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 Att höra an till någon- är att vara anhörig

 Att stå någon nära- är att vara närstående

 Anhörigskap beskriver en relation mellan människor

 Person som stödjer, hjälper eller vårdar någon som har långvarig sjukdom, 
funktionsnedsättning, har en beroendeproblematik eller psykisk ohälsa som inte klarar sin 
vardag på egen hand



Vem är den enskilde i ett gemensamt hem?

En studie av hur biståndshandläggare förhåller sig till anhörigas möjligheter till 
frivillighet, autonomi och personlig integritet

2017



Syfte

 Avhandlingen avser att utforska och fördjupa förståelsen av anhörigas möjligheter till frivilliga 
val, autonomi och personlig integritet med utgångspunkt i biståndshandläggningens praxis.



Utgångspunkter

 Frivillighet

 Jämlikhet mellan människor och social delaktighet

 Socialförsäkringssystem - arbetslinje

 Universell välfärd - selektiv välfärd



Empiri

 Utrednings- och beslutsunderlag 20

 Observationer vid hembesök 9

 Intervjuer med biståndshandläggare 11

 Intervjuer (post hoc) med övriga informanter 2



Teoretiska perspektiv

 Makt/ maktlöshet (Alvesson 2011, Nilsson 2008)

 Kompensatoriska strategier (Hirschman 2006, Astvik och Melin 2013)

 Accounts (Scott och Lyman 1968)



 Hur påverkas biståndshandläggares arbete och förhållningssätt till anhöriga av normer, regler 
och riktlinjer?

 Hur förhåller sig biståndshandläggare till anhörigas autonomi och möjlighet till personlig 
integritet?

 Hur förhåller sig biståndshandläggare till anhörigas frivilliga insatser och valmöjlighet?



Frivillighet

 Jag tänker att det är det mitt arbete bygger på och socialtjänstlagen är ju inte tvingande på 
nåt sätt utan allt handlar om frivillighet. Den enskilde måste själv vilja annars blir det 
ingenting, så det är väl det jag tänker på.



Identifiera- definiera behov

 Det är väl en kombination, alltså det heter att vi utreder behov men ibland så hittar vi behov 
som det inte finns insatser för och då försöker vi lösa det på andra sätt, med det som vi har. 
Men det är klart det finns behov som vi inte har insatser för.



Ensamboende-par

Nej. Njae, jag tror faktiskt att vi gör det, det är, man är ett par. Man är gift alltså, så det ingår. 
Man bor under samma tak och sen om det är jobbigt så kan vi erbjuda ett stöd och informera om 
vad som finns.

Sen är det ju upp till den enskilde och dennes anhöriga att acceptera det eller inte. Och gör de inte 
det så är det ju en konsekvens av ett aktivt val som man har gjort. Man kan inte lägga allt på 
kommunen, man har en egen vilja. Och trivs man inte med sin situation…



Socialtjänst som samhällets skyddsnät

 Det kan vara barn som säger att ”ja, då får ni ta ansvaret för min mor, nu släpper jag! Nu orkar 
inte jag längre. Nu får ni ta ansvaret för henne.” Nej, vi kan ju inte ta på oss nåt sånt stort 
ansvar för andras liv på det viset. Man får fortsätta och ja, man får ge det en chans på nåt vis 
och lägga in hemtjänst och så, det blir ju… Det kanske finns förväntningar.



Jag trodde det låg på mig…
En studie av anhörigas situation vid omfattande omsorg och vård i 
hemmet (2019)

Martina Takter, Närståendekoordinator & Magdalena Andersson, FoU-
koordinator





STK-2015-518

Att löpande följa utvecklingen och analysera 
kvalitativa och ekonomiska konsekvenser av utökad 
sjukvård i ordinärt boende, ur ett anhörigperspektiv 
med en årlig återrapportering.



Strategi för ett anhörigperspektiv i förvaltningens 
verksamheter (HVO-2018-760) 





Upplägg, organisering av projektet

 Styrgrupp

– FoU-koordinator och närståendekoordinator i Malmö stad,

– förvaltningsdirektörerna HVOF respektive (FSF), 

– samt avdelningschef ordinärt boende HVOF, enhetschef strategiska avdelningen FSF och 
forskare från Malmö universitet.

 Referensgrupp

– Representanter från centrala pensionärsrådet, Malmö 

– anhörigförening (MAF) samt 

– representant från Malmö universitet, 

– HS-koordinator, enhetschef, FoU-koordinator HVOF och närståendekoordinator Malmö stad. 



Tre delstudier

 Granskning av registerdata 

– Tydliggöra behov, insatser och situationen i det gemensamma hemmet genom att studera 
insatser till närstående

 Enkätstudie

– Syftar till att synliggöra anhörigas situation och belastning

 Intervjustudie

– Syftar till att få en förståelse för anhörigas situation





Livssituation

”Jag känner mig ganska hjälplös ibland, eftersom jag inte riktigt vet vad 
som händer och sker. Jag är inte riktigt säker på det som han säger 
stämmer i ärlighetens namn.” 

Vuxet barn



Hälsa

”Jag är orolig för att lämna hemmet. Det är jag. Även om han har larm, så blir han riktigt dålig, så 
kommer inte han ihåg att han ska larma. Så är det helt enkelt.”

Sammanboende anhörig



Anhörigperspektiv- en möjlighet till utveckling?
(AHR, 2020)

 Nationell kartläggning av kommunernas stöd till anhöriga 2019

 Anhörigas Riksförbund med medel från Socialstyrelsen

 I samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)



Vad är stöd till anhöriga?

 Måldokument

 Hur kommunerna organiserat stödet

 Samverkan med olika huvudmän och civilsamhälle

 Stödformer psykosocialt/ materiellt/ ekonomiskt stöd

 Delaktighet för anhöriga



Resultat

 …



 Vem är den enskilde i ett gemensamt hem? (M. Takter, 2017, MaU)

 Jag trodde att det låg på mig… (Takter& Andersson, 2019, malmo.se)

 Anhörigperspektiv - en möjlighet till utveckling? (Takter, 2020, anhorigasriksforbund.se)

Tack för mig!


