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Abstract 
 

The silent carers –support for carers from a legal perspective 

 

The aim of the study was to examine the background and prerequisites for social services 

responsibility for carers according to the carers’ section in the Social Services Act. How the 

legislation is perceived and implemented in practice was also studied. The study’s 

theoretical basis was jurisprudence and the sociology of law. Preparatory work and other 

sections of importance for the interpretation of the carers’ section in the Social Services Act 

were also scrutinized. Interviews with four municipal politicians and four local civil 

servants were conducted. Various factors which affect the prerequisites for the social 

services duty of care towards carers were identified in the study. By studying the direct 

effects of legislation various indirect effects were also highlighted. The results showed that 

legislation is a weak instrument of control in municipalities’ planning and implementation 

of support for carers. Therefore social services responsibility for carers is unclear and 

imprecise. For carers themselves it is difficult to know what support they can demand or 

ask for from social services – municipalities have to offer support for carers but the carers’ 

section does not give carers any legal right to support. 

 

Key words: care of the elderly, carer, division of responsibility, jurisprudence, Social 

Services Act, support for carers 

 

Nyckelord: anhörig, anhörigstöd, ansvarsfördelning, rättsvetenskap, socialtjänstlagen, 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Anhörigas roll och insatser i vård och omsorg om äldre och funktionshindrade har 

uppmärksammats allt oftare i den politiska debatten och av massmedia. Vårt intresse för 

ämnet väcktes av en tidningsartikel med rubriken ”Laglig rätt till anhörigstöd” där den 

planerade skärpningen av lagregeln om anhörigstöd presenterades. När vi granskade 

formuleringen av förslaget lite närmare insåg vi att det snarare handlade om en skyldighet 

för kommunerna att kunna erbjuda anhöriga stöd än en rättighet för enskilda anhörige att 

faktiskt kunna söka och få stöd och hjälp. Massmedias tolkning av lagförslaget gav, tyckte 

vi anhöriga falska förhoppningar om rättigheter för anhöriga som inte finns. Vi blev 

nyfikna på att undersöka hur lagändringen utformats samt hur den uppfattas och påverkar 

kommunernas planering och genomförande.  

1.1.1 Problemformulering 

I Sverige har staten varit inriktad på att ta hand om och ansvara för medborgarnas välfärd 

(Esping-Andersen, 1990). Intresset för anhöriga som ”åtar sig ett omfattande 

omvårdnadsarbete" lyfts fram i offentligt utredningsarbete och motiveras allt oftare i takt 

med förändringarna i befolkningsstrukturen i samhället (SOU 1987:21). På grund av 

försämrad samhällsekonomi och kritiken mot den rådande välfärdsideologin under 1990-

talet har välfärdssystemet förändrats mot ett mer privatiserat och marknadsorienterat 

välfärdssystem (Jegermalm, 2005; Sand, 2007b). Anhöriga som grupp har under det senaste 

10 åren fått allt mer uppmärksamhet från staten som märks både genom lagstiftning och 

ekonomiska bidrag till kommunerna (Jegermalm, 2005).  

I ett underlag om framtidens anhörigomsorg som skrivits av olika experter på uppdrag 

av Socialstyrelsen visas bland annat att anhöriga utför den största delen av det 

omsorgsarbete som många äldre har behov av idag (Sundström & Johansson, 2004). En 

modell för hur anhöriga kan betraktas inom offentliga äldreomsorgen har utvecklats av den 

engelska sociologen Julia Twigg. Avsaknaden av en välgrundad förståelse för hur anhöriga 

som grupp passar in i äldreomsorgen innebär, menar Twigg, att de anhöriga inte är 

integrerade i omsorgen om äldre vilket försvårar utformningen av anhörigstöd (Twigg & 

Atkin, 1994).   

Statens intresse för gruppen anhöriga uttrycktes bland annat genom att en ny 

bestämmelse om anhörigstöd infördes i Socialtjänstlagen (SoL) den 1 januari 1998 (SFS 

1997:313). Lagregeln riktar sig till socialnämnden i kommunerna med uppmaningen att de 

bör underlätta arbetet för anhörigvårdare. För närvarande pågår i regeringskansliet 

beredningen av en proposition om en ändring av lagregeln i SoL som syftar till att 

ytterligare förtydliga socialnämndens ansvar för att erbjuda stöd eller avlösning i syfte att 

underlätta situationen för anhörigvårdare. Socialdepartementet anger i bakgrunden till 

författningsförslaget att ett stöd till anhöriga är värdefullt både ur samhällets och ur den 

enskilde anhöriges perspektiv. Genom att premiera och prioritera anhöriga som vill göra 

insatser kan samhällets offentliga resurser tillvaratas på ett effektivare sätt. Vidare 

motiverar man förslaget med att en ”tydligare reglering” skulle ge anhöriga ett ”erkännande 

för det arbete de utför” (Ds 2008:18, s.33). Lagregelns nuvarande lydelse innebär att 

kommunerna förväntas erbjuda stöd till anhöriga. Det nya lagförslaget markerar att 

kommunerna måste erbjuda stöd för att underlätta för anhörigas situation.  

Lagstiftningen används ofta som verktyg för att lösa samhälleliga problem (Hollander 

& Alexius Borgström, 2005). Detta syfte framgår tydligt av regeringens motiv för 

anhörigstöd i SoL (Prop. 1996/97:124, s.31ff och s.131). Statens möjligheter att styra 
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kommunernas verksamheter med stöd av lagstiftning har däremot visat sig vara svårt. 

Kommunerna hänvisar till den kommunala självstyrelsen och motiverar sitt handlande med 

att de själva vill utforma sin verksamhet efter lokala förutsättningar (1 kap. 1 § 

Regeringsformen; SFS 1974:152,). Olika studier visar att kommunerna inte tar 

lagstiftningen på så stort allvar. Det finns många exempel på hur kommuner sätter sig över 

lagregler och även domstolarnas beslut (Hollander, 1995; Bengtsson, 1997 och 2005). 

Lagstiftningen kan även studeras med utgångspunkt i att samhällsförändringar påverkar 

behovet av lagstiftning och förändringar av gällande lag. Sverige är ett av de länder i 

världen som har störst antal äldre i förhållande till befolkningsmängd. De närmaste tio åren 

är en stor ökning att vänta i åldern 65 år och äldre. Prognosen visar att det kommer att bli 

cirka 370 000 fler äldre personer. Däremot kommer personer i yrkesverksam ålder endast 

att öka med cirka 70 000 (SCB, 2007). Det är således färre personer som skall försörja fler 

och många äldre kommer också att ha större omvårdnadsbehov. Detta är ett växande 

samhällsproblem som tenderar att förbruka en allt större del av samhällets resurser 

(Lagergren, 2006). 

Med dessa perspektiv har vi valt att studera regleringen av anhörigstöd i SoL samt hur 

lagstiftningen uppfattas och tolkas av politiker och tjänstemän i några kommuner i 

Stockholms län. 

1.1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera motiv och förutsättningar för socialtjänstens ansvar för 

anhörigstöd utifrån SoL 5 kap. 10 § och lagändringen som beräknas träda i kraft den 1 ja-

nuari 2009. Ett syfte är också att undersöka hur lagen uppfattas och tolkas i praktiken.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 Vilka motiv ligger till grund för lagen och den lagändring som förväntas genomfö-

ras?   

 Vilka specifika problem förväntas lagen lösa? 

 Hur uppfattar kommunerna anhöriga som grupp i socialtjänsten idag? 

 Hur planerar kommunerna inför lagändringen i framtiden? 

1.2 Metod  

För att uppnå syftet med uppsatsen och besvara  frågeställningarna krävs både en studie av 

lagstiftningens innehåll och syfte samt en studie av hur lagen tillämpas i praktiken (det vill 

säga både ett inifrån- och utifrånperspektiv på rätten). Därför används både juridisk och 

rättssociologisk metod. 

1.2.1 Rättsdogmatisk metod 

För att klarlägga vilka motiv som ligger till grund för lagen och den lagändring som 

förväntas genomföras av 5 kap. 10 § SoL (2001:453) används den rättsdogmatiska 

analysmetoden.  Denna metod använts även för att undersöka vilka specifika problem som 

lagen förväntas lösa. Rättsdogmatiken är inte empirisk utan tar sina giltighetskriterier från 

rättskällornas hierarki som bland annat innebär att lag och förordningar är de viktigaste 

källorna (Hollander & Alexius Borgström, 2005). Inom rättsdogmatiken förekommer ingen 

egentlig källkritik utan utgångspunkten är de fakta och den argumentation som lämnas i de 

olika rättskällorna och vad de utger sig för att vara. Att det i förarbetena finns yttranden 

som ger uttryck för politiska uttalanden och kompromisser ifrågasätts inte. Inom 

rättsdogmatiken behandlas förarbetena till lagarna, i huvudsak propositionen som om den 

producerats för att vägleda tillämparen (Hydén, 1998). De rättskällor som granskas i denna 
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studie är olika förarbeten där lagmotiven till 5 kap. 10 § SoL kommenterats. ”Därmed 

menas de utredningar och förslag till lagtext med åtföljande kommentarer eller 

motiveringar som lagen grundar sig på” (Leijonhufvud, 2008, s.101). Rättspraxis saknas på 

detta område. Eftersom 5 kap. 10 § i 2002 års SoL är en modernisering av 5 § i 1998 års 

ändring av SoL (1997:313) har förarbetena till båda dessa paragrafer granskats. Förarbetena 

till 1980-års SoL (1980:620) och 2002 års (2001:453) socialtjänstlagen har även studerats 

översiktligt.  

1.2.2 Rättssociologisk metod 

Hydén menar att kunskapsintresset avgör val av rättsvetenskaplig metod (1998). Syfte och 

frågeställningar motiverar valet av metod i denna studie. För att få kunskap om lagens syfte 

och hur rätten påverkar samhället (Mathiesen 2005) – i detta fall hur anhörigparagrafen 5 

kap. 10 § SoL uppfattas och tillämpas i kommunerna av tjänstemän och politiker - har vi 

använt en rättsdogmatisk ansats som förutsätter en analys av lagen och en rättssociologisk 

ansats som i huvudsak utgår från teorin om rätten som styrmedel i samhället. Hollander och 

Alexius Borgström (2005) menar att rättsvetenskapliga studier inom socialt arbete 

förutsätter en komplettering av det rättsdogmatiska perspektivet med något rättssociologiskt 

perspektiv det vill säga genom att samhällsvetenskapliga teorier används i analyser av 

rätten. En komplettering av den rättsdogmatiska metoden i denna studie syftar till att 

upptäcka diskrepanser mellan den ur dogmatiskt synpunkt gällande rätten och den faktiska 

tillämpningen i kommunerna (Hollander & Alexius Borgström, 2005). Den 

forskningsmetod som valdes för att få kunskap om hur anhörigparagrafen 5 kap. 10 § SoL 

uppfattas och tillämpas i kommunerna är en kvalitativ intervjumetod som utgår från 

synsätten på anhörigrollen utifrån Julia Twiggs fyra modeller för att definiera anhörigrollen 

i äldrekontexten. 

1.2.3 Intervjuundersökning - material 

Vi har valt att göra en undersökning där vi intervjuar kommunalpolitiker och tjänstemän i 

några kommuner i Stockholms län.  

Judgement sampling används som urvalsmetod vilket betyder att intervjupersonerna har 

valts i enlighet med studiens syfte utifrån några förutbestämda kriterier (Burgess, 1984). 

Avsikten med den rättssociologiska delen av uppsatsen är att studera hur anhörigparagrafen 

5 kap. 10 § SoL uppfattas och tillämpas i kommunerna. Det kriterium som ansågs viktigast 

för studien var att intervjupersonerna är delaktiga på olika nivåer i en beslutsfattande 

process i frågor som rör äldre och anhörigstöd. Ett andra kriterium var att hitta 

intervjupersoner från social-/omsorgsnämnder och förvaltningar för att komma så nära 

målgruppen för lagstiftningen som möjligt, det vill säga de anhöriga (se fig. 1). 

Totalt har nio intervjuer genomförts varav fyra var politiker i social-/omsorgsnämnder 

och fem var tjänstemän inom socialförvaltningen. En tjänsteman var testintervjuperson. För 

att nå potentiella intervjupersoner sökte vi på slumpmässigt utvalda kommuners hemsidor 

och ringde och mejlade för att få kontakt med personer som passade in på vårt 

urvalskriterium. Vi försökte få kontakt med sexton politiker i olika kommuner, tio svarade 

och vi valde de fyra första som anmälde intresse av att delta. Vi sökte kontakt med sju 

tjänstemän i olika kommuner, alla svarade och vi valde de första fyra men en person valde 

att avstå vilket innebar att vi tog in en reservperson från de resterande intressenterna. 

Vi översände med e-post ett kort informationsbrev (bilaga 1) om intervjuns innehåll 

samt begreppsdefinitioner, till exempel ”anhöriga” och ”anhörigstöd”, till 

intervjupersonerna några dagar före intervjun (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007). I brevet informerar vi om att intervjupersonernas personuppgifter 

behandlas konfidentiellt, det vill säga att privata data inte kommer att redovisas i rapporten. 
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Detta görs för att intervjufrågorna ska få så öppna och ärliga svar som möjligt (Kvale, 

1997). 

 
Figur 1: Den kommunala folkstyrelsen 

(efter Montin, 2004, s.31) 

1.2.4 Intervjuundersökningen som metod 

Intervjuformen var halvstrukturerad, vid utformningen av frågorna fanns hela tiden 

kommande teman inför analysen i åtanke – synen på gruppen anhöriga, anhörigparagrafens 

olika dilemman och framtidens visioner (Kvale, 1997). Vi skapade en intervjuguide (bilaga 

2) och inledde med ett fåtal uppvärmningsfrågor för att skapa kontakt med 

intervjupersonerna. Därefter formulerades huvudfrågorna i tematisk form och vi utformade 

även uppföljningsfrågor för att få mer uttömmande svar. För att öka validiteten i studien 

ställdes under intervjuerna tolkande frågor för att förvissa sig om att intervjupersonen 

uppfattats rätt (Kvale, 1997; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007).  Även 

sonderande frågor användes för att få mer detaljerad information och strukturerande frågor 

för att hålla strukturen i intervjun. Vi lämnade också plats i form av tystnad för att driva 

intervjun framåt så att intervjupersonerna kan reflektera och sedan själv bryta tystnaden 

med betydelsefull information (Kvale, 1997).  

Varje intervju varade i cirka en timme. Intervjuerna ägde rum antingen på 

intervjupersonens arbetsplats eller i intervjupersonens hem av praktiska skäl och för att de 

skulle känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007). För att säkra validitet och reliabilitet (Byström, 2005) 

under forskningsarbetet har vi studerat valideringens och intervjuundersökningens olika 

stadier och varit uppmärksam på de fallgropar som kan orsaka brister i validitet och 

Statsmakten 
(Riksdag, regering och statliga myndigheter) 

Fullmäktige 

Partier Styrelsen 

Kommunalt 

självstyre 

Nämnder 

Förvaltning 

Kunder, 
anhöriga, etc. Medborgare Väljare 

Folkstyre                               Rättsstat 
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reliabilitet. Vi har utfört en testintervju för att kunna sålla bort ledande intervjufrågor samt 

frågor som inte svarar på problemformuleringen men även för att kunna undersöka om 

intervjupersonen uppfattade intervjufrågorna på rätt sätt och om intervjuns teman följde en 

logisk ordning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Vi använde också 

möjligheten till att träna på att ställa frågor. Efter testintervjun företog vi vissa ändringar i 

intervjuguiden och hänsyn togs till kommentarer från den person som testintervjuades 

(Bell, 2004).  

Intervjuerna spelades in på band (Kvale, 1997) och löpande anteckningar gjordes. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och pauser, betoningar i intonationen och 

emotionella uttryck angavs (Kvale, 1997). För att öka reliabilitet har vi iakttagit största 

noggrannhet under arbetet med utskrifterna för att minska avvikelser beroende på vem som 

utfört uppgiften. För att formulera intervjupersonernas svar mer koncist använde vi oss av 

meningskoncentrering, vilket innebär att långa uttalanden komprimeras till kortare 

uttalanden (Kvale, 1997). För att få struktur över intervjupersonernas 

meningskoncentrerade svar användes en datamatris (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007) där alla intervjusvar sorterades in. Detta gjordes för att vi skulle få 

överblick över svaren och för att enklare kunna urskilja likheter och olikheter i 

intervjupersonernas svar. I resultatet arrangerade vi intervjusvaren tematiskt och 

systematiskt under rubriker som formulerades med utgångspunkt från intervjufrågorna 

(personlig kommunikation, Stig Knutsson, 17 april, 2007).  

1.2.5 Etiska aspekter 

Under uppsatsskrivandet har vi tagit hänsyn till Humanistiska och samhällsvetenskapliga 

rådets fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). I 

informationsbrevet underströk vi frivilligheten att medverka i vår studie och att man när 

som helst kan avbryta sitt deltagande. Detta upprepades muntligt vid varje intervjutillfälle. 

Vi har medvetet avstått från att presentera intervjupersonerna i studien för att minimera 

risken att de kan identifieras. Det är däremot omöjligt att svara för att deltagarna sprider 

information om varandras medverkan.  

1.2.6 Metodernas styrkor och begränsningar 

Det är en styrka att använda sig av två metoder eftersom det ger ett inifrån och ett utifrån 

perspektiv som kompletterar varandra och som är viktigt att kunna använda sig av i socialt 

arbete. Metoderna, var och en för sig, ger endast begränsade möjligheter att besvara syfte 

och frågeställningar. Den rättsdogmatiska redogörelsen som har sin fokus på lagens och 

förarbetenas innehåll ger kunskap och insyn i lagstiftarens mål och mening. En kvalitativ 

ansats i form av intervjuer har mot denna bakgrund givit en möjlighet att undersöka hur 

lagparagrafen uppfattas och tolkas i praktiken. Intervjun som metod har inneburit en 

möjlighet att få öppna svar, att kunna identifiera attityder och att kunna ställa följdfrågor för 

att uppnå en fördjupad kunskap. För att kunna dra några generella slutsatser borde det 

empiriska materialet vara större, att bara intervjua åtta personer kan bara visa tendenser. 

Det mindre urvalet vad det gäller geografisk spridning kan ha begränsat undersökningens 

resultat.  

1.2.7 Avgränsningar 

Studien omfattar inte funktionshindrades anhöriga, anhöriganställda, det ekonomiska 

anhörigstödet eller könsperspektivet. Vi är medvetna om att dessa områden är både stora 

och viktiga men kan på grund av tids- och utrymmesskäl inte studeras i detta arbete. Fokus 

för den här studien är lagstiftningen och hur den tas emot i kommunerna när det gäller 

anhöriga som vårdare äldre anhöriga personer. 
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1.3 Bakgrund  

För att sätta in frågor om anhörigstöd i sitt sammanhang och för att förstå motiven till 

lagstiftningen börjar vi med en kort beskrivning av olika typexempel av välfärdssystem i 

Europa. Vi vill också beskriva välfärdsstaters framväxt och de samhälleliga faktorer som 

kan ha påverkat utvecklingen av ett offentligt anhörigstöd. Vi gör också en snabb utblick 

från Sverige och beskriver hur anhörigomsorgen i några andra europeiska länder har 

utformats. Vi relaterar detta till den ansvarsfördelning mellan stat, kommun och familj som 

finns i de flesta samhällen. Vi vill belysa olika sätt att uppfatta anhöriga som grupp i 

socialpolitiken i Europa och Sverige, både historiskt och i nutid. För att hitta relevant 

litteratur utgick vi, likt en kedjeeffekt, från databaser och tidigare kurslitteratur och sökte 

vidare till primärkällorna. 

1.3.1 Tre modeller av välfärdssystem och en utblick i Europa 

Sociala problem finns överallt i världen och socialpolitik handlar om hur olika stater 

försöker säkra en skälig levnadsnivå för sina medborgare det vill säga hur staten försöker 

lösa eller förebygga sociala problem. Staten kan agera genom olika offentliga eller privata 

organisationer. Statens agerande påverkas av bland annat ekonomiska, sociala och 

kulturella faktorer (Elmér, Blomberg, Harrysson och Petersson, 2000).  Esping-Andersen 

(1990) har studerat de olika socialpolitiska systemen och har försökt systematisera hur olika 

typer av välfärdsstater byggs. Han menar att de olika typerna skiljer sig främst i den 

betydelsen att staten, marknaden och familjen har olika dignitet i de olika välfärdssystemen.  

Han har kommit fram till tre huvudtyper av välfärdssystem: liberala, 

konservativa/korporativa och socialdemokratiska. Det liberala välfärdssystemet, till 

exempel i USA och Australien, karakteriseras av att den enskilde utgår från att välfärd är 

någonting som de måste skapa själva. Statens roll är minimal och erbjuder endast en 

minimistandard, de enskilda vänder sig till marknaden för att tillgodose sina behov. 

Marknaden uppmuntras att producera välfärd.  

I det konservativa/korporativa välfärdssystemet som bygger på katolsk sociallära råder 

det residuella ansvaret. Till exempel i Tyskland och Italien har staten ett inskränkt 

direktinflytande och familjens betydelse är viktig för individens välfärd (Esping-Andersen, 

1990). Poole (2001) menar att ”subsidiaritet” är ett nyckelord här det vill säga att det som 

familjen kan stå för själv ska inte staten lägga sig i, staten går in först när alla andra 

möjligheter är uttömda. Esping-Andersen (1990) redogör för den socialdemokratiska 

välfärdsstaten som återfinns i de skandinaviska länderna. Staten är inriktad på att ta hand 

om och ansvara för samtliga medborgares välfärd genom en solidarisk skattepolitik. 

Familjen som institution spelar en liten roll, individen ska känna sig fri och oberoende och 

inte behöva ligga sina närmaste till last (Esping-Andersen, 1990). Under 1990-talet har 

välfärdssystemet i Sverige förändrats från den sedvanliga skandinaviska modellen mot ett 

mer privatiserat och marknadsorienterat välfärdssystem. Det är en välfärdsmix som har 

likheter med västeuropeiska länders välfärdssystem (Sand, 2007b). 

I Spanien råder det konservativa/korporativa välfärdssystemet och den närmaste 

familjen har huvudansvaret för omsorgen om de äldre (Eriksson & Wolf, 2005). Man bor 

ofta i storfamiljer. Stark och Regnér (2002) menar att forskning visar att en av sex mellan 

65 och 79 år bor tillsammans med barnen och siffran för de över 80 år är en av tre. Det 

finns också ett dolt antal äldre människor som flyttar runt bland barnen eller som flyttar in 

med barnen under en viss årstid – de visas inte i den officiella statistiken på grund av att de 

äldre behåller sin egen bostad även om de inte längre bor där (Stark & Regnér, 2002). 

Familjen sörjer för de äldre, både praktiskt och ekonomiskt (Eriksson & Wolf, 2005). 

Insatser från staten och kommunerna ses som komplement till den omsorg som familjen 

står för. Historiskt har kyrkan också spelat en viktig roll i äldreomsorgen men idag har 
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deras roll minskat. Frivilligorganisationer är också aktiva men det är svårt att få fram 

siffrorna angående kyrkans och frivilligorganisationers insatser (Stark & Regnér, 2002). I 

situationer när familjen inte har möjlighet att ta hand om den äldre finns offentlig omsorg 

att få. Avgiften för sådan omsorg baseras på hela familjens inkomster vilket understryker 

familjeansvaret ytterligare. Offentlig omsorg ges bara till de fattigaste. Privat omsorg finns, 

även om det inte är så vanligt, för dem som har råd (Eriksson & Wolf, 2005). Målet som 

nämns i Spaniens äldreomsorgsplan är att de äldre ska bo kvar hemma, antingen ensam 

hemma eller tillsammans med familjen, så länge som möjligt. Målet är ”integrering” inte 

”marginalisering” som man menar sker när en äldre person flyttas till ett äldreboende. 

Staten, kommunerna och frivilligorganisationer ska samarbeta för att underlätta 

”integration” och det ses som ett komplement till familjens insatser. Lagstiftarens intention 

i Spanien är att ge stöd för att underlätta för familjer att ta hand om de äldre i fortsättningen 

även när samhället ändras, till exempel genom att fler kvinnor kommer in på 

arbetsmarknaden. Den allmänna debatten i Spanien fokuserar på lågt födelsetal och hur 

man ska klara ekonomin kring finansiering av pensioner. Forskare, politiker och tjänstemän 

är väl medvetna om att äldreomsorg är ett stort olöst problem men än så länge diskuteras 

det ytterst sällan på en allmän offentlig nivå (Stark & Regnér, 2002).  

Familjen som motpol till staten har en dominerande roll i socialt tänkande och social 

lagstiftning i Tyskland. Familjens roll fastslås i grundlagen. Efter andra världskriget för att 

undvika att staten skulle få för stor roll fastslås framförallt familjens roll i grundlagen 

tillsammans med kyrkans, fackliga och frivilligorganisationers roll. Meningen är att staten 

och andra organisationer bara ska komma in när individer och familjgrupper inte klarar av 

att ta hand om sig själva, den så kallade subsidiaritetsprincipen. En person ska få hjälp från 

familj, vänner, grannar, kyrkan eller facket i första hand och om det inte räcker träder 

statliga hjälpinstanser in. En konsekvens av familjens centrala roll är att det är familjen, inte 

den enskilde individen, som är den minsta enheten inom det sociala systemet. Vid sociala 

problem där kommunerna är ansvariga är det först och främst frivilligorganisationer som 

organiserar verksamheterna och utför insatserna. Verksamheter finansieras av skattepengar 

men brukarna betalar också för de insatser som de använder. Inom äldreomsorgen sluts 

avtal mellan kommunen och frivilligorganisationerna som reglerar till exempel kvalitet, 

yrkeskvalifikationer, vilka uppgifter ska utföras av vem och så vidare. Familjen ansvarar 

för omsorgen om de äldre men är inte ansvariga för det praktiska omsorgsarbetet. Man 

anser att det är självklart att föräldrar tar hand om barnen och vuxna barn tar hand om 

gamla föräldrar. Till exempel har vuxna barn ekonomiskt ansvar om deras föräldrar har en 

plats på ett äldreboende och föräldern inte har råd att betala den själv, om ingen av dem har 

råd träder staten in. Äldreomsorg utförs huvudsakligen av anhöriga i form av obetalt arbete 

– traditionen är stark. Som i andra länder är de flesta som tar hand om en gammal anhörig 

kvinnor – fruar, döttrar och svärdöttrar (Stark & Regnér, 2002). 

Under andra delen av 1990-talet kan man se att utvecklingen i Tyskland förskjutits mer 

mot det skandinaviska välfärdssystemet med en särskild ”omsorgsförsäkring” 

(Pflegeversicherung) som finansieras genom en obligatorisk avgift för både lönearbetaren 

och arbetsgivaren. För att få ta del av omsorgsförsäkringen måste den hjälpbehövande ha 

varaktiga behov i mer än 6 månader och kvarboendeprincipen gäller även här (Eriksson & 

Wolf, 2005). En läkare gör en utredning – och hänsyn ska tas till den enskilda personens 

behov och önskemål. Läkaren ska också kontrollera om det finns anhöriga som kan hjälpa 

till. Ersättningen från omsorgsförsäkringen kan användas på det sätt som passar, antingen 

som ”omsorgspeng” (Pflegegeld) till sina anhöriga eller att man köper en tjänst från någon 

utomstående, dock räcker inte pengen till boende på ålderdomshem (Eriksson & Wolf, 

2005). Om man både förvärvsarbetar och vårdar en gammal anhörig så har man rätt till 

pensionspoäng för omsorgsarbetet också – för att få pensionspoäng måste man bevisa att 
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man inte förvärvsarbetar mer än 75 procent. Införandet av omsorgsförsäkringen har väckt 

debatt i samhället om pensioner, inte om omsorgsförsäkringssystemet. 

Englands välfärdssystem kan ses som en hybrid av de tre olika välfärdssystem som 

nämns ovan. Under 80 och 90-talet hände stora förändringar i välfärdsstaten och statens roll 

förändrades genom att andra aktörer kom in i olika områden som traditionellt hade varit 

statens domäner, till exempel utbildning, vård och omsorg. Staten hade inte längre den 

centrala rollen – den privata sektorn, frivilligorganisationer och familjen kom till för att 

utforma “a new mixed economy of welfare or welfare pluralism” (Clarke, Langan & 

Willams, 2001, s.90). Det finns ett otydligt samhällsansvar för sjuka och äldre (Sundström 

& Johansson, 2004). Familjen har inte heller något lagstadgat ansvar för de äldre men 

genom utvecklingen av ”care in the community” har de fått ta större ansvar. England har ett 

jämförelsevis väl utbyggt anhörigstöd, bland annat har anhörigvårdare möjlighet att få 

innovativa och väl individanpassade former av stöd. ”Targeting” (Sundström & Johansson, 

2004. s.89) betyder att man försöker matcha stödinsatser mot de enskilda anhörigas behov 

(Sundström & Johansson, 2004). Till exempel kan man få en körkortsutbildning betald om 

det skulle innebära att det underlättar för dig som anhörigvårdare att ha körkort (Clements, 

2007). Anhörigvårdare har rätt till pensionsgrundande ekonomisk ersättning när man 

regelbundet och i stor omfattning vårdar en närstående vilket går att jämföra med det tyska 

systemet (Carers UK, 2008). Det finns även lagstiftning i England som ger anhörigvårdare 

rätt att gå ner i arbetstid för att vårda en närstående vilket går att jämföra med den svenska 

föräldraförsäkringen. Avlösare och anhörigcenter organiseras av frivilligorganisationer med 

stöd från staten (Pihl, 2003).  

Anhörigvårdare nämndes först i lagstiftning 1986 och sedan dess har de fått allt mer 

uppmärksamhet (Clements, 2007). Senast under 2008 kom en ny tioårig plan för 

anhörigvårdare i England, ”Caring about carers: a national strategy for carers”. Man har 

interdepartementalt arbetat fram ett policydokument för hur omsorgen om de anhöriga ska 

se ut i framtiden och varför det är så viktigt. Strategin är att fördela ansvaret för anhöriga 

mellan staten, kommunerna, hälso- och sjukvården, frivilligorganisationerna och 

medborgarna. I planen anges vilka mål man inom en tioårsperiod ska uppnå, till exempel: 

 “carers will be respected as expert care partners and will have access to the 

integrated and personalised services they need to support them in their caring role; 

 carers will be able to have a life of their own alongside their caring role; 

 carers will be supported so that they are not forced into financial hardship by their 

caring role; 

 carers will be supported to stay mentally and physically well and treated with 

dignity” (Department of Health, 2008, s.8). 

I strategin ingår att genom utbildning öka förståelsen för anhörigas roll och dilemman till 

exempel på arbetsplatserna, inom offentliga och privata sektorn. Anhörigfrågan diskuteras 

på policynivån men också på en allmän nivå i Storbritannien. Anhörigorganisationerna är 

en stark kraft och driver på för att förbättra anhörigas rättigheter på alla policyområden.  

1.3.2 Ansvarfördelningen mellan stat och familj i Sverige 

Historiskt kan man se att släkten ända sedan medeltiden haft ett stort ansvar för anhöriga i 

Sverige. Enligt den gamla landslagen, som gällde fram till mitten av 1700-talet, flyttades 

ansvaret, även det ekonomiska för de gamla runt bland de anhöriga. Samhällets oro för de 

slitningar som detta skapade ledde till att man 1608 stiftade en lag som utdömde dödsstraff 

för de som misshandlade sina gamla föräldrar. Man ansågs vara gammal när man blev 

arbetsoförmögen och ett undantagskontrakt upprättades då mellan den gamla och dess 

anhöriga. I undantagskontrakten reglerades noga och detaljerat villkoren; mat, värme, skjuts 

till kyrkan och en anständig begravning. Till dem som inte hade möjlighet att få hjälp av 
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sina anhöriga fanns församlingarnas fattigstugor som alternativ, de tog emot de allra 

fattigaste och egendomslösa (Odén, 1985). I takt med att välfärdstaten växte så växte också 

arbetsmarknaden för kvinnor som var de som tog störst ansvar för de gamla i hemmet. 

Detta innebar minskade möjligheter att hjälpa gamla föräldrar som ledde till att staten 

därigenom tvingades ta ett större ansvar för omsorgerna om de äldre i samhället. Effekten 

av samhällsförändringarna mot mer statligt ansvar och mindre individuellt omsorgsansvar 

för gamla människor innebär att den juridiska skyldigheten att ta hand om gamla föräldrar 

uppluckrades allt mer. I mitten av 1900-talet togs försörjningsskyldigheten till föräldrar 

bort och i samband med 1979 års familjelagstiftning bröts lagmässigt skyldigheten för barn 

eller andra släktingar att ha ansvar för de äldres välbefinnande, men känslan av plikt finns 

fortfarande kvar  (SOU 2003:91).  

Staten tvingades ta ett större ansvar och under 60- och 70-talet ökade omfattningen av 

den kommunala äldreomsorgen. En substitution (Kröger, 2005) skedde därmed mellan 

familjeansvar och samhällsansvar för de äldre. Under 1980-talet ifrågasattes välfärdsstaten, 

kostnaderna ökade och staten kritiserades för sin centraliserade styrning. En 

kommunalisering ägde rum tillsammans med ”defamiliseringen” (Sand, 2007a. s.234). 

Välfärdssamhällets uppbyggnad syftade till att göra individen oberoende av familjen och 

lagstiftningen präglades av individualism (Sand, 2007b). Den försämrade 

samhällsekonomin ledde till neddragningar i kommunernas utgifter och äldreomsorgen 

drabbades hårt. Men det skedde också en förskjutning i frågan om vem som anses vara 

ansvarig för den äldres hjälp. Tillämpningen och tolkningen av socialtjänstlagen 

förändrades, flera kommuner började ta hänsyn till om det fanns anhöriga som kunde 

”tillgodose behoven på annat sätt” och anhöriga sågs som en ”outnyttjad resurs” (Sand, 

2007b. s.66).  Redan under 70- och 80-talet påbörjades den förändring av organiseringen 

och synen på omsorgen som har lett till att färre äldre får hjälp av det offentliga. I samband 

med så kallade Ädelreformen försköts ansvaret för de äldre från landstingen till 

kommunerna (Prop. 1990/91:14). Ideologin inriktade sig mot att de äldre i större 

utsträckning skulle kunna bo kvar hemma, både av samhällsekonomiska och humana skäl. 

Att kunna bo kvar hemma bygger dock i stor utsträckning på anhörigas insatser och många 

menar idag att strävan efter att vårda i hemmet har blivit alltför långtgående och till och 

med ibland ses som tvång (Johansson, 2007). Under 1990-talets ekonomiska kris 

genomfördes nedskärningar i det offentliga stödet till äldre vilket innebar färre platser på 

särskilda boenden och höjda krav för kommunala omsorgsinsatser. Det i sin tur ledde till en 

förskjutning från statligt till mer informellt stöd, omvänd substitution (Kröger, 2005). Det 

informella stödet består oftast av anhörigas hjälp och stöd till den äldre, en ”refamilisering” 

har skett (Sand, 2007a, s.235).  

Kanske är pendeln på väg tillbaka mot en mer residuell syn på omsorgen om de gamla. 

Anhöriga tar återigen större och större ansvar och anhörigas omsorg är nu betydligt större 

än den offentliga. Szebehely säger att det totala antalet formella omsorgstimmar har ökat 

under 1990-talet men att antalet omsorgstagare har minskat (Szebehely, 2005). Det betyder 

att den offentliga omsorgen tar ett stort och resurskrävande ansvar för de multisjuka äldre 

vilket leder till att de med mindre omsorgskrävande insatser får tillgodose behoven på annat 

sätt (Prop.2005/06:115 s.156). Sand menar att anhörigas insatser troligen ofta ”bygger på 

tvång och pliktkänsla” (2007b, s.72) snarare än den föreskrivna frivilligheten. Förändrad 

organisering och behovsbedömning har lett till att det nu på 2000-talet endast är en 

femtedel av personer över 80 år som får hjälp av hemtjänsten jämfört med 80-talet då den 

siffran var mer än en tredjedel (Sand, 2007b).  
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1.4 Tidigare forskning och andra studier 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur lagen uppfattas och tolkas i praktiken. Forskning 

saknas om tolkning och tillämpning av SoL 5 kap. 10 §. Vi har valt att redovisa tidigare 

forskning som är nära och relevant för vår studies socialrättsområde och teorin om rätten 

som styrmedel. Vi har delat in studierna i två delar där det ena handlar om hur lagar 

implementeras och det andra fokuserar på hur staten använder styrmedel i utformning av 

anhörigstöd.  

1.4.1 Implementeringsstudier 

Implementeringsstudier undersöker hur lagstiftningen tas emot och genomförs i praktiken. 

Flera implementeringsstudier utfördes efter att den lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), (1993:387) trädde i kraft i januari 1994. Även om LSS är en 

konkret lag i jämförelse med SoL som brukar beskrivas som en abstrakt ramlag
1
 är vissa 

slutsatser från de olika implementeringsstudierna som avser LSS relevanta för vår 

undersökning av hur 5 kap. § 10 SoL uppfattas och tolkas i praktiken. I Bengtsson (1997) 

studie ”Från central intention till lokal verklighet – en implementeringsstudie av LSS-

reformen” tar han upp de skillnader som rör organiseringen, grundläggande principer i 

beslutsprocessen och tolkning och tillämpning av LSS. Bengtsson tar även upp skillnader 

mellan kommuner som han menar handlar om förhållningssätt och värderingar - ”för att 

förstå förändringsprocesser i en kommun måste man förstå de rutiner och handlingsmönster 

som etablerats i just den kommun som undersöks” (Bengtsson, 1997. s.171). 

I en senare studie följer Bengtsson (2005) policyprocessen under LSS-reformens första 

tio år, från första utredning via riksdagens beslut och implementering i kommunerna till 

utvärdering. Bengtsson menar att implementeringen styrs av tre länkar i en kedja där 

politiker, förvaltning och privata intressenter och medborgare är aktörerna (Bengtsson, 

2005). Efter att ett samhällsproblem lyfts upp försöker lagstiftaren att ge en lösning på 

problemet. Samhällsproblemet diskuteras och det tillsätts ofta en offentlig utredning. 

Problemet går vidare till politiker som fattar beslut. Allmänheten och politiker samt 

myndigheter måste sen informeras om det rättsliga beslut som fattats. ”Lagen möter då den 

praktiska verkligheten där de generella reglerna skall omsättas i handling. Själva 

tillämpningen påverkas av olika aktörers handlande, vilket sammantaget leder fram till 

någon form av utfall och effekt” (Bengtsson, 2005, s.19). Bengtsson lyfter fram hur de 

olika aktörerna på central och lokal nivå förhåller sig till, tolkar och tillämpar LSS och vad 

som händer när intentioner på central politisk nivå möter den lokala verkligheten, vilka 

skillnader som finns och vad de beror på (Bengtsson, 2005). Studiens resultat visar att det 

finns en ”stor diskrepans mellan policymål och faktiskt utfall” (Bengtsson, 2005, s.304). 

Lagstiftningen tillämpas på olika sätt i olika kommuner. Bengtsson menar att de skillnader 

som upptäcktes mellan kommunerna kan förklaras på olika sätt, till exempel kan det bero 

på den politiska kulturen och förvaltningskulturen men även kommunalekonomiska 

faktorer kan påverka verksamhetens utformning. De lösningar som varje kommun 

åstadkommer för att tillämpa lagen utgår inte nödvändigtvis från de centrala mål som 

beslutsfattaren vill uppnå det vill säga att de värden som ligger bakom det centrala beslutet 

sprids inte vidare på lokal nivå. De lokala lösningar kan också ses som ett uttryck för de 

värderingar som finns inom den kommunala organisationen och utifrån de lokala 

omständigheter som existerar. Bengtsson poängterar vidare att verksamhetens organisation 

                                                 
1
 Ramlagstiftning som lagstiftningsteknik blev allt vanligare i Sverige under 1980-talet och innebär att lag-

stiftningen relaterar till vissa övergripande mål som ”saknar ett i förväg fastställt rättsligt innehåll. Ramlagar-

na får i stället sitt innehåll i själva tillämpningen” (Hydén, 2001. s. 21).  
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är så uppbyggd att det är svårt för politikerna att ha insyn och bevara sin egen kompetens 

kring lagstiftningen (2005).  

De studier som har gjorts kring implementering av LSS-reform väcker flera frågor som 

kan kopplas till vår studie. Det är särskilt intressant att i vår studie jämföra lagstiftarens 

intentioner med hur lagstiftningen tillämpas i kommunerna. 

1.4.2 Anhörigstöd 

En studie som är intressant för en rättssociologisk undersökning i syfte att se hur rätten 

används som styrmedel är Jegermalms (2002) studie. Inom ramen för utvecklingsprojektet 

Anhörig 300, har han gjort en uppföljningsstudie för att belysa anhörigstödets förändringar 

över tid och hur kommunernas samverkan med frivilligorganisationer utvecklats. I studien 

menar han att intresset för anhöriga och anhörigstöd är en relativt ny företeelse som kan 

belysas i skenet av demografiska omställningar och nedskärningar inom välfärdspolitiken. 

Jegermalm poängterar dock att det inte är ett svenskt fenomen att anhörigas roll lyfts fram 

inom välfärdsstaten utan snarare en internationell riktning som Sverige följer. Jegermalm 

beskriver i rapporten det anhörigstöd som fanns att tillgå 2002 i kommunerna och hur 

frivilligorganisationer och kommunerna samarbetar. I rapporten lyfter Jegermalm också 

fram Twiggs modeller (se nedan) i sin beskrivning av anhörigrollen. Jegermalm menar att 

det i en framtid kan vara konstruktivt att använda sig av dessa modeller särskilt om 

anhöriga i framtiden kommer att ha en mer integrerad position i äldreomsorgen. 

En annan studie om anhörigstöd som bland annat beskriver hur staten använder lagen 

som styrmedel är Socialstyrelsens rapport Framtidens anhörigomsorg (Sundström & 

Johansson, 2004) där experter försöker klarlägga vidden av och efterfrågan på 

anhörigomsorg i framtiden. I studien beskrivs hur staten under ett antal år med hjälp av 

stimulansmedel försökt förmå kommunerna att utveckla stöd till anhöriga som vårdar en 

närstående. I rapporten beskriver författarna hur man socialpolitiskt med hjälp av särskilda 

initiativ försökt att stärka familjens och anhöriga som vårdar en närståendes ställning. 

Författarna påpekar att motivet för att ”bygga upp den offentliga omsorgen var att ge 

människor möjlighet till visst oberoende av anhöriga på ålderns höst” (Sundström & 

Johansson, 2004, s.91). Om det i framtiden blir allt svårare att få formell vård och omsorg 

är risken att stora spänningar kan uppstå mellan generationer och samhället i stort. Studien 

visar att trygghet och ett gemensamt ansvar (offentliga/anhöriga) är önskvärt, men att 

många avböjer hjälp på grund av höga avgifter, skärpt behovsbedömning och 

kvalitetsbrister. Författarna efterlyser mer forskning om konsekvenserna av detta. I 

redogörelsen menas att lagstiftningen har bidragit till att anhörigfrågan lyfts upp på 

agendan i kommunerna och möjligheterna att få anhörigstöd har också väsentligt förbättrats 

i många kommuner.  

1.5 Förförståelse 

Som uppsatsförfattare kompletterar vi varandra på ett effektivt sätt genom att vi har olika 

sociala, politiska och kulturella kunskaper, bakgrunder och erfarenheter. Det som kan ha 

påverkat studien är att en av oss, som immigrant från England och med erfarenhet från 

andra europeiska länder, innehar en särskild kunskap om andra välfärdspolitiska system i 

Europa. Den andra har erfarenhet och ett utpräglat intresse för välfärdspolitik i Sverige. Vi 

har båda stor arbetslivserfarenhet där anhörigvårdare har ingått i sammanhanget, men trots 

detta hade vi vid studiens början begränsade kunskaper om anhörigproblematiken och 

lagstiftningen i detta specifika område. Under praktikperioderna i vår utbildning har vi haft 

möjlighet att se anhörigproblematiken på närmare håll och en av oss praktiserade tio veckor 

tillsammans med en verksamhetschef för anhöriganställda.  
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2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Med hjälp av rättsvetenskapliga teorier och metoder vill vi klargöra lagstiftarens intentioner 

och studera tillämpningen av lagen. Åström (1988) menar att för att uppnå kunskap om 

socialtjänstlagens tillämpning och betydelse behövs både ett rättsdogmatiskt och 

rättssociologiskt perspektiv. Det rättsdogmatiska används för att belysa lagens innehåll och 

motiv och den rättssociologiska för att studera hur lagen används och tolkas från externa 

utgångspunkter. Eftersom de flesta socialarbetare på ett eller annat sätt måste förhålla sig 

till juridiska frågor så bör de ha en djup och god kunskap om juridikens olika dilemman och 

förutsättningar. En kunskap om hur lagen om anhörigstöd kom till och hur den tillämpas är 

värdefullt för många socialarbetare som kommer i kontakt med dessa frågor. ”I moderna 

välfärdsstaten påverkas flertalet människor av hur myndigheterna tillämpar de regelsystem 

som styr offentliga verksamheter” (Hollander & Alexius Borgström, 2005, s.143). 

Det går att identifiera olika synsätt på anhörigrollen som påverkar hur beslutsfattare 

resonerar och agerar när man planerar anhörigstöd. Vi väljer därför också att använda en 

sociologisk ansats med hjälp av sociologen Julia Twiggs fyra modeller för att definiera 

anhörigrollen i äldrekontexten (Twigg & Atkin, 1994 & Sand, 2007b).  

2.1 Rättsvetenskapliga utgångspunkter 

Rätten har viktiga funktioner i samhället. Rätten kan beskrivas som ramverk för samhället 

och för relationer mellan människor och av människor skapade institutioner. ”Den skapar 

förutsägbarhet och ett minimum av tillit i relationerna mellan individer och institutioner” 

(Mathiesen, 2005, s.83). Offentligrättsliga regler har en funktion som ett slags socialt 

kontrakt (Mathiesen, 2005). Staten försöker att med rättsliga instrument styra samhälleliga 

förhållandena genom den offentliga rättens område. Ett sätt för att genomföra politiska 

beslut med stöd av den offentliga sektorns organ är att styra de offentliga myndigheterna 

genom lagstiftning - rätten har en ”kommunikativt förmedlande funktion” (Hydén, 2002, 

s.27). Hydén (2001) menar att juridiken och samhällsvetenskapen är olika perspektiv som 

kan användas för att studera rätten – ”man kan skilja på kunskap i rätten och kunskap om 

rätten” (2001, s.11). Att studera rätten från ett inifrånperspektiv betyder att man använder 

en juridisk, rättsdogmatisk metod för att undersöka de rättsregler som finns. Olika 

arbetsmetoder kan användas för att studera rätten från ett utifrånperspektiv, till exempel 

sociologisk, kriminologisk, filosofisk eller statsvetenskaplig (Hollander & Alexius 

Borgström, 2005). De olika perspektiven på rätten visas i figuren (se fig. 2) nedan där det 

rättdogmatiska perspektivet är det vertikala och det samhällsvetenskapliga – där det 

rättssociologiska ingår – är det horisontella (Hydén, 2002).  

Inom rättsvetenskapen är den mest betydande inriktningen rättsdogmatiken och 

rättssociologin (Hollander & Alexius Borgström, 2005). Rättsdogmatiken använder ett 

inifrånperspektiv för att studera rättens mål, innehåll, tolkning och tillämpning (Hydén, 

2001).  Rättssociologin använder ett utifrånperspektiv – ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv - för att studera rätten, hur rätten uppfattas och tillämpas och vilka verkningar 

och konsekvenser rätten har i samhället (Hydén, 2002). 
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Figur 2: Diagram för att visa de två kunskapsfälten – rättdogmatisk och 

samhällsvetenskaplig (efter Hydén, 2001, s.11; Hydén, 2002, s.16 och Åström 1988, s.25). 

2.1.1 Rättsdogmatiken 

Rättsdogmatiken är både en teori och en metod som syftar till att belysa gällande rätt. 

Metoden är given – man studerar rättskällor och förarbeten. Rättsdogmatiken används för 

att klargöra hur en text i till exempel en lag eller annan rättskälla ska tolkas. Fokus ligger på 

reglernas syfte, innehåll och tillämpning. Dogmatiska fastlagda rättsregler kan vara 

målorienterade ramlagsbestämmelser som innehåller riktlinjer och principer. Dessa kan 

endast fungera som subsumtionslogiska handlingsnormer efter prejudicerande avgöranden 

eller preciserande myndighetsföreskrifter (Hollander & Alexius Borgström, 2005).  

Rättsdogmatiken är inte empirisk utan tar sina giltighetskriterier från hierarkin inom 

rättskällorna där lag och förordningar är de viktigaste källorna (Hollander & Alexius 

Borgström, 2005). Det finns olika metoder att tolka rättskällorna som undersökningsobjekt. 

Hollander & Alexius Borgström menar att förarbetena analyseras med den dogmatiska 

metoden som om syftet med skrivelsen är att vägleda rättstillämpningen vid en framtida 

tolkning, men det kan lika väl vara uttryck för politiska kompromisser eller motsvarande 

företeelser (Hollander & Alexius Borgström, 2005). En rättsdogmatisk rättskälletolkning 

innebär att man genom rättskällorna tar reda på och tolkar lagstiftarens intentioner med 

lagen, vad lagen har för ändamål (Hydén, 2001). Hollander och Alexius Borgström (2005) 

menar att det politiska samhällsmål som anges i förarbetsmaterial till exempel propositioner 

tillerkänns stor vikt vid rättskälletolkning. I denna studie har lagstiftarens intentioner, 

lagens ändamål och politiska samhällsmål haft betydelse.  

2.1.2 Rättssociologin 

Rättssociologins mer öppna intresse för rättsliga problem ligger i intresset av att studera 

rättens orsaker, ursprung, konsekvenser och funktioner (Hydén, 2002). Mathiesen (2005) 

nämner tre generella frågeställningar inom rättssociologin: hur lagstiftningen påverkar 

samhället, hur och i vilken utsträckning samhället påverkar lagstiftningen samt i vilken 

utsträckning det förekommer en växelverkan mellan lagstiftningen och 

samhällsförhållanden i övrigt. Mathiesen (2005) menar att rättens inverkan på samhället 

och samhällsförhållandena kan ha både åsyftade verkningar och icke åsyftade verkningar 
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det vill säga manifesta respektive latenta funktioner. ”Analyserna av rättens mer eller 

mindre icke åsyftade verkningar och dess latenta funktioner hör till den viktigaste delen av 

rättssociologin” (Mathiesen, 2005, s.81). 

Rättens åsyftade verkningar är de påföljder som anges i lagen eller dess förarbeten. 

Mathiesen (2005) poängterar att det finns olika faktorer som kan påverka i vilken mån de 

åsyftade verkningarna uppnås. En faktor är en övertro på lagens åsyftade funktioner en så 

kallade ”rättsoptimistiskt synsätt” (Mathiesen, 2005, s.158). Torstein Eckhoff (citerat i 

Mathiesen, 2005) beskriver tilltron till den såkallade strömbrytarteorin enligt följande:  

Många människor har överdrivna föreställningar om vad som kan uppnås med 

hjälp av lagstiftning. När de stöter på något som de finner galet eller skevt i 

samhället, kräver de genast att det måste utfärdas en lag som kan rätta till 

förhållandet. Både i tidningar och radio ställs det ständigt krav på nya lagar om att 

förändra ditt och datt. Det verkar nästan som om folk tror att lagarna har en 

magisk kraft på så sätt, att bara det blir bestämt genom lag hur något ska vara, blir 

det så. Det finns emellertid tillräckligt med exempel, både från vårt eget land och 

andra länder på lagar som inte har haft åsyftade verkningar (Mathiesen, 2005, 

s.58). 

En annan viktig faktor, som står i fokus för rättssociologen, är det som Mathiesen kallar 

för ”det landskap som lagstiftningen landar i” (Mathiesen, 2005, s.61). Rättssociologen 

intresserar sig för det politiska, ekonomiska och sociala ”landskap” eller det sammanhang 

där lagen landar. Det kan bli avgörande för om en lag uppnår lagstiftarens intentioner, dess 

åsyftade verkningar, om lagen landar i ett stödjande och positivt ”landskap” eller om det 

landar ett sammanhang som är stoppande och negativt. För det tredje så är kommunikation 

av innehållet i lagar, det vill säga information om lagens intentioner, en förutsättning för att 

uppnå lagens syfte. Kommunikationen är en komplicerad process som utgår från 

kungörandet av lagen och går genom domstolar, advokater, myndigheter och inte minst 

massmedia. Upplysningar om lagen måste anpassas till mottagaren det vill säga det är en 

skillnad om det är en allmän upplysning till hela befolkningen, till vissa grupper eller till 

enskilda. I vissa grupper är det mer viktigt att det förankras för att manifestera lagens 

funktion (Mathiesen, 2005).  

Rättens icke åsyftade verkningar är inte angivna i lagstiftning eller dess förarbeten. Det 

kan ibland vara svårt att identifiera icke åsyftade verkningar (Mathiesen, 2005). De kan ta 

olika form, till exempel rätten kan ha en ”fördunklande verkan” det vill säga att en mer 

positiv bild av en situation målas upp (Mathiesen, 2005, s.74). 

Enligt Mathiesen kan rätten också användas som styrmedel till exempel för att lösa 

sociala problem eller mellanmänskliga förhållanden. ”För rättssociologin är det statens 

styrning av samhällsmedlemmarnas situation och beteende som är temat” (Mathiesen, 

2005, s.157). Ett annat styrmedel som staten har till sitt förfogande är de ekonomiska 

styrmedlen, tillexempel i form av stimulansmedel som ofta kombineras med lagstiftningen 

(Mathiesen, 2005). I vår studie är utgångspunkten framför allt teorin om rätten som 

styrmedel, men också teorierna om rättens latenta funktioner och samhällets påverkan på 

rätten. Vi intresserar oss också för Mathiesens teorier om var lagstiftningen landar och 

kommunikationens komplicerade process.    
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2.2 Teorier om anhörigas roll  

2.2.1 Twiggs modeller 

För att klargöra vilka behov av stöd anhöriga kan ha har Twigg (Twigg & Atkin, 1994) 

utvecklat fyra modeller för att beskriva de olika synsätt som den offentliga omsorgen har på 

anhöriga (eng. carers). Modellen utgår från hur man definierar anhöriga och om fokus på 

hjälpinsatser är på de anhöriga som vårdar en närstående eller på vårdtagaren själv. De fyra 

modellerna går in i varandra och förändras också över tid. Den första modellen kallar 

Twigg för anhöriga som resurser
2
 (”Carers as resources”). Här poängterar Twigg att det är 

de anhöriga som står för de flesta omsorgsinsatserna. Anhörigas insatser tas för givna och 

de anhöriga som utför den informella omsorgen ses som en resurs. Staten går bara in när 

det inte finns några anhöriga att tillgå. Definitionen av den anhörige är bred och både släkt, 

vänner och grannar kan ingå. I modellen ligger fokus på vårdtagaren, anhörigvårdaren finns 

med i bakgrunden som en viktig resurs men inget fokus hamnar på dem. Det finns en oro 

att staten måste ta över det som anses vara familjens ansvar (Twigg & Atkin, 1994, Sand, 

2007b). I den andra modellen ses anhöriga som medarbetare (”Carers as co-workers). Vård 

och omsorg av vårdtagaren är ett samarbete mellan den informella och formella omsorgen. 

Definitionen av den anhörige är bred men man ställer den närmast anhörige i centrum. 

Modellen utgår från att den anhörige ställer upp frivilligt som vårdare. Man fokuserar på 

vårdtagaren som får vård av hög kvalitet men modellen lyfter också fram anhörigas behov 

av stöd och uppmärksamhet - dock inte som en oberoende part - så att de ska orka fortsätta 

ta hand om sina närstående (Twigg & Atkin, 1994, Sand, 2007b). I den tredje modellen ses 

anhöriga som klienter (”Carers as co-clients”). Här uppmärksammas anhörigvårdares egna 

behov av hjälp och stöd. Definition av den anhörige är smal och stödet riktar sig till ett 

begränsat antal anhöriga som ger de mest omfattande vård- och omsorgsinsatserna. 

Fokusen på den anhörige kan ibland innebära att vårdtagarens behov kommer i andra hand. 

I den fjärde modellen fokuseras på anhöriga och vårdtagare som två skilda parter – Twigg 

kallar det för ”the superceded carer”. Syftet med stöd och hjälpinsatser är att öka 

oberoendet av både vårdtagare och anhörigvårdare. Stöd här kan även betyda att man 

stödjer en anhörig som vill sluta vara anhörigvårdare (Twigg & Atkin, 1994, Sand, 2007b). 

Twigg poängterar att olika yrkesgrupper har olika synsätt på anhöriga. Twigg menar att 

personal inom hälso- och sjukvård brukar se anhöriga som en resurs, medan personal inom 

socialtjänsten brukar se anhöriga som klienter (Twigg & Atkin, 1994).  

Sand (2007b) har jämfört Twiggs modell med svenska förhållanden. Hon poängterar att 

stöd som hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet är behovsbedömda insatser som 

beviljas till vårdtagaren.  Då är det likt Twiggs resursmodell, vårdtagaren som står i fokus 

och den anhörige är mindre viktig. Det finns inte någon formell utredning av de anhörigas 

behov och den anhörige ”blir osynliggjord genom fokuseringen på den hjälpbehövande” 

(Sand, 2007b, s.115). Sand menar att det är sällan en stödinsats riktas direkt till den 

anhörige. Man har uppmärksammat att anhöriga behöver stöd men när stöd ges direkt till de 

anhöriga då kan stödet ses främst som ett sätt att hjälpa den anhörige att orka fortsätta vårda 

sin närstående som i Twiggs medarbetaremodell. Omsorgen ses inte som ett gemensamt 

projekt. Sand menar att Twiggs klientmodell finns i utformning av anhörigstöd i Sverige. 

Anhörigas behov uppmärksammas och man erbjuder stöd men det saknas en genomtänkt 

plan som ligger till grund för stödet. En aktuell kartläggning av anhörigvårdare saknas som 

gör det svårt att hitta de anhöriga som behöver stöd. Sand har inte hittat någon 

                                                 
2
 Vi har använt oss av de översättningarna som Jegermalm (2002) har gjort av Twiggs modeller. Jegermalm 

kommenterar i sin text att han inte har funnit någon relevant översättning till den fjärde modellen: the super-

ceded carer.  
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undersökning som visar att Twiggs ”superceded carer”- modell brukar användas i 

utformningen av anhörigstöd i Sverige. Än så länge ser man inte vårdtagaren och den 

anhörige som två skilda parter och det är inte vanligt att man erbjuder stöd till någon som 

vill upphöra att ta hand om sin närstående (Sand, 2007b). I denna studie har vi använt teorin 

för att förtydliga olika betraktelsesätt som framkommer i denna studies resultat. 
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3 Lagstiftning 
Vi studerar främst regleringen av anhörigstöd i Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 10 §. 

Inledningsvis beskriver vi kort den rättsliga regleringen av relationen mellan staten och 

kommunerna. Socialtjänstlagen är en nationell lag som reglerar kommunernas ansvar och 

befogenheter inom socialtjänsten. Vi beskriver kort bakgrunden till SoL:s tillkomst för att 

sätta in regleringen av anhörigstödet i sin kontext.   

I Regeringsformen 1 kap. 1 § regleras den kommunala självstyrelsen. Den kommunala 

självstyrelsen innebär att kommunerna har stort handlingsutrymme när det gäller 

utformningen av sina verksamheter. Staten kan begränsa kommunernas 

självbestämmanderätt genom bl.a. speciallagstiftning som Socialtjänstlagen är ett exempel 

på. Den 1 januari 1998 infördes en särskild lagregel gällande anhörigstöd som riktar sig till 

kommunerna i landet och syftar till att underlätta arbetet för anhörigvårdare. Lagregeln 

anger att kommunernas socialnämnder bör underlätta för dem som vårdar närstående som 

är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder. Lagregeln om anhörigstöd 

infördes efter ett omfattande och långdraget utredningsarbete där anhörigas insatser för 

omsorgen om äldre och funktionshindrade lyfts fram. Lagen är inte tvingande för 

kommunerna och ger inte heller någon rättighet för den enskilde anhörige.  

3.1 Socialtjänstlagens tillkomst 

1968 tillsattes en utredning för att göra en allmän översyn av den sociala vårdlagstiftningen. 

Socialutredningens uppdrag var att se över om det gick att föra samman de olika sociala 

lagarna och att på så sätt samordna socialvården. Lagstiftningen skulle också anpassas till 

samhällsförändringen och utvecklingen av vård och omsorgsmetoder. Utredningen 

utmynnade i ett förslag som skulle ge kommunerna möjlighet att samordna den sociala 

verksamheten i kommunen. Förslagen antogs som lag 1970. Under 1970-talet pågick ett 

omfattande utredningsarbete som efter ett betydande remissförfarande utmynnade i ett 

slutbetänkande Socialtjänst och socialförsäkringstillägg, SOU 1977:40. Betänkandet 

innehöll förslag till genomgripande förändringar av lagstiftningen inom 

socialvårdsområdet. Förslaget ledde slutligen till regeringens proposition om socialtjänsten 

1979/80:1. ”Varje kommun skall svara för socialtjänsten inom sitt område” (Prop. 

1979/80:1, s.1). Riksdagen antog i juni 1980 förslaget till ny socialvårdlagstiftning som 

kallas Socialtjänstlagen (1980:620). Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft den 1 januari 

1982 och ersatte då barnavårdslagen (1960:97), nykterhetsvårdslagen (1954:579) och 

socialhjälpslagen (1956:2). SoL utformades som en målinriktad ramlag som gäller för hela 

vårdområdet. I propositionen poängteras att en helhetssyn på den enskilde eller gruppers 

totala situation bör prägla socialtjänsten. En annan hörnsten var frivilligheten och att 

”verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet” 

(1 § SoL). Kommunen har det yttersta ansvaret för socialtjänsten inom sitt område och skall 

tillse att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Inom denna ram 

får kommunen i stort sett utforma verksamheten efter de förutsättningar och behov som 

råder (Prop. 1979/80:01, s.1f). I propositionen understyrks också socialtjänstens ansvar 

angående samhällsplanering, information och uppsökande verksamhet. Även individuellt 

inriktade insatser mot barn och ungdom, äldre människor och människor med handikapp 

regleras i särskilda paragrafer. En central föreskrift är bestämmelsen om den enskildes rätt 

till  

bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt om hans behov inte kan tillgodoses 

på annat sätt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 
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levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser för ett 

självständigt liv (Prop. 1979/80:01, s.2).  

Lagen föreslås också reglera att socialnämnden i sin verksamhet bör skapa gynnsammare 

förutsättningar för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med andra (Prop. 

1979/80:01, s.2).  

I 18 § i 1980 års SoL reglerades socialnämndens ansvar för omsorgen om äldre 

människor. Syftet med insatser för äldre anges i paragrafen. Normalisering, 

självbestämmande och valfrihet är grundläggande krav i utformning av insatser. 

Socialnämnden ska skapa förutsättningar så att det underlättar för de äldre att bo kvar 

hemma, den så kallade normaliseringsprincipen. De ska även vidta åtgärder som syftar till 

att de äldre kan leva så normalt som möjligt, till exempel genom att tillse att det finns de 

sociala tjänster och de tekniska hjälpmedel som behövs för att känna trygghet och 

handlingsfrihet. Socialnämnden har också till uppgift att bidra till att bryta isolering och 

skapa möjligheter för de äldre till gemenskaper med anhöriga och andra. I 19 § anges att 

när insatserna i hemmet inte räcker till ska äldre kunna erbjudas annat boende med högre 

omsorgsgrad. I paragrafen fastställs kommunens skyligheter att inrätta sådana bostäder, så 

kallade servicehus. I samband med detta försvann begreppet ”ålderdomshem” (Prop. 

1979/80:01, s.532f).  

3.2 Anhörigparagrafens tillkomst 

I 1980 års Socialtjänstlag fanns alltså ingen reglering av anhörigstöd. I regeringens 

proposition, 1987/88:176 Äldreomsorgen inför 90-talet, behandlades frågan om ett 

förbättrat stöd till anhöriga och bedömningen gjordes att kunskaperna om den informella 

vården måste förbättras bland omsorgspersonal och andra berörda. I propositionen uttalades 

att: 

Kommunerna bör undersöka vilka stödinsatser från samhällets sida som den som 

vårdar en närstående har behov av och i sin planering beakta dessa behov. 

Primärvården och den sociala hemtjänsten bör använda sina resurser på ett sådant 

sätt att den som vårdar en närstående ges bästa möjliga stöd. Huvudmännen för 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör aktivt informera om det stöd som kan 

erbjudas närståendevårdarna (Prop. 1987/88:176, s.91). 

Regeringen poängterade att närståendevårdares insatser ska grundas på frivillighet och ses 

som ett komplement till samhällsinsatserna. Regeringen påpekar i propositionen 

omfattningen av närståendes insatser som i studier visat sig vara två till tre gånger större än 

samhällets insatser. I propositionen anges att närstående kan vara anhöriga, grannar, vänner 

med det är ofta maka/make, dotter eller son som utför den informella hjälpen i det tysta. 

Tidvis upplever dessa närstående en stor psykisk påfrestning, känner sig ofta ensamma och 

isolerade. Särskilt svårt är det för de närstående som vårdar en person med åldersdement 

beteende (Prop. 1987/88:176, s.91f). De vårdande närstående saknar stöd från primärvård 

eller socialtjänst. I propositionen poängteras att samhället bör skapa ”bättre förutsättningar 

för människor som önskar engagera sig i vård av anhöriga i hemmet” (Prop. 1987/88:176, 

s.91). Samhällets service- och vårdansvariga behöver förbättra sina kunskaper om den 

informella vården och undersöka vilka stödinsatser som de närstående har behov av. Redan 
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för tjugo år sedan angavs i propositionen att landsting och kommun bör i sin planering 

lägga stor vikt vid utformningen av stödet till närståendevårdare (Prop. 1987/88:176, s.92). 

Regeringen lyfter också fram jämställdhetsperspektivet genom att uppmärksamma att 

det av tradition oftast är kvinnor som vårdar sina anhöriga. Det anses viktigt att följa 

utvecklingen och vara uppmärksam på risken att ökande krav ställs på närstående när 

tyngden ligger på att äldre i ökad utsträckning skall kunna välja att bo kvar hemma, även 

när hjälpbehoven är stora. Risken är, framhålls i propositionen, att kvinnor avstår från 

yrkesarbete på grund av informella vårdinsatser. Regeringen efterfrågade redan då en 

individuell stödplan där det klart bör framkomma vilka insatser samhället kan stå för och ge 

den vårdande närstående chansen att överväga hur stor del denne är beredd att åta sig (Prop. 

1987/88:176, s.92f). 

I propositionen ges flera exempel på stödinsatser till närstående vårdare: avlösning, 

psykologiskt stöd och gruppsammankomster. Frågan om avlösning lyfts särskilt av flera 

remissinstanser. Avlösning anses i propositionen vara viktigt för att närståendevårdarna ska 

kunna leva ett eget liv och inte bli allt för bundna till vårdtagaren. Avlösning ska kunna 

erbjudas både planerat och med kort varsel, i form av personalinsatser såsom hemtjänst, 

dagverksamhet eller växelvård. Den enskilde vårdtagarens önskemål är det som, enligt 

propositionen, styr hur avlösning utformas. När det gäller det psykologiska stödet bör en 

särskild kontaktperson utses som närståendevårdare kan få personligt stöd av. 

Gruppsammankomster för närståendevårdare ger också värdefullt stöd och där kan 

frivilligorganisationer göra en stor insats men det är fortfarande kommunen som ansvarar 

för ett tillräckligt stöd. Ansvaret får inte läggas på frivilligorganisationer. I propositionen 

föreslås att regeringen satsar 10 miljoner kronor årligen under två år för att stimulera 

kommunerna att utveckla stöd till anhöriga (Prop. 1987/88:176, s.93). 

I Socialtjänstkommitténs huvudbetänkande föreslogs att lagfästa socialtjänstens ansvar 

att ge stöd till anhöriga som en markering från samhället att omsorgen om de äldre ska 

utformas som ett samarbete mellan samhällsomsorg och de närstående. Det kontrakt som 

anses finnas mellan den enskilde och samhället som handlar om de förväntningar som ställs 

på respektive part, det ”sociala kontraktet”, är utgångspunkt när anhöriga efterfrågar en 

motprestation i form av stöd från samhället eftersom deras insats är värdefull ur 

samhällsekonomisk synvinkel (SOU 1994:139, s.328ff).  

3.2.1 En ny bestämmelse om stöd till anhöriga föreslås 

I propositionen (Prop. 1996/97:124) som följde av Socialtjänstkommitténs arbete att göra 

en bred översyn av 1980 års socialtjänstlag föreslås vissa ändringar av lagen.  En ny 

bestämmelse om stöd till anhöriga föreslås: ”Socialtjänsten bör genom stöd och avlösning 

underlätta för närstående som vårdar långvarigt sjuka, äldre och människor med 

funktionshinder. En ny bestämmelse med detta innehåll införs i socialtjänstlagen”. (Prop. 

1996/97:124, s.130). Enligt propositionens förklaring till vad som avses: 

Med anhörig anges:  

den person som inom familje- eller släktkretsen bistår en annan. Ibland förekommer 

också att grannar och vänner träder in i anhörigas ställe och antar ”funktionen” 

som anhörig. Därför bör i lagtexten talas om närstående som är ett vidare begrepp 

(Prop. 1996/97:124, s.132) 
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Med anhörigomsorg avses: 

olika former av hjälpinsatser som ges av anhöriga till personer som på grund av 

sjukdom eller funktionshinder behöver sådana i sin dagliga livsföring (Prop. 

1996/97:124, s.132). 

Med begreppet anhörigstöd avses: 

Med anhörigstöd (eller stöd till anhöriga) avses olika insatser som primärt syftar 

till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation (Prop. 

1996/97:124, s.132). 

Motiven för regeringens förslag är som tidigare presenterats i propositioner att anhöriga 

”svarar för betydande hjälp och stödinsatser till äldre och personer med funktionshinder” 

(Prop. 1996/97:124, s.131).  Återigen hänvisar regeringen till forskning som visat att 

anhöriga svarar för två till tre gånger samhällets insatser till äldre (Prop. 1996/97:124, 

s.131). Regeringen pekar även på att den offentliga sektorns neddragningar har lett till att 

anhöriga får ta större ansvar (Prop. 1996/97:124, s.39). De anhörigas uppgifter kan bestå i 

socialt stöd och tillsyn, praktisk hjälp med hushållsgöromål, personlig omvårdnad och 

sjukvårdande uppgifter (Prop. 1996/97:124, s.131).  I propositionen redogörs även för hur 

familjens roll har förändrats under de senaste decennierna med nya familjekonstellationer 

och menar att detta aktualiserar frågan om framtidens informella omsorg (Prop. 

1996/97:124, s.38f).  Anhörigas insatser ses som en viktig resurs som är värd att skydda 

och stödja (Prop. 1996/97:124, s.31). I propositionen uppmuntras också frivilligt socialt 

arbete som ett resurskomplement till den offentliga omsorgen men också som ett 

välkommet stöd till de anhöriga (Prop. 1996/97:124, s.131). I propositionen uppger man 

vidare att det stöd och hjälp som anhöriga efterfrågar är i första hand avlösning i olika 

former. De anhöriga efterfrågar också en kontaktperson på socialtjänsten och ett 

respektfullt bemötande från samhället. Den psykiska belastningen som det innebär att vara 

en anhörigvårdare anges av de anhöriga själva som det tyngsta och svåraste. 

Anhöriggrupper där det ges möjlighet att ventilera sin situation kan vara ett bra stöd (Prop. 

1996/97:124, s.132f). 

Regeringen hänvisas till det tio år gamla förslaget (1987/88:176) där redan då frågan 

om förbättrat stöd till anhöriga behandlades och då regeringen förslog en rad åtgärder. 

Regeringen beskriver: ”Situationen för anhörigvårdare tycks dock, enligt den beskrivning 

Socialtjänstkommittén gjorde, inte ha förbättrats nämnvärt under senare år”. Regeringen 

menar att behovet av stöd till anhöriga kvarstår och fortfarande är en ”omsorg som sker i 

det tysta och det är ingen självklarhet att man som anhörigvårdare får hjälp och stöd från 

samhället” (Prop. 1996/97:124, s.131).  I propositionen beskrivs hur anhörigsituationen kan 

uppstå, man menar att man som anhörig på ett självklart sätt växer in i sin vårdande 

situation. Att behoven hos den närstående ökar och risken är att arbetsbördan blir stor utan 

att man märker det.  Regeringen hänvisar till en undersökning som Demensförbundet gjort 

som visar att många anhöriga inte har fått något stöd eller någon avlösning alls. Erfarenhet 

från olika projekt har visat att det är svårt att nå de anhöriga som skulle ha nytta av att få 

stöd men också att de är många anhöriga som avsäger sig stöd. Ju längre man vårdat sin 

närstående desto mer avskärmar man sig från hjälp och stöd (Prop. 1996/97:124, s.131f).  
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3.2.2 Regeringens motiv till förslaget 

Mot bakgrund av vad som angetts ovan anser regeringen att det är viktigt att  

synliggöra behovet av och utveckla stödet till anhörigvårdarna. Förslaget om en ny 

bestämmelse i socialtjänstlagen syftar till att markera vikten av att socialtjänsten 

tar ansvar för att ge stöd till anhöriga som vårdar långvarigt sjuka, äldre eller 

människor med funktionshinder (Prop. 1996/97:124, s.133). 

Regeringen vill lyfta fram de anhörigas insatser och ge dem stöd så att de klarar sitt 

omsorgsansvar, det är en ”politisk ambitionshöjning” (Prop. 1996/97:124, s.164). 

Regeringen anser också att tidiga stödinsatser för anhöriga kan förebygga framtida 

kostnader, bland annat i form av ”minskat utnyttjande av akutsjukvården” (Prop. 

1996/97:124, s.164f).  

I propositionen anges inte några närmare anvisningar om hur stödet ska utformas utan 

fastställer att stödinsatserna till anhöriga är en frivillig verksamhet för kommunerna. Den 

enskilde har alltså ingen möjlighet att ställa krav på någon särskild insats eller verksamhet 

(Prop. 1996/97:124, s.164). Anhörigstöd är inte tänkt som något nytt åtagande för 

kommunerna utan ska ses i ljuset av det ansvarsområde som redan åligger socialtjänsten. 

Kommunerna får utforma verksamheten på det sätt som de anser är lämpligt. Det viktiga är 

att den preventiva ansatsen är en utgångspunkt i utformandet av stödinsatser. ”Utvecklingen 

av en medveten strategi för anhörigstöd handlar om att hjälpa den anhörige att hjälpa innan 

också denne blir fysiskt eller psykiskt utsliten” (Prop. 1996/97:124, s.133).  Man poängterar 

också att kvalitet och flexibla lösningar ska genomsyra verksamheten (Prop. 1996/97:124, 

s.133).   

3.2.3 Remissvar 

Remissinstanserna hade synpunkter på regeringens förslag av varierande grad. De flesta var 

positiva till förslaget men kommunerna såg ett behov av ökade resurser. Några kommuner 

flaggade för att utformningen av förslaget kan inge förhoppningar hos anhöriga om 

ekonomiskt stöd och ansåg att det skulle klarläggas vad som avsågs med stöd. Flera 

instanser ansåg att socialtjänsten borde ha en skyldighet att ge anhöriga stöd och avlastning 

och föreslog därför att ”bör” skall bytas ut mot ”skall” i ordalydelsen. Sundsvalls 

kammarrätt påpekar att det inte är en rättighet att få stöd och avlösning. Några arbetstagar- 

och intresseorganisationer varnade för en ökad belastning på anhöriga och betonar 

frivilligheten i att vilja vårda och att vilja bli vårdad (Prop.1996/97:124, s.130).  

3.2.4 Lagändring 

Förslaget utmynnade i en ny bestämmelse i 5 § SoL (1997:313) om Socialnämndens 

uppgifter, som anger följande:  

Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar 

närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder. 

Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1998. Regeringen avsatte samma år 7,5 miljoner 

kronor till socialstyrelsen för att utveckla former för och innehållet i anhörigstödet.  

Per den första januari 2002 upphävdes dåvarande Socialtjänstlag (1980:620) till förmån 

för en ny Socialtjänstlag (2001:453). Lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad i 
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förhållande till 1980 års lag. I den nya lagen omdisponerades bestämmelsen gällande stöd 

till anhöriga till nuvarande 5 kap. 10 §. Innehållet i bestämmelsen ändrades dock inte. I 5 

kap. återfinns de gruppindelningar som man ville få bort genom 1980 års sociallag. Dessa 

gruppindelningar reglerar bestämmelser för olika grupper; barn och unga, äldre, människor 

med funktionshinder, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer. Kapitlet är adresserat till 

kommunerna och deras socialnämnder och anger ramarna för hur socialnämnderna ska eller 

bör agera när det gäller dessa speciella grupper. Snart efter lagändringen kom en stor 

diskussion över omsorg om de äldre och man diskuterade grundprinciperna för 

äldrepolitiken och i den följande propositionen (Prop. 1997/98:113) blev ”Anhörig 300” 

väldigt central. 

3.3 Stimulansmedel ”Anhörig 300” 

I propositionen ”Nationell handlingsplan för äldrepolitiken” (1997/98:113) fastställer 

regeringen tre grundprinciper för äldrepolitiken, att den ska vara: styrd av demokratiskt 

valda folksamlingar, skattefinansierad och tillgänglig efter behov inte efter hur mycket 

pengar den enskilda har. Målen för äldrepolitiken anges också: man ska kunna åldras i 

trygghet, leva så självständigt som möjligt och känna sig delaktig i samhället. Alla ska 

bemötas på ett respektfullt sätt och god vård- och omsorgsinsatser ska vara tillgängliga till 

alla. Regeringen menar att för att uppnå målen krävs ökat samarbete mellan staten, 

landstingen, kommunerna och olika parter på arbetsmarknaden samt de enskilda. 

Regeringen föreslår också en stor ekonomisk satsning inom äldreomsorg, bland annat vill 

regeringen satsa på till- och ombyggnad av äldrebostäder, ett förstärkt tillsynsarbete, 

äldreforskning, utbildning för förtroendevalda och särskilda utvecklingsmedel för att höja 

livskvalitet för anhöriga och äldre, det så kallade ”Anhörig 300”. 

Ökad livskvalitet för anhöriga och äldre stöds genom att särskilda utvecklingsmedel 

om 100 miljoner kronor årligen avses att anvisas för att stödja anhöriga och andra 

närstående. Samverkan med frivilliga organisationer är viktiga i sammanhanget 

(Prop. 1997/98:113, s.3).  

Meningen är att frivilligorganisationer och anhöriga tillsammans med kommunerna ska 

samarbeta för att utforma stödinsatser. Avsikten är att stödet ska ha en bred inriktning och 

inkludera de anhöriga som vårdar sina närstående och de som har sina närstående i särskilt 

boende. Stödet ska vara både praktiskt och psykosocialt utformat. Avlösning i olika former 

anses viktigt. Utöver införandet av ”Anhörig 300” som stimulansbidrag finns inga andra 

förslag angående anhörigstöd i propositionen.  

3.4 Första förslaget på skärpning av lagen 

Socialtjänstutredningen hade till uppgift att göra en översyn av vissa frågor i 1980 års 

socialtjänstlag, SOU 1999:97, Socialtjänst i utveckling. Utredningen föreslår en skärpning 

av skyldigheten för socialtjänsten att genom stöd och avlösning underlätta för dem som 

vårdar närstående. Syftet med samhällets anhörigstöd sammanfattas i tre punkter. Det ena 

är att uppmärksamma anhörigas situation, att samhället visar uppskattning till den anhörige 

som vill vårda en närstående. Det andra är att förbättra anhörigas livskvalitet utifrån den 

enskilde anhöriges behov och perspektiv. Det tredje är att genom utbildning, handledning, 

råd och stöd minska risken för utbrändhet bland anhöriga.  I detta sammanhang är det, 

enligt utredningen, viktigt att framhålla skyldigheten för kommunerna att ge stöd och att det 

inte får bli eller upplevas som ett krav på anhöriga (SOU 1999:97, s.280f). 
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Socialtjänstutredningen behandlar också frågan om anhörigstöd som en rättighet. Efter 

överväganden som gäller rättighetslagstiftning kontra skyldighetslagstiftning anser 

utredningen att anhörigstödet inte lämpar sig som en rättighet inom ramen för 

socialtjänstlagen. Bland annat påpekar utredningen att det finns flera komplicerade 

förhållanden som man måste ta hänsyn till. En svårighet är att bedöma relationen mellan 

vårdtagare och anhörigvårdare, är det alltid det optimala ur en enskild vårdtagares synpunkt 

att vårdas av sin anhörige? Utredningen klargör att vårdtagaren genom 6 § SoL (”Rätten till 

bistånd”) kan få sitt behov av bistånd prövat i förhållande till vårdtagarens vårdbehov. 

Biståndet kan bestå av till exempel växelvård eller stöd från hemtjänsten. Att biståndet i 

praktiken innebär en avlösning för den anhörige är en välkommen bieffekt, men det krävs 

att vården inte kan tillgodoses på annat sätt (SOU 1999:97, s.279f).   

Utredningen föreslår att anhöriga inte har rätt att få stöd av kommunen men kommunen 

är skyldiga att tillhandahålla stöd för anhöriga. Utredningen anför att preliminära 

erfarenheter visar att den nya bestämmelsen (1997:313 5 §) medfört att behovet att utveckla 

anhörigstödet både kvantitativt och kvalitativt ökat (SOU 1999:97, s.278).  

I proposition 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. föreslås en helt ny socialtjänstlag och 

där behandlas också förslaget från SOU 1999:97 att skärpa bestämmelsen angående stöd till 

anhöriga genom att göra kommunerna skyldiga att erbjuda stöd och avlastning. De flesta 

remissinstanser förordar i stort utredningens förslag. Många kommuner och även 

Riksrevisionsverket (RRV) anar ökade utgifter för kommunerna, RRV efterfrågar en 

beräkning av dessa kostnader. Handikappombudsmannen tillstyrker förslaget under 

förbehåll av en tydlighet i förarbetena angående individens rätt till självbestämmande, 

valmöjligheter och integritet (Prop. 2000/01:80, s.108). 

3.4.1 Avslag på lagskärpning 

Regeringen bedömer för närvarande förslaget om ytterligare förändringar i form av en 

skärpning som omotiverat. Det anses för tidigt att utvärdera om den lagändring (1997:313) 

och de stimulansmedel (Anhörig 300) som tillförts haft tillräcklig verkan. I propositionen 

(Prop. 2000/01:80 s.108f) redovisas hur det har gått med anhörigstödet så här långt. Många 

kommuner har utvecklat redan befintliga anhörigstöd, till exempel avlösning i form av 

växelvård och dagverksamhet men saknar nya och innovativa idéer. Några kommuner har 

dock provat nya stödformer såsom anhörigcentraler och anhöriggrupper. Det har också 

satsats en del medel på utbildning och information. Regeringen anser att utvecklingen av 

anhörigstödet är på rätt väg och bedömer att det kommer att fortsätta utvecklas i samband 

med satsningen som anges i propositionen 1999/2000:149 Nationella handlingsplan för 

utveckling av hälso- och sjukvården (Prop. 2000/01:80 s.108f). 

3.4.2 Beräknade ekonomiska konsekvenser 

Trots att regeringen bedömde en lagskärpning som omotiverat så inkom det flera motioner 

och betänkanden där en lagskärpning efterfrågades. Till exempel i Socialutskottets 

betänkande 2000/01:SoU18 där utskottet också efterfrågar en analys av de ekonomiska 

konsekvenserna av en lagskärpning (PM S2004/6120/ST s.1). I Socialdepartementet 

Promemoria S2004/6120/ST: Stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående – 

alternativa lagändringar samt analys av de ekonomiska konsekvenserna analyserar 

socialdepartementet de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna om regeringen skulle 

ändra lydelsen i SoL 5:10 från ”bör” till ”ska” så att kommunerna blir skyldiga att erbjuda 

stöd till anhöriga.  I PM:et beräknas antalet anhörigvårdare tillsammans med en beräknad 

efterfrågan på anhörigstöd och vad det skulle kunna kosta att erbjuda anhöriga olika typer 

av stöd. Det finns olika scenarion beroende på hur mycket stöd kommunerna skulle 

erbjuda.  
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De beräkningar som gjorts inom socialdepartementet visar att en lagreglering av 

anhörigstödet skulle innebära stora ekonomiska åtaganden. Beroende på 

omfattningen av stödinsatserna rör det sig om kostnader för år 2004: Max 6,6 

miljarder kronor – min. 1,4 miljarder kronor och för år 2010: Max 9,0 miljarder 

kronor – min. 2,0 miljarder kronor (Socialdepartementet PM: S2004/6120/ST, 

s.22). 

3.5 Förstärkt stöd till anhöriga 

Proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 

innehåller regeringens 10-årsplan för utveckling av vård och omsorg om äldre. En 

gemensam och nationell syn på behovet av utveckling anses viktig. Regeringen vill tillföra 

stimulansmedel för att utveckla nya initiativ och stimulera en ambitionshöjning inom 

omsorgen om de äldre (Prop. 2005/06:115, s.1). I propositionen föreslår regeringen en rad 

förändringar bland annat föreslås att anhörigomsorgens insatser bör premieras och stödjas 

(Prop. 2005/06:115, s.155ff).  Flera av förslagen har tidigare nämnts i propositioner och 

utredningar (till exempel: Prop. 1987/88:176, Prop. 1996/97:124, Prop. 1997/98:113, SoU 

1999:97). Regeringen föreslår förstärkt stöd till anhöriga som vårdar närstående genom 

”välbyggd och välfungerande offentlig äldreomsorg” (Prop. 2005/06:115 s.156) som anses 

vara det bästa sättet att stödja anhöriga. Ur ett jämställdhetsperspektiv, anser regeringen, att 

ett förstärkt stöd till anhöriga också innebär en förbättrad situation för kvinnor eftersom 

kvinnorna står för 70 procent av anhöriginsatserna (Prop. 2005/06:115 s.156f).  

Regeringen anger att anhörigas omsorgsinsatser ökat kraftigt under 1990-talet och anser 

att det finns två förklaringar till det. De äldre multisjuka har tagit mer av den kommunala 

omsorgens resurser i anspråk och de som har mindre omfattande behov lämnas utanför. 

Den andra förklaringen är många kommuners uppstramade riktlinjer i bedömningen av 

rätten till tillexempel hemtjänst eller särskilt boende. Det poängteras att hjälpen till en 

närstående är en frivillig insats och att kommunerna inte kan avslå en ansökan om t.ex. 

hemtjänst för att det finns anhöriga att tillgå som kan tillfredsställa omvårdnadsbehovet 

(Prop. 2005/06:115, s.156). 

Regeringen föreslår att genom ökat statsbidrag förmå kommunerna att utveckla det 

varaktiga stödet och infrastrukturen för anhörigstöd och göra det mer tillgängligt. 

Regeringen menar att genom samarbete mellan frivilligorganisationer, kommunerna och 

landstingets verksamheter och genom uppsökande verksamhet kan kommunerna få en ökad 

kunskap om anhöriga och deras behov (Prop. 2005/06:115, s.158). Regeringen föreslår för 

att öka kunskapen om och underlätta för planering bör ett ”nationellt kompetenscentrum för 

forskning och utveckling kring anhöriga” (Prop. 2005/06:115 s.159) organiseras. 

”Information och kunskap om kommunernas anhörigstöd är begränsade” (Prop. 

2005/06:115 s.160) vilket bland annat beror på bristen på dokumentation. Regeringen lyfter 

fram vikten av att regelverket ses över så att en förbättrad dokumentation kan utvecklas. 

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla metoder för att årligen följa utvecklingen av 

anhörigstöd i kommunerna (Prop. 2005/06:115 s.159f).  

3.6 Nytt förslag på skärpning av lagen  

Socialdepartementets promemoria Ds 2008:18 – Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer 

närstående huvudsakliga innehåll gäller den lagskärpning som syftar till att ”förtydliga att 

socialnämnden ska erbjuda stöd eller avlösning för att underlätta för de personer” (Ds 

2008:18, s.5) som vårdar och stödjer närstående. Vidare anses att Socialstyrelsen bör få 
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uppdraget att ”utarbeta vägledning till stöd för tillämpningen av lagstiftningen” (Ds 

2008:18, s.5). Ändringen föreslås gälla från 1 januari 2009. Promemorians 

författningsförslag för ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 10 § (Ds 2008:18, s.7) 

 

Nuvarande lydelse:    Föreslagen lydelse: 

 

Socialnämnden bör genom stöd 

och avlösning underlätta för 

dem som vårdar närstående 

som är långvarigt sjuka eller 

äldre eller som har 

funktionshinder. 

 

 Socialnämnden ska erbjuda 

stöd eller avlösning för att 

underlätta för de personer som 

vårdar en närstående som är 

långvarigt sjuk eller äldre eller 

stödjer en närstående som har 

funktionshinder. 

 

Socialdepartementet anger i bakgrunden till lagförslaget att ett stöd till anhöriga är 

värdefullt både ur samhällets och den enskilde anhöriges perspektiv. För den anhörige 

handlar det om att få uppskattning och stöd för det insatser som man gör. För många som 

vill bo kvar i det ordinära boendet är en anhörig som stödjer en förutsättning. De anhörigas 

behov av vila och egen tid lyfts fram som ett stort behov (Ds 2008:18, s.9). För att öka 

livskvaliteten för både de som vårdar och de som vårdas behöver deras situation underlättas 

genom olika stödformer som har god kvalitet (Ds 2008:18, s.10). Enligt 

Socialdepartementet svarar anhöriga för 70 procent av den totala hjälpvolymen för personer 

över 75 år som bor hemma (Ds 2008:18, s.10). Socialdepartementet redovisar från ULF-

undersökningen 2002/03 att nästan var fjärde person som är över 55 år är en informell 

hjälpgivare (Ds 2008:18, s.11). Socialdepartementet beskriver också att man på senare tid 

uppmärksammat att vårdandet inte enbart ses som en belastning utan även är en positiv och 

meningsfylld uppgift (Ds 2008:18, s.14). Det poängteras att utformningen av stödet skall 

passa både den anhörige men också den närstående som vårdas. Att vårdandet är frivilligt 

(Prop. 2005/06:115) som åtagande för den anhörige är en viktig del att ta hänsyn till (Ds. 

2008:18, s.20). I skälen till förslaget poängteras att syftet med förslaget inte är att ”tvinga 

anhöriga att utföra mer insatser utan underlätta för dem som av fri vilja utför insatser” (Ds 

2008:18, s 33). Hjälpen till en närstående är en frivillig insats och att kommunen inte kan 

avslå en ansökan om t.ex. hemtjänst för att det finns anhöriga att tillgå som kan 

tillfredsställa omvårdnadsbehovet (Ds 2008:18, s.20).   

Genom att ge både allmänt och individuellt anpassat stöd kan psykisk och fysisk ohälsa 

hos de anhöriga förebyggas, ”den preventiva ansatsen ska vara utgångspunkten för ett 

tydligare anhörigstöd” (Ds 2008:18, s 33). Socialdepartementet gör i PM:et en genomgång 

av de stöd som finns och ger exempel på stöd som kan utvecklas ytterligare. 

Socialdepartementet menar att stöd till anhöriga ska ”kännetecknas av individualisering, 

flexibilitet och kvalitet” (Ds 2008:18, s.33). För detta krävs att anhörigas behov identifieras 

och att stödet anpassas efter detta, det ska vara varaktigt samt kontinuerligt utvärderas. Det 

förutsätter också goda kunskaper hos handläggare och personal som utför insatserna (Ds 

2008:18, s.34). Socialdepartementet anger som ett av huvudskälen till lagändringsförslaget 

att: 

Frågan om anhörigstöd är en förtroendefråga. Anhöriga måste känna förtroende 

för att samhället har insatser att erbjuda när de behöver sådana. Det är dags att 

erkänna anhörigas arbetsinsatser och att detta också avspeglas i lagstiftningen (Ds 

2008:18, s.35)      
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I PM:et från Socialdepartementet beskrivs olika typer av stöd och avlösning. De lyfter 

fram vikten av att anhöriga ska känna respekt och delaktighet och ett erkännande för de 

insatser som de gör i kontakten med de professioner som de möter i sin roll som 

anhörigvårdare. Följande citat illustrerar socialdepartementets tanke: 

Erkännande, respekt och delaktighet är kanske det allra viktigaste, enklaste och 

mest efterfrågade stödet till anhöriga. Det gäller i kontakten med sjukhuspersonal, i 

primärvården, i hemtjänsten och i anhörigas kontakter med personalen i det 

särskilda boendet (Ds 2008:18, s.35). 

Socialdepartementet poängterar att stödet kan ges av kommunerna och olika 

frivilligorganisationer. Kommunen kan ha en förmedlande roll mellan anhöriga och 

frivilligorganisationer (Ds 2008:18, s.37). 

Socialdepartementet klargör också vad socialtjänstlagen (2001:453) säger om rätten till 

bistånd (4 kap. 1 § SoL) i förhållande till 5 kap. 10 §.  De tydliggör att ”paragrafen grundar 

inte i sig någon rätt att få stöd och hjälp” (Ds 2008:18, s 38). I SoL är det endast 4 kap. 1 § 

som ”grundar rätt för enskilda personer att få bistånd till exempel stöd, vård och 

behandling” (Ds 2008:18, s.38). Nuvarande lydelse innebär att kommunerna delvis frivilligt 

erbjuder stöd till anhöriga, det nya förslaget skulle innebära att kommunerna måste erbjuda 

stöd för att underlätta för anhöriga.  

Socialdepartementet visar på problemet med att föra statistik och att göra uppföljningar 

då möjligheten att dokumentera är begränsad. De bedömer att det är väsentligt att 

kommunerna dokumenterar om kommunerna har erbjudit en anhörig stöd eller avlösning 

för att få en samlad bild om de anhöriga får något stöd eller inte (Ds 2008:18, s.45f). 

Socialdepartementet förklarar syftet med bedömningen: 

Syftet med dokumentationen är bl.a. att den ska kunna användas av socialtjänstens 

personal som ett arbetsinstrument för den individuella planeringen, för 

handläggningen av ärendet, för genomförandet och för uppföljning av 

ärendehandläggningen och insatsen. Andra syften är att uppgifterna ska kunna 

användas som underlag för kvalitetssäkring, för att identifiera könsmönster, 

forskning och framställning av statistik (Ds 2008:18, s.46). 

Socialdepartementet redogör vidare regeringens syn på ekonomiska konsekvenser av 

förslaget. De anger att en besparing i form av minskat resursnyttjande när det gäller 

särskilda boenden och akutsjukvård och om ”den anhöriga inte orkar eller vill utföra 

insatserna kommer kommunens kostnader att öka betydligt” (Ds 2008:18, s 50). 

Regeringen menar att lagskärpningen inte kommer att medföra några merkostnader för 

kommunen då skyldigheten att enligt 4 kap. 1 § SoL är att erbjuda den som behöver olika 

insatser. Att kommunerna föreslås få en skyldighet kan snarare innebära en besparing i 

form av att den närstående inte behöver kostsamma och omfattande insatser från 

kommunen. Regeringen påpekar att bidrag till kommunerna utgått under flera års tid för att 

utveckla stödformer. För innevarande år har sammanlagt 100 miljoner avsatts till 

anhörigstöd (Ds 2008:18, s.50f).  
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3.6.1 Remissvar 

Anhörigas riksförbund (AHR) (Fagerberg, 2008) tillstyrker i sitt yttrande 

socialdepartementets förslag (Ds 2008:18) men poängterar vikten av att alla former av 

anhörigstöd ska vara både ”individ- och situationsanpassade, flexibla och av god kvalitet”. 

De efterfrågar bland annat en förbättrad samverkan mellan olika aktörer och den anhörige. 

Landstingets ansvar bör tydliggöras i Hälso- och sjukvårdslagen. När det gäller avlösning 

efterfrågar AHR en bättre kvalitet och anser att Socialstyrelsen borde få uppdraget att följa 

kvaliteten. AHR anser att lydelsen ”…stöd eller avlösning..” kan missförstås och menar att 

avlösning är en form av stöd och föreslår därför att lydelsen istället ska vara   

”….socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta…”.  AHR anser att fortsatt riktade 

stimulansmedel till utvecklandet av anhörigstödet är en förutsättning för en bredare 

utveckling, de vill också att anslaget ska öka (Fagerberg, 2008). Socialstyrelsens yttrande 

(Dnr 60-3915/2008) innehåller en rad synpunkter. Bland annat anser Socialstyrelsen att det 

på flera områden behövs klarlägganden. Det är till exempel viktigt att klarlägga att en 

skyldighet för socialnämnden inte innebär någon individuell rättighet för den enskilde. De 

vill också att vuxna barns skyldigheter mot föräldrar, en bestämmelse som upphörde 1957, 

bör tydliggöras. Vidare behöver klarläggas med hänsyn till vissa lagstadgade skyldigheter 

”om frivilligorganisationen är uppdragstagare till kommunen eller om det är något som 

organisationen utför som frivilligorganisation” (Dnr 60-3915/2008 s.4). Socialstyrelsen tar 

också upp i sitt yttrande sekretessfrågor som behöver klargöras mer. Socialstyrelsen anger 

också att användningen av vissa centrala begrepp behöver tydliggöras, närstående/anhöriga 

och vård/ge omsorg är sådana begrepp. Socialstyrelsen föreslår att rubriken 

”Anhörigvårdare” i nuvarande 5 kap. 10 § SoL ändras till ”Stöd eller avlösning till 

närstående”. Socialstyrelsen anser att ett förtydligande när det gäller att man kan ge avslag 

på ansökan om hemtjänst som gäller hushållssysslor om den andra makan kan tillgodose 

dessa behov är viktigt (Dnr 60-3915/2008). 

http://www.ahrisverige.se/
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4 Politiker och tjänstemän om anhörigstöd 
Följande avsnitt är resultatet av åtta intervjuer med politiker och tjänstemän i några 

kommuner i Stockholms län.  

4.1 Anhöriga som grupp och dess omsorgsfunktion 

Alla intervjupersoner hade svårt att identifiera anhöriga som en särskild grupp. Efter en 

stunds eftertänksamhet framkommer från både politiker och tjänstemän en beskrivning av 

anhöriga som grupp i samhället som en mycket bred, stor och betydelsefull grupp. De 

beskrivs som en grupp som är speciell i pensionärskollektivet och att de insatser de gör 

behöver lyftas fram. De beskrivs också som utsatta, sårbara och oroliga.  En politiker 

illustrerar detta på följande viss:  

Det är ju en väldigt utsatt grupp, sårbar på alla sätt och vis och just den där oron 

”vad händer om det händer mig någonting, vad händer då?”   

Intervjupersonerna menar att de kämpar på, starkt och envist men de är också svaga. De 

ställer sällan krav och ser inte alltid sig själva som anhörigvårdare ”jag tar bara hand om 

min man, eller hur?” En intervjuperson anger att anhöriga som grupp är mer synlig idag 

jämfört med för tio år sedan, att anhöriga har blivit ett begrepp som kom i samband med 

lagstiftningen 1998 och ”Anhörig 300”. De flesta anser fortfarande att anhöriga är en 

anonym grupp som arbetar i det tysta. En av intervjupersonerna identifierade anhöriga som 

grupp på ett annorlunda sätt, hon förklarade sin syn på anhöriga i samhället som att familjen 

är en grupp där anhöriga ingår. 

Jag tycker inte att man kan se anhöriga som en särskild grupp i samhället, eftersom 

jag är inne på det här familjetänket så kan jag inte gärna tycka det. Anhörig, det är 

den roll man har i en familj när någon sviktar på något sätt. Som man går ut och in 

i. 

Anhörigas funktion i omsorgen om de gamla beskrivs av alla intervjupersoner som viktiga 

och de menar att samhället inte skulle fungera utan anhöriga i omsorgen. 

De har en bärande roll, för att om inte dom gjorde det dom gör, så skulle någon 

annan oftast vara tvungen att göra det genom samhällets insatser.  

För att illustrera hur omfattande anhörigas omsorg är och vad det betyder för Sveriges 

välfärd tar flera intervjupersoner upp forskning som visar att den ”informella vården står för 

två tredjedelar av all omsorg” och att de anhöriga gör ett dominerande arbete.  

Det är så mycket som de anhöriga gör. En viktig del. Sverige skulle gå omkull om 

anhöriga inte gör det de gör. 

De anhörigas omsorgsfunktion beskrivs som viktiga av intervjupersonerna på olika sätt. 

Dels beskriver de den besparing för samhället som det innebär med anhörigas omsorg. Dels 
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beskriver de också den känslomässiga omsorgsfunktion som inte går att ersätta med formell 

omsorg. Följande citat av en politiker och en tjänsteman visar delvis de olika synsätten: 

… det är en besparing om jag säger så, utan like. Jag vet inte vad det skulle kosta 

samhället eller kommunen om vi inte hade anhöriga som vårdade … För att inte 

tala om det känslomässiga, men om vi pratar om pengar så är det enorma 

besparingar genom att anhöriga vårdar.  

Ja, jag tycker att man har olika roller och delar, jag tycker att som anhörig så är 

man ju oersättlig i rollen, den som bryr sig och den som har en känslomässig 

relation och en kontakt sen lång tid tillbaka. Men jag tycker inte att man som 

anhörig ska behöva slita ut sig och behöva ta allt omvårdnadsarbete och känna att 

man måste ta hela ansvaret själv.  

Intervjupersonerna problematiserar omsorgsfunktionen och menar att det är svårt att 

definiera vad som är samhällets ansvar och vad som är en naturlig omsorgsfunktion om 

varandra. Det är svårt att se var gränsen går. De flesta intervjupersonerna uttryckte på flera 

sätt att det är naturligt att ta hand om varandra när man blir gammal. Följande citat 

illustrerar detta: 

Är man fortfarande gift och den ena blir sjuk så är det ganska naturligt att man inte 

blandar in samhället förutom att man kanske har lite avlösning och kanske lite 

städhjälp… Det är klart … jag tycker att så länge det är inom ett äktenskap så är 

det relativt oproblematiskt … det problematiska blir när de här döttrarna tvingas in 

i ett system… 

… det är kanske mer ett sätt att leva och åldras tillsammans också, att det ingår i 

livet. Precis som när man får barn, så tar man hand om sina barn, uppfostrar dem 

och vårdar dem och ser till att det blir så bra som möjligt och sen har vi våra gamla 

föräldrar eller make/maka och det ingår väl i livet också liksom att man hjälps åt. 

Och det kan vara olika under livets skede vem som hjälper vem.  

Men det är inte så lätt det där. Att säga att samhället, staten eller kommunen som 

ska ta över att vi tar hand om varann. Jag tycker det är naturligt att vi tar hand om 

varann både i familjen och att man tar ansvar för sina gamla föräldrar, eller för 

sina barn eller så. Och att det är en del av livet och att det då ibland kan bli tokigt 

att man då ska försöka översätta det i pengar eller översätta dem i 

samhällsinsatser. 
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Även om intervjupersonerna uttryckte att de ansåg att det är en naturlig del av livet att ta 

hand om sina närstående så menar de att det är ett frivilligt åtagande, det finns inget som 

tvingar dem. Två intervjupersoner poängterar detta: 

… det är ett val man gör att ta hand om sina anhöriga .... Det är lätt att säga att 

staten tvingar oss att ta hand om våra respektive, eller mamma, pappa … 

… det står väldigt ofta och det talas om att ingen är anhörigvårdare mot sin vilja … 

det är ingen som tvingas bara för att det är deras man. 

En av politikerna fångade upp anhörigas egna behov av stöd även om vårdandet av en 

närstående kan ses som en naturlig del av livet. Hon menade att det finns ”ett legitimt 

stödbehov”, att samhället inte kan begära att man ska klara sig utan stöd och hjälp. Hon 

anser därför att lagändringen legitimerar anhörigas stödbehov.  

Det där med legitimt stödbehov tycker jag är det absolut viktigaste … huvudsaken 

är att man vet att man har absolut rätt att få stöd när man behöver - det är därför 

att jag tycker att den här nya lagparagrafen är väldigt bra att det skärps till ”ska” 

– de ska ha stöd. 

4.2 Dagens utbud av anhörigstöd 

För att underlätta redovisningen av intervjupersonernas svar har anhörigstöd delats in i 

”indirekt” och ”direkt” stöd. Denna indelning betyder inte att det ena är bättre eller sämre 

än det andra. De direkta former av stöd innehåller oftast ordet ”anhörig”, till exempel 

”anhöriggrupper” och ”anhörigcirklar” emedan det indirekta stödet riktas till vårdtagaren 

men som kan fungera som anhörigstöd.
3
  

4.2.1 Indirekt stöd 

Intervjupersonerna anger många olika former av stöd, både indirekt och direkt stöd. Det 

indirekta stödet anges som biståndsbedömda insatser som riktar sig till vårdtagaren, men 

som i praktiken innebär en avlastning för den anhörige. Dessa biståndsbedömda stöd kan 

bestå av möjligheten för vårdtagaren att få komma till ett korttidshem eller vårdas någon 

vecka på korttidshem och sedan vårdas hemma växelvis. Vårdtagaren kan också beviljas 

bistånd i form av hemtjänst som en form av anhörigstöd. Vårdtagaren beviljas alltid bistånd 

i form av personlig omvårdnad om behovet finns men i en kommun även som 

serviceinsatser som ses som en form av utbytestjänster. 

Men en del anhöriga vill inte ha den hjälpen utan de säger ”jag vill sköta den här 

personliga omvårdnaden av min make/maka men jag skulle hellre vilja att jag fick 

lite hjälp med städningen” och då gör vi det, även om den friska anhörigvårdaren 

kanske skulle klara det själv och vi normalt inte skulle bevilja det men då vill man ju 

ha just den här hjälpen istället för den här personliga omvårdnaden som vi ju skulle 

                                                 
3
 Begreppen lånats från Jegermalm, 2002.  
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bevilja om dom ansökte om det. Och då tycker vi att så fyrkantig kan vi inte vara att 

vi säger ”att vi beviljar inte det som ni vill ha men vi kan bevilja det som ni inte vill 

ha”. 

Det kan också innebära att vårdtagaren beviljas bistånd i form av avlösning i hemmet 

ett antal timmar per vecka eller få vistas på dagverksamhet. Den anhörige får då tid och 

möjlighet att göra annat, till exempel gå till frisören eller liknande ärenden. Flera av 

intervjupersonerna uttryckte en viss frustration, en känsla av misslyckande, över att den 

anhörige har svårt att lämna över ansvaret för vårdtagaren till andra, att de anhöriga inte tar 

möjligheten att vila eller göra andra roliga saker.  De beskriver det som ett problem att de 

anhöriga ofta befinner sig på korttidshemmet när vårdtagaren är där i syfte att avlasta den 

anhörige. De beskriver också att den anhörige ofta är kvar hemma när de beviljats 

avlösning i hemmet. En politiker uttrycker sig på följande sätt: 

Men sen är det också det problemet att den anhörige som vårdar har väldigt svårt 

att släppa taget och lämna. Så ofta även om de får avlastning hemma så är den 

personen kvar hemma ändå. Växelvård fungerar dock på ett annat sätt för då 

lämnar man dem. Men då blir det ofta så att de går dit varje dag och äter 

tillsammans eller så. Men de får ändå möjlighet att göra något annat, frissan, 

klippa håret eller så. 

En annan politiker uttryckte förståelse för de anhörigas svårigheter att släppa taget i 

avlastningssituationer. Hon kände inte att det var ett misslyckat anhörigstöd, trots att den 

anhöriga vistas tillsammans med vårdtagaren hela dagen i avlastningssituationen men den 

anhöriga har i alla fall lämnat över ansvaret delvis: 

Växelvård är ju någonting som är väldigt bra när man kan få åka in 14 dagar till 

exempel på något korttidsboende, men vi har ju märkt att den anhöriga, den som 

bor kvar hemma, åker nästan varenda dag i alla fall till det här korttidsboendet. De 

kan inte koppla av utan den åker till den anhöriga och sitter där i timmar … Det är 

där man känner – det är svårt …. jag tror det är det värsta – just det där att släppa 

taget. …. Det är väl det att du kan sova lugnt en natt till exempel men annars så är 

det att det där att släppa – det går inte. ”Hur mår han? Eller hur mår hon? Jag 

måste åka dit en stund”. 

En av anledningarna till att det är svårt att lämna över ansvaret är de anhörigas upplevelse 

av brist på kvalitet. En intervjuperson beskriver att de i deras kommun använt en del av 

stimulansmedlen till att arbeta för att höja kvaliteten och statusen på arbetsuppgifterna och 

förbättra attityderna ute på arbetsplatserna, både på korttidsboende och inom 

hemtjänstgrupperna. Det finns en särskild undersköterska inom kommunen som arbetar 

med dessa frågor inom ramen för ett projekt som riktar sig till hela familjen, ett 

familjecenter för äldre.  
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Kommunens undersköterska har under de senaste åren fokuserat på att jobba med 

avlösning, att hitta bra metoder för avlösning i hemmet. Vi har tyckt att det varit 

svårt att få bra kvalitet på ”avlösning i hemmet”, alltså det har varit någonting som 

personalen har tyckt ha varit det tråkigaste och lägsta man kan göra är att åka hem 

till någon och sitta där i flera timmar. Det har varit väldigt låg status på det. Nu 

har hon under två år jobbat med att utveckla och hitta bra sätt att göra det på. 

Indirekt stöd kan också ha formen av ekonomiskt stöd. I en kommun finns möjlighet att få 

ett så kallat omvårdnadsbidrag. Bidraget utbetalas till vårdtagaren men förväntas lämnas 

över till den vårdande anhörige. Vissa kriterier måste uppfyllas; det personliga 

omvårdnadsbehovet måste uppgå till minst fem timmar per dag och den anhörige måste 

vara sammanboende med vårdtagaren. Indirekt stöd kan också vara icke-biståndsbedömt, 

till exempel i en kommun nämns ”Fixartjänsten”, det vill säga en person som kommer hem 

till äldre och hjälper dem med enklare göromål som att byta lampor, sätta upp gardiner och 

hämta saker från förrådet och så vidare, som en form av indirekt anhörigstöd. De menar att 

framförallt de anhöriga som bor långt borta har stor hjälp av detta stöd.  

4.2.2 Direkt stöd 

Alla intervjupersonerna valde att under intervjun lägga fokus på det mer direkta stödet. 

Direktstöd är ett icke-biståndsbedömt stöd som riktar sig direkt till anhöriga och innebär till 

exempel att anhöriga erbjuds att vara med i enskilda och gruppsamtal, utbildningar, 

föreläsningar och sociala sammankomster. Flera kommuner erbjuder någon form av 

mötesplats för anhöriga, till exempel café där de anhöriga har möjlighet att träffa andra i 

samma situation. De har också möjlighet att träffa professionell personal. Föreläsningarna 

och utbildningarna kan handla om till exempel inkontinens eller andra praktiska 

utbildningar som den anhörige kan ha nytta av. En av tjänstemännen beskriver behovet så 

här: 

Och då kan det vara olika former utav stöd man behöver, jag menar en sak är ju att 

få ett tidsutrymme för sig själv där man får prata med någon om sin situation men 

det är ju en annan sak att få kunskaper i den anhörigsituation som man är i, för att 

kunna vara den här personen som ger den här omsorgen. ”Vad är det nu för behov 

som den här personen som jag vårdar har?” Det kan ju vara alla möjliga former av 

funktionsnedsättningar och har man då aldrig arbetat med det tidigare, som många 

inte har, så blir ju det ett nytt jobb som man ska göra utan kanske ha fått utbildning 

i det.  

En annan tjänsteman menar att det finns olika behov beroende på om du är dotter/son eller 

om du är make/maka. Hon menar att barnen inte är intresserade av det mer sociala stödet 

utan har ett större behov av information och utbildning.  

...det kommer att ställas ett annat krav därför att de här döttrarna – de vill inte åka 

på bussresa det är ganska ointressant - de vill ha utbildning, utbildning snabbt… 
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Det direkta stödet kan också innefatta mer personligt stöd i form av kuratorskontakt, 

enskilda samtal med till exempel en demenssjuksköterska, men det kan också vara ett 

väldigt flexibelt anpassat individuellt stöd. En tjänsteman beskriver hur det fungerar i 

praktiken:  

Om vi tar de enskilda samtalen först så har jag de som kommer hit en gång i veckan 

för att prata med mig, att ha stödsamtal och sen har jag sådana som en dam som 

jag går stavgång med varje fredag ... Jag är väldigt individuell – jag har varit på 

bio, jag har varit med om att handla kläder. Det måste vara flexibelt – man kan inte 

vara inrutad så. 

Några intervjupersoner beskriver också nya former av anhörigstöd till exempel pågår försök 

med IP telefoni, utlandsresor och anhörigkort. IP telefoni underlättar för de anhöriga att ha 

kontakt med andra familjmedlemmar, andra anhörigvårdare samt med vårdpersonal. 

Utlandsresor ger de anhöriga möjlighet att resa bort antingen tillsammans med vårdtagaren 

eller medan vårdtagaren vistas på korttidsboende. Anhörigkortet är ett informationskort 

som visar att man är anhörigvårdare och man har en person som är beroende av en och 

väntar på en där hemma. Räddningstjänsten är informerad om anhörigkortets funktion.  

4.2.3 Ansvarsfördelning och samarbete med andra aktörer 

Flera av intervjupersonerna poängterar att kommunen ansvarar för att det finns ett 

tillräckligt anhörigstöd men menar att ansvaret för utbudets innehåll har utföraren, vare sig 

det gäller frivilligorganisationer eller entreprenörer. En av politikerna utrycker detta så här: 

…här ska det vara samhället som tar ansvar, men det (kravet
4
) måste vi släppa för 

det här civila samhället måste ju vara inblandat, särskilt när det gäller de här 

anhörigfrågorna. Det är jätteviktigt att alla engagerar sig och man kan inte säga att 

det måste vara kommunen … förutom att kommunen ansvarar för att det finns 

tillräckligt och man kan sen inte säga till Röda Korset ”men herregud så ska ni inte 

ha gjort”.  

För att kommunerna ska få projektmedel från länsstyrelsen finns ett krav att samverka med 

andra aktörer. Föreningar har sedan möjlighet att ansöka om projektpengar hos kommunen 

för olika aktiviteter för anhöriga. En av tjänstemännen beskriver hur kommunen genom de 

kriterier som föreningarna måste uppfylla för att få bidrag till sin verksamhet, bland annat 

föreningsetiska kriterier, tar ett visst ansvar för frivilligorganisationers verksamhet. En 

annan tjänsteman lyfter fram kommunens ansvar att samverka med andra aktörer: 

Kommunen ansvarar ju för det som kommunen erbjuder. Sen har kommunen ett 

ansvar att samverka i de olika nätverksmöjligheter som finns. Det optimerar på 

något vis det som är skattefinansierat och det som är frivillig verksamhet. 

                                                 
4
 Uppsatsförfattarna förtydligar vad som menas med ”det” 
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Resultatet visar att kommunerna har ett upparbetat samarbete med olika 

frivilligorganisationer, framförallt Röda Korset, Pensionärernas Riksorganisation och 

kyrkan nämns. Det framkom också att det pågår ett utvecklingsarbete kring 

samarbetsformerna i kommunerna och att de har kommit olika långt i det arbete. En av 

politikerna påpekar att det inte finns någon tradition kring att samarbeta kommun och 

frivilligorganisationer men samarbetet med frivilligorganisationerna lyfts fram som ett 

oumbärligt komplement till det kommunala utbudet.  

… så klarar man sig inte utan frivilliga – det behöver inte vara Röda korset – det 

kan vara PRO eller whatever. 

Det måste vara kommunen som har det större ansvaret – den saken är klar. Sedan 

kan frivilliga vara liksom grädden på moset. 

Alla intervjupersoner uttrycker att samarbetet med hälso- och sjukvården är undermåligt 

och behöver förbättras. Man har även här kommit olika långt när det gäller upparbetade 

samarbetsformer till exempel i någon kommun ingår sjukvården i ett projekt som vänder 

sig till anhöriga.  

4.2.4  Möjligheter att utvärdera och planera för anhörigstöd 

Att utvärdera anhörigstöd har visat sig svårt vilket också försvårar planeringen för 

framtiden. Intervjupersonerna menar att det är i stort sett omöjligt att föra kvalitativ statistik 

på specifikt anhörigas upplevelser av de anhörigstöd som erbjuds. En av tjänstemännen 

menar att det lämnas en enkät till dem som medverkat i någon gruppaktivitet men att de 

sällan får tillbaka dem. De brukarenkäter som de flesta kommuner har om äldreomsorgen 

särskiljer inte specifika frågor som rör anhörigstöd och anhörigvårdare. Tjänstemännen är 

skyldiga att skicka någon form av utvärdering till länsstyrelsen om de ansökt om och 

beviljats stimulansmedel för att utveckla anhörigstöd. Denna typ av utvärdering är inte 

enligt intervjupersonerna tillräckligt omfattande för att ses som värdefullt redskap. En av 

tjänstemännen uttrycker detta på följande sätt: 

Det finns annars ingen systematisk utvärdering, att man följer upp till exempel 

avlösningsplatserna hur de tycker att det varit … Jag har inte papper på detta; men 

jag tror att det är många som avsäger sig avlösning på grund av kvaliteten, och 

säger att dit vill jag inte åka igen.  

Någon form av kvantitativ statistik förs dock, med hjälp av ”pinn-systemet” där de kan få 

en uppfattning om hur många det är som utnyttjar anhörigstöd. En tjänsteman beskriver hur 

hon löser detta:  

Pinnar kan du använda. Det där med dokumentation är ju ett problem ….. det är 

vansinnigt att jag inte får dokumentera … 

En av politikerna menar att det finns ingen målbeskrivning av anhörigstödet vilket också 

försvårar utvärderingen. Två av tjänstemännen uttrycker en önskan om en framtida 

möjlighet att kunna dokumentera och föra statistik över anhörigstödet. En av tjänstemännen 
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pekar på att det är viktigt att kunna presentera bra utvärderingar till socialnämnden för att 

kunna motivera anhörigstöd i budgetplaneringen. 

4.3 Hur man hittar anhöriga och deras behov av stöd 

4.3.1 Kartläggning av anhöriga 

Frågan om hur socialtjänsten får kunskap om omfattningen på anhöriga som vårdar äldre så 

att de kan planera för anhörigstödet besvarades av samtliga med att de inte vet hur många 

som finns. Det framkom att det inte förs någon statistik, Den statistisk som kommunerna 

har om anhöriga som vårdar äldre, har insamlats från de olika typer av uppsökande 

verksamheter som bedrivs  

Några av intervjupersonerna nämner att de misstänker att de finns ett stort antal, 

”mörkertal”, anhöriga som det är svårt att identifiera. Några nämner att det kan bero på att 

anhöriga som vårdar en närstående själva inte identifierar sig som anhörigvårdare och då 

kan det vara svårt för kommunen att nå ut till dem. Det kan illustreras av följande citat: 

Sen finns det säkert en del som vi inte känner till och som vi inte når ut till, och de 

vet inte vi var de finns och de tar inte kontakt själva heller. De identifierar sig inte 

alltid som anhörigvårdare själva, heller. Och om de gör det så är det inte säkert att 

de vet vart de ska vända sig, eller ens tror att det finns något som skulle vara bra. 

När övergår man från att vara man/hustru till att vara anhörigvårdare? Det kan 

vara en verklig keypoint, för oss kan det vara tydligt men inte för dem själva. Att 

man inte ser sig som det, att man bara hjälper varann. 

Alla intervjupersoner anger olika typer av uppsökande verksamheter i sin strävan efter att 

hitta anhöriga som kan tänkas behöva stöd. Uppsökande verksamhet bedrivs till exempel 

genom projekt där kommunen tar kontakt med alla över en viss ålder. Dessutom sker det 

genom frivilligorganisationer, hemtjänst, pensionärsorganisationer, hälso- och sjukvården, 

kommunens info-center, biståndshandläggare och hemsidor och broschyrer. Kommunen 

ordnar särskilda senior- och anhörigdagar, medborgardialogträffar och trevliga 

sammankomster för att locka anhöriga. Att anhöriga tipsar varandra om anhörigaktiviteter 

är vanligt. Någon tjänsteman menade att alla som arbetar inom äldreenheten är 

”ambassadörer” för anhörigomsorgen.  

4.3.2 Kartläggning av behov 

En tjänsteman menar att de anhöriga ofta inte själva vet vad de ska efterfråga. Några 

intervjupersoner anger att de anhöriga som är äldre idag ställer inte så höga krav. De 

anhöriga som kommunen når ut till efterfrågar stöd i form av ”kort-varsel-platser” på 

korttidsboenden, flexibla lösningar till exempel kvällsöppet på mötesplatserna för anhöriga 

och individuellt anpassat stöd. Flera intervjupersoner poängterar att de anhöriga ska ha 

inflytande och känna delaktighet i utformningen av stödet men en menar att  ”Det är ju en 

sak vad man efterfrågar och en annan vad man erbjuds, det behöver ju inte alltid 

harmoniera”. Några intervjupersoner befarar att den kommande generation, 40-talisterna, 

förmodas ställa högre krav både kvantitativt och kvalitativt.  
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Sen är det ju så att den nya generationen äldre som kommer, deras 

familjebildningar och annat ser annorlunda ut. När 40-talisgenerationen kommer 

upp över 65, ja där är det ju mera skilsmässor och annat så där som gör att man 

kanske inte har de här långa förhållandena och är kanske inte lika självklart att 

man vårdar varandra och så. Och det kan säkert påverka, man kan också ha större 

krav på insatser i allmänhet, både kvalitet och kvantitet. 

En av politikerna uttryckte att hon trodde att det i framtiden även kommer att ställas krav på 

ekonomisk ersättning.  

Förövrigt så är det väl så att i regeln är det min generation då - vi tror att vi måste 

vårda utan att ha någon ersättning och jag har sett från nära håll kamrater där i 

det här fallet att mannen har slitit ut sig totalt och dör före henne nu ligger hon på 

äldreboende i stället. Så är det väl väldigt ofta. Man tror att man har lovat att leva 

ihop i hela livet så ska man slita tills man stupar. Jag tror att det blir annorlunda 

när de här 40-talisterna kommer och kräver någonting helt annat….. Ja och de 

kommer att ta hand om varandra men kräver ersättning i en annan utsträckning – 

den saken är klar. 

Både politiker och tjänstemän har egna förslag på hur man kan utveckla anhörigstödet i 

framtiden. Flera föreslår något slags seniorcenter, en mötesplats, där all kommunal 

verksamhet samlas tillsammans med frivilligorganisationer, olika serviceinrättningar och 

hälso- och sjukvård. Det föreslås också fler platser som kan beläggas med kort varsel på 

korttidsboenden men också avlösning i hemmet med kort varsel och utan 

biståndsbedömning. Detta skulle öka tryggheten för anhörigvårdare och vårdtagare. En 

tjänsteman beskrev hur man i en annan kommun i Sverige varit mycket generös med så 

kallade kort-varsel-platser. Detta ledde till att de anhörigas trygghet ökade genom att bara 

vetskapen om att det fanns möjlighet till snabb avlastning gjorde att platserna användes 

minimalt. En tjänsteman menade att ekonomisk ersättning kunde fungera som ”lockmedel” 

för att få grepp om omfattningen på anhöriga, ”det skulle finnas en vits med att kontakta 

oss”. Hon är dock skeptisk till sitt eget förslag och menar att: 

Därför är jag också lite tudelad till det här med omvårdnadsbidraget också, 

eftersom det på nåt sätt översätter någonting till pengar och det är inte säkert att … 

ja, nu var det så lite.. men att ändå få kontakten är viktigare än summan. Men sen 

är det ju en del som tycker att de får en bekräftelse när de får lite pengar, men det 

kan ju också vara så att man stadfäster rollen i familjen, att här är jag den som 

vårdar dig, jag får pengar för det. Det är inte helt plättlätt det här. 

Det är också önskvärt med ett förbättrat samarbete med husläkarmottagningarna och 

konkreta förslag från anhörigföreningen på vilken typ av stöd som efterfrågas. 
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När det gäller frågan om intervjupersonerna anser att behovet av stöd till anhöriga 

tillgodoses anses det vara omöjligt att svara på. De flesta svarar ”vet inte” och ”svårt att 

svara på” men två anser att behoven är tillgodosedda. 

4.4 Framtidens lagändring 

Kunskapen om innehållet i lagändringen varierade bland intervjupersonerna. De flesta hade 

liten kunskap om lagändringens konsekvenser när det gäller kommunens ansvar, planering 

och genomförande av anhörigstöd. En av tjänstemännen uttryckte sig så här: 

Ja, som jag har uppfattat det, utan att vara 100 % insatt så har jag förstått att det 

blir ett biståndsbeslut att få anhörigstöd. Rätta mig om jag har fel, men det är så jag 

har förstått. Vi säger så här, om det blir så att det blir biståndsbeslut så blir det 

väldigt uppenbart att då är det en tvingande lag för oss. Att tillse att det här är 

någonting som man kan ansöka om och det här är någonting som vi har skyldighet 

att fatta beslut om. 

Några intervjupersoner ansåg att lagändringen inte skulle betyda någon stor förändring i hur 

kommunen planerar och genomför anhörigstöd – ”vi planerar inget speciellt eller 

annorlunda”. En av tjänstemännen berättade också att Riksförbundet för anhörigkonsulenter 

anser inte heller att det kommer att bli någon stor förändring till följd av lagändringen. En 

annan tjänsteman uttrycker följande: 

Jag känner att vi har ett ganska bra tänk runt det här så att jag tror inte att det 

kommer att bli någon revolution, möjligtvis att politikerna får lite mer upp ögonen 

för vissa saker. 

Några av kommunerna hade antingen redan genomfört eller planerar att genomföra en 

undersökning eller kartläggning av det nuvarande anhörigstödet så att man har underlag för 

planering av anhörigstöd framöver när lagändringen träder i kraft. Som redogjorts tidigare 

pekar en av politikerna på möjligheten att lagändringen får en legitimerande effekt – att 

stödbehovet legitimeras.  

Både politiker och tjänstemän uttrycker dels en förhoppning om förbättrade möjligheter 

att dokumentera och göra stödplaner vilket skulle underlätta för planeringen och 

genomförande av anhörigstöd. De uttrycker också förhoppningen om att lagändringen 

kommer att medföra mer inflytande och delaktighet för anhöriga i äldreomsorgen. En 

tjänsteman poängterar att hon ser lagen som ett verktyg för att utveckla en syn på anhöriga 

som ska genomsyra all verksamhet: 

… det blir bra med den här lagändringen, det blir mycket tydligare att man faktiskt 

ska stötta anhöriga vad man än jobbar nånstans ... Det blir en push framåt då och 

att även personalen ute på särskilda boenden och hemtjänsten ser det här som 

något speciellt. För många gånger är anhöriga ”nåt som katten har släpat in” och 

bara är besvärliga. Och om man får den här tydligheten i lagen så får man medel 

att jobba med detta på ett annat sätt …. Att arbeta trygghetsskapande är det absolut 
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viktigaste vi har att göra. Kvalitén har jättestor betydelse, och det att anhöriga 

känner sig trygga. Att man vet att den dan som jag sviktar så löser det sig och då 

kanske man kan orka lite till. Och inte vara så orolig, men då måste alla kunna 

förmedla den tryggheten. Även biståndshandläggare och vårdcentraler och 

allmänheten och även media, de är ju nästan viktigast här. 

4.4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Resultatet visar att stimulansmedlen har varit viktiga för uppbyggandet av anhörigstöd i 

kommunerna. Det är fortfarande stimulansmedlen som upprätthåller det icke-

biståndsbedömda anhörigstödet, till exempel anhöriggrupper och andra sociala 

sammankomster för anhöriga. Däremot kostnaderna för de indirekta stöden i form av till 

exempel växelvård finns med i budgeten för insatser inom äldreomsorgen i allmänhet. Det 

går inte med dagens system att enkelt särskilja vad som beviljats som anhörigstöd. En av 

tjänstemännen förklarad dilemmat med att pengarna inte är öronmärkta efter målgrupp, till 

exempel, personer med demenssjukdomar, 80 plus eller anhörigstöd. Inför den kommande 

lagändringen finns inga planer på att förändra budgeten men flera av intervjupersonerna 

inser att stimulansmedlen kommer att avta och menar att kommunerna måste vidta åtgärder, 

till exempel höja skatten eller omfördela resurser. En av tjänstemännen beskriver strategin i 

sin kommun där man har startat upp en dialog mellan politiker och anhöriga. Dialogen 

syftar till en närmare kontakt mellan beslutsfattare och målgrupp för att till exempel 

säkerställa kvaliteten på ett mer varaktigt stöd: 

Men mycket av det vi gör är ju av stimulansmedel så vi vill ju nu att det ska bli nåt 

som är bestående och därför är det nu jätteviktigt att det blir en närkontakt mellan 

dom de gäller och politikerna, det är väldigt viktigt att de får se vilka de beslutar 

om. 

De flesta intervjupersoner insåg att anhörigstöd minskar behoven av formell omsorg. En 

politiker menar att ”man får ut mycket för lite pengar” och hon tillägger att det är 

”förebyggande i allra högsta grad att ha ett bra anhörigstöd”. Några tror att anhörigstöd kan 

innebära att man skjuter upp behovet av omvårdnadsboende och minskar behovet av 

hemtjänstinsatser. En politiker påpekar samtidigt att behovet av mer professionella insatser 

i form av flera platser på institutioner och nya boendeformer är nödvändigt: 

Det blir ju ändå så att även de anhöriga blir äldre … det blir en större omfattning 

naturligtvis och jag tror att man måste lösa det genom att man verkligen ser till att 

det finns ett stort utbud av institutionella stödinsatser, särskilda boende, 

korttidsboende och allt det där för ju äldre folk blir desto mer professionellt stöd 

tror jag att man kan behöva.  

En av tjänstemännen förordar flexibla lösningar, att kommunen ska underlätta för de 

anhöriga så att de orkar ha en god relation och ork kvar till att göra andra saker med sin 

närstående. En annan politiker tror att benägenheten att vårda sina närstående kommer att 

minska med tiden: 
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…jag tror inte att man framöver kommer att vara så villigt att vårda en anhörig. 

Man kommer att kräva någonting annat ifrån samhället tror jag – inte vara den 

uppoffrande typen längre utan de kommer att säga ”men nu får ni ta hand om det 

här” … Det blir inte så lätt för samhället om vi säger så – inte för politikerna heller 

– att svara upp på det där så småningom att man kräver att det ska finnas någon 

som fixar det här åt oss … jag ska köpa tjänster eller någon ska fixa det här – det 

ska komma någon annan som gör det åt mig. Det är svårt att spå – det är svårt att 

tala om hur det kommer att bli – men jag tror att det kommer att bli så. 
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5 Sammanfattande analys 
I analysen granskar vi resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkter vi valt. 

Rättsdogmatiskt hur normerna uttrycks och hur anhörigstödet regleras i SoL. 

Rättssociologiskt analyserar vi hur lagregeln fungerar som styrinstrument utifrån teorin om 

rätten som styrmedel och Twiggs modeller. Vi analyserar hur lagen uppfattas och tolkas av 

tillämparna och synen på anhörigrollen i rätten och i äldreomsorgen med hjälp av Twiggs 

modeller. Vi har i analysen utgått från våra syften och frågeställningar och valt att särskilt 

lyfta fram några teman: synen på gruppen anhöriga, anhörigparagrafens olika dilemman 

och framtidens visioner.  

5.1 Gruppen anhöriga 

I den nya Socialtjänstlagen (2001:453) anges anhörigvårdare som en egen grupp i lagen 

efter att enbart ingått under en rubrik som handlar om ”socialnämndens uppgifter” i 1980 

års lag (1980:620). Med denna förändring lyftes anhöriga fram som en prioriterad grupp i 

SoL som lagstiftaren vill uppmärksamma. Lagen anger bara ramar för hur kommunerna bör 

agera och ger viss vägledning för detta. Genom att definiera anhöriga som en bred grupp 

kan vi säga att lagstiftaren styr kommunernas agerande på ett otydligt eller kraftlöst sätt. 

Kommunerna ges friheten att själva avgöra vilka som tillhör målgruppen och det kan leda 

till att den anhörige kan behöva uppfylla preciserade kriterier för att erbjudas anhörigstöd. I 

lagens förarbeten beskrivs anhöriga ibland som närstående eller anhörigvårdare. Med 

anhöriga avses alltid personer som finns inom familjen eller släkten, med närstående avses 

även grannar och vänner. I lagändringsförslaget används till och med närstående synonymt 

med vårdtagaren. Resultatet visar att de olika begreppens betydelse är något förvirrande och 

de används inkonsekvent, till exempel titeln i Socialdepartementets PM (Ds 2008:18) – 

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående.  

Synen på anhöriga som de beskrivs i förarbetena - om man ser på dem enligt Twiggs 

modeller (Twigg & Atkin, 1994) – kan tolkas som en blandning av resurs och medarbetare. 

I förarbetena kan en beskrivning av anhöriga vara de som vårdar sin nära och kära men 

fokus hamnar på vårdtagaren, den anhörige beskrivs som en viktig resurs. Det stöd som 

efterfrågas i förarbetena gäller framförallt indirekt stöd. Lagstiftningens definition av 

anhöriga är bred. I förarbetena ses vård och omsorg av vårdtagaren som ett samarbete 

mellan den formella och informella omsorgen. Anhöriga beskrivs som informella 

medarbetare. De ställer upp frivilligt som vårdare och behöver stöd så att de ska orka 

fortsätta vårda. Samtidigt finns en tendens i lagen, att uppfatta den enskilde anhörige som 

en egen klient, med egna behov genom att rikta anhörigstödet till dem som har behov av 

direkt stöd. I förarbeten till det senaste lagförslaget påpekas att både den anhörige och 

vårdtagarens behov behöver tillgodoses, men det framkommer inte om det är önskvärt att 

separera de båda rollerna och tydliggöra att det kan ha helt olika behov.  

 Av intervjuerna med politikerna och tjänstemännen framgår att det inte är helt lätt att 

definiera anhöriga som grupp eftersom det är en stor och bred grupp. Både politiker och 

tjänstemän beskriver gruppen bland annat som svag och utsatt. På samma sätt som lyfts 

fram i förarbetena beskrivs anhöriga som en viktig grupp som behöver uppmärksammas av 

samhället. De skildras vidare som en grupp som är oroliga och som sällan ställer krav, en 

tyst grupp. De flesta tjänstemän och politiker hade svårigheter med att identifiera anhöriga 

som en särskild grupp, de såg anhöriga som en del av äldreomsorgen. De poängterade 

svårigheten med att dra en gräns mellan vad som kan anses som en naturlig 

omsorgsfunktion och när det blir samhällets ansvar. Det fanns hos någon av tjänstemännen 

en tydlig koppling till familjens ansvar för omsorgen om de äldre och kommunens ansvar 
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att se hela familjen som en hel grupp med stödbehov. Familjerollen lyfts fram tydligare och 

påminner om hur vissa europeiska välfärdssystem är uppbyggda.  

Utifrån Twiggs modeller beskriver tjänstemän och politiker att det finns inslag av 

samma tre modeller som identifieras i förarbetena. I deras redovisning fokuserar tjänstemän 

och politiker på det direkta stödet när de talar om att utforma anhörigstöd det vill säga 

anhöriga ses som klienter. De har dock en bred definition av anhöriga, de avgränsar inte 

som Twigg gör. Än så länge finns inte något behov av att kategorisera och prioritera 

behoven, alla som vill och söker stöd får det. Men om fler anhöriga kan identifiera sig som 

anhöriga med stödbehov kommer efterfrågan att öka och även behovet av att prioritera.  

När det gäller medarbetarmodellen finns exempel på hur kommunen samarbetar med den 

enskilde anhörige genom att fördela ansvarsuppgifterna kring vårdtagaren på det sätt som 

passar bäst. Tjänstemän och politiker ser även anhöriga som resurs - på samma sätt som 

Sand (2007b) beskriver när hon jämför med Twiggs resursmodell - att vårdtagaren naturligt 

står i fokus och anhörigas behov hamnar i andra hand. Det kan delvis vara en förklaring till 

varför socialtjänsten har så svårt att kartlägga omfattning och behov av anhörigstöd. 

Attityden återspeglas i personalens bemötande av anhöriga på korttidshem och inom 

hemtjänsten. En av intervjupersonerna menar att om lagförslaget träder i kraft kan det 

innebära att det kan användas som ett verktyg i ett förändringsarbete när det gäller attityder 

till anhöriga. Strävan mot en mer superceded carer-modell kan skönjas. Men för att nå ändå 

fram till det synsättet där man ser anhöriga och vårdtagare som skilda parter med egna 

individuella behov krävs att individuella flexibla stöd utformas.  

Lagstiftaren styr kommunerna minimalt genom att definiera anhöriga som en bred 

grupp med otydliga gränser. Politiker och tjänstemän uppfattar att de därigenom har full 

frihet att definiera och kategorisera anhöriga och deras behov vid utformning av stöd.  

Lagstiftaren ger ingen vägledning om var gränsen går för samhällets ansvar vilket innebär 

svårigheter vid tillämpning av lagen.   

5.2 Anhörigparagrafen 

Ända sedan 1980-talet har anhörigas behov av stöd och avlösning uppmärksammats i 

socialpolitiken. Ett socialt problem definierades i samband med 1990-talets neddragningar 

av den offentliga sektorn som bland annat innebar att anhöriga fick ett allt större ansvar för 

omsorger om äldre och funktionshindrade som tidigare kunnat få kommunal service och 

stöd. Både den socialdemokratiska och den borgerliga regeringen uppfattade att anhörigas 

insatser inte uppmärksammades tillräckligt i förhållande till samhällets service. Olika 

utredningar tillsattes för att klarlägga problemets omfattning och strategier för att lösa dem. 

Att vårda en närstående är en frivillig insats men regeringen vill underlätta för anhöriga och 

visa att man ger anhöriga uppmärksamhet och uppskattning så att de orkar fortsätta vårda 

sina närstående.  Det framgår att regeringen, både i 1998 och 2008 års utredningar m.m. vill 

visa handlingskraft genom att lagstifta om stöd till anhöriga. Ansvaret för gruppen 

överlämnas till kommunerna genom att regleringen av anhörigstödet införs i SoL. Genom 

att stifta en lag kan sägas att regeringen visar att anhöriga uppmärksammas.  

Lagstiftaren anger i sina motiv vidare att stödet också syftar till att motverka ohälsa hos 

anhörigvårdare och därmed förebygga framtida kostnader i form av minskad formell 

omsorg och sjukvårdskostnader. Staten motiverar lagstiftningen som ett stöd för 

kommunerna att utveckla och öka samarbetet med frivilligorganisationerna. Det är 

intressant att kommunerna har valt att satsa på anhörigstöd även om det inte finns något 

lagstadgat krav på kommunerna i SoL att göra det. Den styrning som staten åstadkommer 

med förslaget är att kommunerna nu måste kunna erbjuda något slag av anhörigstöd eller 

avlösning. För att uppnå intentionerna och motiven med lagstiftningen använder regeringen 

främst ekonomiska styrmedel i form av stimulansmedel.  
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Ur ett rättsociologiskt perspektiv kan konstateras att lagparagrafen är ett svagt 

styrinstrument. Vad anhörigstöd ska vara eller hur det ska utformas preciseras inte i 

lagtexten. Kommunens ansvar blir otydligt genom att det inte ställs specifika krav på 

stödets kvalitet och innehåll. Inte heller någonstans i förarbetena av lagändringsförslaget 

framkommer uppgifter som skulle visa på att kommunens ansvar gentemot den enskilde 

anhörige har skärpts. Staten styr endast genom den språkliga utformningen av lagtexten och 

allmänt utformade förarbeten. Det ger kommunerna friheten att själva besluta hur de ska 

agera. Skillnaden mellan ”bör ge stöd och avlösning” och ”ska erbjuda stöd och avlösning” 

är mycket begränsad – skillnaden är språkligt och innebär inte någon konkret skillnad eller 

vägledning för enskilda i behov av stöd. Lagen klarlägger inte vilket stöd den enskilda har 

rätt att ansöka om. Av intervjuerna framgår att några intervjupersoner bekräftar att 

lagändringen inte kommer att betyda någon stor förändring när det gäller planering och 

genomförande av anhörigstöd. Ingen skillnad uppfattades mellan politiker och tjänstemän i 

den åsikten.  

I förarbetena finns flera uppmaningar att samverkan mellan olika aktörer måste 

utvecklas framförallt poängteras gång på gång hur viktig samverkan med 

frivilligorganisationerna är. Staten styr också genom att villkora de särskilda 

stimulansmedel som kommunerna har till sitt förfogande för att utveckla stödet. Ett av 

villkoren är att samverka med andra aktörer, bland annat frivilligorganisationer. De flesta 

intervjupersonerna anser att stimulansmedlen har varit och fortsättningsvis kommer att vara 

väldigt viktigt för uppbyggandet av det icke-biståndsbedömda anhörigstödet. I och med att 

kommunerna använder stimulansmedel måste de redovisa noga för staten hur pengarna 

används och på det viset kan staten styra inriktning och omfattning av anhörigstöd. Om 

kommunerna inte ens söker projektpengar då finns inget krav på att utveckla anhörigstöd 

vilket ger belägg för lagregelns begränsade betydelse som instrument att styra 

kommunernas sociala verksamheter och samverka med andra. Hur starkt det ekonomiska 

styrmedlet är behöver undersökas särskilt. Tjänstemän och kommunpolitiker som tillämpar 

lagregeln är eniga om att de uppfyller lagstiftarens intentioner genom att de kan erbjuda 

anhörigstöd både i form av direkt och indirekt stöd. I stort sätt har alla utformat sitt utbud 

av anhörigstödet på liknande sätt men har blivit styrda av de villkor som finns för att söka 

och få stimulansmedel.  

På samma sätt som Mathiesen (2005) poängterar att rätten påverkar samhället menar 

han också att samhället påverkar rätten. Det har betydelse för socialpolitikens utformning 

hur hela samhället rör sig mot ett mer EU-anpassat samhälle. Med tanke på hur 

välfärdssystemet och anhörigas situation ser ut i övriga Europa, till exempel Tyskland och 

England, finns anledning att tro att en förskjutning mot ett mer europeiskt samhälle växer 

fram. En latent funktion kan vara att rätten används som ett styrmedel mot ett mer 

välfärdsmixat samhälle. Genom lagstiftning uppmärksammas anhöriga som grupp samtidigt 

med villkoren att samarbeta med frivilligorganisationer Det sker därmed en omfördelning 

av ansvar mellan stat och familj - pendeln är på väg tillbaka. En annan latent funktion är 

den fördunklande verkan som kan identifieras när regeringen genom att visa handlingskraft 

vill lyfta upp familjens roll på agendan. Regeringen vill teckna en bild av att de är en 

företagsam regering som genom lagförslaget visar att de är mån om familjen. Lagregeln är 

dock alltför svag och ger ingen förstärkning till familjen.  

Det kan vara avgörande för om en lag uppnår lagstiftarens intentioner beroende på i 

vilket landskap lagen landar. Det underlättar om lagändringen landar i ett positivt landskap. 

En tjänsteman anser att om lagen blir tydligare för alla inom äldreomsorgen så kan det 

används som verktyg för att utbilda och informera om till exempel attitydfrågor. Det kan 

kopplas till Bengtssons (1997 & 2005) forskning om hur kommunernas organisation och 

kultur kan påverka lagens tillämpning. Om lagen landar i ett mer negativt landskap, till 
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exempel som en politiker befarar, att om de anhöriga själva eller vårdtagaren själv kanske 

inte vill fortsätta vårda i samma utsträckning som idag eller inte är intresserad av 

anhörigvård så blir det svårigheter med att uppnå lagens ändamål. Det här scenariot tar även 

Sundström och Johansson (2004) upp och menar att spänningar kan uppstå mellan nya 

generationer och samhället.  

5.3 Framtiden 

Den empiriska studien antyder att lagändringen förmodligen inte kommer att innebära 

någon större förändring när det gäller kommunernas ansvar, planering eller genomförande. 

Kommunerna anser att de redan är rustade för att leva upp till lagförslagets intentioner. 

Lagförslaget innebär en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla anhörigstöd, ingen 

rättighet för den enskilde men snarare en möjlighet att få stöd när man behöver det. Rätten 

som styrmedel är i detta fall således mycket svag.  

I Socialdepartementets förslag till lagändring märks att sättet att tänka på anhöriga och 

deras behov har förändrats. Förändringar i samhället där man uppmärksammar behovet av 

att kunna vila och ha egen tid avspeglas i ordvalet i förarbetena och växelverkan mellan 

samhället och rätten framkommer. Genom att ange i förslaget på vilket sätt de anhöriga 

behöver stödjas så försöker Socialdepartementet styra inriktningen på anhörigstödet. Det 

framkommer också att försäkringar om trygghet är viktiga. I förslaget framhävs vikten av 

att kunna ge stöd just när det behövs, det är en förtroendefråga menar man. Flera av 

intervjupersonerna bekräftar att tryggheten hos anhöriga - att känna till och lita på att få 

stöd och hjälp när man behöver - minskar behovet av formella stödinsatser. I förslaget lyfts 

anhöriga upp till en annan nivå än vad som framkommit i tidigare förarbeten. Man talar mer 

om respekt och attityder, delaktighet och erkännanden som det viktigaste och mest 

efterfrågade stödet. Socialdepartementet bagatelliserar dock genomförandet av sådana 

attitydförändringar genom att dessutom ange dessa som de ”enklaste” att genomföra. En av 

tjänstemännen har förstått att det är svårt att ändra attityder men anser ändå att det finns en 

möjlighet med hjälp av lagstiftningen förändra synen på anhöriga och låta den genomsyra 

hela äldreomsorgen på det sätt som anges i förslaget.  

Två av förutsättningarna för socialtjänstens ansvar för anhörigstöd är bristen på 

möjlighet att dokumentera samt de ekonomiska förutsättningar som råder. I lagförslaget 

förordas att en förutsättning för att reglera anhörigstödet är att man förbättrar möjligheten 

att dokumentera. Detta efterfrågades också av intervjupersonerna och bristen på utvärdering 

av befintligt anhörigstöd återspeglades i deras svar angående hur kommunerna kartlägger 

anhöriga, behov och omfattning. Socialdepartementet menar att det finns en besparing för 

kommunerna i att stödja anhöriga i form av minskade kostnader för formell omsorg men 

bristen på utvärdering gör det svårt för politiker och tjänstemän att se besparingen. Empirin 

visar att även tjänstemän och politiker inser att det borde finnas en besparing men bristen på 

utvärdering gör det svårt att i budgetplaneringen hitta ett trovärdigt och konkret underlag 

för anhörigstöd – så de utgår från att stimulansmedlen kommer att fortgå. Detta visar att det 

snarare är det förväntade ekonomiska tillskottet av att utveckla anhörigstöd som driver 

frågan framåt än lagstiftningen, det är mer ett ekonomiskt styrmedel än ett rättsligt 

styrmedel. Socialdepartementet menar att det inte kommer att medföra några ökade 

kostnader med lagförslaget. Men i det PM som Socialdepartementet själva skrev 2004 

framgår att kostnaderna för kommunerna vid en eventuell lagändring skulle uppgå till 

miljardbelopp. Det är anmärkningsvärt att det är en så stor diskrepans mellan 

Socialdepartementens båda promemorior.  

Den latenta funktion som innebär en förskjutning mot en välfärdsmix är inte främmande 

för Socialdepartementet eftersom de förtydligar vad som inte är syftet med lagförslaget.  De 

dementerar eventuell felaktig tolkning om att lagförslaget skulle innebära ett tvång för 
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anhöriga att vårda sina närstående i ökande utsträckning. Den icke-åsyftade verkan att 

ansvaret förskjuts står dock kvar. Den faktiska konsekvensen av lagförslaget kan innebära 

att anhöriga tar mer och mer ansvar ju mer stöd de erbjuds. Förväntningarna på anhöriga att 

vårda sina nära och kära kan ses som mer och mer naturligt och kriterierna för att få formell 

omsorg förändras. Ett annat scenario kan också vara att anhörigas intresse för att vårda sina 

anhöriga avtar eller att vårdtagarna inte vill bli vårdade av sina närmaste. Redan för tio år 

sedan nämndes i förarbetena hur de förändrade rollerna i familjen, med skilsmässor och 

särkullbarn kan komma att förändra benägenheten att vårda sina anhöriga. Några 

intervjupersoner befarar att den kommande generationen av äldre och deras anhöriga ställer 

högre krav – kvantitativt, kvalitativt och ekonomiskt. Regeringen försöker genom 

lagstiftningen styra samhället mot att familjen ska ta ett större ansvar. Hur effektiv rätten är 

som styrmedel beror också på hur samhället påverkar rätten - hur mottagligt den är för 

normen. 
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6 Diskussion 
Socialdepartementet lyfter i lagförslaget fram förhållningssätten hos alla professioner som 

möter anhörigvårdare – att visa respekt, ge erkännande för de insatser de gör och så vidare. 

Socialdepartementet menar att det är det ”enklaste” anhörigstödet att genomföra men vi 

anser att det finns stora svårigheter med att ändra attityder. Till exempel finns det ett 

väletablerat maktförhållande inom äldreomsorgen där de äldre och deras anhöriga befinner 

sig långt ner på maktstegen – denna makt finns anledning för dem som står lägst i rang att 

bevaka. Lagen ger en viss möjlighet att peka ut problemet och därmed få instrument att 

förändra förhållningssätt, men det är absolut inte enkelt. Ett annat exempel är att det 

framkom under intervjuerna att det finns ett synsätt hos makthavare som innebär en 

frustration, en känsla av misslyckande eller ödande med pengar, när anhöriga väljer att 

umgås med vårdtagaren under till exempel en avlastande korttidsvistelse. Anhöriga vill ha 

avlastning, men makthavarens syn på vad avlastning ska innebära för den anhörige 

harmonierar inte med den anhöriges förväntningar. Detta visar vilket svårt problem det är i 

utformandet av anhörigstöd om man inte kan kartlägga och utvärdera. Det har stor 

betydelse för den enskilde hur lagen tillämpas på lokal nivå, till exempel kommunala 

riktlinjer, personliga åsikter och ekonomiska förutsättningar spelar en avgörande roll. Vi ser 

ett mångfacetterat problem med stora attitydförändringar som måste till för att det ska bli 

optimalt – lagen kan möjligen putta frågan framåt en aning men det blir ingen 

strömbrytareffekt. Vi blir lite oroliga när Socialdepartementet anser att det är enkelt att 

ändra attityder och om de bygger sin strategi på det antagandet finns all anledning att vara 

vaksamma.  

Det har blivit en fokus på ordalydelsen i lagförslaget där man i debatten menar att det är 

en förstärkning i juridisk mening att använda ”skall” i stället för ”bör”. Vi menar att det är 

en mycket liten och svag förstärkning och kanske snarare en omskrivelse av samma 

betydelse eftersom lagstiftaren använder ”ska erbjuda stöd eller avlösning” istället för 

”bör genom stöd och avlösning”. I själva verket innebär det att kommunerna bara ska ha 

något stöd eller avlösning att erbjuda, det finns inget krav på kommunalt ansvar. Det 

öppnar upp för att till exempel frivilligorganisationer kan vara ansvariga för verksamheter 

som kommunen sedan rekommenderar den anhörige att söka sig till, då har kommunen 

erbjudit stöd. Det öppnar också upp för en mer hybrid av liberal/konservativt sätt att lösa 

sociala problem, pendeln slår åt höger.  

Vårt intresse väcktes av frågan hur lagstiftaren försöker nå ut till befolkningen med sitt 

budskap. Både i massmedia och på Socialstyrelsens hemsida har man använt uttrycket 

”laglig rätt till stöd”. Regeringen har inte dementerat påståendet och detta ger en mer 

positiv bild av verkligenheten än vad som gäller - en fördunklande verkan. Det målas upp 

en bild till allmänheten att lagen är en rättighetslag och Socialstyrelsen ger dignitet för den 

bilden. Lagen är kraftlös men den stillar människornas krav på att regeringen skall göra 

något när gäller anhörigstöd.  

Trots att lagen är svag som styrmedel och har latenta funktioner så kanske 

lagparagrafens tillkomst kan innebära ett förtydligande av begreppet anhörigstöd så att 

anhöriga får hjälp att identifiera sig själva och sina behov. Det är nödvändigt att se på sig 

själv som anhörigvårdare för att man ska kunna söka och ta emot stöd, men också förstå att 

man tillhör målgruppen i 5 kap. 10 § SoL. Om anhöriga som grupp framhävs i rätten finns 

en möjlighet att de kan hitta styrka tillsammans och utarbeta förslag och komma med 

betydelsefulla inlägg i diskussionen kring anhörigstöd. Anhörigas röst i debatten blir mer 

kraftfull.  
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7 Förslag på vidare forskning 
Det vore intressant utifrån Hälso- och sjukvårdslagen att göra en rättsvetenskaplig studie 

om samverkan med andra aktörer när det gäller anhörigstöd. Hur lagen tolkas och tillämpas 

i praktiken utifrån ett rättsdogmatiskt och rättssociologiskt perspektiv som en jämförelse till 

vår undersökning. 

Under arbetets gång har vi förvånats över hur oorganiserat informationsflödet verkar 

vara när det gäller nya eller ändrade regler och lagar. Bengtsson (2005) menar att 

verksamhetens organisation är så uppbyggd att det är svårt för politikerna att ha insyn och 

bevara sin egen kompetens kring lagstiftningen. Vi förstod under arbetets gång att många 

politiker litar helt på den information som de får från tjänstemännen. Det vore intressant att 

ta reda på hur det går till när en regel ändras eller tillkommer. Hur kommuniceras innehållet 

i regeln, det vill säga regelns intentioner, till politiker och tjänstemän. Vem bedömer 

betydelsegraden i innehållet?  
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Bilaga 1: Introduktionsbrev 
 

 

 

 
xxxxx 

xx kommun 

 

 

Inledningsvis vill vi tacka Dig för att Du vill medverka i vår intervjuundersökning! Vi vill med 

detta brev ge Dig ytterligare information om undersökningen och dess utformning. 

 

Undersökningen är en del av vår socionomutbildning vid Institutionen för socialt arbete/ 

Socialhögskolan vid Stockholms universitet. Vi är två studenter som läser den sjunde och sista 

terminen på socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade. Professor 

Anna Hollander är vår handledare. 

 

Vi arbetar tillsammans med att skriva en rättsvetenskaplig uppsats baserad på dels en studie av 

lagstiftningens syfte och utformning och dels en kvalitativ intervjuundersökning av den praktiska 

tillämpningen. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om socialtjänstens ansvar för anhörigstöd 

utifrån ändringen av 5 kap. 10 § SoL som beräknas träda i kraft den 1 januari 2009. Vi har valt att 

fokusera på stödet till anhöriga som vårdar äldre. Intervjuundersökningen syftar till att ta reda på 

hur ansvariga inom kommunerna (politiker och tjänstemän) uppfattar och hanterar den nuvarande 

lagstiftningen och hur de planerar inför lagändringen. 

 

Intervjun med Dig kommer att spelas in på band och svaren på frågorna kommer att användas i 

uppsatsen. Din medverkan är frivillig och Du kan när du vill avbryta ditt deltagande i 

undersökningen. Vi kommer att behandla resultaten av intervjuundersökningen på ett sådant sätt att 

dina svar inte går att knytas till dig personligen. Detta gäller även valet av kommun eller 

stadsdelsnämnd.  

 

Nedan har vi förklarat några begrepp som kommer att användas under intervjun för att förtydliga 

vad vi avser med vissa begrepp m.m.  

 

 Den lagändring som vi avser behandlas i Ds 2008:18 ”Stöd till anhöriga som vårdar och 

stödjer närstående” (Socialdepartementet). 

 

 Med ”Anhörig” menar vi den definition som anges i regeringens proposition 1996/97:124 

”den person som inom familjen – eller släktkretsen bistår en annan. Ibland förekommer 

också att grannar och vänner träder in i anhörigas ställe och antar ”funktionen” som an-

hörig”. 

 

 Med ”Anhörigstöd” avser vi den definition som anges i regeringens proposition 

1996/97:124  ” med anhörigstöd (eller stöd till anhöriga) avses olika insatser som primärt 

syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation”  

 

Vänliga hälsningar  

 

Helen Long och Kerstin Häggvik-Sundgren 

 

Behöver Du komma i kontakt med oss kan du maila eller ringa:  

(xxxx kontaktuppgifter) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Uppsatsämne 

Syftet med uppsatsen är att studera motiv och förutsättningar för socialtjänstens ansvar för 

anhörigstöd utifrån SoL 5 kap. 10 § och lagändringen som beräknas träda i kraft 1 januari 

2009. Ett syfte är också att undersöka hur lagen uppfattas och tolkas i praktiken.  

 

Forskningsfrågor 

Frågeställningarna är följande: 

 Vilka motiv ligger till grund för lagen och den lagändring som förväntas genomfö-

ras?   

 Vilka specifika problem förväntas lagen lösa? 

 Hur uppfattar kommunerna anhöriga som grupp i socialtjänsten idag? 

 Hur planerar kommunerna inför lagändringen i framtiden? 

 

Några inledande ord om studien och syftet med intervjun och hur den kommer att vara 

disponerad.  

 

Inledande frågor 

Kan du berätta lite om dig själv? Vem du är och vad du arbetar med? 

 

Intervjufrågor

 

 Tema 1: Hur hanterar kommunerna lagstiftningen idag? 

 

Vilka insatser ges? 

 Kan du kort beskriva de insatser till anhöriga som kommunen erbjuder idag?  

– Vem ansvarar för vad när det gäller de olika utbud som erbjuds? 

– I vilken mån samarbetar kommunen med andra aktörer för att tillgodose 

anhörigas behov av stöd? 

 I vilken omfattning används det stöd som kommunen erbjuder?  

– Hur utvärderar ni det stöd som erbjuds? Vad anser anhöriga om kvaliteten 

på det som erbjuds?  

 På vilket sätt kan socialnämnden föra statistik och följa upp om stödet till an-

höriga uppnår avsett syfte? 

 Är det något som du tycker saknas i kommunens utbud av anhörigstöd?  

 

Kartläggning av anhöriga och deras behov? 

 Hur får socialtjänsten kunskap om omfattningen på anhöriga som vårdar äldre 

så att man kan planera för anhörigstödet?  

 Vilken typ av stöd efterfrågas av anhöriga och hur kartläggs behoven? 

 På vilket sätt söker ni upp anhöriga för att informera om det stöd som ni har 

att erbjuda? 

 Upplever du att anhörigas behov av stöd tillgodoses? 

  

                                                 

 Ett (-) i intervjuguiden markerar att det är en uppföljningsfråga. 
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Anhöriga som grupp inom äldreomsorgen 

 Kan du beskriva hur du ser på anhörigas omsorgsfunktion i relation till sam-

hällets stödsystem?  

 Kan du beskriva hur du uppfattar anhöriga som grupp i samhället? 

 

 Tema 2: Hur planerar kommunerna inför lagändringen? 

 

Den planerade lagändringen 

 Hur kommer lagändringen att påverka kommunens ansvar när det gäller stödet 

till anhöriga? 

 Hur kommer lagändringen att påverka planeringen och genomförandet av stöd 

till anhöriga? 

 Vilken betydelse har kommunens ekonomi för utvecklandet av stöd till anhö-

riga? 

 

Framtiden 

 Hur ser du på förhållandet mellan stöd till anhöriga och ett allt mer ökande an-

tal äldre? 

 


