttrycket 

”de är redan inne i det svenska systemet”. Detta går emot det faktum att de anhöriga med 

invandrarbakgrund i kommun B inte söker sig till anhörigcentrum. Det informanterna i 

kommun B beskriver är att de har försökt att bland annat flytta ut verksamheten till föreningar 
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med invandrarbakgrund och att detta har misslyckats. Detta tycker vi kan vara en 

trångsynthet, delvis för att de själva säger att det bara var de gamla eller sjuka som kom dit 

istället för de anhöriga. Vi kan se att detta skulle kunna vara ett utmärkt tillfälle att faktiskt nå 

ut till de anhöriga. Vi tror att det kan vara lättare att möta de behov som syns och att det 

automatiskt kan medfölja vissa rättigheter med den synligheten. Kanske är det så att de 

anhöriga som man inte når ut till i kommun A och B inte alltid vet sina rättigheter och därför 

inte heller kan göra anspråk på dessa? Värderingar, förhållningssätt och människosyn är 

centrala begrepp i empowermentarbete enligt Tengqvist i Askheim och Starrin(2009) då hon 

skriver om hur en viss rangordning utifrån exempelvis etnicitet kan ge individer vissa 

skyldigheter och/eller rättigheter. Vidare menar hon att ett empowermentperspektiv handlar 

om att ta tillvara på människors olikheter, både i erfarenheter och deras bakgrund och betrakta 

dessa som en tillgång (s. 81-87). De har i kommun B enligt oss inte helt lyckats 

uppmärksamma eller bjuda in denna målgrupp på ett tillfredsställande sätt. En slutsats vi kan 

dra av detta är att det verkar saknas kunskap om denna målgrupp och att andra kanske mer 

”intressanta” målgrupper lyfts fram. Kan detta vara ett resultat av äldreprägeln och det 

anhörigstödsarbete som många kommuner fått kritik för? Eller kan det helt enkelt vara så att 

tillhörigheten i kommun A och B faktiskt inte gäller alla medborgare? 

Avslutningsvis vill vi återigen lyfta att syftet med denna studie var att vi ville undersöka 

hur implementeringen av SoL 5 kap. 10 § ser ut i två kommuner med olika organisationsform. 

En av de frågeställningar vi ville besvara var hur de två kommunernas organisationsform 

ser ut vilket vi tycker att vi har besvarat genom den beskrivningen vi gjort både i resultatet 

och i analysen. I slutdiskussionen visar vi att det finns flera olika begränsningar och 

framgångsfaktorer av implementering utifrån vilken organisationsform den kommunala 

verksamheten har. Vår andra frågeställning handlade om huruvida organisationsformen har 

haft någon betydelse för utvecklingen av kommunernas anhörigstöd. Det vi vill understryka är 

att det har betydelse i allra högsta grad vilket vi också pekat på genomgående i arbetet. Detta 

ledde i sin tur också fram till den sista frågeställningen; om organisationsformen har haft 

betydelse i mötet med de anhöriga. Det vi vill framhäva utifrån resultatet är att det finns en 

skillnad mellan de två kommunerna. Skillnaden ligger i hur de professionella i 

verksamheterna har lagt fokus på professionens alternativt individens behov. Detta menar vi 

speglar en grundläggande mentalitet i de professionellas syn på anhöriga. Askheim och 

Starrin (2009) skriver att individen är fri att klara sig själv och därmed har ett eget individuellt 

ansvar. Ansvaret innebär bland annat att inte ligga andra till last och det är individens 

skyldigheter och inte rättigheter som betonas. Vidare skriver författarna att den 
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välfärdspolitiska ramen idag är individorienterad vilket innebär ett ökat individuellt ansvar för 

individens egen välfärd (s. 210). Vi kan se ett tydlig individorienterat fokus i båda 

kommunerna som påverkar deras anhörigstödsarbete och vi ställer oss frågan om hur stark en 

individ bör vara för att orka hävda sina rättigheter? 

 

10. Våra reflektioner 
Det vi har kommit fram till under arbetets gång är att implementering innebär en komplexitet 

som i sin tur gör att det inte är helt enkelt att tillämpa och införa politiska reformer, som 

exempelvis en lagändring. Vi vill poängtera att även om vi visat på de svårigheter som 

kommun A och B har och står inför så är dessa två kommuner med stor sannolikhet inte helt 

unika. Vi kan till exempel se att decentraliseringen av ansvar från stat till kommun innebär ett 

stort ansvar då kommunerna måste prioritera olika satsningar. Dessa prioriteringar kan variera 

i de olika kommunerna beroende på hur och vilka politiker som styr. Detta kan medföra 

lokala variationer som medför skillnader i det utbud som medborgarna erbjuds. Anhörigstödet 

ska enligt oss inte vara beroende av vart i Sverige den anhörige eller närstående bor. Inte 

heller när det gäller utbud och kvalitet på det stöd som finns att få. Dessa variationer har vi 

blivit varse om i studien av kommun A och B. 

 Vi vill också med detta säga att det inte räcker att staten skjuter över ansvaret till 

kommunerna utan att följa upp hur arbetet sedan utförs. Det är enligt oss inte tillräckligt att 

kommunerna arbetar med att utforma riktlinjer och policydokument om detta inte leder till att 

utveckla det befintliga anhörigstödsarbetet. Detta kanske kommunerna skulle behöva hjälp 

med då det annars finns en risk i att det bara blir ett ”skyltfönster” som ingen ifrågasätter.  

Vår förförståelse inom detta ämne var att vi båda arbetat inom äldreomsorg och sett 

anhörigas situation som många gånger försummad samt att en av oss varit anhörigvårdare. 

Med denna förförståelse har vi i och med denna uppsats fått ny kunskap om hur många 

organisatoriska svårigheter det finns när det gäller implementering av en lagändring. 

Vi har i denna studie fått kunskap om att uppmärksamheten kring anhörigstöd verkar ligga 

i tiden och att det idag är en politisk angelägenhet. Vi tror i och med den socialpolitik som 

idag råder, att det kommer behövas statliga reformer i form av olika typer av ersättning till de 

anhöriga som vårdar en närstående. Samtidigt ser vi att äldreboenden läggs ner och att 

kvarboendeprincipen växer sig allt starkare i samhället varpå vi tror att denna ersättning till 

anhöriga kommer att bli en högaktuell socialpolitisk fråga. Delvis för det arbete som de 

anhöriga utför för sina närstående men också för det arbete som de samtidigt kan vara tvungna 

att avstå ifrån. 
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Vi vill avslutningsvis nämna en forskningsöversikt från Socialstyrelsen (2003) som handlar 

om organiseringen av socialtjänsten mellan år 1990-2000. En av slutsatserna som denna 

översikt visar är just att det borde bedrivas mer forskning kring ledning och organisering i 

välfärdens organisationer då detta är ett eftersatt forskningsområde.  
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Bilaga 1 
 
Information 
Vi är två studenter från Ersta Sköndal Högskola som går socionomprogrammet med 

inriktning mot äldre termin sex. Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats som handlar om 

kommuners anhörigstöd efter den nya lagändringen i SoL 5 kap. 10 §. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur implementeringen av SoL 5 kap. 10 § ser ut i två 

kommuner med olika organisationsform. Vi vill därför intervjua dig då vi tänker att du har 

stor kunskap och erfarenhet om just anhörigstöd.  

 

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

 

Intervjun kommer att ta ungefär en timme och vi har tänkt spela in intervjun för att undvika 

misstolkningar. Materialet kommer sedan att användas i vår uppsats. 

 Materialet från intervjun kommer att förvaras säkert och vi kommer endast använda 

innehållet till vår C-uppsats.  

 

Om du har önskemål om att få vara anonym i vår studie kommer vi att tillmötesgå detta. 

 

Vi kommer att kunna delge dig vår färdiga uppsats om du är intresserad av detta. 

 

Godkänner du ovanstående?   

 

Underskrift   Victoria Lindberg Martina Wikström 

 

--------------------------------  ------------------------- ------------------------- 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor  
 
 
Inledande frågor: 
 

1. Vad har du för utbildning? Vilket år tog du examen? 

2. Har du tidigare erfarenheter inom Äldreomsorgen? 

3. Hur länge har du varit på denna arbetsplats? 

 
Tema 1: Arbetet i praktiken 
 

1. Beskriv vilka dina arbetsuppgifter är gällande stöd till anhöriga (Arbetsuppgifter). 

2. Hur ser ert stöd till äldres anhöriga ut idag, ge exempel på insatser (Insatser) 

 

Tema 2: Lagändringen 
 

1. Har lagändringen inneburit någon skillnad i ditt arbete? (Hur då? När då? För vem?) 

(Konkreta skillnader/ innehållsskillnader) 

2. Beskriv de riktlinjer som ni arbetar efter när det gäller stöd till anhöriga (Problem?) 

(Hinder?) med att följa upp lagens intention) 

 
Tema 3: Framtid 
 

1. Hur tror du att stödet till äldres anhöriga kommer att se ut om till exempel 10 år? 

Vad kommer det att innebära för ditt arbete? (Realitet) 

2. Om du själv vore anhörigvårdare, hur skulle du önska att det såg ut? (Önskan) 

 


