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Abstrakt 
Syfte: Att beskriva den information om anhörigstöd som presenteras på hemsidor i 
kommuner i norra Sverige. 
Bakgrund: Äldre personer bor kvar hemma längre och behöver i större utsträckning 
hjälp av sina anhöriga. Anhöriga behöver ofta stöd för att klara denna uppgift. 
Kommunerna har en skyldighet att erbjuda anhörigstöd, men kan ha svårt att nå ut med 
sin information om vilket stöd de har att erbjuda. 
Metod: En dokumentanalys med kvalitativ och kvantitativ ansats. Information om 
anhörigstöd inhämtades från alla Norrlands 54 kommuners hemsidor. Innehållet 
analyserades genom manifest kvalitativ analys och kvantitativ analys för jämförelser 
mellan kommunerna.  
Resultat: Studien visade att 96 % av kommunerna har information om anhörigstöd på 
sina hemsidor. Informationen varierade mellan kommunerna. De två vanligaste stöden 
var anhörigkonsulent och avlösning i hemmet. Studien visade att stadsområdena hade 
mer och utförligare information än landsbygdsområden, och att kommunerna i 
landsbygden i de flesta fall hade mer information än kommuner i glesa 
landsbygdsområden. 
Slutsats: Utbudet och omfattningen av de olika anhörigstöd som kommunerna 
erbjuder varierar. Om kommunerna skulle utveckla sin information på hemsidorna 
skulle det vara ett resurssparande och kostnadseffektivt sätt att nå ut med sin 
information. Vidare forskning skulle behövas för att få veta hur kommunerna utvärderar 
den information de lägger ut på hemsidorna.  
Nyckelord: Anhörigstöd, webb-baserad, information, kommun, Norrland, omvårdnad  
 
 

 
 
 



 
 

 
Abstract 
Aim: To describe the information about support to informal caregivers on websites in 
municipalities in northern Sweden. 
Background: Elderly people live at home longer, and they become more dependent of 
help from their relatives. Relatives often need support to cope with this task. 
Municipalities have an obligation to offer support to relatives, but may have difficulties 
reaching out with information about what kind of support they can offer to their family 
carers. 
Method: A documentanalysis study with qualitative and quantitative approach. 
Information regarding support to family carers were obtained from all 54 municipalities 
websites in northern Sweden. The contents were analyzed by a qualitative manifest 
analysis and quantitative analysis for comparisons between municipalities.   
Results: The study showed that 96% of municipalities had information to family carers 
on their websites. The two most common kind of support were kin consultant and 
respite care in the home. Information content varied between municipalities. Urban 
areas had more detailed information than rural areas, and the municipalities in rural 
areas, had in most cases more information than sparse rural areas. 
Conclusion: The supply and range of the various family support municipalities offer 
varies. If the municipalities should develop their information on websites, it would be a 
resource-saving and cost-effective way to reach out with their information. Further 
research would be needed to find out how the municipalities evaluate the information 
they post on websites. 
Key Words: Family carers, support, webbased, information, muncipality, Northern 
Sweden, nursing 
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Introduktion 
Det blir allt vanligare att äldre personer bor kvar hemma längre och i större 
utsträckning behöver hjälp av sina anhöriga. Anhöriga behöver ofta stöd för att klara 
denna uppgift. Syftet med att ge stöd till anhöriga är att framför allt att minska den 
fysiska och psykiska belastning de kan uppleva. Genom att tillgodose den anhöriges 
behov kan både den anhörige och den närstående få en förbättrad livssituation, ökad 
livskvalitet och en minskad risk att drabbas av ohälsa och sjukdom. Kommunerna har 
en skyldighet att erbjuda anhörigstöd, men tidigare forskning har visat att de kan ha 
svårt att nå ut med sin information om vilket stöd de har att erbjuda. Författarna till 
föreliggande studie har inte funnit någon tidigare forskning som visar på hur 
kommunerna i Norrland presenterar sin information om anhörigstöd på sina hemsidor. 

 
Bakgrund 
Sverige har under de senaste 100 åren fått en förändrad åldersstruktur, tidigare var 
större andelen yngre och befolkningen blev inte så gammal. Med en ökad 
medellivslängd och lägre barnafödande är det i dagsläget en större andel som tillhör den 
äldre befolkningen, det vill säga 65 år eller äldre (SCB, 2014a). Fram till år 2050 
beräknas antalet personer 80 år och äldre fördubblas (453 000 år 2000 och 903 000 år 
2050) (SCB, 2008). Allt fler bor även kvar i eget boende högt upp i åldrarna och det har 
blivit vanligare att de personer som har behov av omsorg och hjälp får hjälp av anhöriga 
Med tanke på denna förväntade ökning av äldre personer och därmed ett ökat behov av 
stöd finns ett behov av nya och innovativa lösningar för att ge stöd till anhöriga (jmf 

Silva, Teixeira, Teixeira & Freitas 2013).  
  

Kommunikation och information 
I dag finns det många olika sätt att nå ut med information. Genom att använda datorer 
som kommunikationsmedel finns möjlighet att kommunicera med en frihet som 
tidigare inte var möjlig. Informationen som läggs ut på Internet når fram till mottagaren 
direkt och kan läsas från vilken dator med internetuppkoppling som helst, var man än 
befinner sig i världen (Fiske, 1990). 
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I statistiska undersökningar har man sett att användandet av Internet hos personer över 
65 år successivt har ökat allt mer de senaste åren. Äldre med hög utbildning och 
inkomst använder Internet i högre grad än äldre med låg utbildning och inkomst och det 
är särskilt den äldres yrkesbakgrund som spelar roll om Internet används eller inte. 
Internetanvändandet skiljer sig inte åt bland de som bor i städer eller bland de som bor 
på landsbygden (Findahl,2013). Bland 65-74 åringar är det 81 % som har tillgång till 
dator hemma och bland 75–85 åringar är det 54 %, och de flesta av dessa har också 
tillgång till Internet (80 %/51%) (SCB, 2014b). 
  

Informationens betydelse har ökat i samhället tack vare att den är nu mer lättillgänglig 
via Internet. Medborgare kan nås med allt större informationsutbud och som 
medborgare förväntar man sig att hitta information på nätet, vilket även omfattar de 
offentliga verksamheterna. Kommunernas webbplatser har fått och kommer i framtiden 
få en allt större betydelse för att nå ut med information till medborgarna. Kommunerna 
kan via sin webbplats enkelt förmedla information och uppdateras på ett snabbt och 
kostnadseffektivt sätt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) började 2009 att 
granska alla kommuners hemsidor utifrån vanliga medborgarfrågor och för att skapa ett 
underlag till lokala förbättringsarbeten. Dessa granskningar har fortsatt årligen och man 
kan se att det har skett stora förbättringar av informationen på kommunens webbsidor 
sedan undersökningarna startade (Sveriges kommuner och landsting, 2014).  
 

Anhöriga 
Det ökade antalet äldre sjuka gör att trycket på den formella vården ökar samtidigt som 
antalet professionella inom vården minskar. Mer och mer ansvar läggs på anhöriga för 
att ta hand om de äldre och kompensera för bristen på formell personal (Sargen, Hooker 
& Cooper, 2011). Antalet platser på särskilda boenden har minskat kraftigt och beror på 
en utveckling och en medveten politik där man vill minska institutionsboenden och 
istället satsa på vård och omsorg i hemmet. En stor del av den vård och omsorg som 
tidigare var offentlig och avlönad sköts istället idag av anhöriga som ”oavlönad” omsorg 
(Socialstyrelsen, 2009). Anhöriga är hörnstenen i vården av kroniskt sjuka, men 



3 
 

beslutsfattare ser dem traditionellt sett som informella anhörigvårdare. Vården har 
blivit mer komplex och allt mer krävande uppgifter har blivit lagda på familjer (Levine, 
Halper, Peist & Gould, 2010). Den största delen anhöriga är själva äldre och har egna 
problem och sjukdomar (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Var fjärde person över 55 
år uppger att de regelbundet hjälper en äldre, sjuk eller funktionshindrad i eller utanför 
det egna hushållet (SCB, 2006). 
 
Enligt Socialstyrelsens definition är en närstående en person som tar emot omsorg, vård 
och stöd och den som ger denna hjälp benämns anhörig, det kan även vara en annan 
person som är utanför familjekretsen, till exempel en vän eller granne (Socialstyrelsen, 
2013). Socialstyrelsens definition av anhörigvårdare är: “person som vårdar närstående 
som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen, 2015). I 
denna studie kommer begreppen anhörig och närstående att användas i enlighet med 
Socialstyrelsen (2013, 2015) och begreppet anhörig kommer att användas som 
gemensam benämning för anhörig och anhörigvårdare. 
 

En litteraturstudie av Erlingsson, Magnusson & Hanson (2011) visar att anhöriga ofta 
kan uppleva en plikt att hjälpa sin make eller maka och att de anser att de bör stå fast 
vid varandra och hjälpa varandra. Många anser att det inte finns något annat val än att 
vårda sin sjuke anhörig och det finns ett grundläggande antagande att anhöriga och den 
sjuke äldre bör kunna klara sig i hemmet. Att vara anhörig och samtidigt vårdare 
kommer ofta gradvis, oreflekterat och den anhörige kommer successivt in i sin 
vårdgivande roll som innebär ett ökat ansvar och en förändrad relation. Anhöriga 
upplever det nödvändigt att vara i närheten av den sjuke. Detta leder till att ständigt 
anpassa sitt liv också till ett minskat socialt nätverk och att de blir mer isolerade. Att 
plågas av oro blir en integrerad del av vardagen. Anhöriga upplever en osäkerhet i 
omvårdnadssituationen som ständigt förändras, en ökad obalans, förlorad kontroll och 
upplevelsen av att inte få stöd. Anhöriga känner sig skyldiga att anpassa sitt liv till den 
sjukes behov och anser att sina egna behov kommer i andra hand. Avslutningsvis 
beskrivs i litteraturstudien (Erlingsson et al, 2011) att vårdandet kan bli en 
överväldigande börda. När anhöriga inte orkar hjälpa sin närstående längre så får det 
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konsekvenser för dem båda. Detta påverkar i sin tur den professionella vården genom 
ökade insatser och högre arbetsbelastning (Benzein et al. 2012). 

Stöd till anhöriga 
Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §, som säger att 
Socialnämnder ”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder” (Socialdepartementet, 2009). Syftet med den nya bestämmelsen var 
att uppmärksamma de anhörigas situation, utreda deras behov och informera om och 
erbjuda stöd. I Socialstyrelsens uppföljning efter införandet av denna bestämmelse såg 
man att kommunerna tillämpar detta i mycket varierande grad. Den nya lagen har dock 
överlag gjort att kommunerna erbjuder stöd till anhöriga i högre grad än tidigare. De 
har blivit bättre på att sätta upp mål, avsätta resurser, organisera och har ökat sitt utbud 
av service som stöd till anhöriga (Socialstyrelsen, 2014a).  
 
Ordet stöd är enligt Svenska Akademiens ordbok (2014) liktydigt med orden hjälp, 
undsättning och bistånd. Stoltz (2006, s.64) har i sin avhandling som handlar om 
begreppet stöd definierat det enligt följande: “Delvis innebär stöd tillhandahållandet av 
generell handgriplig hjälp, så som information, utbildning, ekonomiskt bistånd, 
hjälpmedel och extern service. Det skapar förutsättningar för att underlätta anhörigas 
kompetens eller kapacitet att vårda. Dessutom innebär stöd nödvändiga kvaliteter 
som individuell anpassning, föränderlighet, långsiktighet, utrymme för att ge uttryck 
för känslor såväl som en idé om ett ömsesidigt och jämnbördigt utbyte mellan de 
involverade personerna”. Begreppet stöd kommer i studien att användas i enlighet med 
Stoltzs (2006) definition. 
 

Syftet med att ge stöd till anhöriga är framför allt att minska den fysiska och psykiska 
belastning de kan uppleva. Genom att den anhörige får stöd kan de få en förbättrad 
livssituation och en minskad risk att själv drabbas av ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). 
Genom att öka deras inblandning, kunskap och stöd kan man minska onödiga 
sjukhusvistelser och öka patientens hälsa (Levine et al, 2010). 
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Vilka former av stöd som erbjuds anhöriga eller andra personer varierar mellan 
kommunerna. De mest utbredda formerna av anhörigstöd är insatser till den närstående 
som ger anhöriga tid för egna aktiviteter (Socialdepartementet, 2008). De insatser och 
stöd som kommunerna erbjuder till anhöriga är bland annat avlösning i hemmet, 
dagverksamhet, korttidsboende, enskilda samtal, anhöriggrupper och ekonomiskt stöd. 
Insatserna kan ges med stöd av ett biståndsbeslut enligt SoL kap. 4 § 1 eller som en 
serviceinsats utan biståndsbeslut. Insatserna riktar sig ibland direkt till den anhöriga 
men kan även rikta sig till den närstående som en form av indirekt stöd till den 
anhöriga, till exempel dagverksamhet som avlösning av anhörig utanför hemmet 
(Socialstyrelsen, 2014b). I vår studie definieras direkt och indirekt anhörigstöd i 
enlighet med Östersunds kommun. Direkt anhörigstöd (som i första hand hjälper den 
anhörige) är sådant stöd som ges som en serviceinsats utan biståndsbeslut och som 
anhöriga inte behöver ansöka om.  Indirekt anhörigstöd (som den närstående/sjuke i 
första hand blir hjälpt av, men indirekt även hjälper den anhörige) definieras som det 
stöd som anhöriga behöver ansöka om hos biståndshandläggare. 

 

Omvårdnadsteori 
Virgina Henderson var sjuksköterska och kom 1955 ut med sin omvårdnadsteori. Hon 
var först med att se omvårdnad som ett eget område. Hennes teori betonar människans 
grundläggande behov som måste tillgodoses för att kunna uppnå hälsa och 
välbefinnande. Virginia Henderson presenterar 14 basala behov som är av både fysisk, 
psykisk, andlig och sociologisk natur. Några av behoven är mat och husrum, vila och 
sömn, behov av att meddela sig med andra och ge uttryck för önskemål och känslor, 
känsla av ömsesidig samhörighet och ömsesidigt beroende av andra människor, behov 
av förströelse och avkoppling. Att vårdaren lär känna vårdtagaren och skapar en relation 
är grundläggande, eftersom vårdaren måste kunna sätta sig in i vårdtagarens situation 
och behov. Sjuksköterskan ska genom omvårdnaden vara stödjande och ersättande för 
de åtgärder som personen själv inte kan utföra för att tillgodose sina behov på grund av 
nedsatt kraft, vilja eller kunskap. Sjuksköterskan ska tolka och förstå genom att lyssna 
och observera och genom att ha inlevelseförmåga (Henderson, 2006). Vår studie utgår 
från Virginia Hendersons behovsteori som teoretiskt ramverk. 
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Behov av information 
Anhöriga har olika behov av information. Enligt en studie av Robben et al. (2012) så 
önskar vissa begränsad men generell information för att sedan kunna söka vidare själva 
på till exempel Internet, i tidningar eller i böcker. Många anser att det blir för mycket att 
ta in om informationen är för detaljerad och omfattande. Andra vill däremot ha just 
detaljerad information. Att få skriftlig information är positivt enligt deltagarna i studien 
men de flesta anser att den sortens information ska vara ett komplement till den 
personliga kontakten. Deltagarna beskrev att de kunde vara nervösa inför ett möte med 
till exempel läkaren och kände att de behövde både skriftlig och muntlig information för 
att komma ihåg allt. 
 Silva et al. (2013) beskriver i sin studie att anhöriga har ett behov av att få veta vilket 
stöd som finns och hur man får tillgång till dem, både indirekt och direkt stöd. 
Deltagarna uttryckte även behov av guidning i att lösa familjeproblem och strategier för 
att klara den psykiska stressen. De ville bli hörda och kände att om de pratade om 
problemen så blev de inte lika stora. 
 
Anhöriga behöver uppdaterad information om vilken rätt som finns till avlastning och 
socialt stöd (Magnusson, Hanson, Brito, Berthold, Chambers, & Daly, 2002). De flesta 
ser inte sig själv som vårdare och många känner sig så stressade och belastade att de 
inte inser att de behöver hjälp och kan ha svårt att släppa taget om sin närstående. I 
vissa fall kan det vara den närstående som inte accepterar att den anhörige tar emot 
hjälp, vilket komplicerar situationen ytterligare. Många anhöriga behöver därför 
motiveras att ta emot hjälp, men många känner inte till att det finns hjälp att få eller hur 
man gör för att ansöka om den. Kommunerna har ofta svårt att nå ut med information 
till de anhöriga som behöver hjälp, framför allt till de personer som kommunen inte har 
någon kontakt med i övrigt (Socialstyrelsen, 2014a).  
 

Det vanligaste sättet att informera om anhörigstöd är genom kommunens egen personal 
bland annat i en uppsökande verksamhet. Det har blivit vanligare att förmedla 
information via organisationers, föreningars och vårdcentralers personal. De når 
anhöriga eller andra personer som kommunen inte självklart möter och har kontakt 
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med. Fler kommuner än tidigare har översatt skriftligt informationsmaterial om 
anhörigstöd till annat språk än svenska (Socialdepartementet, 2008).  
 

I en studie av Zulman, Piette, Jenchura, Asch och Rosland (2013) undersökte man 
anhörigas användning, intresse och upplevda hinder till hälsoinformationsteknologi. 
Resultatet visade att den vanligaste orsaken till att använda teknologin var för att hitta 
hälsoinformation på Internet. Sannolikheten att anhöriga skulle använda teknologin 
minskade markant med den anhöriges osäkerhet att använda detta. Användandet av 
Internet skiljde sig inte åt bland de som bor i stadsområden och de som bor på 
landsbygden (Findahl, 2013). Kommuner med hög andel äldre använder inte lika många 
informationskanaler som andra kommuner och skillnaden är störst när det gäller att 
använda kommunens hemsida (Hjälpmedelsinstitutet, 2012). Anhöriga tyckte att det 
var viktigt att teknik ska vara lättförståeligt, lätt att använda, ge användbar information, 
främja välbefinnandet hos den anhörige och att den hade en attraktiv layout med klara 
bilder, färger och enkelt text (Magnusson et al., 2002). 

 
Kommunerna 
Sverige består av 290 kommuner. Jordbruksverket (2013) delar in dessa i 33 glesa 
landsbygdskommuner, 164 landsbygdskommuner, 46 stadsområden och 47 
storstadsområden. Enligt Jordbruksverkets definition är Storstadsområden Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Stadsområden är de kommuner med en befolkning med minst 30 
000 och/eller där den största tätorten har minst 25 000 invånare. Landsbygd är de 
kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna (storstadsområden och 
stadsområden) och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem invånare per 
km2. Gles Landsbygd är de kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna 
och som har en befolkning som är mindre än fem invånare per km2. Begreppen 
stadsområde, landsbygd och gles landsbygd kommer i denna studie att användas i 
enlighet med Jordbruksverkets definition. 
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Problemformulering 
Silva et al. (2013) och Magnusson et al. (2002) beskriver att anhöriga har ett behov av 
att få veta vilka stöd som finns och hur man får tillgång till dem, både indirekt och 
direkt stöd. Enligt Graeme & Burton (1999) söks information via olika 
kommunikationsmedel för att tillgodose både fysiska och psykiska behov och för att 
skapa relationer till andra människor som befinner sig i samma situation som kan ge 
stöd och tröst. Idag kan datorn och Internet vara till hjälp för att hitta information som 
kan tillfredsställa dessa behov. Detta beskrivs även i en studie av Ybarra & Suman 
(2006) där det också framkommer att många av de som söker information är anhöriga 
som tar hand om sina närstående vilket gör denna grupp till en viktig målgrupp för 
informationsflödet på Internet. Kommuners stöd till anhöriga bör kunna tillgodose både 
gruppers och individers olika behov och det är av vikt att kommunen når ut med en 
tydlig information om vilket stöd man kan få som anhörig. 
 

Erfarenhet visar att det finns stora brister kring information och samarbete mellan 
anhöriga och den professionella vården. Idag arbetar många sjuksköterskor utifrån 
personcentrerad vård där det är fokus på patienten även om hänsyn tas till anhöriga. 
Sjuksköterskan förväntas veta bäst och ge de råd som hon tror är bäst för den anhörige 
(Benzein et al., 2012). Benzein et al. (2012) beskriver vidare att den personcentrerade 
vården behöver utvecklas till att även involvera övriga i familjen. De vill framhäva att 
familjen ska ses som ett system där alla medlemmar utgör var sin del. Detta benämns 
familjecentrerad omvårdnad. För att kunna tillgodose de behov anhöriga har av stöd är 
det viktigt för vårdpersonal att känna till anhörigas upplevelser av sin situation. De bör 
också ha kunskap om vad det finns för stöd för att kunna guida anhöriga till det stöd de 
behöver (Benzein et al. 2012). 
 

Man kan fundera på om hur mycket information som når ut till anhöriga via Internet 
och om sjuksköterskan skulle kunna hjälpa anhöriga att tillgodose sina behov av just 
information och stöd. Sjuksköterskan bör i större utsträckning kunna hänvisa och guida 
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anhöriga till kommuners information på sina hemsidor samt bistå med sin kunskap i 
mötet med patient och anhöriga. 
 

Mot bakgrund av detta började författarna fundera på hur informationsflödet om stöd 
till anhöriga ser ut på kommunernas hemsidor. 
 

För att få en uppfattning om den forskning som finns inom området så gjordes 
databassökningar via PubMed och Cinahl med olika kombinationer av sökorden 
caregiver, family carer, carer, information, web-based, support, municipal och internet. 
Så vitt vi kan se saknas forskning om kommuners webinformation om anhörigstöd och 
hur de når ut till sina invånare. I en svensk studie av Nord-Berge (2008) gjordes en 
undersökning om vilken information som finns om anhörigstöd på kommuners 
hemsidor i Stockholms regionen. Resultatet av den studien visade att de flesta 
kommuner har information om olika typer av anhörigstöd, och att den vanligaste typen 
är olika typer av avlösning. Efter att ha läst Nord-Berges studie och varit i kontakt med 
forskare vid Nationellt Kunskapscentrum Anhöriga uppstod frågan om hur detta ser i ut 
i Norrlands kommuner, som är stort till ytan och innefattar glesbygdområden och som 
därför kan ha svårt att nå ut med information till alla som behöver. Finns det 
information om anhörigstöd på kommunernas hemsidor och motsvarar informationen 
de behov som anhöriga har? Med denna studie presenteras den information som finns 
på kommuners hemsidor och resultatet av studien skulle kunna bli ett underlag för 
kommunerna för att förbättra sin information och stöd till anhöriga. Detta skulle i 
förlängningen kunna öka både närståendes och anhörigas livskvalitet och minska den 
börda anhöriga kan uppleva (jmf Erlingsson et al., 2011). Detta skapade utgångspunkten 
för denna studie. 
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Syfte 
Att beskriva den information om anhörigstöd som presenteras på hemsidor i kommuner 
i norra Sverige. 

Frågeställningar 
Vilka former av anhörigstöd informerar kommunerna om? 

Vilka syften eller mål har kommunerna med sitt anhörigstöd? 

Är det skillnad mellan kommuner som tillhör stadsområden eller landsbygd vad gäller 
deras information? 

Hur når kommunerna ut med sin information? 

 

Metod 

Design 
Föreliggande studie utgör en dokumentanalys med både kvantitativ och kvalitativ ansats 
(Graneheim & Lundman, 2004). Studien utgår från internet-publicerade dokument i 
form av hemsidor. Uppsatsens utformning är inspirerad av tidskriften Journal of 
Advanced Nursing. 

Urval 
För att uppfylla studiens syfte inhämtades den information som fanns om anhörigstöd 
från alla Norrlands kommuners Internethemsidor. Det utgör ett totalmaterial från 
samtliga 54 kommuner, där den sydligaste kommunen är Sandviken och den nordligaste 
är Kiruna.  På kommunernas hemsidor har vi valt att ta ut material om information som 
svarar mot syftet och inklusionskriteriet, det vill säga information om stöd till anhöriga 
till äldre närstående. Exklusionskriterier är information om stöd till anhöriga till barn, 
personer med missbruksproblem och psykiskt sjuka. De hemsidor som inte preciserar 
till vem stödet riktas har inkluderats. 

 
Materialinsamling 
Först identifierades vilka kommuner som ligger i Norrland, denna information 
hämtades från Norrlandsförbundet (Regionfakta, 2015). Därefter tilldelades 
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kommunerna varsitt nummer, 1-54. Antalet delades på hälften och författarna 
inhämtade material för var sin hälft. Vid insamlingen av materialet gick författarna in på 
varje kommuns hemsida. Kommunernas hemsidor söktes via kommunens namn + .se 
och för de allra flesta ledde detta till en direkt träff på hemsidan. Vid två tillfällen 
behövdes utökad sökning via Google för att få fram hemsidans adress. 
 

Från kommunernas hemsidor noterades sedan varje steg fram till information om 
anhörigstöd, det vill säga hur många klick och om det var tydligt och lätt att hitta 
informationen. De textavsnitt som hittades om anhörigstöd kopierades över till ett 
Word-dokument på Google Drive som båda författarna hade tillgång till. Om det fanns 
underrubriker på hemsidorna kopierades även denna text till Word-dokumentet. 
Materialinsamlingen inhämtades vid ett tillfälle för varje hemsida. Utifrån 
frågeställningarna fördes sedan det inhämtade materialet över till en matris i ett Excel 
dokument på Google Drive. Efter detta bytte författarna material med varandra och 
hemsidorna lästes och granskades ännu en gång för att säkerställa att materialet var 
relevant och för att minska risken för att information skulle missas. Datum för 
inhämtning av materialet noterades eftersom hemsidor uppdateras och ändras. 
Insamlingen av materialet skedde mellan 31 januari till 21 februari 2015. 
 

Etiska överväganden 
Forskningsetiska principer är i första hand till för att skydda den enskilda personen 
(Vetenskapsrådet, 2002). I föreliggande studie har inga enskilda personer berörts och 
det insamlade materialet är allmän och offentlig information som publicerats av 
respektive kommun. Därmed behöver inte de forskningsetiska principerna direkt 
uppfyllas. Men med hänsyn till den etiska aspekten att forskaren har ett ansvar inför sin 
profession och till nyttjandekravet, det vill säga att det insamlade materialet endast 
kommer att användas för forskningsändamål. Författarna till denna studie har inte 
ämnat att framställa någon kommun på varken ett negativt eller positivt sätt, utan 
endast avsett att undersöka och beskriva det publicerade digitala materialet från varje 
enskild kommuns hemsida. 
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Analys 
I föreliggande studie används både kvalitativ och kvantitativ dokumentanalys. Genom 
att använda båda dessa analyser kunde vi få en mer omfattande bild av materialet på 
hemsidorna (Polit & Beck, 2010). Analyserna kompletterar varandra så att 
forskningsresultatet blir ordentligt belyst (Olsson & Sörensen, 2011). I 
dokumentanalysen kan författarna på ett systematiskt sätt få fram och identifiera 
mönster och teman i den skriftliga information som hittas på hemsidorna (Malterud, 
2009). Genom att använda dokumentanalys som metod kan en beskrivning och 
kvantifiering av insamlad data göras. Vi använder oss av en manifest dokumentanalys 
som är en teknik för objektiv och systematisk kvantitativ beskrivning av hur 
kommunikation framträder. Det är en analys av direkt synliga mönster eller teman som 
återfinns i texten (Forsberg & Wengström, 2012). I analysen tog vi även hjälp av vår 
teoretiska modell, som beskrivits ovan, för att kunna jämföra de behov som människan 
har enligt Henderson (2006) mot den information om stöd som kommunerna 
presenterar på sina hemsidor. 
 

Våra frågeställningar var ledande i analysen och blev i resultatet tre huvudkategorier. 
I analysen har vi genom en systematisk arbetsmetod som liknar kvalitativ manifest 
innehållsanalys(Graneheim &Lundman, 2004) sorterat in materialet under kategorier 
och subkategorier. De stödinsatser som vänder sig direkt till den anhörige slogs samman 
till subkategorin direkt anhörigstöd och de insatser som vänder sig till den närstående 
men som på ett indirekt sätt ger stöd till den anhörige slogs samman till subkategorin 
indirekt stöd. Frågeställningen ”Skillnader mellan kommunerna utifrån om de tillhör 
stadsområde, landsbygd eller gles landsbygd” inkluderas i presentation av de övriga 
kategorierna. 
 

Den kvantitativa analysen används för att se om det finns någon faktisk och procentuell 
skillnad mellan stadsområde, landsbygd och gles landsbygd. Materialet presenteras i 
resultatet genom att under varje kategori först beskriva den kvantitativa analysen i form 
av tabeller och sedan den kvalitativa analysen i beskrivande text. 
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Resultat 

Totalt identifierades tre huvudkategorier utifrån de frågeställningar som ingår i studien: 
- Former av anhörigstöd, med två subkategorier: “direkt” och “indirekt anhörigstöd”.  
- Syften eller mål med anhörigstödet 
- Hur kommunerna når ut med sin information 

 
Under subkategorierna framkom sammanlagt 24 stödinsatser som kommunerna erbjöd 
i varierande omfattning, 11 av dessa går under subkategorin direkt anhörigstöd och 13 
av dem går under indirekt anhörigstöd.  
 

Studien visade att 52 av Norrlands 54 kommuner hade information om anhörigstöd på 
sina hemsidor men i olika grad och omfattning. Två kommuner, Åsele och Pajala, hade 
ingen information om anhörigstöd på sina hemsidor och två kommuner, Arjeplog och 
Bjurholm, informerade om att det fanns stöd att få men de informerade inte om vilken 
sort och hänvisade till att ta kontakt via ett telefonnummer som fanns på hemsidan.  
 

Bland Norrlands 54 kommuner finns sju kommuner som enligt Jordbruksverkets 
definieras som stadsområde, 19 kommuner som definieras som landsbygd och 28 
kommuner som gles landsbygd, se tabell 1. 
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Tabell 1. Indelning av kommunerna enligt Jordbruksverkets definition av 
stadsområde, landsbygd och gles landsbygd. 

Stadsområde  
(befolkning 
>30000/största 
tätort >25000 
invånare) 
(n=7) 

Landsbygd 
(befolkning 
<30000/befolkningstäthet >fem 
invånare per km2) 
(n=19) 

Gles landsbygd 
(befolkning 
<30000/befolkningstäthet <fem 
invånare per km2) 
(n=28) 

 

Gävle Bollnäs Boden  Ljusdal Lycksele 

Sundsvall Hofors Haparanda Sollefteå Malå 

Timrå Hudiksvall Kalix Ånge Norsjö 

Östersund Nordanstig Piteå Berg Sorsele 

Skellefteå Ockelbo Älvsbyn Bräcke Storuman 

Umeå Ovanåker  Härjedalen Vilhelmina 

Luleå Sandviken  Krokom Vindeln 

 Söderhamn  Ragunda Åsele 

 Härnösand  Strömsund Arjeplog 

 Kramfors  Åre Arvidsjaur 

 Örnsköldsvik  Bjurholm Gällivare 

 Nordmaling  Dorotea Jokkmokk 

 Robertsfors  Kiruna Överkalix 

 Vännäs  Pajala Övertorneå 

 
 
 
 
 



15 
 

Kvantitativ analys 

Former av anhörigstöd 

Direkt anhörigstöd 
På kommunernas hemsidor fanns information om direkt anhörigstöd och det framkom 
12 olika stödinsatser i den subkategorin. Studien visar att stadsområdeskommuner 
informerade i de flesta fall (8 av 11) mer frekvent om vilket direkt anhörigstöd de 
erbjuder än vad landsbygds- och gles landsbygdskommunerna gjorde. 
Landsbygdskommunerna informerade å sin sida i samtliga fall mer frekvent än gles 
landsbygdskommunerna. Tabell 2 beskriver fördelningen av direkt anhörigstöd och hur 
många kommuner som har respektive stöd, samt hur stödet ser ut i stadsområde, 
landsbygd och gles landsbygd. 
 
Tabell 2. Direkt anhörigstöd fördelat på stadsområde, landsbygd och gles landsbygd. 
(Flera typer av stöd kan förekomma i respektive kommun). 

Typ av stöd Antal 
n (%) 

Stadsområde 
n (%) 

Landsbygd 
n (%) 

Gles 
landsbygd 
n (%) 

Anhörigkonsulenter 42 (78) 7 (100) 16 (84) 20 (71) 

Avlösning i hemmet 37 (69) 5 (71) 15 (79) 14 (50) 

Anhörig/Stödgrupper 34 (63) 7 (100) 14 (74) 13 (46) 

Enskilda samtal 30 (56) 5 (71) 11 (58) 13 (46) 

Träffpunkt/mötesplats 19 (35) 6 (86) 7 (37) 6 (21) 

Föreningar erbjuder stöd 12 (22) 3 (43) 4 (21) 5 (18) 

Volontärer 9 (17) 3 (43) 5 (26) 1 (4) 

Samarbete med kyrka 9 (17) 2 (29) 5 (26) 2 (7) 

Demenssköterska/team 8 (15) 1 (14) 4 (21) 3 (11) 

Anhörigvårdarkort 2 (4) 0 1 (5) 1 (4) 

Äldretelefon 1 (2) 0 1 (5) 0 
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Indirekt anhörigstöd 
Indirekt är det stöd som riktas till den vårdbehövande, men som indirekt blir ett stöd till 
den anhörige. Studien visar att stadsområden informerade i de flesta fall (9 av 13) mer 
frekvent om vilket stöd de erbjuder än vad landsbygds- och gles 
landsbygdskommunerna gör, och att landsbygdskommunerna informerade i 10 av 13 
fall mer frekvent än gles landsbygdskommunerna. Tabell 3 beskriver den information 
som finns och fördelningen av den informationen i de olika kommunerna, det stöd som 
definieras som indirekt anhörigstöd. Den beskriver också hur många kommuner som 
har respektive stöd, samt hur stödet ser ut i stadsområde, landsbygd och gles landsbygd. 
 
Tabell 3. Indirekt anhörigstöd fördelat på stadsområde, landsbygd och gles 
landsbygd. (Flera typer av stöd kan förekomma i respektive kommun). 

Typ av stöd Antal 
n (%) 

Stadsområde 
n (%) 

Landsbygd 
n (%) 

Gles landsbygd 
n (%) 

Korttidsboende, växelvård, 
trygghetsplats 

29 (54) 4 (57) 10 (53) 15 (54) 

Dagverksamhet 20 (37) 4 (57) 7 (37) 9 (32) 

Trygghetslarm 11 (20) 1 (14) 4 (21) 6 (21) 

Arvoderad anhörigvård 11 (20) 2 (29) 4 (21) 5 (18) 

Hemtjänst 10 (19) 1 (14) 3 (16) 6 (21) 

Hemsjukvård 4 (7) 1 (14) 2 (11) 1 (4) 

Färdtjänst 3 (6) 2 (29) 1 (5) 0 

Ledsagarservice 3 (6) 1 (14) 1 (5) 1 (4) 

Matdistribution 3 (6) 0 1 (5) 2 (7) 

Bostadsanpassning 2 (4) 1 (14) 0 1 (4) 

Parkeringstillstånd 2 (4) 1 (14) 1 (5) 0 

Syn- hörselkonsulent 2 (4) 1 (14) 1 (5) 0 

Personlig assistans 1 (2) 0 1 (5) 0 
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Hur kommunerna når ut med sin information 
I stadsområden och landsbygd hade samtliga kommuner telefonnummer presenterade. 
Studien visar att stadsområden informerade i samtliga fall mer frekvent om vilka 
kontaktuppgifter de erbjuder än vad landsbygds- och gles landsbygdskommunerna gör. 
Landsbygd och gles landsbygd har sinsemellan liknande frekvens av information om 
detta. 
Tabell 4 beskriver hemsidornas information om kontaktuppgifter, mailadress, om det 
finns broschyrer, länkar och interaktivitet, samt fördelningen mellan stadsområde, 
landsbygd och gles landsbygd. 
 
Tabell 4. Hemsidornas information om kontaktuppgifter och ytterligare information 
fördelat mellan stadsområde, landsbygd och gles landsbygd. (Flera typer av 
kontaktuppgifter och information kan förekomma i respektive kommun). 
 

Kontaktuppgifter Antal 
n (%) 

Stadsområde n 
(%) 

Landsbygd n 
(%) 

Gles landsbygd n 
(%) 

Telefonnummer 52 (96) 7 (100) 19 (100) 25 (89) 

Mailadress 36 (67) 6 (86) 12 (63) 19 (68) 

Broschyr 24 (44) 4 (57) 8 (42) 12 (43) 

Länkar 30 (56) 6 (86) 10 (53) 14 (50) 

Interaktivitet 5 (9) 2 (29) 3 (16) 0 

IKT 2 (4) 1 (14) 1 (5) 1 (4) 

 
 
Det varierade mellan kommunerna hur väl uppdaterad deras information var. Av de 54 
hemsidorna uppgav 17 inte när informationen på hemsidan senast var uppdaterad. Av 
de övriga hemsidorna var 26 stycken uppdaterade inom det senaste året och de 
återstående 11 hemsidorna var inte uppdaterade det senaste året. Stadsområdenas 
hemsidor var mest frekvent uppdaterade, landsbygd följde därefter och gles landsbygd 
var minst uppdaterade.  
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Av de 24 hemsidor som hade en länk till en broschyr uppgav inte 10 stycken när den var 
skriven eller senast uppdaterad. Sex av dessa hade skrivit eller uppdaterat broschyren 
inom det senaste året och åtta av dem hade broschyrer som var äldre än ett år. De 
hemsidor som var mest uppdaterade var kommuner i landsbygd. De hemsidor som var 
minst uppdaterade eller hade minst information om uppdatering var kommuner i gles 
landsbygd. 
 
 
Tabell 5. Information om när hemsidor och broschyrer senast var uppdaterade, 
fördelat på stadsområde, landsbygd och gles landsbygd. 
Uppdaterad 

 

Antal 

n (%) 

Stadsområde 

n (%) 

Landsbygd 

n (%) 

Gles landsbygd 

n (%) 

Hemsida uppdaterad senaste 

året 

26 (48) 5 (71) 11 (58) 10 (36) 

Hemsida ej uppdaterad 

senaste året 

7 (13) 0 3 (16) 4 (14) 

Information om uppdaterad 

hemsida fanns inte 

17 (32) 2 (29) 

 

5 (26) 10 (36) 

Broschyr uppdaterad senaste 

året 

6 (11) 1 (25) 4 (50) 1 (8) 

Broschyr ej uppdaterad 

senaste året 

8 (15) 2 (50) 1 (13) 5 (42) 

Information om uppdaterad 

broschyr fanns inte  

10 (19) 1 (25) 3 (38) 6 (50) 
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Kvalitativ analys 

Former av stöd 

Direkt anhörigstöd 
Det vanligaste direkta stödet som kommunerna informerade om var att de har en 
anhörigkonsulent, som kan ge anhöriga råd och information via telefon, mail, besök 
eller hembesök. Anhörigkonsulenten kan informera om vilka olika stödinsatser som 
kommunerna har att erbjuda, de ordnar aktiviteter som är riktade till anhöriga, de 
anordnar olika utbildningar för anhöriga och de samverkar med olika föreningar. 
Anhörigkonsulenten arbetar med att synliggöra de anhörigas situation, förbättra deras 
livskvalitet och förebygga utbrändhet. Anhörigkonsulenterna arbetar med volontärskap, 
ordnar stödgrupper och kan erbjuda enskilda samtal för anhöriga. Avlösning i hemmet 
är ett direkt anhörigstöd som kommunerna informerade om. Detta stöd innebär att 
hemtjänstens personal kommer och tar hand om den närstående under en avtalad tid, 
för att underlätta för anhöriga och ge möjlighet och tid för avkoppling eller sociala 
aktiviteter. Många kommuner erbjuder avgiftsfri avlösning i hemmet som kan ges utan 
utredning och biståndsbeslut. Det varierade stort mellan kommunerna hur mycket tid 
man erbjuder, från 4 till 25 timmar per månad.  

Kommunerna informerade om att de erbjuder anhöriggrupper/stödgrupper. Syftet med 
anhöriggrupper är att den anhörige ska få känna gemenskap med andra anhöriga som är 
eller har varit i samma situation, de kan utbyta erfarenheter, ge varandra råd och stöd, 
få ökad kunskap och praktisk information. Anhöriggruppen har en stödjande funktion 
samtidigt som den ger möjlighet till socialt umgänge. 

Hälften av kommunerna informerade om att de erbjuder enskilda samtal till anhöriga. 
Vid ett enskilt samtal görs en kartläggning av vilka behov som den anhörige har nu och 
vilka som kan komma i framtiden. Den anhörige får där möjlighet att prata med någon 
utomstående om sin situation. 

Kommunerna informerade om sociala mötesplatser. Till sociala mötesplatser kan den 
anhörige komma för att träffa andra och vara med på olika aktiviteter som anordnas 
där. Kommunerna kallar dessa mötesplatser lite olika, vissa kallar det Träffpunkter, 
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andra Anhörigcenter, Anhörigcafé eller Kom In. På dessa mötesplatser erbjuds ett 
varierat program med bland annat underhållning, bingo, information, film och pyssel. 
Man kan få hjälp med att fylla i blanketter eller använda en dator. Vissa mötesplatser 
har fika och lättare mat till försäljning. Vissa mötesplatser kan erbjuda avlastning till 
den anhörige, så att den närstående får vara där medan den anhörige gör något ärende. 
Mötesplatsernas öppettider varierar bland kommunerna, från att vissa har öppet varje 
dag, till att andra bara har öppet en dag i veckan. 

Kommunerna erbjuder också olika former av stöd, hjälp och sällskap av volontärer och 
frivilliga. Volontärer kan göra hembesök till personer som är i behov av sällskap eller för 
att avlösa anhöriga, de kan också vara sällskap vid till exempel sjukhusbesök. 
Kommunerna har volontärförmedlingar som har ett nära samarbete med olika 
organisationer, föreningar och kyrkor. Kommunerna informerade om att de erbjuder 
stöd som ges i samarbete med föreningslivet och kyrkan. 
 

Vissa kommunerna informerade om att de har en demenssjuksköterska som har till 
uppgift att ge stöd till anhöriga till personer med minnessvårigheter och 
demenssjukdom. De ger råd, stöd, vägledning, handledning och utbildning. 
 

Två kommuner använder ett anhörigvårdarkort som innebär att anhöriga får ett kort i 
visitkortsstorlek och där det framgår namnet på den anhörige, namnet på den 
närstående och namn på personer som ska kontaktas i händelse av anhörigas sjukdom 
eller olycksfall. 
 

Indirekt anhörigstöd 
Många kommuner informerade om att korttidsboende eller korttidsavlösning finns 
tillgängligt om den närstående har behov av mer eller annan typ av stöd än vad som är 
möjligt att ge i det egna hemmet. Hur länge man vistas på korttidsboendet beror på 
individens behov. Trygghetsplats är en plats för akut avlastning som den närstående kan 
få komma till om den anhörige skulle bli sjuk eller av annan anledning får ett akut behov 
av avlösning i omvårdnadsarbetet.  
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Dagverksamhet är ett stöd ämnat till den närstående, för att tillgodose behov av social 
samvaro och som även blir ett indirekt stöd till den anhörige som får avlösning under 
några timmar. Syftet är att besökarna ska känna gemenskap och aktiviteter erbjuds både 
individuellt och i grupp. Exempel på aktiviteter är samtal, högläsning, gymnastik, 
promenader, köksaktiviteter, musik och sång. Dagverksamhet är ett biståndsprövat stöd 
och varje person får en kontaktperson. De kommuner som erbjuder detta har 
dagverksamhet varje dag. 
 
Kommunerna informerade om att de erbjuder trygghetslarm och arvoderad 
anhörigvård. Arvoderad anhörigvård innebär att anhöriga kan få en ekonomisk 
ersättning för att ta hand om sina närstående. Det ses som ett alternativ till hemtjänst. 
Den närstående ska i detta fall behöva hjälp av personlig karaktär, till exempel med 
hygien, på- och avklädning och anhöriga kan vara make/maka, sambo, släkt eller nära 
vän för att få detta stöd. Om anhöriga delar hushåll med den närstående så kan man inte 
få ersättning för praktiska uppgifter som städning, inköp och matlagning, men om 
anhöriga inte delar hushåll så kan man få ersättning för sådana sysslor. Arvode kan ges i 
kombination med att anhöriga har annat arbete, men kommunerna har olika gränser för 
hur många timmar som ges ersättning för, från 7-48 h/vecka. Arvoderad anhörigvård är 
ett biståndsprövat stöd som prövas utifrån socialtjänstlagen. Ersättningen motsvarar 
hemtjänstens avgift. 
 

Hur kommunerna når ut med sin information 
Kommunernas hemsidor såg olika ut och informationen om anhörigstöd presenterades 
på olika sätt. Kommunerna vänder sin information till den som hjälper en närstående, 
och de flesta delar inte upp anhörig och anhörigvårdare utan använder begreppen 
synonymt. Nästan hälften av kommunerna använde samma definition av anhörig och 
närstående som Socialstyrelsen (2013), även om definitionen inte användes konsekvent 
i kommunernas information.  
 
Kommunerna informerade om anhörigstöd genom att använda huvudrubriker som 
innefattar orden vård/omsorg/socialtjänst/stöd. Därefter gick det att klicka sig vidare 
till underrubriker som innefattar orden anhörig/närstående/frivillig/äldreomsorg/ 
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funktionsnedsättning som sedan gick att klicka sig vidare från för att få ytterligare 
information. Efter att ha hittat hemsidan behövdes minst två klick och som mest fem 
klick på en hemsida för att komma fram till specifik information om anhörigstöd. För 
övriga behövdes tre-fyra klick efter att ha hittat själva hemsidan. Vissa kommuner hade 
all information under en och samma rubrik medan andra hade delat upp informationen 
i underrubriker.  
 

De kommuner som hade någon form av information om stöd på hemsidan hänvisade 
även till ett telefonnummer som går till en anhörigkonsulent, anhörigsamordnare, 
biståndshandläggare eller till kommunens växel. Av kommunernas hemsidor hade mer 
än hälften en mailadress dit anhöriga kan skriva för att få kontakt med kommunen. 
 
 
Mer än hälften av hemsidorna länkade vidare till andra hemsidor eller dokument med 
information som anhöriga kan ha nytta av och få ytterligare information om anhöriga, 
stöd, demenssjukdomar, lagar och förordningar, kyrkor och ideella föreningar. Det är 
till exempel Nationellt kunskapscentrum anhöriga och Socialstyrelsens hemsida. Av 
hemsidorna länkar många vidare till broschyrer med ytterligare information om 
anhörigstöd. 
 

Örnsköldsviks, Umeås och Östersunds hemsidor hade en utvecklad layout, bilder och 
färger och informationen gavs på ett enkelt sätt. På Vilhelmina och Arjeplogs hemsidor 
var det svårt att hitta information och hemsidan hade inte lika utvecklad design med 
bilder och färger. 
 

Några kommuner hade viss interaktivitet via hemsidan, fyra kommuner länkade vidare 
till en Facebooksida och en kommun (Umeå) hade en chat-funktion som var öppen 
vardagar på dagtid. Denna interaktivitet var riktad till de anhöriga och ingick i 
kommunernas anhörigstöd. Hälften av kommunerna som hade en Facebooksida var 
från stadsområden, och hälften från landsbygd. Kommunerna Gävle och Bollnäs, 
informerade om att de använder olika informations- och kommunikationsteknik, (IKT) i 
form av olika typer av tekniska lösningar och webbtjänster. Anhörigstödsportalen som 
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finns i Gävle i kommun är en webbtjänst som används för att kommunicera mellan 
anhörig, den närstående och personal inom kommuners anhörigstöd. Anhöriga kan via 
denna tjänst få information, ta del av nyheter inom anhörigstöd, skriva i sin privata 
dagbok, ställa frågor till olika specialister och för att ha koll på den närståendes 
medicinlista. Gapet är ett annat webbaserat anhörigstöd som finns i Bollnäs kommun 
och är en digital mötesplats, där den anhörige kan vara med i ett nätverk med andra i 
liknande situation, att få ta del av andras erfarenheter och för att få information från 
kommun och landsting. Syftet med detta anhörigstöd är att minska gapet mellan 
anhöriga och mellan anhöriga och personal. Andra tekniska tjänster är Skype, Facetime, 
Lync och Messenger, som används för att ge ett individanpassat stöd. Dessa tekniska 
lösningar kan användas vid till exempel anhöriggrupper.  
 
Språket på hemsidorna var svenska och några hemsidor hade dessutom översatt 
hemsidan till samiska och finska. De flesta kommuner hade kopplat hemsidan till 
Google translate, en översättningstjänst som kan översätta text och hemsidor till 90 
olika språk.  Tre kommuner hade länkar till broschyrer om anhörigstöd på finska och en 
kommun informerade om möjligheten till tolk om den anhörige inte pratar svenska. 
 

Kommunernas syften eller mål med anhörigstödet 
I kommunernas information framkom två övergripande syften och mål med det anhörigstöd 

som de erbjuder. Det första och det vanligaste är att anhöriga behöver hjälp och stöd för att 

kunna orka vårda den närstående, och att kommunerna ser dem som en viktig och betydelsefull 

resurs. Kommunerna beskriver i sin information att de olika insatserna som de erbjuder 

anhöriga är till för att kunna underlätta den anhöriges vardag, fysiskt, psykiskt och socialt, samt 

att öka livskvalitet och välbefinnande för både den anhörige och den närstående. Det andra 

övergripande syftet var att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett lagstadgat ansvar att 

erbjuda stöd till anhöriga. Vissa kommuner beskriver i sin information att de enligt 

Socialtjänstlagen 5 kap. 10 § har en skyldighet att erbjuda anhörigstöd och beskriver inget annat 

mål med sitt anhörigstöd. Kommunerna Krokom, Östersund, Boden och Arvidsjaur beskriver i 

sin information att de erbjuder olika insatser till anhöriga för att den anhörige ska få stöd 
och för att de enligt lagen är skyldiga att erbjuda anhörigstöd. 
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva den information om anhörigstöd som presenteras på 
hemsidor i kommuner i norra Sverige. Informationens innehåll analyserades i en 
dokumentanalys.  
 

Vid sökning av artiklar hittades endast en svensk studie (Nord-Berge, 2008) som tar 
upp ämnet webbaserad information om anhörigstöd. Föreliggande resultatet har i vissa 
delar kunnat jämföras med Nord-Berge (2008). Däremot finns det många studier som 
visar att anhöriga behöver stöd när de tar hand om en närstående (jmf. Erlingsson et al., 
2011; Levine et al., 2010; Magnusson, et al., 2002). De problem som deltagarna i dessa 
studier beskriver och har behov av hjälp med är främst avsaknaden av egentid, ett 
begränsat socialt liv, fysisk och emotionell nedsättning, avlastning och socialt stöd. 
 

Vår studie blir viktig i detta sammanhang för att tydliggöra informationsflödet från 
kommun till anhöriga, och för att anhörigas behov av information om stöd ska kunna 
tillgodoses. 
 

De vanligaste stödformer som kommunerna informerar om är att det finns en 
anhörigkonsulent, avlösning i hemmet, stödgrupper, enskilda samtal, 
korttidsplats/växelvård/trygghetsplats och dagverksamhet. Detta är i likhet med 
Stockholmsstudien (Nord-Berge, 2008) vars resultat också visade att det vanligaste 
stödet var anhörigkonsulent och avlösning i hemmet. Detta kan jämföras med de behov 
som anhöriga själva uttrycker (jmf Erlingson et al., 2011; Levine et al., 2010; Magnusson 
et al., 2002; Thai et al., 2015). Avlösning i hemmet, dagverksamhet och 
korttidsplats/växelvård/trygghetsplats kan jämföras med anhörigas behov av egentid 
och avlastning för att återhämta sig både fysiskt och psykiskt. Detta kan i sin tur 
jämföras med de behov Virgina Henderson tar upp som några av de basala: vila och 
sömn samt avkoppling (Henderson, 2006). 
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Det varierar stort mellan kommunerna hur mycket tid man erbjuder, från 4 - 25 timmar 
per månad. Skillnaden mellan kommunerna som framkom i resultatet är något som 
skulle kunna förbättras hos de olika kommunerna för att få en mer lik vård oavsett vart i 
Sverige man bor. 
 
I en studie av Robben et al. (2012) uttryckte deltagarna att den personliga kontakten var 
viktigast och att den skriftliga informationen var ett komplement. Utifrån vårt resultat 
kommer den skriftliga informationen först genom hemsidorna men då de flesta 
informerar om att det finns en anhörigkonsulent så kommer anhöriga snabbt i kontakt 
med en person som kan lotsa dem vidare. Enligt vår tolkning av informationen på 
hemsidorna så har anhörigkonsulenten en roll som samordnare och arrangör av olika 
stödgrupper. Enligt Henderson (2006) så är detta även delar av de behov som behöver 
tillgodoses för att uppleva hälsa: människan behöver kunna meddela sig med andra och 
känna ömsesidig samhörighet. Vårt resultat stärks i studien av Graeme & Burton (1999) 
som menar att människan söker sig till andra i samma situation för att få stöd. 
 
Tillgång till enskilda samtal informerar många kommuner om. Som sjuksköterskor 
träffar vi dagligen både patienter och anhöriga och samtalar med dem. Ofta kan det 
handla om ett vanligt socialt samtal men i många fall uppstår behovet av ett mer 
terapeutiskt samtal (jmf Wright, Watson & Bell, 2002). Wright et al. (2002) menar 
vidare, liksom Benzein et al. (2012) att sjuksköterskan ska se, inte bara patienten, utan 
hela familjen som en enhet som tillsammans har stora resurser som kan tas tillvara för 
att uppnå hälsa. Det terapeutiska samtalet ska syfta till att patient och anhöriga ska 
reflektera och se nya möjligheter och liksom i litteraturstudien av Silva et al. (2013) visa 
på att anhöriga kan känna att de problem de upplevt som stora känns lättare att bära 
efter att ha fått prata om dem. Behovet av att känna sig sedd och hörd kan tillgodoses 
genom dessa samtal. Sjuksköterskans roll i själva samtalet ska vara i likhet med Virginia 
Henderson att agera stödjande och ersättande men inte vara den som gör själva 
förändringen. Sjuksköterskan ska kunna upptäcka och urskilja de hinder som familjen 
har för att själva kunna tillgodose sina behov (jmf Wright et al., 2002). 
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Vår studie visar att nästan alla kommuner i Norrland har information om anhörigstöd 
på sina hemsidor och stämmer väl överens med studien av  Nord-Berge (2008) av 
Stockholms kommuner. Kommunerna i föreliggande studie informerar om att det finns 
både direkt och indirekt anhörigstöd och visar att det finns skillnader mellan de olika 
kommunerna. Det gick att se att stadsområdena hade mer och utförligare information 
än landsbygdsområden och att kommunerna i landsbygden i sin tur, i de flesta fall, hade 
mer information än glesa landsbygdsområden. Studien visar även att stadsområden i de 
flesta fall informerar mer frekvent om vilka stöd de erbjuder än i landsbygds- och gles 
landsbygdskommunerna, både när det gäller direkt och indirekt stöd. Detta resultat är i 
likhet med Hjälpmedelsinstitutets studie (2012) som visade att det fanns tydliga 
skillnader mellan kommuner i vilken grad information gavs ut, att i de största 
kommunerna som hade mer än 75 000 invånare var det vanligare att information gavs 
ut på olika sätt, jämfört med de minsta kommuner med under 10 000 invånare. Som 
sjuksköterska i en landsbygdskommun skulle detta enligt vår erfarenhet kunna innebära 
att det blir hen som får informera om vilket stöd som finns att få. Även om den anhörige 
har tillgång till Internet så blir kanske sjuksköterskan den som tillhandahåller 
informationen. Om sjuksköterskan och den anhörige dessutom är kända för varandra 
sedan tidigare så blir troligen detta scenario mer sannolikt. 
 
I stadsområdena informeras det inte lika frekvent om trygghetslarm jämfört med 
kommuner i landsbygd och gles landsbygd. Detta skulle kunna bero på att just 
trygghetslarmet är viktigare i landsbygd och gles landsbygd på grund av långa avstånd 
och att det kan ta längre tid att få hjälp av hemtjänst och sjuksköterska. 
 
Att kommunerna informerar mer frekvent om sociala mötesplatser i stadsområden än i 
landsbygdskommunerna och kommunerna i gles landsbygd skulle kunna förklaras av 
tillgängligheten. Av erfarenhet vet vi att de äldre kan ha lättare och närmare att ta sig till 
dessa mötesplatser, jämfört med i landsbygden där avstånden kan vara stora och det blir 
därmed svårare att ta sig dit. Den sociala mötesplatsen kanske istället blir som ett 
samtal i hemmet tillsammans med sjuksköterskan som genom sin profession ska kunna 
stödja anhöriga. Detta tydliggör vikten av kunskap och utbildning hos sjuksköterskor i 
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konsten att kunna möta de människor som den närstående är beroende av (jmf Benzein 
et al., 2012). 
 
Några av Norrlands kommuner ligger på gränsen till Finland och i Norrland finns även 
den samiska kulturen representerad. Vissa kommuner har sina hemsidor översatta till 
finska och samiska och nästan alla har kopplat till Google translate. Detta tyder på att 
kommunerna har anpassat sin information för att vara tillgänglig för olika etniska 
grupper och på olika språk. I vår kommunikation så handlar mycket om just vårt språk, 
på hemsidorna är det det skrivna ordet som tas emot. Om anhöriga inte förstår det som 
är skrivet på kommunernas hemsidor kan sjuksköterskan bli den som måste tolka och 
därmed aktualiseras behovet av den personliga kontakten som anhöriga anser vara 
viktigare än den skriftliga informationen (jmf Robben et al., 2012).  
 
På fyra av fem av kommunernas hemsidor framkom att syftet med deras anhörigstöd är 
att ge anhöriga hjälp och stöd för att kunna orka vårda den närstående. Kommunerna 
vill med hjälp av anhörigstöd underlätta den anhöriges vardag; fysiskt, psykiskt och 
socialt, samt att öka livskvalitet och välbefinnande för både den anhörige och den 
närstående. Detta är i likhet med Socialstyrelsens syfte med anhörigstöd (jmf. 
Socialstyrelsen, 2013). Det kan även jämföras med tidigare studier som fokuserar på 
anhörigas behov av stöd (Erlingson et al., 2011; Levine et al., 2010; Magnusson et al., 
2002; Thai et al., 2015). En liten del av kommunerna gav uttryck i sin information att 
anhörigstödet finns på grund av att de är skyldiga att ge det utifrån Socialtjänstlagen 5 
kap. 10 §. Dessa kommuner kanske inte menar att informationen ska framstå på det 
sättet, men informationen är dock utformad på ett sätt som får läsaren att uppfatta det 
så. 
 
Kommunernas tillgänglighet, det vill säga att de informerade om vart de anhöriga kan 
vända sig med eventuella frågor varierade mellan kommunerna. Alla hemsidor som 
hade information om anhörigstöd hade ett telefonnummer dit anhöriga kan ringa, men 
studien visade att inte alla hade ett specifikt telefonnummer för anhörigstöd. Generellt 
när det gäller information om kontaktuppgifter och ytterligare information så visade 
studien att stadsområdena har högre frekvens av detta än landsbygd och gles landsbygd. 
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Gles landsbygdskommunernas hemsidor ter sig mer kompakt och man hänvisar till 
kommunens växel för flera funktioner. Att detta förekom skulle kunna bero på att det 
inte i alla kommuner finns tillgång till personer som bara arbetar med anhörigstöd. Vår 
erfarenhet av att vara sjuksköterskor i landsbygd är att det ofta är sjuksköterskan som 
kommer i kontakt med anhöriga som behöver hjälp och stöd och som sedan hänvisar 
vidare till rätt instans. 
 

Två tredjedelar av kommunerna hade information om en mailadress dit anhöriga kan 
vända sig. Med tanke på att kommunerna lägger ut information på sina hemsidor och 
använder dator och internet som kommunikationsväg så är det förhållandevis få som 
kan kontaktas via mail. Det kan ses som ett lågt antal i dagens teknologiska samhälle. 
Man kan fråga sig om kommunerna har en tanke med att inte ha en tillgänglig 
mailadress i sin information utan istället ett telefonnummer. Det skulle kunna vara så 
att kommunerna vill ha en direkt personlig kontakt (jmf Henderson, 2006; Robben et 
al., 2012) Personliga kontakter är viktigast men tillgängligheten och informationen via 
tekniska hjälpmedel kan vara det verktyg som behövs för att anhöriga ska kunna skapa 
den där första relationen men den professionella vården (jmf Benzein et al., 2012). Att 
komma nära och ta sig tid att skapa en relation kan vara svårt även för sjuksköterskan. 
Det krävs mod och självkännedom. De tekniska hjälpmedlen kan vara även henne till 
hjälp (jmf Benzein et al., 2012). 
 
Med tanke på att det både blir allt vanligare att äldre tar hand om sina anhöriga (jmf. 
Socialstyrelsen, 2009) och att det blir vanligare att äldre använder internet (jmf. 
Findahl, 2013) är det viktigt att det finns bra och tillgänglig information om 
anhörigstöd. Många anhöriga är äldre och enligt SCB (2014b) så har de flesta äldre 
tillgång till dator men statistiken visar inte hur många av dem som faktiskt använder 
den för att söka information på internet. Ybarra & Suman (2006) beskriver dock i sin 
studie att det är många anhöriga som söker information bland annat via Internet.I 
studien av Magnusson et al. (2002) framkom att anhöriga tyckte att det var viktigt att 
teknik var lättförståelig, lätt att använda, ger användbar information och att den hade en 
attraktiv layout med klara bilder, färger och enkelt text. Vi upplevde att det var stor 
variation hur hemsidorna var gjorda. Vissa hemsidor som till exempel Örnsköldsviks, 
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Umeås och Östersunds hade en fin layout, fina bilder, färger och informationen gavs på 
ett enkelt sätt. Detta till skillnad från andra hemsidor, till exempel Vilhelmina och 
Arjeplog där det var svårt att hitta information och hemsidan inte var lika tilltalande. De 
flesta hemsidor var tydliga om var det gick att hitta information om anhörigstöd men på 
några fick vi leta länge för att hitta fram. Då kommunerna lagt informationen under 
olika rubriker var det inte självklart att informationen skulle ligga under den rubrik som 
det faktiskt gjorde, vilket vi anser gjorde det svårt att få fram informationen. Generellt 
var det positivt med cirka tre klick för att komma fram, de hemsidor där fler klick 
behövdes gjorde sökningen ostrukturerad. 
  
Socialstyrelsen (2014a) konstaterar att kommunerna behöver bli bättre på att informera 
om de anhörigstöd de har att erbjuda och hur anhöriga ska gå tillväga för att få detta 
stöd. Socialstyrelsen anser att kommunerna bör bli bättre på att utveckla dialogen med 
anhöriga och olika organisationer som till exempel patientföreningar, frivilliga och 
pensionärsföreningar, för att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som de har. Men 
Socialstyrelsen tar också upp att verksamheterna brottas med brist på resurser, tid, 
pengar och kompetens. Socialstyrelsen anser att kommunerna bör få ett fortsatt stöd för 
att kunna följa upp utvecklingen och effekter av stödet till anhöriga.  
 
Fortsatt forskning som fokuserar vad de anhöriga tycker om denna typ av information 
och om kommunernas IKT-utveckling vore värdefullt för att utveckla stödet till 
anhöriga. 
 

Ett annat förslag är att man skulle kunna upprätta en guide, i likhet med 1177, dit 
anhöriga kunde söka information om anhörigstöd och vilken hjälp man kan få. Att 
utveckla anhörigstöd via IKT, i likhet med “ACTION” (jmf. Magnusson et al., 2002) är 
också ett sätt att öka stödet till anhöriga då det skulle kunna leda till att de anhöriga blir 
säkrare i sin vårdande roll, öka deras välbefinnande och livskvalitet. Detta skulle i sin 
tur kunna leda till att den närstående mår bättre, vilket skulle kunna minska risken för 
insjuknande och sjukhusvistelser och det skulle då spara pengar för samhället. 
 



30 
 

Kvinnor lever ofta längre än sin make, vilket är en anledning till att det är vanligare att 
makar vårdar sin make, än att män vårdar sin maka ensam (jmf. SCB, 2006; 
Socialstyrelsen, 2009). Detta skulle kunna innebära att det är fler kvinnor som har 
behov av anhörigstöd. Det skulle vara intressant att veta könsfördelningen på de 
anhöriga som tar del av kommunernas information via deras hemsidor för att se om 
detta även speglar det faktum att det är fler anhöriga som är kvinnor. Statistik visar att 
det är vanligare att äldre med hög utbildning och inkomst använder Internet i högre 
grad än äldre med låg utbildning och inkomst (jmf Findahl, 2013). Socialstyrelsen 
(2009) har sett i sin utredning att anhörigstöd har blivit en klassfråga då man ser att 
lågutbildade och medelklassens anhöriga har fått ett ökat anhörigansvar medan det 
bland högutbildade äldre är vanligare att köpa privata tjänster. Detta skulle kunna 
innebära att personer med lägre socioekonomisk status har svårare att få information 
om anhörigstöd då de i lägre grad använder Internet, när det är egentligen är de som 
behöver det som mest, då det enligt Socialstyrelsen är vanligare att de tar hand om sina 
närstående i högre grad än personer med högre utbildning och inkomst. 
 

Metoddiskussion 
I föreliggande studie valdes en dokumentanalys med både kvalitativ och kvantitativ 
ansats för att få en mer omfattande bild av materialet. Dokumentanalys är passande för 
studier av skriftlig kommunikation. Analysen är ofta retrospektiv och materialet är inte 
alltid avsett för forskning. Vi har granskat och analyserat materialet och utifrån det 
anser vi att det är tillräckligt relevant för att svara mot syftet med studien. I och med 
våra erfarenheter som sjuksköterskor har vi kunnat tolka det skriftliga materialet och 
sett det som användbart för vårt ändamål (Malterud, 2009). Vi har jämfört skillnader 
mellan stadsområden, landsbygd och gles landsbygd så vår studie blir unik i sitt slag. 
 

Denna studie är gjord med ett totalmaterial av alla Norrlands kommuner med syftet att 
undersöka Norrlands kommuners hemsidor, därför behövs inga statistiska mätningar. 
Ett totalmaterial redovisar de faktiska skillnaderna som finns i resultatet. Huruvida 
detta resultat är överförbart till andra kommuner i Sverige måste avgöras av läsaren, 
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men vi menar att det finns liknande kommuner i andra delar av Sverige där vårt resultat 
mycket väl kan vara jämförbart och därmed överförbart.  
Vi har valt bort viss information som handlar om anhörigstöd relaterat till 
missbruksproblem och barn vilket skulle kunna innebära att viss information som står 
där och som även kan kopplas till äldre personer kan ha missats.  

 
Vid två tillfällen gick det inte att komma direkt fram till två kommuners hemsida utan 
adressen var onåbar vid sökning på kommunens namn + .se. Vid sökning via Google 
gick det bättre. Vid tre tillfällen för tre olika kommuner så låg servern nere och 
hemsidan gick inte att nå alls, vid senare försök en stund efter gick det bättre. Vid ett 
tillfälle behövdes uppgifter kompletteras och då hade en hemsida uppdaterats och gjorts 
om så att det inte längre var samma sökväg fram till anhörigstödet. Tidsaspekten kan ha 
betydelse för inhämtning av material på internet. Under arbetets gång kan vissa 
hemsidor ha blivit uppdaterade och innehållet ändrats vilket i sin tur kan leda till att om 
studien ska replikeras kan efterföljande forskare komma fram till ett annat resultat.  

 
Det finns många olika definitioner av vad landsbygd är. Glesbygdsverket, Sveriges 
kommuner och landsting, Statistiska centralbyrån och OECD har alla olika definitioner 
(Tillväxtanalys, 2009 & 2011). Vi valde Jordbruksverkets definition då vi ansåg att den 
var lättast att använda i denna studie. Hade vi valt en annan definition hade resultatet 
kunnat se annorlunda ut.  
 

Enligt Granheim och Lundman (2004) ökar en studies trovärdighet genom att de mest 
passande materialet väljs ut och att den insamlade datan finns med i kategorierna. I 
denna studie läste båda författarna allt material och det innehåll i materialet som 
överensstämde med syftet valdes ut och sorterades i kategorierna. Eftersom studien är 
gjord med ett totalmaterial ökas trovärdigheten. I den här studien säkras god reliabilitet 
genom att allt inhämtat material kopierades över till ett Word-dokument med sökväg 
och datum för inhämtande, så att informationen kunde studeras flera gånger och av 
båda författarna. God validitet säkrades genom tydliga frågeställningar som blev 
ledsagande vid inhämtande av materialet och analysen. 
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Texten på hemsidorna tolkades i den kvalitativa dokumentanalysen och en viktig aspekt 
i tolkningsprocessen är hur författarnas förförståelse inverkar på analysen. Som 
sjuksköterskor har vi en viss förförståelse kring ämnet anhörigstöd och en önskan eller 
förväntan på hur kommunerna informerar om sitt anhörigstöd. Detta kan ha påverkat 
dokumentanalysen både positivt och negativt. En positiv aspekt är att tolkningarna mest 
sannolikt har kunnat analyserats mer ingående med hjälp av vår tidigare kunskap och 
erfarenheter. En negativ aspekt är att vår förförståelse kan ha påverkat hur vi 
kategoriserat och analyserat, vilket kan ha påverkat resultatet. I denna studie har dessa 
aspekter tagits i beaktande och förhoppningsvis resulterat i ett mer nyanserat 
förhållningssätt. 
 

 

Slutsats 
Det är nu sex år sedan den nya lagen (Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §), som säger att 
kommunerna är skyldiga att ge stöd till anhöriga, trädde i kraft och ändå ser 
kommunernas information om stöd så olika ut, iallafall på deras hemsidor. Denna 
studie visar på att information inte alltid är tillräcklig. Om kommunerna skulle utveckla 
sin information på hemsidorna skulle det vara ett resurssparande och kostnadseffektivt 
sätt att nå med sin information. Även om information om utbudet och omfattningen av 
stöd varierar mellan olika kommuner så skulle det kunna vara resurssparande om alla 
kommuner hade en gemensam grund att utgå från när man bygger upp sina hemsidor, 
bland annat när det gäller utseende, information, broschyrer och länkar. Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) granskar årligen kommunernas hemsidor men det 
saknas forskning på utvärdering av informationen som ges ut på hemsidorna. Vidare 
forskning skulle behövas för att få veta hur anhöriga har fått information, om 
informationen når ut till rätt målgrupp och om anhörigas behov av stöd uppfylls. 
 

 

 
 

 

 



33 
 

 
Referenslista 
 
Benzein, E., Hagberg M. & Saveman, B-I. (red.) (2012) Att möta familjer inom vård och 
omsorg. Studentlitteratur; Lund. 
 
Dimbleby, R. & Burton, B. (1999) Kommunikation är mer än ord. Studentlitteratur; 
Lund. 
 
Erlingsson, C.L., Magnusson, L., & Hanson, E. (2011) Family Caregivers’ Health in 
Connection With Providing Care. Qualitative Health Research 22(5):640–645. 
doi:10.1177/1049732311431247.  
 
Fiske, J. (1990) Kommunikationsteorier, en introduktion. Centraltryckeriet AB: Borås. 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2012) Att göra systematiska litteraturstudier. Natur & 
kultur: Stockholm. 
 
Hjälpmedelsinstitutet. (2012) Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen - En kartläggning av 

samtliga Sveriges kommuner. Tillgänglig: 
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2012/12331-
varldfardsteknologi-inom-aldreomsorgen.pdf (Hämtad: 15-02-15). 
 
 
Findahl, O. (2013) Svenskarna och internet 2013. Stiftelsen för internetinfrastruktur, 
Göteborg. Tillgänglig: https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf (Hämtad: 15-05-14). 
 
Henderson, V. (2006) The concept of nursing 1977. Journal of Advanced Nursing. 53 
(1), 23-34. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.03660.x 
 



34 
 

Jordbruksverket. (2013) Så här definierar vi landsbygd. Tillgänglig: 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet
/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html (Hämtad: 15-04-09). 
 
Levine, C., Halper, D., Peist, A., & Gould, D.A. (2010) Bridging troubled waters: Family 
caregivers, transitions, and long-term care. Health Affairs. 29(1): 116-124. doi: 
10.1377/hlthaff.2009.0520.  
 
Magnusson, L., Hanson, E., Brito, L., Berthold, H., Chambers, M., & Daly, T. (2002) 
Supporting family carers through the use of information and communication technology 
- the EU project ACTION. International Journal of Nursing Studies. 39(4):369–381. 
doi: 10.1016/S0020-7489(01)00034-7. 
 
Magnusson, L., Hanson, E., & Borg, M. (2004) A literature review study of Information 
and Communication Technology as a support for frail older people living at home and 
their family carers. Technology and Disability. 16: 223–235.  
 
Malterud, K. (2009) Kvalitativa metoder i medicinsk forskning-en introduktion. 
Stidentlitteratur; Lund. 
 
Nord-Berge, M. (2008) Anhörigstöd ─ information via internet? En studie om 
kommunernas webbinformation om anhörigstöd till äldres anhöriga. Tillgänglig: 
http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/anhoriga-till-aldre/intressanta-exempel-pa-
anhorigstod/e-tjanster-och-ny-teknik-for-anhoriga/anhorigstod-information-via-
internet-en-studie-om-kommunernas-webbinformation-om-anhorigstod-till-aldres-
anhoriga/ (Hämtad 15-03-21).  
 
Polit, D.F & Beck, C.T (2010) Nursing Research, appraising evidence for nursing 
research. 7th edition. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 
Philadelphia. 
 



35 
 

Regionfakta. (2015) Region Norrland - fakta och perspektiv. Tillgänglig: 
http://www.regionfakta.com/Norrland/Geografi/Regionens-kommuner/ (Hämtad 15-
01-31). 
 
Robben, S., van Kempen, J., Heinen, M., Zuidema, S., Rikkert, M.O., Schers, H. & Melis, 
R. (2012) Preferences for recieving information among frail older adults and their 
infomal caregivers: a quality study. Family Practice, 29, 742-747. doi: 
10.1093/fampra/cms033. 
 
Sargen, M., Hooker, R.S. & Cooper, R.A. (2011) Gaps in the supply of physicians, 
advanced pracitce nurses and physicians assistants. Journal of the American College of 
Surgeons, 212 (6), 991-999. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2011.03.005. 
 
SCB - Statistiska Centralbyrån. (2006) Äldres levnadsförhållande – Arbete, ekonomi, 
hälsa och sociala nätverk 1980-2003. Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=1848++ 
(Hämtad 15-02-17). 
 
SCB - Statistiska Centralbyrån. (2008) Sveriges framtida befolkning 2008-2050. 
Tillgänglig: 
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0401/2008A01/BE0401_2008A01_SM_BE18SM0
801.pdf (Hämtad 15-02-15). 
 
SCB - Statistiska Centralbyrån. (2014a) Befolkningspyramiden har blivit ett torn. 
Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Befolkningspyramiden-har-
blivit-ett-torn/ (Hämtad 15-02-15). 
 
SCB - Statistiska Centralbyrån. (2014b) Privatpersoners användning av datorer och 
internet 2013. Tillgänglig: 
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2013A01_BR_IT01BR1401.pdf 
(Hämtad 15-02-15). 
 



36 
 

Silva, A.L., Teixeria, H. J., Teixeira, J. C. & Freitas, S. (2013) The needs of informal 
caregivers of elderly people living at home: an integrative review. Scandinavian Journal 
of Caring Sciences, 27, 792-803. doi: 10.1111/scs.12019.  
 
Socialdepartementet. (2001) Socialtjänstlag. SFS 2001:453. Socialdepartementet: 
Stockholm.  
 
Socialdepartementet. (2008) Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. 
Proposition 2008/09:82. Socialdepartementet: Stockholm.  
 
Socialstyrelsen. (2009) Äldres hälsa. Tillgänglig: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-
71/Documents/5_Aldres.pdf (Hämtad 15-02-15). 
 
Socialstyrelsen. (2013) Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för 
tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Tillgänglig: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18969/2013-3-2.pdf 
(Hämtad 15-02-15). 
 
Socialstyrelsen. (2014a) Stöd till personer som vårdar och stödjer närstående 
Slutrapport 2014. Tillgänglig: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19605/2014-12-6.pdf 
(Hämtad 15-02-15). 
 
Socialstyrelsen. (2014b) Nationell statistik om äldres hälsa, vård och omsorg 
Utvecklingsplan 2014–2017. Tillgänglig: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19414/2014-3-32.pdf 
(Hämtad 15-02-15). 
 
Socialstyrelsen. (2015) Termbanken. Tillgänglig: 
http://socialstyrelsen.iterm.se/?fTerm=a (Hämtad 15-03-28). 
 



37 
 

Stoltz, P. (2006) Searching for the meaning of support in nursing. A study on support 
in family care of frail aged persons with examples from palliative care at home. 
Malmö University, Sweden. Tillgänglig: https://dspace.mah.se/handle/2043/2366 
(Hämtad 15-05-19). 
 
Sundström, G., Malmberg, B., & Johansson, L. (2006) Balancing family and state care: 
neither, either or both? The case of Sweden. Ageing & Society. 26(5):767–782. doi 
10.1017/S0144686X06005101.  
 
Svenska Akademiens ordbok. (2014) Stöd. Tillgänglig: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
(Hämtad 15-05-19). 
 
Sveriges kommuner och landsting. (2014) Information till alla? en uppföljande 
granskning av kommunerna 2014. Tillgänglig: 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-154-9.pdf?issuusl=ignore (Hämtad 15-
05-21). 
 
Tillväxtanalys. (2009) Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och 
landsbygder.Tillgänglig: 
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89029a0/1349863996707
/Rapport_2009_10.pdf (Hämtad 15-05-10). 
 
Tillväxtanalys. (2011) Arbetskraftsförsörjning i landsbygder. Tillgänglig: 
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89029fd/1349864221780/
WP2011-04.pdf (Hämtad 15-05-10). 
 
Umeå universitet. (2015) Omvårdnadsmodellen. Institutionen för omvårdnad. 
Tillgänglig: 
http://www.omvardnad.umu.se/digitalAssets/159/159156_omvrdnadsmodellen-
slutversion-150220.pdf (Hämtad 15-05-21). 
 
 



38 
 

 
 
Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2015-05-10). 
 
Wright, L.M., Watson, W.L. & Bell, J.M (2002) Familjefokuserad omvårdnad. 
Studentlitteratur; Lund. 
 
Ybarra, M. L., & Suman, M. (2006) Help seeking behavior and the Internet: A 
national survey. International journal of Medical Informatics,75 (1), 29–41. doi: 
10.1016/j.ijmedinf.2005.07.029.  
 
Zulman, D.M., Piette, J.D., Jenchura, E.C., Asch, S.M., & Rosland, A.M. (2013) 
Facilitating out-of-home caregiving through health information technology: survey of 
informal caregivers' current practices, interests, and perceived barriers. Journal of 
Medical Internet Research. 15 (7):e123. doi: 10.2196/jmir.2472. 
 
 

 

 


