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Förord 

Att bry sig om och ta hand om sin familj/närstående är för många människor en självklarhet, så även 

för mig. Men det är kanske allt för sällan vi verkligen ägnar tid åt att tänka på vad varje individ 

betyder för oss och på vilket sätt vi bryr oss och tar hand om varandra. Därför vill jag tillägna detta 

förord till de personer som står mitt hjärta allra närmast.  

 Mina fantastiska barn, Isabell, Evelina och Jack. Ni har varit så tålmodiga och förstående. Var och 

en av er har hjälp mig oerhört mycket under hela min studie tid, mer än vad ni kanske förstår. Er 

närvaro har fått mig att le och finna glädje i det jag gör. Ni har aldrig tvivlat på mig, och det ger mig 

styrka och mod att genomföra de projekt jag tar mig för. Att jag nu kan få möjlighet att arbeta med det 

jag brinner för är er förtjänst. Det har varit väldigt ”tuffa” år, ni fick mig att kämpa och det har gjort att 

saker och ting ordnat sig. Utan er hade den här uppsatsen överhuvudtaget aldrig blivit till. Isabell – 

mitt hjärta. Evelina – min glädje och Jack – min lilla prins. Utan er vore jag ingenting, och jag lovar 

att stötta era studier nu och i framtiden.  

 Min livskamrat, Jimmy – Det är inte bara jag som kämpat för att ro den här uppsatsen i hamn. Du 

har ordnat med; hem och barn, lämnat och hämtat från skola och aktiviteter, skojat och busat, tampats 

med sexårstrots och tonåringarna, serverat mig mat framför datorn, väckt mig med frukost på sängen 

och masserat mina ömma axlar efter mina nattpass med uppsatsen. Dessutom har du uppmuntrat och 

stöttat mig, du är den bästa livskamrat jag kan önska mig. My knight in shining armor. 
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Sammanfattning 

Titel: Stöd till närstående i Stockholm stad 

Författare: Jenny Genhammar 

Institution: Ersta Sköndal högskola 

 

Den offentliga omsorgen betyder mycket för många äldres möjlighet att leva ett gott liv, trots behov av 

hjälp som ibland är omfattande. Dock har familjen och närstående alltid haft en stor och 

grundläggande betydelse för de äldre hjälpbehövande. Närstående står för den övervägande delen av 

att tillgodose äldres hjälpbehov. I takt med den offentliga omsorgens problem med att tillgodose äldres 

hjälpbehov, riskerar familjen och närstående att få ett ännu större ansvar. Detta har uppmärksammats 

av staten som genom statsbidrag markerat att kommunerna bör utveckla varaktiga stödformer. Trots 

det diskuteras sällan de närståendes individuella behov av stöd samt synen den offentliga vården och 

omsorgen har på närståendes roll i omsorgen om äldre. 

  Syftet med den här studien är att ur olika perspektiv diskutera och analysera kommunalt stöd till 

närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande i Stockholms stad. I studien genomfördes 14 

kvalitativa intervjuer med tjänstemän från var och en av Stockholms stads stadsdelar. Dessutom 

analyseras synen på närståendes roll utifrån olika teoretiska modeller. 

  De stödformer som finns idag till närstående saknar flexibilitet och individuell anpassning. I stort 

är det en fråga om direkt eller indirekt riktade stödinsatser som exempelvis, avlastning i hemmet, 

dagverksamhet och hemtjänst. För att få information om vilket kommunalt stöd som finns för 

närstående, krävs det ofta att närstående själva söker informationen. Statsbidragen har bidragit till en 

rad olika stödformer i Stockholm stad, dessa varierar från stadsdel till stadsdel. Synen på närstående är 

att de ses som en resurs till den offentliga vården och omsorgen. Dessa resultat visar att stödinsatserna 

behöver utvecklas till att bli mer individanpassade och flexibla. Dessutom behövs utvärderingar av de 

olika stödformernas effekter, samt diskussioner om vilken roll närstående som ger insatser till äldre 

hjälpbehövande ska ha i den offentliga vården och omsorgen om de äldre. 

 

Nyckelord: Stöd, stödinsats, närståendestöd, anhörigstöd, äldreomsorg, kommun, omsorgsgivare, care, 

next of kin.  
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1  Inledning 

Familjen och närstående har alltid haft en stor och grundläggande betydelse för äldre hjälpbehövande 

och de står för den övervägande delen av omsorgen om äldre (Sand, 2007, s. 65). I takt med den 

offentliga omsorgens problem med att tillgodose de äldres hjälpbehov, riskerar familjen och 

närstående att få ett ännu större ansvar (Johansson, 2007, s. 8). Närståendes insatser betyder mycket 

för vård och omsorg om äldre, inte minst därför att de känner den enskildes livshistoria, moral, 

värderingar och vanor. Deras roll är därför speciellt betydelsefull när det gäller omsorg av äldre som 

på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att själv uttala behov och önskemål 

(Socialstyrelsen, 2006). De närstående utgör både den äldre hjälpbehövandes och den offentliga 

äldreomsorgens viktigaste resurs (Johansson, 2007. s. 15). Därför behöver samhället uppskatta de 

insatser närstående ger till äldre hjälpbehövande (Lundh & Nolan, 2001). Dessutom är det viktigt att 

samhället lyssnar på närstående och möter deras behov av stöd. Det finns annars risk för att det istället 

blir både den äldre hjälpbehövande och den närstående som behöver offentlig vård och omsorg 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 Staten har markerat att närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande behöver få 

uppmärksamhet. I samband med den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (Regeringens 

proposition, 1997/98:113) föreslogs det ett särskilt stimulansbidrag. Det så kallade “Anhörig 300 

projektet” var den första riktigt stora satsningen som staten anslog med stimulansmedel om 300 

miljoner kronor fördelat på tre år (Socialstyrelsen, 2002). Kommunerna kunde ansöka om att ta del av 

stimulansmedlen. Villkoren för att få ta del av medel omfattade: Att kommunen upprättade en 

handlingsplan för de tre år projektet omfattade, samt att denna plan blivit fastställd av kommunal 

nämnd. Ytterligare villkor var att arbetet skulle ske i samarbete med frivilligorganisationer (a. a.). Den 

övergripande målsättningen med denna satsning var att man genom ett långsiktigt arbete skulle stödja 

och underlätta, samt på olika sätt bidra till ökad livskvalitet för närstående som ger insatser till äldre, 

funktionshindrade eller långvarigt sjuka (a. a.). Socialstyrelsen (2002) beskriver att syftet med stödet 

till närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande är: Att stödja och avlasta dem, att stödet ska 

bidra till att de närstående kan hantera sin situation, att de närstående ska känna sig trygga och få egen 

kraft, samt att det stöd som ges till närstående ska göra det möjligt för de närstående att fortsätta att ge 

stöd till den äldre personen (Socialstyrelsen, 2002).   

 Stödet till närstående kan ges av den offentliga vården och omsorgen och/eller komma från vänner, 

grannar, eller frivilliga (Johansson, 2007, s. 54). Insatserna kan primärt syfta till att förbättra 

situationen för den närstående, men också för den äldre hjälpbehövande eller för båda parter. Insatsen 

kan vara av materiell karaktär såsom service, hjälpmedel, ekonomisk ersättning eller av icke materiell 

karaktär såsom kunskaper, information och personligt stöd (a. a.). 
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Både i Sverige och internationellt saknas det forskning som utvärderar effekten av det stöd som den 

offentliga omsorgen erbjuder de närstående (Socialstyrelsen, 2008). De problem som uppstått med att 

få fram effekt och syfte med olika stödinsatser, beror sannolikt på att utvärderingsbara faktorer 

grundas på subjektiva upplevelser utifrån den enskilda individen (a. a.). 

 Tidigare forskning har bland annat uppmärksammat; vem insatserna i första hand riktar sig till, den 

närstående eller den äldre, samt vilken syn samhället har på närståendes roll (Jegermalm, 2005; Lundh 

& Nolan, 2001; Johansson, 2007; Sand, 2007).  

 Att staten inte har preciserat målinriktningen med stödet eller vilken roll närstående har i den 

offentliga vård och omsorgen, bidrar till att kommunerna har svårigheter med att utveckla hållbara 

stödinsatser med flexibla lösningar (Jegermalm, 2005). Dessutom har det framkommit att 

kommunerna har svårigheter med att nå ut med information till närstående om vilket stöd som finns 

(Jegermalm, 2002; Jegermalm & Whitaker, 2000; Jeppsson Grassman , 2001). Kommunernas arbete 

med stöd till närstående behöver också ta hänsyn till att relationerna mellan närstående och den 

hjälpbehövande skiljer sig åt, därmed är förutsättningarna för att tillgodose det behov som finns olika 

(Ds 2008:18). Människor ser också olika på vad som är en privat sfär och vad den kräver när den 

närstående eller den äldre hamnar i en situation där det uppstår behov av offentliga stödinsatser (a. a.). 

För många människor är det naturligt och positivt att hjälpa någon som behöver stöd och hjälp. Men i 

vissa situationer kan dock uppgiften bli övermäktig och det positiva kan övergå till att bli ett krav och 

en belastning (Sand, 2007). Om de närstående som gör viktiga insatser för äldre hjälpbehövande 

uppmärksammas på ett positivt sätt och om deras situation underlättas genom individuellt inriktade 

stödformer av god kvalitet så kan både den äldre och den närstående känna ökad trygghet och få ökad 

livskvalitet. Det kan leda till att de offentliga resurserna tas tillvara på ett mer effektivt sätt. Stöd till 

närstående som är beredda att ta eget eller dela ansvaret med den offentliga vård och omsorgen bör 

därför ges hög prioritet (Ds 2008:18).  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att ur olika perspektiv diskutera och analysera kommunalt stöd till närstående 

som ger insatser till äldre hjälpbehövande i Stockholms stad.  

2.1 Frågeställningar 

De frågor som kommer att belysas är: 

• Vilket stöd erbjuds närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande?  

• Hur når information ut till de närstående om vilket stöd som finns i kommunen? 

• Vad har stimulansmedel från regeringen bidragit till när det gäller stödet till närstående? 

• Vilken syn är gällande på närståendes roll i omsorgen om den äldre?  

 

Disposition 

Studien följer det traditionella upplägget för vetenskapliga uppsatser som Backman benämner, Linjär 

disposition (Backman, 1998, s. 61), med introduktion, problem, syfte (frågeställning), metod, resultat 

och diskussion. Efter metoddelen har jag valt att presentera en orientering inom området 

närståendestöd, som ger möjlighet till ökad förståelse för ämnet. Med bland annat; vilka som ger 

insatser, vilket stöd de eftersöker, vad staten har bidragit med för kommunernas utveckling av 

närståendestöd och vilka lagar som omfattar de närstående. Därefter presenteras tidigare forskning för 

att belysa de frågeställningar som ligger till grund för studien, och de teoretiska modeller som används 

i studien för att analysera synen på närståendes roll inom den kommunala äldreomsorgen. Sedan följer 

resultatredovisning, analys och diskussion. 

   

Centrala begrepp 

I studien diskuteras och analyseras närståendestöd, och det är därför viktigt att precisera några 

begrepp. Jeppsson Grassman (2003) beskriver att begreppet anhörig avser en relation som bygger på 

blodsband och/eller juridiska band. Dock har många relationer inte något sådant band, därför är 

närstående ett begrepp som allt oftare används synonymt med anhörig. Med närstående menas ofta ett 

mer utvidgat nätverk där till exempel vänner och grannar ingår (Jeppsson Grassman, 2003, s. 12). 

Regeringen skriver i sin proposition som ligger till grund för nuvarande lagtext, att en person som 

hjälper någon inom familje- eller släktkretsen ses som anhörig, vilket omfattar även andra som träder 

in och ger hjälp, såsom grannar och vänner (Regeringens proposition, 1996/97:124 s. 132). I denna 

studie kommer ordet närstående att användas för den person som ger insatser till äldre 

hjälpbehövande. Närståendebegreppet är komplicerat genom att det verkar i två riktningar. Som 
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närstående kan man vara den som ger hjälp till någon, hjälpgivare, men den närstående kan även själv 

vara mottagare av hjälp, hjälpmottagare (Jeppsson Grassman, 2003, s. 12-13).  

3 Metod 

Detta avsnitt ger en redogörelse för studiens forskningsansats. Detta förutsätter vissa teoretiska och 

metodiska antaganden som utgår från vilket vetenskapsfilosofiskt synsätt (Chalmers, 1996, s. 105) 

som jag haft för studien.  

3.1 Metodval 

Vetenskapssyn 

Det vetenskapliga synsättet i denna studie utgår från ett hermeneutiskt synsätt som har sitt ursprung i 

humanvetenskapen. Detta synsätt innebär en strävan efter en helhetssyn. Människan ses som en 

tänkande, meningsskapande varelse som kan utveckla medvetenhet om sig själv. Synen på kunskap 

inom forskningen enligt detta synsätt är att tolka meningsfulla relationer och intresset riktas mot 

erfarenhet, mening, livsvärld, samtal, dialog, berättelse och språk (Månsson, 2004).  

Induktivt angreppssätt 

En uppgift i forskningsprocessen är att relatera teori och empiri till varandra, det kan göras på olika 

sätt. För studien antogs en induktiv ansats genom att jag började studien med att undersöka vad 

tjänstemän inom äldreomsorgen i Stockholm stad svarade på de frågor jag ställde i studien. 

Ett induktivt angreppssätt innebär att forskaren ger sig ut i verkligheten för att söka svar 

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, s. 150).   

Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden strävar efter att synliggöra och förstå sammanhang och strukturer utifrån 

subjektiva perspektiv. Kvalitativ metod handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen 

eller en händelse (Kvale, 1997 ). Enligt Starring och Svensson koncentreras datainsamlingen till den 

verklighet som undersöks, och intresse för sammanhang och strukturer syftar till beskrivning och 

förståelse, de olika fenomenen ses inifrån (Starrin & Svensson, 1994, s. 19). 

Datainsamling och bearbetning 

Ett brev skickades ut via mail till Stockholms stads 14 stadsdelsförvaltningar, ställd till cheferna för 

varje biståndsenhet, innehållande en kort presentation om vem jag är och en introduktion till studien, 

samt en förfrågan om att få göra en intervju per telefon. I brevet talade jag om att jag gärna såg att de 

hörde av sig till mig om en tid som passade dem, eller om de inte ville medverka i studien. Om de inte 

hörde av sig så skulle jag återkomma inom en vecka för att försäkra mig om att mailet kommit fram 

och om det var någonting som var oklart.  
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 En intervjuguide upprättades som ett underlag till intervjuerna, innehållande frågor som utgår från 

frågeställningarna i studien (Se bilaga). Det möjliggjorde ett positivt samspel där både jag som 

intervjuare och intervjupersonen gavs möjlighet till att samtala relativt fritt. Enligt Kvale (1997) är 

detta en semistrukturerad intervjuform som ger möjlighet till en bra struktur som även underlättar 

analysen av studiens resultat. Dessutom lämnas utrymme för att följa upp det som informanterna 

säger, utan att behöva låsas vid intervjuguiden (Kvale, 1997, s 117).  

 Totalt genomfördes 14 intervjuer med tjänstemän anställda på biståndsenheterna vid var och en av 

Stockholm stads 14 stadsdelsförvaltningar. Intervjuerna tog cirka 30 minuter vardera och under 

intervjuerna antecknade jag det som sades utifrån den frågeguide jag använde. Intervjun avslutades 

med att de intervjuade gavs möjlighet att reflektera, samt att samtliga informanter samtyckte till att jag 

fick återkomma vid behov. Dessutom informerades informanterna om att jag efter sammanställning 

och eventuell komplettering, sänder tillbaka materialet för att ge möjlighet för dem att ändra, lägga till 

eller ta bort uppgifter. Cirka hälften av informanterna lade till uppgifter. När både jag och 

informanterna var nöjda med materialet, började jag sammanställningen. 

 Analysen utgår ifrån frågeställningarna som var utgångspunkt i intervjuguiden och utifrån de 

teoretiska modeller som redovisas i studien. Detta för att söka förståelse för vilken syn på närståendes 

roll som är gällande inom omsorgen om de äldre hjälpbehövande.  

3.2 Metod och källkritik 

Källkritik 

Ett urval har gjorts av den litteratur som ansetts vara rimlig och väsentlig för frågeställningarna. Det 

har dock varit svårt att hitta direkt applicerbara teoretiska källor eftersom det saknas studier som 

exempelvis visar på effekten av de olika stödinsatserna.  

Kritik till val av metod 

Resultat och analys har gjorts utifrån frågeställningarna i denna studie. Resultatet är beroende av de 

frågor som ställts till de svarande. Ett annat resultat skulle kunna uppnås om annorlunda frågor ställs, 

till en annan målgrupp. Att jag valde att intervjua tjänstemän på äldreenheterna i Stockholm stad 

innebar att det blev stora mängder data och därmed mycket arbete som blev svårt att begränsa. Jag 

studerade verkligheten via kommunen trots att jag hade fokus riktat mot individen med avsikt att 

förstå subjektet. Kvalitativ forskning kritiseras ofta därför att resultatet inte har lika hög reliabilitet 

som kvantitativ forskning då den inte grundar sig på lika många analysenheter (Thurén, 1994).  

Urval och begränsningar  

Närståendestöd kan appliceras på en rad områden i socialt arbete eller inom hälso- och sjukvården. 

Denna studie gäller enbart kommunalt närståendestöd, vilket innebär att andra viktiga faktorer inte 

behandlats som till exempel relationen till frivilligorganisationer och ideella föreningar. Studien 
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omfattar personer från 18 år och uppåt, som på ett eller annat sätt ger insatser till personer över 65 år 

och som har ett hjälpbehov. Geografiskt är studien avgränsad till att omfatta personer i Stockholms 

stad, och därmed de fjorton stadsdelarna: Bromma, Enskede – Årsta - Vantör, Farsta, Hägersten - 

Liljeholmen, Hässelby - Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby - Kista, Skarpnäck, 

Skärholmen, Spånga - Tensta, Södermalm, Älvsjö och Östermalm.  

Validitet 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta 

(Weidersheim & Eriksson, 1991, s. 28). För studien har jag använt mig av mätinstrument i form av 

kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer. Validiteten i en undersökning som baseras på 

kvalitativa intervjuer handlar om tillförlitligheten hos de intervjuade personerna och att jag som 

forskare hela tiden ifrågasätter meningen i det som sägs. För att hålla så hög validitet som möjligt 

följde processen och intervjuerna en ordnad struktur genom exempelvis min verbala kommunikation. 

För att stärka validiteten krävs ständig kontroll av den erhållna informationen (Kvale, 1997, s. 214). 

För att säkerställa att informanten och jag förstod varandra upprepade jag efter varje område; om jag 

sammanfattar så här, har jag förstått dig rätt då? Dessutom sammanställde jag materialet och 

returnerade det till informanterna så att de skulle ges möjlighet att redigera, revidera eller samtycka. 

Det minskade risken för att jag missat eller feltolkat något, men även för att informanterna skulle 

känna att de uppgifter jag hade för avsikt att använda stämde med vad de hade sagt. Validiteten i 

denna studie baseras på de kvalitativa intervjuerna med representanter från Stockholm stads 

äldreomsorg. Det kan antas att de är vana vid intervjuer eller i alla fall att samtala med människor som 

är främmande för dem, och därför inte utelämnar eller glömmer viktiga uppgifter pågrund av 

nervositet. Dessutom är det inte informanterna personligen som står för vilket stöd som finns, eller hur 

de arbetar med närståendestödet. Att informanterna är bekväma i sin roll, stärker trovärdigheten (Patel 

& Davidsson, 2003, s. 101).  

Reliabilitet  

Reliabilitet avser tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument (Ejvegård, 2003, s. 

70). För att hålla så hög reliabilitet som möjligt följde intervjuerna genom en frågeguide, som utgick 

från de frågeställningar studien belyser. Frågeguiden granskades av en person som är väl insatt i både 

vetenskaplig skrift och i ämnet som sådant, vilket anses vara bra för att undvika misstag i form av så 

kallade ”blindfläckar” (a. a. s. 71). Dessutom genomfördes två testintervjuer med anställda på 

biståndsenheter utanför Stockholm stad.  

Generaliserbarhet 

I en undersökning handlar begreppet generaliserbarhet om vilka generella slutsatser som kan dras av 

en undersökning (Kvale, 1997, s. 209). Denna studie beskriver hur det ser ut i Stockholm stad, och hur 

det ser ut i de enskilda stadsdelsförvaltningarna inom staden. Med frågor utifrån; vilka stödformer som 
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finns för de närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande, hur de kan få information och vad 

statsbidragen har bidragit till när det gäller utvecklingen av närståendestödet. Den analys som görs av 

synen på närståendes roll görs utifrån välkända forskare inom området. 

3.3 Etiskt ställningstagande 

Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning, som avser människor är den lag som reglerar 

forskningen på människor och biologiskt material från människor. Lagen är till för att skydda den 

enskilda personen och forskningen måste etikprövas. Information till forskningspersonen och 

samtycke från personen regleras här. Denna studie omfattar enbart offentliga uppgifter från tjänstemän 

inom kommunen och inget material är personrelaterat. Utöver lagen finns forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, dessa principer är tillgängliga från Vetenskapsrådet 

(2002) eller som nätlaga (www. vr. se). Den tar upp fyra olika huvudkrav vilka har för avsikt att 

skydda den enskilda personen. Informationskravet tar upp att forskaren ska lämna uppgifter om syftet 

med forskningen till berörda personer, vilket aktualiserades redan vid första brevet till informanterna 

och sedan åter vid själva intervjuerna. Samtyckeskravet tar upp att den enskilda berörda personen själv 

bestämmer om den vill medverka eller inte. När det gäller samtycke så har informanterna inte uttalat 

sig personligen utan som företrädare för stadsdelen. Konfidentialitetskravet tar upp att största möjliga 

konfidentialitet ska gälla för de personer undersökningen berör, personuppgifter ska förvaras väl ifrån 

obehöriga. Vad gäller konfidentialitetskravet så motsvaras den genom att materialet redovisas utifrån 

vilken stadsdel som avses, inte med namn eller person nummer till någon person. Detta gäller även för 

all annan spridning av vad som framkommit, om det som framkommit diskuterats med någon annan så 

har det inte heller skett med namn eller personbeskrivning. Informanterna får således representera den 

stadsdel intervju avser. Nyttjandekravet tar upp att den information som samlats in bara får användas 

för forskningsändamål. Även i detta fall berörs inte studien av de forskningsetiska principerna då den 

information som kommer att hanteras är allmän offentlig information samt att inga enskilda människor 

berörs. Vidare har informationen till informanterna varit tydlig och de vet att detta avser en c-uppsats 

och att den kommer att granskas av andra. Samtliga informanter har lämnat sitt godkännande. 

3.4 Sökning av material 

Sökningen har dokumenterats fortlöpande under hela processen. Till en början gjordes sökningar på 

internet i olika referensdatabaser såsom Libarary Information System (LIBRIS), ”ArtikelSök”, 

”ArticleSearch”, ”ERIC” och ”Social services abstracts”. Också vissa fulltextdatabaser har varit till 

stor hjälp såsom ”Socialstyrelsens författningssamlingar”, ”Regeringens Publikationer” och 

”Mediearkivet”. Faktadatabasen ”Statistiska centralbyrån” har gett statistik som använts i studien.  

Terminologin är det främsta redskapet för en lyckad sökning. Ibland har trunkering använts, vilket 

innebär att man endast skriver ordstammen (Backman, 1998, s. 194). Sökord som använts på svenska 

är; stöd, närståendestöd, anhörigstöd, stödinsatser, och på engelska; Next of kin, support, carers. 
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4 Närståendestöd – en orientering 

Tre faktorer som stark bidragit till att närståendeomsorgen uppmärksammats, är de strukturella 

förändringar som skett inom vård och omsorg, den politiska målsättningen med kvarboende samt den 

demografiska utvecklingen. 

 Den demografiska utvecklingen visar att det i Sverige likt övriga Europa sker en ökning av antalet 

pensionärer och äldre samtidigt som det relativa antalet barn, ungdomar och yrkesverksamma personer 

minskar (Thorslund; i Andersson, 2002, s. 232). Under 1980- och 1990-talen har andelen äldre i den 

svenska befolkningen blivit fler och fler. Utvecklingen har lett till att Sverige är det första landet i 

världen att nå en nivå där 5 procent av befolkningen är över 80 år (Jegermalm, 2002, s 7). En prognos 

över befolkningen i Stockholms stad visar att det år 2040 beräknas vara 34 procent fler äldre som 

behöver insatser från äldreomsorgen, jämfört med siffror från oktober 2006 (Socialstyrelsen, 2007). 

Dessutom ökar människors livslängd, vilket innebär att befolkningen uppnår en högre ålder nu än 

tidigare (a. a.). Människor lever allt längre och med ökad ålder kommer risken för nedsatt hälsa, vilket 

genererar i att ett allt större antal äldre människor kommer att leva med multipla sjukdomar, som i sin 

tur kräver omfattande insatser (a. a.). Framtiden kommer att innebära att ett mindre antal personer ska 

klara av att tillgodose vård och omsorg till allt fler.  

 Förutom den demografiska utvecklingen så har det skett omfattande strukturella förändringarna 

inom offentlig vård och omsorg. Det har bland annat inneburit att det blivit färre vårdplatser och 

kortare vårdtider (Jegermalm, 2002). Det har även gjorts omprioriteringar och ransoneringar inom 

äldreomsorgen, vilket har bidragit till att det exempelvis är svårare att få plats på särskilt boende. 

Vidare prioriteras hemtjänstinsatserna till de äldre med störst omsorgsbehov, och en stor grupp äldre 

med mindre omfattande behov får inte någon hjälp alls (Hansson, Jegermalm, Whitaker, 2000, s. 7, 

15; Jeppsson Grassman, 201, s. 10). Samtidigt med dessa förändringar präglas äldreomsorgen av den 

politiska målsättningen med kvarboende/hemmaboende principen, det innebär att äldre ska ges 

möjlighet att bo kvar i sina egna hem så långt det är möjligt (Hanson, Jegermalm & Whitaker, 2002). 

Detta har bidragit till att allt fler äldre bor kvar i sina hem även om deras omsorg och/eller vårdbehov 

ofta är omfattande och sammansatt (Socialstyrelsen, 2007, s. 7). Det är mot bakgrund av den 

demografiska utvecklingen och förändringen av samhällets vård och omsorg som det stora intresset för 

närstående och deras insatser ska ses (Jeppsson Grassman, 2003, s. 26). Våra dagars 

närståendebegrepp kan i den bemärkelsen ses som en social konstruktion, tillkommen därför att den är 

”behövd” ur samhällets perspektiv (a. a. 28).  

4.1 Vilka är det som ger insatser till äldre hjälpbehövande  

Att beskriva vilka de närstående är, har betydelse för att få en bättre förståelse för de närstående och 

deras situation (Jegermalm, 2005). Eva Jeppsson Grassman (2003) har studerat närståendeomsorg ur 
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ett brett medborgarperspektiv, utifrån en befolkningsstudie av invånarna i Stockholms län. Det 

framkommer ett flertal olika hjälpmönster och kategorier av hjälpgivare som utför sina hjälpinsatser 

under varierande villkor (a. a. s. 44). En första kategori författaren nämner är medborgaren som i 

första hand ger insatser till personer utan behov av särskild omsorg och personer utanför släktkretsen. 

Kvinnor och män ger insatser i ungefär lika stor omfattning, hjälper ofta mer än en person och 

utmärker sig genom sin goda hälsa och sin tillgång på ett personligt socialt kapital (Jeppsson 

Grassman, 2003). Därefter nämns omsorgsgivaren som ger hjälp till personer med särskilda behov av 

omsorg, ofta till närstående. Här finns en övervikt av kvinnor, inte sällan vuxna döttrar som ger 

omsorg till sina mödrar. De som återfinns i denna kategori har inte ett lika starkt eget socialt kapital 

som den engagerade medborgaren och även något sämre hälsa (Jeppsson Grassman, 2003). Slutligen 

beskrivs anhörigvårdaren som en person som sammanbor med hjälpmottagaren. Anhörigvårdarna 

som omfattar 5 procent av de som svarade i undersökningen gör stora insatser, i genomsnitt 93 timmar 

per månad. I stor utsträckning rör det sig om omvårdnadsinsatser, men också många andra slag av 

insatser till exempel, hushållsgöromål och passning. Gruppen består i ungefär lika stor omfattning av 

män som kvinnor, ofta i åldersgruppen 75– 84 år (Jeppsson Grassman, 2003). 

4.2 Olika perspektiv av att ge stödinsatser 

Många närstående ger omsorg till äldre för att de själva vill och anger positiva erfarenheter av att ge 

insatser till någon som de bryr sig om (Sand, s. 92). Drivkraften för många närstående är att deras 

omsorgsinsatser påverkar den äldre positivt, och möjliggör till exempel kvarboende i hemmet för den 

äldre (a. a. s. 89). Deras bidrag till de äldres välfärd ger känslor av meningsfullhet, glädje och 

ömsesidig tillfredsställelse (Nolan, Grant & Keady, 1996, s. 194). Att ge stöd och hjälp till äldre kan 

även innebära en belastning, vilket kan leda till en negativ inverkan för den närståendes livssituation 

(Sand, 2007, s. 91).  

 Den offentliga omsorgen har det juridiska ansvaret för att äldre får sina behov tillgodosedda, 

närstående som ger insatser gör det på frivillig basis, i alla fall i juridisk mening (Socialstyrelsen, 

2000). Dock kan närstående känna sig tvungna att ge insatser till den äldre, det kan bero på att de 

själva eller den äldre inte anser att den offentliga äldreomsorgens resurser är tillräckliga, eller att 

kvalitén inte håller vad som önskas (a. a.). Närståendes insatser kan också tolkas i ideologiska termer 

och med normativa förtecken om vad man förväntar sig att var och en bör göra för sin nästa 

(Socialstyrelsen, 2004). Att närstående står för insatserna säger emellertid ingenting om kvaliteten på 

vare sig arbetet eller relationen (Szebeheley, 2005, s. 201). Det säger inte heller någonting om 

huruvida insatserna upplevs som frivillig eller inte (a. a.).  

4.3 Genusperspektiv 

Några studier har fokuserat på vilken relation omsorgsgivaren och omsorgsmottagaren har, andra har 

fokuserat på variabler som ålder, kön, etnicitet (Jegermalm, 2005, s. 12). Att diskutera genus 
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perspektiv har enligt Jegermalm (2005) varit viktigt för att kunna förstå varför det är mest kvinnor som 

utför insatser till äldre utan betalning (a. a. s. 13). Det har framkommit att det är något som ses 

naturligt, kvinnor har i alla tider varit omsorgsgivare för sina nära (a. a. ). Kvinnor hjälper i större 

utsträckning än män sina föräldrar och svärföräldrar, i samborelationer är skillnaden mellan insatser 

från män och kvinnor obetydlig. Att kvinnor trots allt i större omfattning än män ger insatser till äldre, 

har uppmärksammats allt mer i takt med att samhället strävar efter mer jämställdhet (a. a.).  

4.4 Statliga satsningar  

Efter ”Anhörig 300” projektet föreslog staten att även nästföljande år ge ett ökat stöd till närstående 

(Regeringens proposition, 1999/2000:149). Det inleddes en samverkan där det enligt ett gemensamt 

utvecklingsavtal bestämdes att kommunerna svarar för satsningarna, med syfte att stödja närstående 

under åren 2002-2004. Det arbete som kommunerna påbörjat genererade till en ökad kunskap om 

närståendes behov av stöd, vilket föranledde att regeringen markerade i proposition ”Nationell 

utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre” (Regeringens proposition, 2005/06:115), att det fanns 

ett behov av ett förstärkt bidrag för att öka kvaliteten i stödet till närstående, genom att kommunerna 

skulle fortsätta att utveckla stödformer för närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande. 

Statsbidraget förstärktes för närståendestödet med ytterligare 25 miljoner kronor per år under perioden 

2005 till 2007. 

  Det var enligt regeringens bedömning angeläget att fortsätta och förstärka satsningen, från år 2006 

fyrdubblas stödet och omfattar sammanlagt 125 miljoner kronor. Av dessa medel är 100 miljoner 

kronor avsatta för att kommunerna skall förbättra det varaktiga stödet till närståendevårdare och göra 

det mer lättillgängligt. Därutöver har 20 miljoner kronor avsatts i budgetpropositionen för år 2006 för 

att kommunerna skall utveckla frivilliginsatser. Medlen skall i första hand användas för uppbyggnad 

av infrastruktur för närståendestöd och inte för tillfälliga projekt (Regeringens proposition 

2005/06:115). Regeringen beslöt även den 31 augusti 2006 att ”socialstyrelsen skall utveckla ett 

nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre, där närstående och demensfrågor ingår.  

Regeringen anvisade medel om 10 miljoner kronor för åren 2007 och 2008, med avsikt att bidraget ska 

hjälpa kommunerna att utveckla ett varaktigt stöd till närstående som hjälper och vårdar äldre, som har 

funktionsnedsättningar eller är långvarigt sjuka.  

4.5 Lagstöd för närstående 

Närstående har möjlighet att själva göra anspråk på stöd från samhället, förutsättningen är då att det 

också uppfattas som en reell möjlighet. De tre lagar som är relevanta i detta sammanhang är (SFS, 

1982:763) hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen (SFS, 1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SFS, SoL, 2001:453).  

 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS, 1982:763) reglerar sjukvårdshuvudmännens skyldighet att 

ge god hälso- och sjukvård. Den innehåller inga rättigheter för den enskilde eller för den närstående.  
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 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS, 1993:387) innehåller endast 

preciserade rättigheter för den som ingår i lagens personkrets, men vissa av dem kan ses både som ett 

direkt och som ett indirekt stöd till närstående. Som exempel kan nämnas rätten till korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet och avlösarservice i hemmet.  

 1956 ersattes 1918 års fattigvårdslag med Socialhjälpslagen. Detta innebar en rättighet till 

socialhjälp av samhället och anhörigas juridiska skyldigheter till försörjning upphörde därmed. I 

samband med detta så upphörde också vuxna barns skyldighet att försörja sina föräldrar (Sand, 2002, 

s. 30). Detta fick till följd att kommunerna bland annat fick ett ökat ansvar för vården och omsorgen 

om de äldre (a. a.).  

 Socialhjälpslagen ersattes 1982 med Socialtjänstlagen som styr socialtjänstens verksamhet. 

Stödinsatsen gäller från och med detta år inte endast livsuppehälle och vård utan även försörjning och 

livsföring i övrigt, en ”skälig levnadsnivå.” ”De yttersta målen med socialtjänstens verksamhet och 

därmed äldreomsorgen lyder: (SoL 1 kap. 1§) Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet” (SFS, 2001:453). Enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen ska 

kommunen ge bistånd till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 

annat sätt. Den enskilde ska på detta sätt tillförsäkras en skälig levnadsnivå. SoL 4 kap. 2§ (SFS, 

2001:453) kommunen får också ge bistånd utöver detta ansvar om det finns skäl för det. 

 I Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) SoL regleras kommunens ansvar för alla som vistas i 

kommunen och att dessa får det stöd och den hjälp de behöver (2 kap. 2 § SoL). Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) SoL 5 kap. 10§, markerar att: ”Socialnämnden bör genom stöd och avlösning 

underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarit sjuka eller äldre eller som har 

funktionshinder”.  

 I april 2008 publicerades en departementspromemoria med förslag till en tydligare reglering för att 

ge närstående som vårdar äldre ett stöd och ett erkännande för det arbete de utför. I socialtjänstlagen 

finns idag en bestämmelse om att kommunerna bör ge stöd och avlösning och underlätta för dem som 

vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har funktionsnedsättning. I det förslag som 

presenteras i promemorian föreslår regeringen att det ska göras tydligt i socialtjänstlagen att 

socialnämnden ska erbjuda stöd eller avlösning (Ds 2008:18). 

4.6  Beskrivning av olika stödformer  

Här beskrivs olika former av stödinsatser som erbjuds närstående som ger insatser till äldre 

hjälpbehövande. Dessa begreppsförklaringar är hämtade från broschyren ”Till dig som vårdar en 

anhörig eller närstående i Stockholm stad” (Äldreförvaltningen, 2007). 

 Hemtjänst - Är ett sätt att avlasta närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande. Det kan 

många gånger underlätta att få hjälp med exempelvis städning, inköp och tvätt. Hemtjänsten kan också 

hjälpa till med ledsagning, promenader och omvårdnad av den äldre. 



17 

 

Avlösning - Närstående som ger insatser till äldre som behöver omfattande hjälp har möjlighet att få 

avgiftsfri avlösning 4 timmar per vecka. Avlösningen sker oftast i hemmet genom att vård och 

omsorgspersonal kommer hem till den äldre för att avlösa den närstående som annars står för den 

äldres hjälpbehov. Avlösning kan också ske på andra sätt, exempelvis genom att någon går ut och 

promenerar med den äldre så att den som annars vårdar ska få tid till annat. 

 Dagverksamhet - Genom social stimulans och aktivering kan dagverksamheten bryta ensamhet och 

isolering. Dagverksamheten kan också hjälpa den äldre att bibehålla psykiska och fysiska funktioner, 

samt att dagverksamheten kan ge närstående avlastning. Dagverksamheter riktar sig vanligen till äldre 

personer med sjukdom och/eller funktionsnedsättning som kräver regelbunden tillsyn, träning och 

social samvaro. Dagverksamheter kan ha olika inriktningar, men de flesta vänder sig till personer med 

demenssjukdomar. 

 Korttidsvård - För närstående som ger insatser till äldre med omfattande omvårdnadsbehov kan 

korttidsvård vara en värdefull avlastningsform. Korttidsvård sker vanligtvis vid ett vård- och 

omsorgsboende. Korttidsvård kan erbjudas som avlastning under en viss period eller som regelbundet 

återkommande växelvård, se nedan. 

 Trygghetslarm - Är ett tekniskt hjälpmedel för att öka tryggheten för den enskilde i hemmet, en 

förutsättning för att det ska fungera är dock att den äldre klarar av att hantera larmet. 

 Växelvård - Närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande och som återkommande behöver 

avlastning, kan bli avlastade genom att den äldre hjälpbehövande erbjuds växelvård. Det vanligaste är 

att den äldre är på ett vård- och omsorgsboende i två veckor och därefter hemma i två veckor, tills 

något annat beslut fattas.  

 Vård- och omsorgsboende - Ibland kan den äldre ha ett så omfattande behov av vård, omsorg och 

tillsyn att det kan vara aktuellt med ett vård- och omsorgsboende. Makar som inte har gemensamt 

hushåll, exempelvis då den ena partnern bor permanent på ett vård- och omsorgsboende, har möjlighet 

att hos Försäkringskassan ansöka om pensionsförmåner som ensamstående. 

Stöd och hjälp utan biståndsbeslut 

Följande stödinsatser behöver inget biståndsbeslut av stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare. 

 Träffpunkter - Stadsdelsförvaltningarna har träffpunkter för aktiviteter och social samvaro. 

Närstående kan besöka en träffpunkt tillsammans med den äldre, om det är möjligt eller få avlösning i 

hemmet och själv besöka en träffpunkt för social samvaro med andra.  

 Vaktmästarservice - Är en avgiftsfri service för personer som fyllt 75 år och som bor i Stockholms 

stad. Servicen omfattar enklare vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre, exempelvis att lyfta 

tungt, klättra på stege och liknande. Syftet är att förebygga fallskador och erbjuda hjälp med sådant 

som är svårt för många äldre att själva utföra. Exempel på sådant som ingår är att bära upp och ner 

saker från vind eller källare, fästa sladdar, byta glödlampor, säkringar och gardiner. Denna service är 

avgiftsfritt i högst 6 timmar per år och hushåll. 
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Verksamheter för vila och avlösning - Inom Stockholms stad finns även verksamheter som är 

lättillgängliga för närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande med demenshandikapp eller 

demensliknande symptom i hemmet. Det finns två sådana verksamheter, Pensionat Hornskroken på 

Södermalm och Pensionat Kinesen i Bromma. Efter ett första besök och en vistelsegenomgång har 

närstående möjlighet att få tillfällig avlösning med kort varsel för planerad vila och semester eller bara 

några timmar då och då. Den närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande ska vara över 65 år 

och bosatt i Stockholms stad.  

Andra former av stöd i Stockholm stad 

Närståendeträffar - Är en stödform med avsikt ge stöd, råd och information, samt att närstående ges 

möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknade situation. 

 Anhörigkonsulent - Samtliga stadsdelsförvaltningar ska enligt äldreförvaltningen i Stockholm stad, 

ha någon form av anhörigkonsulent. De anordnar bland annat studiecirklar för närstående som ger 

insatser till äldre hjälpbehövande. 

 Professionella avlösare – Befintlig vård och omsorgspersonal har utbildats till professionella 

avlösare, dessa kan gå in som en ersättare för den ordinarie anhörig/närståendevårdaren i hemmet. Den 

kvalificerade avlösaren har genomgått en utbildning och fått kunskap om olika faktorer som är 

speciellt viktiga att ta hänsyn till när det gäller att avlösa en närstående i hemmet. 

 Färdtjänst - Om den närstående eller den äldre hjälpbehövande inte kan åka buss eller andra 

kollektiva färdmedel finns färdtjänst. Den som använder rullstol har ofta möjlighet att åka 

handikappanpassade minibussar. Resorna är avgiftsbelagda och antalet resor är begränsade. Genom 

färdtjänst kan man göra längre resor inom Sverige. Ansökan om färdtjänst och färdtjänst görs via 

stadsdelsförvaltningen. 

Ekonomiskt stöd från staden 

Närstående kan få ekonomisk ersättning från kommunen genom, anställning eller hemvårdsbidrag.   

 Hemvårdsbidrag - Närstående som har ett väsentligt merarbete för att ge insatser till äldre 

hjälpbehövande i hemmet kan ansöka om hemvårdsbidrag. Bidraget betalas ut till den äldre 

hjälpbehövande, som i sin tur ska ersätta den närstående. Det är biståndshandläggare på 

stadsdelsförvaltning som tar emot ansökan, utreder och fattar beslut om hemvårdsbidrag. Detta är 

frivilligt för kommunerna att erbjuda hemvårdsbidrag, vilket Stockholm stad har valt att göra.  

  Anställning - Närstående som ger insatser till äldre med särskilda behov som den ordinarie 

hemtjänsten har svårt att tillgodose, kan i vissa fall få möjlighet att bli anställd. Biståndshandläggaren 

fattar beslut om vilka hjälpinsatser som ska beviljas, och om det anses vara lämpligt att den närstående 

utför dessa insatser. Det är utföraren av hemtjänst i egenskap av arbetsgivare, som avgör om det kan 

bli aktuellt med en anställning. Villkoren regleras i kollektivavtal och inkomsten är skattepliktig. 
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5 Teori och tidigare forskning 

Det finns flera möjliga angreppssätt på det empiriska materialet. I det här avsnittet kommer jag 

inledningsvis att presentera den tidigare forskning som valts för denna studie. Därefter presenteras 

teoretiska modeller som används för att analysera synen på närståendes roll.  

5.1 Tidigare forskning 

Stöd till närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande 

Johansson (2007) menar att insatser som brukar uppfattas som kommunalt stöd till närstående som ger 

insatser till äldre hjälpbehövande är beviljade insatser i form av: Dagverksamhet, korttidsboende, 

närståendebidrag och personer som är anställda av kommunen för att vårda en äldre hjälpbehövande i 

hemmet (Johansson, 2007, s. 57). Vad det gäller korttidsboende är det en insats som ofta är riktad 

direkt till den äldre för att bidra till den äldres rehabilitering, som genom att bo en kortare period på 

institution får hjälp med att träna de funktioner som för individen är försvagade och som med träning 

kan stärkas. Dagverksamhet är också en insats som ofta är direkt riktad till den äldre för att göra livet 

drägligare för den äldre, genom att den äldre ges möjlighet att få komma iväg (oftast med omfattning 

av ett par tillfällen i veckan) för social samvaro och aktiviteter (a. a.). Det är dock problem med dessa 

uppgifter då dessa endast anger en begränsad information av kommunens utbud, samtidigt som det är 

osäkert vilka av dessa insatser som ska ses som ett stöd till den närstående (Socialstyrelsen, 2007). 

 Även Wennberg och Szebehely (2002) beskriver att stöd till närstående kan utformas på flera olika 

sätt, och att vanliga stödformer är avlösningsinsatser så som växelvård, dagverksamhet och avlösning i 

hemmet. Ekonomisk ersättning i form av hemvårdsbidrag eller anställning är allt ovanligare. Det kan 

också handla om olika former av personligt stöd, som till exempel närståendegrupper, kontaktperson 

eller information (Socialstyrelsen, 2002a). För att insatserna ska underlätta för de närstående är det 

viktigt att närstående, den äldre och professionella tillsammans utvecklar nya former av närståendestöd 

(Lundh & Nolan, 2001).   

 Närstående eftersöker stöd av flexibel karaktär, som finns där när den närstående behöver, på tider 

som den närstående kan och att stödet är individanpassat. Dessutom fokuserar närstående på att den 

äldre hjälpbehövande får god vård och omsorg, samt att både den äldre hjälpbehövande och den 

närstående blir bemötta med respekt. Det är även viktigt att de insatser närstående ger uppskattas av 

den offentliga vård och omsorgen (Johansson, 2007, s. 61). 

 Sett ur de närståendes perspektiv är det viktigaste stödet för dem, stöd från det egna nätverket och 

från andra närstående som har erfarenheter av liknande situation som de själva (Johansson, 2007, s. 

61). Mycket tyder på att direkt stöd i olika former i allmänhet har en positiv effekt för att reducera 

närståendes ansträngningar. Men man har inte mycket kunskap om vilket specifikt stöd som har 
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positiv effekt (Sand, 2007, s. 113). De kommunala stödformer som finns för närstående består av tre 

fenomen som är utmärkande (a. a. s. 114). För det första verkar det som om stöd till närstående är av 

stort intresse, i alla fall rent teoretiskt. Det andra är att studier ofta pekar på att det är brister i 

stödinsatser till närstående, det verkar finnas få stödinsatser som den närstående får ta del av om inte 

den äldre på något sätt är knuten till det offentliga systemet (a. a. s. 114). Det innebär att närstående 

kan utföra omfattande insatser till äldre som kan leda till stora påfrestningar, men om inte den äldre är 

knuten till kommunens socialtjänst så är det mycket svårt för den närstående att få tillgång till 

kommunalt stöd. Till detta hör att trots otillräckligt stöd, kompenseras inte närstående med ekonomisk 

ersättning i någon större omfattning (a. a.). Det tredje är enligt Sand (2007) att det är stora skillnader 

mellan kommunernas stödinsatser till närstående (Sand, 2007, s. 114). Detta påstående om att det är 

stora skillnader i stödinsatserna till närstående mellan kommuner, håller inte Johansson (2007) med 

om, han menar att stödinsatserna från den kommunala omsorgen ät tämligen likartat över hela landet 

(Johansson, 2007, s. 61).  

Direkt eller indirekt stöd till närstående 

Det kan vara svårt att skilja på vad som är stöd till den närstående och vad som är stöd till den äldre 

hjälpbehövande. Många stödinsatser till den äldre som till exempel hemtjänst, blir ett indirekt stöd till 

den närstående. Svårigheter med att utforma individuella stödinsatser till närstående leder till en 

efterfrågan av stödinsatser med flexibilitet och lyhördhet för de närstående från samhällets sida 

(Jegermalm & Whitaker, 2000). Diskussioner om kommunernas stödinsatser till närstående kan 

diskuteras utifrån om stödet primärt är riktat direkt till närstående eller indirekt till närstående, menar 

Jeppsson Grassman (2003). Även Jegermalm (2005) beskriver och analyserar formellt stöd till 

närstående i termer av direkt och indirekt stöd. Ofta kan man redan av namnet på stödinsatsen utläsa 

vilken form av stöd det handlar om (a. a.). Exempelvis ”närståendegrupper” ses som ett direkt stöd och 

”dagverksamhet” ses som ett indirekt stöd. Jegermalm (2005) menar att den övervägande delen av det 

stöd som erbjuds till närstående handlar om indirekt stöd och sällan om stöd som är direkt riktat till de 

närstående. Det beror till stor del på att relationen mellan närstående och samhället är oklar och inte 

definierad (a. a.). De närståendes och den äldres behov av hjälp och stöd sammanfaller ofta och är 

ibland svåra att skilja från varandra. Mycket kritik har riktats mot osäkerheten på vem hjälpinsatserna 

primärt riktas till, den närstående kan vara mottagare av både direkt och/eller indirekt stöd (Lundh & 

Nolan, 2001).  

Information till närstående 

Det har framkommit att det är problem för kommunerna att hitta och nå ut till de närstående som kan 

vara i behov av kommunalt stöd (Johansson, 2007, s. 68).  Hur kommuner arbetar med den här frågan 

diskuterar även Jegermalm och Whitaker (2000) i sin studie om närståendestöd i Stockholms län. 

Författarna beskriver att utåtriktat arbete kan handla om uppsökande verksamhet, eller om 
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informationsmaterial riktat till närstående. Det kan även handla om personer som anställts av 

kommunen med avsikt att ansvara för kontakten med de närstående och utvecklingen av stödet till 

närstående (Jegermalm & Whitaker, 2000). Genom uppsökande verksamhet finns möjlighet att 

förebygga fysisk och psykisk utslitning, då de närstående kan erbjudas stöd i ett tidigt skede (a. a.). 

 Enligt lag SoL 5§ (Socialtjänstlagen) hör det till socialnämndens uppgift att göra sig förtrogen med 

levnadsförhållanden och att informera om socialtjänsten i kommunen, för att kunna främja 

levnadsförhållanden uppges att det tillhör kommunens uppgift att bedriva uppsökande verksamhet 

(SFS, 2001:453). Kommunernas uppsökande verksamhet är således lagreglerat och kan därmed inte 

väljas bort. Vidare beskriver Jegermalm och Whitaker (2000)  att det förekommer kommunala 

beskrivningar av utåtriktat arbete som inte kan ses som det, exempelvis när de närstående själva 

kontaktar biståndsenheten, eller att biståndshandläggaren informerar i samband med nybesök, eller att 

verksamheten bedrivs av pensionärsorganisationerna (a. a.). Deras studie visar också att det är vanligt 

att kommunerna har personer som är anställda för att ansvara för kontakten med närstående och 

utvecklingen av stödet till dem, dessa benämns ofta som anhörigkonsulenter. Även andra befattningar 

ansvarar för närstående, bland annat uppgav kommunerna projektanställda, arbetsterapeut, 

frivilligsamordnare, äldrekonsult, psykolog, kulturansvarig eller planeringssekreterare (a. a).  

Johansson (2007) menar att det är en återkommande erfarenhet att kommunerna har svårt att nå 

fram till eller identifiera de närstående som skulle ha nytta av stöd i olika former. Detta kan ha olika 

orsaker, det kan bero på att närstående själva inte identifierar sig som personer som är i behov av 

kommunalt stöd, eller att de inte vill ”öppna” sig och släppa in andra i sitt privatliv. Det kan även bero 

på att kommunerna varit osäkra på hur de ska få tag i personer som inte själva söker hjälp (Johansson, 

2007 s. 68).  

Kommunernas stöd till äldres närstående – Stimulansbidrag 

En uppföljning av det så kallade ”Anhörig 300” projektet visar att de flesta kommuner har använt 

stimulansmedlen till informationsinsatser riktade till närstående. Så många som cirka 80 procent av 

kommunerna har anordnat närståendecirklar som ett resultat av medlen. Två tredjedelar av 

kommunerna har minst en person som tilldelats en ny befattning som projektledare eller 

anhörigstödjare (Socialstyrelsen, 2002).  Andra resultat som tillkommit är; utbildning av personal i 

frågor som rör närstående, avlösning i det egna hemmet, samt närståendecentraler eller andra 

träffpunkter för närstående. Almberg och Holmberg (2002) menar att det funnits insatser till 

närstående även innan ”Anhörig 300” men dessa har ändrat form eller utvecklats (Socialstyrelsen, 

2002). Jegermalm (2002) har också studerat vad som hänt i kommunerna med stödet till närstående 

efter ”Anhörig 300”, författaren för fram en annan bild av utvecklingen och menar att det inte 

framkommer några större förändringar med närståendestödet sedan ” Anhörig 300” (a. a. ).   
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Två perspektiv av statens satsningar på stödet till närstående 

Att de närstående uppmärksammats allt mer och att regeringen uppmanar kommunerna att satsa på 

stöd till närstående kan enligt Jegermalm (2005) framförallt ses ur två perspektiv, det ena är 

ekonomiskt politiskt perspektiv. Det gäller alla länder där befolkningsutvecklingen leder till ett ökande 

antal äldre samtidigt som det blir allt färre individer i arbetsför ålder som kan ge vård och omsorg åt 

de äldre (Jegermalm, 2005, s. 16). Det ekonomiskt politiska perspektivet bygger på att det är mer 

kostnadseffektivt att stödja närstående som ger omfattande insatser till äldre så att de orkar, kan och 

vill ge insatser även i framtiden. Ur det ekonomiskt politiska perspektivet ses närstående som en 

resurs, ett substitut för de formella insatserna (a. a.). Det andra perspektivet är tanken på att de 

närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande ses som en samarbetspart, där det formella och 

det informella systemet samarbetar. De olika parterna bildar en helhet och delar ansvar och uppgifter 

för att tillgodose den äldres behov (a. a.). Trots att detta borde ses som det ultimata synsättet är det 

vanligare att närståendes insatser ses ur ett ekonomiskt politiskt perspektiv, så väl i Sverige som i 

andra länder. Det har visat sig att det är skillnad mellan vad som avses i de politiska direktiven om 

närståendestöd och vad som i praktiken är implementerat (a. a.). Det kan enligt Sand (2007) förstås 

genom att samhället inte bara har humanitära fördelar av att stödja närstående som ger insatser till 

äldre hjälpbehövande, utan även ekonomiska. Det arbete de närstående gör utförs till en mycket liten 

ekonomisk ersättning, om någon sådan alls existerar (Sand, 2002, s. 201). Ur det perspektivet är de 

närstående en resurs för den offentliga vården och omsorgen. Socialstyrelsen understryker att synen på 

närstående behöver ändras för att ha möjligheten att utveckla stödformer som motsvarar de behov den 

enskilda personen kan ha när denne ger insatser till äldre. De närstående förfogar över resurser och 

styrka, stödet bör erkänna och bygga på närståendes specialkunskaper inom området (Socialstyrelsen, 

2006).  

Internationell forskning 

När det gäller samhällets stöd till närstående som ger insatser till äldre, följer den svenska staten en 

internationell trend genom statsanslag i form av bidrag till kommunerna. Vilket bidrar till att utveckla 

stöd till närstående som ger insatser till äldre (Jegermalm, 2005). Utvecklingen av policyn är likartad i 

de flesta länder som är jämförbara med Sverige. Det handlar om att familjens betydelse som vård- och 

omsorgsgivare till äldre hjälpbehövande allt mer uppmärksammas (Johansson, 2007, s. 148). I ett 

flertal länder, så också i Sverige har man tagit initiativ till särskilda satsningar på nationell nivå. Den 

statliga politiken och de statliga satsningar som gjorts kan sägas ha två huvudinriktningar. Det ena 

med avsikten att stärka familjens eller hushållets ekonomi, för att underlätta den extra belastning som 

omsorgen till den äldre kan innebära för familjen. Det andra är att underlätta för dem som ger insatser 

till äldre genom att erbjuda olika former av service och stödinsatser, offentliga eller utförda av 

frivilliga (Johansson, 2007, s. 149). Den nederländska regeringen initierade i slutet av 1990 – talet en 

studie som skulle jämföra närståendes ställning mellan sju västeuropeiska länder (a. a. s. 151). Syftet 
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var att fånga aktuella utvecklingstendenser när det gäller stödet till närstående som ger insatser. De 

länder som omfattas av studien är; Irland, Finland, Tyskland, Danmark, Belgien och Nederländerna. 

När det gäller närståendes ställning, organisering och inflytande i den allmänna debatten framkom att 

det i fem av sju länder fanns nationella organisationer för de närstående som drev frågor i de 

närståendes ställe (a. a.). Vidare fungerade dessa organisationer som påtryckargrupper mot den 

politiska nivån, samtidigt som de arbetade direkt mot enskilda närstående genom att förmedla råd och 

stöd i olika former (a. a.). När det gäller synen på familjens roll var skillnaderna stora, exempelvis var 

detta ett självklart första handsval för irländarna, och tvärt om när det gällde danskarna. I övrigt visade 

studien att alla länder på ett eller annat sätt arbetade kontinuerligt för att utveckla stöd former till 

personer eller familjer som bidrog med insatser till äldre (a. a.). 

Outnyttjat närståendestöd  

Wennberg och Szebehely (2002a) visar i en rapport att närstående, trots att de ofta själva har nedsatt 

hälsa samt att de både behöver och vill ha stöd från kommunerna ändå inte utnyttjar det stöd de 

beviljats. En del tar inte emot något stöd överhuvudtaget, och bland dem som utnyttjar det stöd som de 

beviljats finns många som inte är nöjda med utformningen och innehållet av stödet (Socialstyrelsen, 

2002a). Närstående som avstår ifrån stöd eller som är kritiska mot det stöd de erbjuds, tycker ofta att 

insatserna erbjudits till förmån för den närstående och inte tagit hänsyn till den äldres behov (a. a). För 

den närstående är det särskilt viktigt, en god livskvalitet erhålls för den äldre och för den närstående 

själv, att den närstående får erkännande och stöd i sin roll samt att stödet ska ligga i linje med den 

närståendes värderingar, rutiner och kunskap (Nicholas, 2001; i Johansson, 2007, s. 125). Närstående 

anser även att det är mycket betydelsefullt att få information om den äldres hälsotillstånd samt 

information om olika typer av hjälp och stöd. Dessutom anser många närstående att möjligheten att få 

tala med någon om sina problem är en önskvärd insats, stödgrupper för närstående värderas generellt 

lägre (Socialstyrelsen, 2007). Det stöd som anses vara ett gott stöd är: Gott bemötande, att stödet är 

tillgängligt när det behövs, att det ges på utlovad tid, att personalen har kompetens och att det är 

samma personal som hjälper (a. a.). Ofta saknas en förståelse för den närstående och den äldres 

komplexa helhetssituation, från samhällets sida (a. a.). För att korttidsboende, dagverksamhet, 

avlösning i hemmet eller hemtjänst ska fungera som stöd för närstående som ger omsorg och/eller 

vård, krävs dock individuella anpassningar med hänsyn till både den närstående och den äldre, med 

avsikt att underlätta för en meningsfull tillvaro för bägge parter. Detta kan förstås genom de tidigare 

studier som visar att viktig information om vilket stöd som finns för de närstående som ger insatser till 

äldre, inte kommer de närstående till godo (Jeppsson Grassman, 2001; Lundh & Nolan, 2001; Nolan, 

Grant & Keady, 1996). Wennberg och Szebehely (2002a) menar att det är självklart att närstående inte 

söker kommunalt stöd om de saknar information om att det finns möjlighet att få stöd (Socialstyrelsen, 

2002a).   
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5.2 Teoretiska modeller för olika synsätt på närståendesroll 

Syn på närstående som - resurs, medarbetare, klienter eller oberoende 

Twigg och Atkin (1994) har utifrån empiriska studier av formell och informell omsorg identifierat fyra 

modeller. Den offentliga vården och omsorgen saknar enligt författarna, förutom befintliga 

ekonomiska resurser även en klart uttalad vision och en logisk grund för hur närståendestödet bör 

utvecklas. Därför präglas många stödinsatser av begränsad flexibilitet och mer eller mindre medveten 

strävan att anpassa de närstående till kommunala rutiner (Twigg & Atkin, 1994, s.11 & 15). En annan 

författare – Sand (2007) tar upp Twigg och Atkins modeller och beskriver att modellerna kan hjälpa 

till att försöka förstå hur närstående betraktas av den offentliga omsorgen, samt att försöka se vilka 

eventuella behov av stöd de närstående själva kan ha (Sand, 2007, s. 109). Modellerna delas in enligt 

följande: 

 Resursmodellen - I denna modell ses närstående som en resurs där fokus är riktat mot den äldre och 

intresset för närstående är obetydligt. Insatserna från närstående till den äldre tas för givna och det 

offentliga stödet träder endast in när närstående inte finns tillgängliga som omsorgsgivare för den 

äldre. I denna modell finns rädsla för att offentliga insatser ersätter vad som anses vara familjens 

angelägenheter och ansvar (a. a. s. 110). 

 Medarbetarmodellen - Här ses närstående som medarbetare. Omsorgen om den äldre ses som ett 

gemensamt projekt, där de informella och formella omsorgssystemen samarbetar. Närståendes behov 

av stöd uppmärksammas, framför allt för att de närstående ska orka fortsätta ge insatser till den äldre. 

De närstående tas förgivet genom att det ses som självklart att närstående vill ge insatser till äldre, att 

de ska få stöd från den formella omsorgen grundas på detta. Att det anses som en självklarhet bidrar 

till att eventuella konflikter mellan den närstående och den äldre inte uppmärksammas (a. a.). 

 Klientmodellen - I den tredje modellen ses närstående som klienter, där deras egna behov av stöd 

uppmärksammas. I denna modell berörs i första hand de närstående till äldre som har ett omfattande 

vård och omsorgsbehov, och som på grund av detta kan uppleva stress. De konflikter som kan uppstå 

mellan den närstående och den äldre uppmärksammas, samt belyser vilka konsekvenser det kan 

medföra för den närstående (a. a.). 

 Oberoendemodellen - I den fjärde modellen ses den närstående och den äldre som två separata 

parter. Stödinsatserna ska bidra till att skapa ett oberoende för den närstående och den äldre, där stödet 

ges för att så småningom ersätta närstående. Stödinsatserna inom denna modell kan tillexempel vara 

att den närstående får hjälp med att ta beslut om att inte längre vara vård och/eller omsorgsgivare till 

den äldre. Genom att ge närstående och den äldre hjälpbehövande separata insatser utifrån individuella 

behov, vill det formella systemet tona ner och neutralisera närståendes moraliska förpliktelser till den 

äldre (a. a. s. 111).  



25 

 

Expertmodellen  

Generellt sett är stöd till närstående sällan riktat direkt till närstående, en av orsakerna till detta är att 

de inte ses som en egen part men dock en del av omsorgen om den äldre hjälpbehövande. Närståendes 

eventuella behov av stöd kan tydliggöras genom att de ses som en egen part med egna intressen 

(Lundh & Nolan, 2002). Expertmodellen utgår från och innefattar de tre aktörerna; de närstående, den 

äldre hjälpbehövande samt vård och omsorgspersonal. För att samverkan mellan dessa tre aktörer ska 

vara genomförbart i praktiken krävs att närstående accepteras som samarbetspartner (a. a.). Ett 

samarbetsklimat etableras mellan parterna och innebär att en tillitsfull relation byggs upp. 

Tidsaspekten är här i centrum eftersom behovet av stöd och samarbete kan variera över tid (a. a.). I 

regel har närstående bäst individkunskap om omsorgstagarens behov, seder och bruk, medan personal 

har andra kunskaper. Närstående är aktörer fast det primära målet för vård och omsorgspersonal är den 

äldre. Fungerar samarbetet tas både personalens och de närståendes kunskap tillvara. De tillsammans 

bidrar då med sin unika ”expertkunskap”. Detta holistiska synsätt handlar om samverkan genom 

samarbete på bästa tänkbara sätt mellan närstående och personal. Hur man i praktiken kan finna detta 

samarbetsklimat är genom exempelvis närståendesamtal, som innefattar en inventering och bedömning 

av närståendes önskemål och behov, inklusive aktörernas expertkunskaper (a. a.). 

Sammanfattning av de olika teoretiska modellerna 

Twigg och Atkins (1994) modeller visar att närståendes roller ses ur olika perspektiv, ett annat sätt att 

se de närstående är att se de som en egen part (Lundh & Nolan, 2002). Då de närstående och personal 

samarbetar runt den äldre, bildar de tillsammans ett team som tillvaratar parternas mest kompetenta 

delar (a. a.). Personal antas ha kunskaper om till exempel medicin och omvårdnad och närstående 

andra kunskaper om den äldre, genom att de ofta känner den äldres livshistoria och mer subtila behov 

(a. a.). Genom att tillvarata de inblandades främsta kompetenser ges enligt den här modellen möjlighet 

till den bästa vården och omsorgen om den äldre (a. a.). 
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6 Egen undersökning/Resultatredovisning 

Detta avsnitt består av resultatredovisningar av den genomförda undersökningen. Tolkning och analys 

av resultaten följer efter resultatredovisningarna. Resultatredovisningen från intervjuerna presenteras 

separat utifrån de frågeställningar som studien belyser, genom att redovisa en fråga i taget med vad 

varje stadsdel lämnat för information vid intervjuerna.  

 För att inte ha så långa rubriker kommer en förkortning att göras i resultatdelen, enligt följande: 

• Stödinsatser - Vilket stöd erbjuds närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande?  

• Information - Hur når information ut till de närstående om vilket stöd som finns i kommunen? 

• Stimulansbidrag - Vad har stimulansmedel från regeringen bidragit till när det gäller stödet till 

närstående? 

6.1 Stödinsatser 

Här presenteras vilka stödinsatser som finns i Stockholms stad för närstående som ger insatser till 

äldre hjälpbehövande. Först redovisas resultaten av de olika stödinsatser som Stockholm stad har att 

erbjuda närstående, utifrån varje stadsdel. Därefter redovisas resultaten utifrån vilka stödinsatser som 

erbjuds till de närstående som ger insatser till äldre i ordinärt respektive särskilt boende. 

• Bromma - Stödinsatser som finns för närstående som ger insatser till äldre i ordinärt boende: 

Avlösning i hemmet med max fyra timmar per vecka, hemtjänst, dagverksamhet, 

hemvårdsbidrag, stödsamtal eller annan form av stödgrupper, trygghetslarm, växelvård och 

korttidsboende. Hemtjänstens personal ordnar närståendemöten någon gång per år. I särskilda 

boenden finns närståendegrupper som träffas på boendet med en samtalsledare.  

• Enskede – Årsta – Vantör - Stadsdelen har en projektledare och en anhörigkonsulent i Vantör, 

och en anhörigkonsulent/projektledare i Enskede- Årsta. De stödinsatser som finns för 

närstående till äldre i ordinärt boende är: Anställning (i ytterst specifika fall erbjuds närstående 

anställning av stadsdelen, och då ska det föreligger särskilda skäl), avlastning i hemmet, 

hemtjänst, dagverksamhet, hemvårdsbidrag, stödsamtal eller annan form av stödgrupper, 

trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. I särskilt boende är inga stödinsatser 

specificerade. 

• Farsta – Stadsdelen har en person anställd som projektledare för att arbeta med frågor som rör 

närstående som ger insatser till äldre. Stödinsatser som finns för närstående till äldre i ordinärt 

boende: Anställning, avlastning i hemmet, hemtjänst, dagverksamhet, hemvårdsbidrag, 

stödsamtal eller annan form av stödgrupper, trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. 

Stadsdelen har närståendecirklar i samarbete med Röda korset, föredrag för både närstående 
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och äldre för att ge kunskap och information inom olika områden. Dessutom ordnar stadsdelen 

träffar som kan innehålla, musik eller filmunderhållning. Projektledaren kan ta stödsamtal, ge 

information och vägleda närstående. För närstående som ger insatser till äldre i särskilt boende 

erbjuds: Informationsmöten för närstående, detta erbjuds på två av tre boenden i stadsdelen.  

• Hägersten – Liljeholmen - För närstående som ger insatser till äldre i ordinärt boende finns: 

Anställning, avlastning i hemmet, hemtjänst, dagverksamhet, hemvårdsbidrag, stödsamtal eller 

annan form av stödgrupper, trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. Projektet Gajden 

erbjuder närstående och den äldre råd och tips, stödsamtal och stöd i kontakten med 

myndigheter, samt möjlighet att träffa andra i liknande situation. Gajden är till för närstående 

som ger insatser till äldre i ordinärt boende och i särskilt boende.  

• Hässelby – Vällingby – Erbjuder närstående till äldre i ordinärt boende: Anställning, 

avlastning i hemmet, dagverksamhet, hemtjänst, hemvårdsbidrag, stödsamtal eller annan form 

av stödgrupper, trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. Dessutom finns det ett projekt 

som kallas för ANVAR- projektet, och som har fokus på närståendes och främst deras 

arbetsmiljö. För närstående till äldre i särskilt boende är inga stödinsatser specificerade.  

• Kungsholmen – Stadsdelen har en person som är anställd som anhörigkonsulent. För 

närstående till äldre i ordinärt boende erbjuds: Anställning, avlastning i hemmet, 

dagverksamhet, hemtjänst, hemvårdsbidrag, stödsamtal eller annan form av stödgrupper, 

trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. Dessutom har stadsdelen ett närståendecenter, 

Baltazar som bedrivs tillsammans med frivilligorganisationer. Det är en träffpunkt där 

närstående kan träffas och samtala eller göra olika aktiviteter tillsammans. Närståendecentret 

ordnar närståendegrupper och kan föra enskilda samtal, samt att de ger tips och råd i olika 

frågor. För närstående till äldre i särskilt boende erbjuds: närståendegrupper. 

• Norrmalm - Stadsdelen har en anhörigkonsulent. I ordinärt boende erbjuds: Anställning, 

avlastning i hemmet, dagverksamhet, hemtjänst, hemvårdsbidrag, stödsamtal eller annan form 

av stödgrupper, trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. Insatser riktade till närstående 

som ger insatser till äldre både i ordinärt boende och i särskilt boende: Stödsamtal enskilt med 

den närstående och/eller med både den närstående och den äldre gemensamt. 

Närståendecirklar tillsammans med Röda Korset, en kurs på våren och en kurs på hösten. 

Närstående erbjuds att vara med som stöd vid möten/uppföljningar vad gäller vårdinsatser och 

liknande för den äldre på boenden. Anhörigkonsulenten deltar vid närståendeträffar på 

särskilda boenden vid önskemål. Anhörigkonsulenten ger information i stort vad gäller 

äldreomsorg, insatser, rättigheter med mera.  
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• Rinkeby – Kista – Erbjuder närstående till äldre i ordinärt boende följande stödinsatser: 

Anställning, avlastning i hemmet, dagverksamhet, hemtjänst, hemvårdsbidrag, trygghetslarm, 

växelvård och korttidsboende. Stadsdelen har haft närståendecirklar tillsammans med Röda 

korset men de närstående var så få att cirkeln lades ner. För närstående till äldre i särskilt 

boende specificeras inga speciella stödinsatser. 

• Skarpnäck – Erbjuder närstående till äldre i ordinärt boende: Anställning, avlastning i 

hemmet, dagverksamhet både med demensinriktning och med avsikt för social samvaro, 

hemtjänst, hemvårdsbidrag, trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. Stadsdelen har även 

närståendecirklar cirka 1-2 gånger per år, detta sker genom ett samarbete mellan 

biståndshandläggare, distriktssköterska och frivilligorganisationer. För närstående till äldre i 

särskilt boende specificeras inga speciella stödinsatser. 

• Skärholmen – Erbjuder närstående till äldre i ordinärt boende: Anställning, avlastning i 

hemmet, hemtjänst, dagverksamhet, hemvårdsbidrag, stödsamtal eller annan form av stöd 

grupper, trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. För närstående till äldre i särskilt 

boende specificeras inga stödinsatser. 

• Spånga – Tensta – Till närstående som ger insatser till äldre i ordinärt boende erbjuds: 

Anställning, närståendecirklar, avlastning i hemmet, hemtjänst, dagverksamhet, 

hemvårdsbidrag, trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. För närstående till äldre i 

särskilt boende specificeras inga stödinsatser. 

• Södermalm – Har en anhörigkonsulent som arbetar heltid med frågor som rör närstående. 

Stadsdelen har ett närståendecenter med en projektledare som samordnar frivilligas insatser i 

arbetet runt närstående. För närstående till äldre i ordinärt boende erbjuds: Anställning, 

avlastning i hemmet, dagverksamhet, hemtjänst, hemvårdsbidrag, stödsamtal eller annan form 

av stödgrupper, trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. Till närstående som ger insatser 

till äldre i särskilt boende erbjuds: Närståendecentret, som är kostnadsfritt, där närstående 

enskilt eller i samvaro med den äldre erbjuds utflykter eller liknande, någon gång per år. Även 

tillgång till råd och stöd av anhörigkonsulenten. 

• Älvsjö – Erbjuder närstående till äldre i ordinärt boende: Anställning, avlastning i hemmet, 

dagverksamhet, hemtjänst, hemvårdsbidrag, trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. För 

närstående till äldre i särskilt boende erbjuds inga specificerade stödinsatser.  

• Östermalm - Stadsdelen har en anhörigkonsulent. För närstående till äldre i ordinärt boende 

erbjuds: Anställning, avlastning i hemmet 4 timmar per vecka eller mer om det behövs, 

dagverksamhet, hemtjänst, hemvårdsbidrag, stödsamtal eller annan form av stöd grupper, 
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trygghetslarm, växelvård och korttidsboende. För närstående till äldre i särskilt boende erbjuds 

inga specificerade stödinsatser. 

Följande stödinsatser har Stockholm stad att erbjuda närstående som ger insatser till äldre 

hjälpbehövande i ordinärt boende 

• Anställning - Tretton av fjorton stadsdelar uppger att de erbjuder närståendestöd i form av 

anställning, om det skulle vara aktuellt och om situationen är av sådan karaktär att det anses 

vara det bästa alternativet för den äldre med hjälpbehov.  

• Avlösning - Samtliga stadsdelar uppger att de erbjuder avlösning. 

• Dagverksamhet - Samtliga stadsdelar uppger att de erbjuder dagverksamhet som stödinsats till 

närstående. 

• Hemtjänst - Samtliga stadsdelar uppger att de erbjuder hemtjänst som stödinsats till närstående. 

• Hemvårdsbidrag - Samtliga stadsdelar uppger att de har möjlighet att erbjuder ekonomisk 

ersättning i form av hemvårdbidrag. 

• Korttidsvård - Samtliga stadsdelar uppger att de har möjlighet att erbjuda närståendestöd i form 

av korttidsvård för den äldre, om behovet är av sådan karaktär att biståndsbedömaren anser att 

det är aktuellt. 

• Stödsamtal - I Stockholms stad uppger tolv av fjorton stadsdelar att de har möjlighet att erbjuda 

enskilda samtal. Denna form av stöd innefattar även praktiska råd och information av mer 

allmän karaktär.  

• Stödgrupp - I Stockholms stad uppger tolv av fjorton stadsdelar att de erbjuder någon form av 

närståendegrupper. 

• Trygghetslarm - Samtliga stadsdelar uppger trygghetslarm som stödinsats för närstående. 

• Verksamhet för avlastning – De två avlastningsverksamheter som finns i Stockholms stad tar på 

egen hand emot ansökningar om avlastning och bedömer själva om den närstående kan få 

tillgång till avlastning på något av pensionaten. 

• Växelvård – Samtliga stadsdelar uppger att de kan erbjuda växelvård som stödinsats till 

närstående om den äldres hjälpbehov är omfattande, samt att avlastning inte anses möjligt i 

hemmet. 
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Följande stödinsatser erbjuds till närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande i särskilt 

boende 

• Närståendegrupper som träffas tillsammans med en samtalsledare, i vissa fall har dessa 

gruppträffar anordnats i samarbete med Röda Korset. 

• Närståenderåd som kan ge information och stöd till närstående.  

• Anhörigkonsulent som kan delta vid närståendeträffar och närståenderåd. Dessutom kan 

anhörigkonsulenten ge information om olika typer av stödinsatser, samt ge stöd, lämna tips 

och råd eller annan vägledning som den närstående kan behöva.   

Insatser som är riktade både till de närstående som ger insatser till äldre i ordinärt boende och till de 

närstående som ger insatser i särskilt boende  

• Samtalsstöd, enskilt med den närstående och/eller med både den närstående och den äldre 

gemensamt.  

• Närståendecirklar erbjuds till närstående tillsammans med Röda Korset, dessa anordnas i 

träfflokaler och närståendecenter.  

• Närståendecenter för närstående där det ordnas olika former av aktiviteter. Det kan vara 

informationsträffar men kan även vara träffar med musikunderhållning eller film visning.  

• Det finns möjlighet för närstående att få åka på rekreationsdagresa. 

• Det ordnas utflykter som närstående, enskilt eller tillsammans med den äldre kan åka med på. 

6.2 Information 

Resultatet på frågan om hur de närstående får information, redovisas först utifrån informanternas svar, 

sedan specificeras dessa utifrån fyra olika teman som framträdde under intervjuerna. 

• Bromma – Närstående får information om de ringer till stadsdelen. Det är vanligt att närstående 

även kontaktar distriktssjuksköterskan som då ger information om vilket stöd det finns i 

stadsdelen. Det finns inget aktivt uppsökande utan närstående får information när de själva tar 

kontakt. 

• Enskede – Årsta – Vantör- Information ges via biståndshandläggare, vårdcentraler, 

pensionärsorganisationer, frivilligorganisationer, minnesmottagningar, geriatriken. 

Information ges även genom anhörigkonsulenterna, vilka också närvarar på närståendeträffar i 

särskilda boenden samt på träffar inom hemtjänstområden. Det finns en broschyr om vilket 

närståendestöd som finns i stadsdelen. De flesta som vänder sig till anhörigkonsulenterna är 

närstående som har den äldre boende i ordinärt boende. Anhörigkonsulenterna har dock även 
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deltagit vid vårdplaneringar inom särskilda boenden efter behov, då de samtidigt informerar 

om stöd till närstående. 

• Farsta - Närstående och äldre får information genom biståndshandläggare, samt genom 

närståendecirklarna som stadsdelen har tillsammans med Röda korset. Information ges när det 

hålls informationsmöten för äldre och närstående, både för de som bor i ordinärt och särskilt 

boende. Information finns även ut till allmänheten genom, internet, annonser i lokaltidningen 

samt att det sätts upp information på anslagstavlor i närområdet. 

• Hägersten – Liljeholmen - Genom olika kampanjer som stadsdelen anordnar, samt att det finns 

ett telefonnummer till den grupp som jobbar med närståendestöd ihop med vårdcentralen. 

Närstående och äldre kan också få information via Internet och statsdelens hemsida. 

Information sprids även via projektet Gajden. 

• Hässelby – Vällingby - Biståndshandläggare från stadsdelen informerar om vilket stöd som 

finns, samt genom ANVAR – projektet där det bedrivs närståendemöten och 

närståendegrupper och där personal informerar om vilket stöd som finns. 

• Kungsholmen - Information ges via biståndshandläggarna på stadsdelen, eller via stadens 

hemsida. Det finns även informationsmaterial om vilka stödinsatser som finns för närstående 

till äldre, på bibliotek. Närstående får också information av primärvårdens personal, samt att 

stadsdelen ibland har annonser och artiklar i lokaltidningen om närståendecentret och 

anhörigkonsulentens jobb. Dessutom skickas information ut till alla som bor i stadsdelen och 

som är 75 år eller äldre. 

• Norrmalm - Genom biståndshandläggare, enhetschefer, vårdpersonal inom äldreomsorgen samt 

genom primärvården, minnesmottagning vid geriatriken, samt vid uppsökande verksamhet och 

information som lämnas till alla, inom stadsdelen, som fyller 80 år under året.  

• Rinkeby – Kista - Informationen om vilket stöd det finns till närstående i stadsdelen lämnas av 

biståndshandläggaren, samt av pensionärsorganisationer. 

• Skarpnäck - Informationen ges genom biståndshandläggare, eller via primärvårdens geriatrik, 

vårdcentraler och minnesmottagning. 

• Skärholmen - Stadsdelen har fokusgrupper för närstående till äldre samt informationstillfällen 

årligen för utvalda grupper för att nå ut med informationen. Förra terminen för 80-åringar och 

denna för 75-åringar. Vi sprider informationen via pensionärsråden och vid 

pensionärsorganisationernas möten där vi deltar någon gång per år. 
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• Spånga – Tensta – Information fås genom biståndshandläggaren och genom den kontakt som 

personal från stadsdelsförvaltningen har med äldre och närstående i samband med att det 

erbjuds hembesök till personer från 80 år och uppåt. En uppsökande demenssjuksköterska 

jobbar med uppsökande verksamhet och har samtal, hon ger information samt att de får 

information från minnesmottagningen. 

• Södermalm – Information fås genom kontakt med anhörigkonsulent, biståndshandläggare, 

närståendecentret, broschyrer, vårdcentraler, sjukhus och dylikt. Stadsdelen har även 

uppsökande verksamhet för alla som fyller 80 år med erbjudande om ett personligt möte. 

• Älvsjö - De närstående får information via informationsblad och biståndshandläggarna.  

• Östermalm - Information ges via biståndshandläggare, eller kan nås lätt tillgängligt via internet.  

Resultaten av frågan om hur de närstående får information kan delas in i fyra kategorier. Dessa 

redovisas här i kategorierna:  

• Information som närstående kan få om de agerar på egen hand.  

• Information som närstående kan få genom att de delvis agerar på egen hand 

• Information som Stockholm stad riktar direkt till de närstående  

• Information som Stockholm stad riktar ut till allmänheten 

Information kan fås genom att agera på egen hand 

• De närstående tar själva kontakt med stadsdelsförvaltningarna och primärvården genom att de 

ringer ett telefonnummer till en grupp som arbetar med närståendefrågor. Det är ett samarbete 

mellan vårdcentralen och den kommunala äldreomsorgen. De närstående kan söka information 

genom internet, där information finns om både stöd som sträcker sig över hela staden och stöd 

som finns specifikt i varje stadsdel.  

Information som närstående kan få genom att delvis agera på egen hand 

• Information om vilka stödinsatser som finns till närstående ges ofta av biståndsbedömare i 

samband med att det görs en utredning om den äldres behov av kommunala insatser. 

Biståndshandläggarna informerar då samtidigt om stödet till närstående, vid hembesöket.  

• De närstående får information via anhörigkonsulent, i samband med stödgrupper, träfflokaler 

eller besök på särskilda boenden.  

• Närstående får information från personal genom att närvara vid stödgruppsträffar, i ordinärt 

såväl som i särskilt boende. 
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• De närstående får information om vilket stöd som finns genom att deltagande på 

vårdplaneringar inom särskilda boenden. 

• De närstående som redan är registrerade på någon stadsdelsförvaltning får information via 

olika kampanjer, alla som har stödinsatser bjuds in för att få ytterligare information. 

• De äldre och den närstående kan få information genom pensionärsorganisationer, antingen 

genom att de själva söker sig till organisationerna eller via den utåtriktade information som 

organisationerna har. 

• De närstående får information från frivilligorganisationer, antingen genom att själva söka 

information genom dem eller via de olika former av utåtriktat arbete som 

frivilligorganisationerna har. 

• När den äldre eller den närstående som själv är äldre vänder sig till vaktmästarservice för att få 

hjälp, kan den person som kommer lämna information om hur den äldre och den närstående 

kan få information om vilket stöd som finns i respektive stadsdel.  

• De närstående kan få information genom att söka sig till de närståendecenter/ träfflokaler som 

finns i staden, anhörigkonsulenterna försöker även få ut information via de personer som 

redan vistas på träfflokalerna. 

Direkt riktad information  

• Vissa stadsdelar ordnar årligen olika fokusgrupper, med olika urval för att nå ut med 

information till olika grupper 

• Hembesök erbjuds till alla personer från 80 år och uppåt, under detta hembesök lämnas 

information om vilka stödinsatser som finns för närstående om det är aktuellt.  

• Via uppsökande verksamhet och information som lämnas till alla inom stadsdelen som fyller 

80 år under det aktuella året. 

Information som lämnas till allmänheten 

• De närstående får information via affischer på allmänna anslagstavlor och via artiklar och 

annonser i lokaltidningar. 

• De närstående får information via broschyrer om stödet till närstående, dels som generell 

information om vilket stöd som finns i hela staden. Och information om vilket stöd som finns i 

den stadsdel den närstående tillhör. Dessa broschyrer finns på bibliotek, 

stadsdelsförvaltningar, vårdcentraler samt att anhörigkonsulenterna delar ut dessa. 

6.3 Stimulansbidrag 

Resultat om vad stimulansmedlen som betalats ut av Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen har 

bidragit till med arbetet av stöd till närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande i Stockholm 

stad. Dessa resultat redovisas utifrån de 14 stadsdelarnas svar på vad stimulansmedlen bidragit till. 
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• Bromma – Informanten kan inte svara på vad stimulansmedlen bidragit till i stadsdelen. 

• Enskede – Årsta – Vantör- Stadsdelen har i samarbete med Farsta stadsdel organiserat 

utbildning av personal till att bli professionella avlösare i hemmet. Det har även inletts ett 

arbete med avsikt att hitta samverkansformer med olika frivilligorganisationer för att stötta 

närstående. 

• Farsta - Stadsdelen arbetar aktivt med närståendestöd och ger information i olika 

närståendefrågor både externt och internt. Dessutom har stadsdelen föredrag, 

närståendecirklar, informationsmöte och utbildning för närstående, samt att det utbildats ett 

antal personer till professionella avlösare.  

• Hägersten – Liljeholmen - Stimulansmedlen har bidragit till att starta ett projekt för att stödja 

närstående, detta projekt heter Gajden. 

• Hässelby – Vällingby – Stadsdelen har startat ett projekt, ANVAR som arbetar med att ge 

närstående information och stöd.  

• Kungsholmen - Stimulansmedlen från staten har tillsammans med bidrag från 

kompetensfonden bidragit till personalutbildningar av olika former. Dessa med avsikt på att 

höja kompetensen hos de anställda och för att utbilda dem i frågor som rör bemötande av 

närstående. Flera anställda har utbildats till professionella avlösare i hemmet. Dessutom har 

stadsdelen startat ett närståendecenter - Baltazar.  

• Norrmalm – Stadsdelen har anställt en anhörigkonsulent. Genom stimulansmedel från staten 

tillsammans med ekonomiska medel från kompetensfonden och kompetensstegen och har 

vårdpersonal utbildats i närståendefrågor.  

• Rinkeby – Kista – Stadsdelen har tillsammans med Röda korset bildat närståendecirklar, dessa 

lades ner eftersom det inte längre finns ett behov av dem. Det har även gjorts en kartläggning 

om närståendes behov av stöd genom ett samarbete med seniorer i Järva. Detta har bidragit till 

att stadsdelen planerar att utbilda informatörer som kan ge information till närstående med 

olika invandrar bakgrund där språket annars kan vara ett problem. 

• Skärholmen – Informanten uppger att stimulansmedlen inte bidragit till någonting speciellt för 

stadsdelen i deras arbete med närstående. 

• Skarpnäck – Stadsdelen har inte begärt några stimulansmedel, utan det stöd som finns till 

närstående ligger i den ordinarie verksamheten.  
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• Spånga – Tensta - Stimulansmedlen har bidragit till att stadsdelen ordnar närståendecirklar.  

• Södermalm – Stadsdelen har anställt en anhörigkonsulent på heltid. Flera vårdbiträden och 

undersköterskor har utbildats i närståendefrågor, och en del av dem har utbildats till 

professionella avlösare i hemmet. Dessutom har stimulansmedlen bidragit till stadsdelens 

närståendecenter.  

• Älvsjö – Stadsdelen har skapat ett projekt som bland annat ska anställa en anhörigkonsulent 

som på sikt ska införlivas i verksamheten. 

• Östermalm – Stadsdelen har utbildat personal i närståendefrågor och till professionella 

avlösare i hemmet. Anhörigkonsulenten i stadsdelen deltar i ett nätverk med 

frivilligorganisationer, de arbetar med att informera närstående om det stöd som finns, samt 

motiverar dem till att ta emot hjälp. Anhörigkonsulenten har även nätverksmöten med den 

personal som gått utbildning i närståendefrågor och stöttar dem ute i verksamheterna, samt 

deltar i närståendemöten/råd mm. Östermalm har fått stimulansbidrag från länsstyrelsen för 

ytterligare utvecklingsinsatser, målet är att utveckla stöd och arbetssätt som ska ingå i den 

ordinarie verksamheten. 
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7 Analys 

I detta avsnitt analyseras och tolkas de data som framkommit av intervjuerna.  

7.1 Stödinsatser 

Resultatet visar att de stödformer som finns för närstående i Stockholm stad är: Anställning, 

anhörigkonsulent, avlösning i hemmet, avlastning på korttidsboende, ANVAR projektet, 

dagverksamhet, hembesök, hemtjänst, hemvårdsbidrag närståendecenter/träfflokal/caféer, korttidsvård 

temaaktiviteter, rekreations dagresa, samtalsstöd i grupp eller enskilt, trygghetslarm och växelvård.  

 I princip allt kommunalt stöd till närstående riktar sig till de som ger insatser till äldre 

hjälpbehövande i hemmet. Det innebär att närstående som ger insatser till äldre i särskilt boende har 

tillgång till få stödinsatser. Johansson (2007) menar att det handlar om kommunalt stöd som 

dagverksamhet, korttidsboende och ekonomisk ersättning till de som ger omfattande insatser till äldre 

hjälpbehövande i hemmet (Johansson, 2007, s. 78). Dessa riktar sig till de närstående som ger insatser 

till äldre hjälpbehövande i hemmet och inte till de som har den äldre på särskilt boende. 

Anhörigkonsulent 

Resultatet visar att det inom Stockholms stad finns 8 personer fördelade på 6 stadsdelar som är 

anställda för att främst inrikta sig på de närstående som ger insatser till äldre. Av dessa har 5 personer 

befattningen anhörigkonsulent, 2 personer befattning som projektledare och 1 person har befattning 

som både projektledare och anhörigkonsulent. Resultaten visar att nästan hälften av stadsdelarna i 

Stockholm stad har anhörigkonsulent eller liknande. Detta avviker ifrån det informationsmaterial som 

Stockholm stad lämnar ut angående närståendestöd. Där uppges det att samtliga stadsdelar ska ha 

någon form av anhörigkonsulent (Äldreförvaltningen, 2007), vilket resultaten visar är en uppgift som 

inte stämmer. Dock verkar det som om Stockholm stad satsat stort på att utbilda den befintliga vård 

och omsorgspersonalen i närståendefrågor med fokus på bemötande. Detta är viktigt, då gott 

bemötande är en av de viktigaste faktorerna för närståendes upplevelser av gott stöd (Socialstyrelsen, 

2007). Dessutom har ett antal personer utbildats till professionella avlösare, där utbildningen bland 

annat omfattar att de närstående ska mötas med respekt och att avlösningen bör anpassas till deras de 

närståendes behov. Det är stöd de närstående eftersöker är stöd av flexibel karaktär som finns där när 

den närstående behöver och på tider som den närstående kan, att personalen är kompetent, samt att 

stödet är individanpassat (a. a.) Dessutom fokuserar närstående på att den äldre hjälpbehövande får 

god vård och omsorg, samt att både den äldre hjälpbehövande och den närstående blir bemötta med 

respekt. Det är även viktigt att de insatser närstående ger uppskattas av den offentliga vård och 

omsorgen (Johansson, 2007, s. 61). 



37 

 

Direkt eller indirekt stöd  

Diskussioner om kommunernas stödinsatser till närstående kan diskuteras utifrån om stödet primärt är 

riktat direkt till närstående eller indirekt till närstående, menar Jeppsson Grassman (2003). Resultaten 

från denna undersökning visar att de stödinsatser som erbjuds i så gott som samtliga stadsdelar i 

Stockholm stad riktas indirekt till närstående, det vill säga att det är kommunala insatser som riktas till 

den äldre hjälpbehövande. Stödinsatserna är; avlösning i hemmet, avlastning på korttidsboende, 

dagverksamhet, trygghetslarm, växelvård och korttidsvård . De stödinsatser som anses direkt riktade 

till närstående är, anställning, anhörigkonsulent, närståendecenter/träfflokal/caféer, tema aktiviteter, 

ANVAR projektet, hembesök, hemvårdsbidrag, rekreations dagresa samt samtalsstöd i grupp eller 

enskilt. Av dessa är anställning och hemvårdbidrag allt mer ovanligt och erbjuds endast i undantagsfall 

till dem som ger mycket omfattande insatser. Anhörigkonsulenten kan vara ett stöd om denna kan 

uppfylla de behov som den närstående har, i form av exempelvis samtal. Stödinsatser som riktas direkt 

till den närstående är ofta av sådan karaktär att det förutsätter att den närstående har möjlighet att ta sig 

till de träffar som anordnas, och att den närstående på ett eller annat sätt vill/klarar av att vara i social 

samvaro med andra. Jegermalm (2005, s. 17) beskriver att det kan vara komplicerat att skilja på vad 

som är stöd till den närstående och vad som är stöd till den hjälpbehövande. Många stödinsatser till 

den hjälpbehövande som till exempel hemhjälp blir ett indirekt stöd till den närstående. Svårigheter 

med att utforma individuella stödinsatser till närstående leder enligt författarna till en efterfrågan av 

flexibilitet och lyhördhet för de närstående från samhällets sida (Jegermalm & Whitaker, 2000).  

7.2 Information 

Resultaten visar att frågan om hur de närstående får information kan beskrivas på fyra olika sätt. Det 

ena är att de närstående på egen hand behöver söka efter information genom att till exempel ringa 

stadsdelsförvaltningen och fråga. Det andra är att de närstående delvis på egen hand får information, 

genom att de närstående är närvarande i ett sammanhang där det finns personer som kan informera de 

närstående om vilket stöd som finns för dem. Denna information kommer de närstående till godo 

genom att den närstående ”är på rätt plats vid rätt tillfälle” för att få information som till exempel att 

de är närvarande vid vårdplanering av den äldre. Det tredje är att informationen som är direkt riktad 

till de närstående endast omfattar en liten del. Det handlar om att stadsdelar ordna informations 

tillfällen då stadsdelen bjuder in närstående för att lämna information. De inbjudna är utvalda av 

stadsdelen. Detta görs för att få olika grupper av närstående att komma. Stadsdelarna ordnar träffarna 

någon gång per år, och att de uppsökande verksamheter som finns i staden riktar sig endast till 

personer över 80 år. Det fjärde är den information som lämnas på allmän plats, som till exempel på 

anslagstavlor i närområdet. Ändå är det enligt lag SoL 5§ (Socialtjänstlagen) socialnämndens uppgift 

att göra sig förtrogen med levnadsförhållanden och att informera om socialtjänsten i kommunen, för 

att kunna främja levnadsförhållanden uppges att det tillhör kommunens uppgift att bedriva uppsökande 

verksamhet (SFS, 2001:453). Kommunernas uppsökande verksamhet är således lagreglerat och kan 
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därmed inte väljas bort. Jegermalm och Whitaker (2000) beskriver att en del kommuner anser sig ha 

svårt med att nå ut till närstående med information, och att kommuner uppgav vissa aktiviteter som 

inte kan ses som en del i det utåtriktade arbetet, som till exempel när närstående själva kontaktade 

biståndsenheten, eller att biståndshandläggaren informerade i samband med nybesök (Jegermalm & 

Whitaker, 2000). Av deras beskrivningar kan det utläsas att det även i denna studie anges faktorer som 

inte kan ses som ett aktivt sätt att arbeta med att få ut information till närstående. 

7.3 Statsbidrag 

Av de stimulansbidrag stadsdelarna tagit del av har det utvecklats många nya områden när det gäller 

stödet till närstående. Totalt sätt är det mesta stödet till närstående ett resultat av de stimulansbidrag 

staten har betalat ut till stadsdelarna i Stockholms stad.   

 Tidigare forskning har visat genom en uppföljning av det så kallade ”Anhörig 300” projektet att de 

flesta kommuner har använt stimulansmedlen till informationsinsatser riktade till närstående. Så 

många som cirka 80 procent av kommunerna har anordnat närståendecirklar som ett resultat av medlen 

(Socialstyrelsen, 2002).  Andra resultat som framkom var att stimulansbidragen bidrog till; utbildning 

av personal i frågor som rör närstående, avlösning i det egna hemmet, samt närståendecentraler eller 

andra träffpunkter för närstående. Detta är i likhet med vad som denna studie kommit fram till. 

Jegermalm (2002) har också studerat vad som hänt i kommunerna med stödet till närstående efter 

”Anhörig 300”, författaren för fram en annan bild av utvecklingen och menar att det inte framkommer 

några större förändringar med närståendestödet sedan detta projekt (Jegermalm, 2002). Resultatet av 

denna studie visar att statsdelarna i Stockholm stad på olika sätt fått hjälp av stimulansbidragen för att 

utveckla nya former av närståendestöd samt att utveckla närståendestödet. Vilket hänger samman med 

att det gått längre tid sedan Anhörig 300 för denna studie jämfört med Jegermalms studie. 

7.4 Närståendes roll 

Här följer en tolkning av Stockholms stads syn på närståendes roll, genom att koppla ihop Twiggs och 

Atkins (1994) modeller med de resultat som jag fått fram i studien. 

Resurs - De närstående ses som en resurs i denna modell, och de stödinsatser som kan kopplas till 

modellen är; hemtjänst, dagverksamhet, växelvård och korttidsboende, som beviljas till den äldre 

hjälpbehövande med utgångspunkt från behovsbedömning som handläggs av biståndshandläggare. I 

denna modell tas närståendes insatser för givna, de närståendes egna behov uppmärksammas 

obetydligt (Twigg & Atkin, 1994). Eftersom intresset för de närstående enligt denna modell är 

obetydligt finns det inte någon systematisk utvärdering av den närståendes behov. På grund av att de 

närstående förbises tillvaratas inte de närståendes behov, och relationen mellan den närstående och den 

äldre synlig görs inte heller (Twigg & Atkin, 1994). Stöd från staden ges endast när det inte finns 

några andra alternativ. 
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 Resultatet visar att de flesta stödinsatser som Stockholms stad anger som stöd till närstående är 

insatser som riktas till den äldre hjälpbehövande i första hand, således indirekta stödinsatser till den 

närstående. Den närstående betraktas således oftast som en resurs. 

 Medarbetare - I denna modell ses de närstående som medarbetare till den offentliga omsorgen. Det 

stöd som erbjuds till de närstående har enligt denna modell för avsikt att få de närstående att orka 

fortsätta ge insatser, och där med avlasta den offentliga äldreomsorgen (Twigg & Atkin, 1994).  

 Resultaten om de stödinsatser som erbjuds i Stockholms stad, skulle kunna tolkas som insatser för 

att de närstående i de allra flesta fall ska orka fortsätta ge insatser till äldre hjälpbehövande. Denna 

tolkning utifrån att det mesta av de stödinsatser som erbjuds till närstående är av indirekt karaktär. 

Stödinsatser som kan ses som direkt stöd är ekonomisk ersättning i form av anställning eller 

hemvårdsbidrag, samt stöd i form av avlösning och i vissa fall samtalsstöd (Jegermalm, 2005). Det 

kommunala stödet är därmed endast delvis tillgänglig för närstående. Detta kan tolkas som att 

omsorgen om den äldre i Stockholms stad inte ses som ett gemensamt projekt mellan den offentliga 

äldreomsorgen och den närstående. Huvudansvaret för den äldre hjälpbehövande ligger på den 

närstående, det tas för givet att närstående vill ge omsorg till den äldre, eventuella konflikter mellan 

den närstående och den äldre uppmärksammas inte (Sand, 2007, s. 115). 

 Klienten - I denna modell uppmärksammas närståendes egna behov men resurserna begränsas till 

närstående som ger insatser till äldre med ett extra omfattande hjälpbehov (Twigg & Atkin, 1994).  

 Resultaten om hur utbredd klientmodellen är i Stockholms stad är svårt att avgöra. De närståendes 

egna behov uppmärksammas men eftersom det inte finns tydliga riktlinjer för hur stödet ska utformas 

(Lundh & Nolan, 2001) eller vilka mål de enskild stödinsats har, uppstår det problem och brister i 

stödet till närstående (Jegermalm, 2005). Kunskap om närstående och deras behov av stöd krävs för att 

kunna utvärdera effekten av de stödinsatser som idag ges till närstående (Johansson, 2007). Konflikter 

mellan den närstående och den äldre uppmärksammas samt de konsekvenser detta kan få för den 

närstående (Sand, 2007, s.116).  

 Oberoende - I denna modell skiljer man på närståendes och den äldres behov med avsikt på att 

skapa ett oberoende för båda parter. Att bådas parters behov framhålls kan göra att närståendes 

moraliska förpliktelser som omsorgsgivare till den äldre tonas ner. Stöd från den offentliga omsorgen 

kan innebära att den närstående får stöd i att fatta beslut om att inte längre vara omsorgsgivare till den 

äldre (Sand, 2007, s.116).  

 Resultaten i studien visar att det idag inte finns något som tyder på att den offentliga omsorgen i 

Stockholm stad ser den närstående och den äldre som två skilda och oberoende individer med olika 

behov. Inga stödinsatser finns till närstående med syftet att stärka deras egen person, och genom det 

avsäga sig omsorgen om den äldre om det är den närståendes vilja och behov. Snarare är det motsatsen 

genom att de flesta stödinsatser som finns i första hand är riktade mot den äldre hjälpbehövande. 
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7.5 Sammanfattande analys/slutsats 

Staten markerar genom statsbidrag och lagtext att kommunernas utveckling av stödformer till 

närstående är viktigt. Det kan finnas olika orsaker till att staten satsar på stöd till närstående, vilket 

som är syftet uttrycks otydligt. Det har betydelse om stödet till närstående har till syfte att förmå 

närstående att orka med sin omsorg och/eller vårduppgift så länge som möjligt, eller om syftet är att 

förbättra individers resurser och stötta dem i deras förmåga att fatta välgrundade beslut om sitt och sin 

närståendes framtid (Lundh & Nolan, 2001). I Sverige och andra länder har det satsats stora 

ekonomiska resurser på att bygga ut stödet till närstående.  

 Resultaten visar i likhet med tidigare forskning att stödet kan delas in i två riktningar, indirekt och 

direkt stöd. I takt med att det riktats fokus på stödet till närstående, satsar flera stadsdelar på att det ska 

finnas anställda personer som främst arbetar med frågor kring närstående. Dessutom arbetas det med 

utbildning av personal i att bemöta närstående, detta har fått sitt fäste i Stockholm stad. Resultatet 

visar att stödet till närstående varierar i Stockholm stad, även om alla stadsdelar på ett eller annat sätt 

arbetar med närstående frågor så ser tillgången på utbudet olika ut beroende på var i Stockholms stad 

den närstående bor. Hur stadsdelarna sprider information om vilket stöd som finns varierar. Vanligt är 

att det är biståndshandläggaren som informerar om stödet till närstående.  

 Runt om i samtliga stadsdelar i Stockholms stad pågår utveckling och uppbyggnad av stödet till 

närstående. Ett spännande och viktigt arbete om vi i framtiden ska klara av att lösa äldreomsorgen till 

de behövande, med en god kvalitet för den enskilde. Det verkar saknas flexibilitet och utrymme för att 

göra individuella anpassningar. Detta är allvarligt om det anses viktigt att kunna möta vårdtagarens 

och de närståendes individuella behov. Det verkar även saknas helhetssyn och förståelse för de 

närstående och den äldres komplext sammanflätade livssituation. Dessutom bör insatserna vara 

specifika beroende på var i vård- och omsorgsprocessen man befinner sig i (Johansson, 2007).  

 En annan slutsats av studien är att det satsas stora ekonomiska resurser på stödet till närstående, 

men med bristande direktiv om vad som är syftet med stödet. Dessutom diskuteras inte vilken roll 

närstående ska ha i omsorgen om äldre, vilket gör det svårt för kommunerna att utforma stödinsatser 

som till närstående.  

 Synen på närståendes roll i Stockholm stad kan ses utifrån att de flesta stödinsatser som erbjuds är 

avlastningsinsatser, utifrån de teoretiska modellerna bygger den typen av insats på att närstående ses 

som en resurs. Vården av den äldre sköts under avlastningstiden av kommunal omvårdnadspersonal 

och de närstående blir då ointressanta i sammanhanget. Den äldres omsorg och/eller vård utformas 

utifrån omvårdnadspersonalens yrkeskunskaper och erfarenhet, något samarbete mellan närstående 

och omvårdnadspersonalen sker inte under avlastningstiden Avlastning syftar till att ersätta de 

närstående istället för att acceptera dem som jämbördiga samarbetspartners vars expertis på sitt eget 

område vore viktig att ta vara på. Avlastande insatser kan exempelvis vara korttidsboende, en insats 

som ofta är direkt riktad till den äldre. Den hjälpbehövande erbjuds att under en kortare period bo på 

en institution, där det finns möjlighet att träna de funktioner som är försvagade och som kan stärkas 
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med träning. Växelvård är ett slags ”ersättningsvård” där professionella ersätter de närstående som 

förväntas dra sig undan för att vila ut och koppla av. Det kan ses emot att insatsen är en punktinsats 

koncentrerad kring den äldres vård men som lämnar de närstående utanför. När systemet bygger på att 

de närstående står utanför kan det kännas motstridigt att innefatta dem i växelvårdens verksamhet och 

planering. Dagverksamhet är också en insats som ofta är direkt riktad till den äldre för att göra livet 

drägligare för den äldre, genom att den äldre ges möjlighet att få komma iväg oftast med omfattning 

av ett par tillfällen i veckan, för social samvaro och aktiviteter (Johansson, 2007, s. 57).  

 Ett alternativt synsätt på de närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande är att se dem som 

en samarbetspart, där det formella och det informella systemet samarbetar (Jegermalm, 2005). De 

olika parterna bildar en helhet och delar ansvar och uppgifter för att tillgodose den äldres behov (a. a.). 

Ändå är det vanligen så att det är det ekonomiskt – politiska perspektivet som råder, där de närstående 

ses som en outnyttjad resurs (Jegermalm, 2005, s. 17). Det ekonomiskt politiska perspektivet bygger 

på att det är mer kostnadseffektivt att stödja närstående som ger omfattande insatser till äldre så att de 

orkar, kan och vill fortsätta att ge insatser även i framtiden. Ur det ekonomiskt - politiska perspektivet 

ses närstående som ett substitut för de formella insatserna (a. a.). Om samverkan utvecklades och 

implementerades skulle även närståendes kompetens och kunskap generera till att omsorgens kvalité 

kring den äldre hjälpbehövande skulle utvecklas (a. a.). De närstående och vård och omsorgspersonal 

är aktörer i omsorgen om den äldre hjälpbehövande, deras gemensamma mål är den äldre. Fungerar 

samarbetet tas både personalens och de närståendes kunskap tillvara. De tillsammans bidrar då med 

sin unika ”expertkunskap”. Detta holistiska synsätt handlar om samverkan genom samarbete på bästa 

tänkbara sätt mellan närstående och personal. Hur man i praktiken kan finna detta samarbetsklimat är 

genom exempelvis närståendesamtal, som innefattar en inventering och bedömning av närståendes 

önskemål och behov, inklusive aktörernas expertkunskaper (a. a.).  
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8 Diskussion 

Resultaten visar i likhet med tidigare forskning att stödet kan delas in i två riktningar, indirekt och 

direkt stöd. I takt med att det riktats fokus på stödet till närstående, satsar flera stadsdelar på att det ska 

finnas anställda personer som främst arbetar med frågor kring närstående. Utbildning av personal i att 

bemöta närstående har fått sitt fäste i Stockholm stad och det pågår i flera stadsdelar ett arbete med att 

utbilda fler personer i närståendestöd. Resultatet visar att stödet till närstående varierar i Stockholm 

stad, även om alla stadsdelar på ett eller annat sätt arbetar med närståendefrågor ser tillgången på 

utbudet olika ut beroende på var i Stockholms stad den närstående bor. Hur stadsdelarna sprider 

information om vilket stöd som finns varierar. Vanligt är att det är biståndshandläggaren som 

informerar om stödet till närstående. Detta görs dock oftast samtidigt som behovsbedömning av den 

närståendes anförvant. Att ge sådan viktig information vid det tillfället gör att det inte är svårt att 

förstå varför så många närstående inte kan minnas att de fått någon information. Genom att vid första 

tillfället även lämna skriftlig information om det stöd staden erbjuder samt att följa upp om den 

närstående vill ha stöd insatser skulle säkerligen hjälpa många närstående. Det innebär att avsevärt 

många närstående inte har tillgång till stöd. Ansvaret om äldre har varit familjens ansvar för att gå 

över till samhällets ansvar, och är fortfarande samhällets ansvar i alla fall rent juridiskt. Att vi 

människor lever i sociala nätverk och har inbyggda normer och värderingar, genererar i att vi handlar 

utifrån det som så att säga är konstruerat hos oss. Huruvida det är en faktor som är inräknat i politiska 

beräkningar eller inte kan spekuleras över. Om vi till exempel ser över helheten med ansvaret om 

människor, så har samhället det yttersta. Men samtidigt sker nedskärningar och omprioriteringar, 

vilket i sig genererar till att fler hjälpbehövande äldre ”kräver” omsorg från annat håll, har den äldre 

ekonomiska resurser kan han/hon välja att köpa sig tjänster. Att någon ska anse sig i behov av att 

betala för sådant som den svenska välfärden står för, är en signal i sig om att det inte är självklart att få 

sina behov tillfredställda längre. De äldre som nu berörs av de aktuella förändringarna är med största 

sannolikhet människor som bidragit till det välfärds samhälle som skapats utifrån den svenska 

modellen. 

 Det stöd som Stockholms stad erbjuder närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande 

präglas av ett synsätt om att närstående ses som en resurs till den kommunala omsorgen. Det grundas 

på flera slutsatser. Dels att Stockholms stad till övervägande del i första hand erbjuder indirekta 

stödinsatser, det vill säga att de flesta stödinsatserna som erbjuds i första hand är riktat till den äldre 

hjälpbehövande. Dessa insatser kan ses som stöd med avlastande karaktär såsom; hemtjänst, 

dagverksamhet och korttidsboende. Ofta är detta insatser som i och för sig kan vara avlastande för 

närstående, men ofta är ger inte dessa stödinsatser det som närstående söker. Närstående söker i första 

hand stöd och hjälp för den äldre, eftersom den närstående mår bra av att veta att den hjälpbehövande 

har en bra tillvaro och blir omhändertagen med omsorg och kvalitet. I andra hand söker de närstående 

emotionellt stöd, någon att samtala med som kan förstå deras situation. De vill dessutom vara 
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delaktiga och få information om den äldre och dennes situation, och att personalen visar respekt och 

värdighet både för både den äldre och den närstående själv. Att den äldre vistas på institution kan vara 

svårt för både den äldre och den närstående som kan uppleva att de lämnar bort den hjälpbehövande. 

Dessutom är det inte ovanligt att det finns föreställningar om att den närstående ska tycka att det är 

skönt när den äldre flyttar, vilket ofta är motsatsen.  

 Stödinsatserna till närstående kan tolkas ur många synsätt. Ett sätt skulle kunna vara att se på det 

beviljade stödet som ett sätt att separera den närstående och den äldre från varandra, då det mesta av 

det stöd som Stockholm stad erbjuder närstående handlar om att separera parterna ifrån varandra. Det 

finns förhoppningsvis ett gott syfte, kanske är det en förutfattad mening om att den närstående behöver 

komma ifrån den hjälpbehövande för att ha möjlighet till återhämtning. Men det kan vara så att den 

närstående och den äldre helst vill få vara med varandra, och ta hjälp av den kommunala omsorgen för 

att underlätta deras gemensamma tid.  

  Ett förslag på framtida forskning är att studera relationen mellan den närstående och den äldre 

utifrån deras unika relation, och hur det skulle vara möjligt genom samarbete med den offentliga 

vården och omsorgen. Då kanske stödet handlar om att kunna uppleva saker tillsammans de sista åren 

i livet och ett optimalt stöd skulle kunna vara att ha hemtjänstpersonal/ledsagare med och kunna göra 

det man önskar med hjälp från kommunen.   
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Bilaga 1 

 

Till dig som chef på biståndsenheten i XXXXX (stadsdelen) inom Stockholm stad 

Hej, mitt namn är Jenny Genhammar, jag studerar till socionom med inriktning mot äldre på Ersta 

Sköndal högskola. Nu är jag ute på min sista praktik och den gör jag på äldreförvaltningen i 

Stockholm stad. Under min praktiktid har jag fått tillfälle att fördjupa mig i närståendestöd, det stöd 

som kommunen (Stockholm stad) erbjuder närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande. Jag 

har för avsikt att använda detta material som underlag för en rapport till äldreförvaltningen, samt till 

min c-uppsats som kommer att avslutas våren/sommaren 2008.  

 Det innebär att jag kommer att genomföra intervjuer med en representant från varje stadsdel i 

Stockholm stad. Syftet med studien är att ur en rad olika perspektiv diskutera och analysera 

kommunalt stöd till närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande i Stockholms stad. Frågorna 

kommer att handla om: Vilket stöd ni erbjuder närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande, 

hur de får information om vilket stöd som finns, samt vad de statsbidrag som staten betalat ut till 

Stockholm stad har bidragit till i praktiken. Dessutom kommer jag att analysera synen på närståendes 

roll i omsorgen om äldre hjälpbehövande. 

 Därför skulle jag vara tacksam för om du eller någon annan som du anser vara lämpad för detta, 

kan ställa upp på en telefonintervju med mig, jag räknar med att intervjun kommer att ta ungefär 45 

minuter. Detta är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan, du kommer medverka som 

representant för stadsdelen du arbetar på och ditt namn kommer inte att användas i studien, det är 

stadsdelens namn som kommer att figurera. Studien kommer att publiceras så att allmänheten kan läsa 

den. 

 För att detta ska vara möjligt att genomföra vore jag tacksam för om du hörde av dig till mig så 

snart som möjligt dock senast den XX XXXXXXX, om en tid som passar. Om jag inte fått något svar 

från dig/er så tar jag kontakt via telefon senast den XX XXXXXXX. 

 

Tack på förhand 

Jenny Genhammar 

Telefon nummer: XX XXX XX XXX, eller mobil XXXX XXXXXX. 

Mail: genhammar@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Frågeguide till Intervjuerna  

Informant: 

Stadsdel: 

Datum: 

 

1. Finns det någon person som är anställd på stadsdelsförvaltningen som anhörigkonsulent eller 

liknande?  

• Jag menar om det finns någon person som är anställd för att främst arbeta med 

närståendefrågor och närståendestöd. 

 

2. Vilket stöd erbjuder stadsdelen närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande?  

• Vilka olika former av stödinsatser kan ni erbjuda dem?  

• Omfattar stödet både de närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande i hemmet 

(ordinärt boende) och de som ger insatser till äldre på särskilt boende (vård och 

omsorgsboende)? Om det är skillnad, specificera vilket stöd som kan erbjudas till närstående 

som ger insatser till äldre hjälpbehövande i ordinärt respektive särskilt boende. 

 

3. På vilket sätt får närstående information om vilket stöd som finns i stadsdelen? 

4. Staten har sedan år 1999, (med start i det så kallade ”Anhörig 300” projektet) kontinuerligt 

erbjudit kommunerna att ta del av de stimulansmedel som avsatts för att utveckla stödet till 

närstående som ger insatser till äldre hjälpbehövande. Vad har dessa stimulansmedel bidragit 

till i stadsdelen? 

 

 

 

 

 

 


