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Förord 
 
Vi vill härmed framföra ett stort tack till de anhörigvårdare som ställde upp på våra intervjuer. 
Utan Er hade vår studie varit omöjlig att genomföra. Ett varmt tack till vår handledare Bruno 
Magnusson, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet, som med sin kunskap, sitt 
tålamod och engagemang styrt oss mot målet. Även ett tack till Kristina Bohman, projekt- 
ledare för anhörigstöd Älvsbyns kommun, som under studiens gång svarat på frågor. Vi vill 
också tacka varandra för ett gott samarbete. Vår förhoppning är att studiens resultat ska 
komma till praktisk användning för att utveckla stödet till anhöriga.       
 
 
Älvsbyn januari 2008 
Mariann Sköld 
Sofie Sundberg 
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Examensarbete i Social omsorg, 10 poäng, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
arbetsvetenskap, 2008. 
 
 
Abstract 
 
The Swedish government has, between 1999-2001, supported the local council a grant of total 
300 million Swedish crowns, for a project called Anhörig 300. The funds are to be used to 
increase standards and support to family caregivers and the non profit organizations to be able 
to work together and discuss methods and new ideas. Älvsbyn received 350 000 Swedish 
crowns from the Anhörig 300-project. In February 2006 started, in this particular community, 
a familyproject. The projects main function is to support family caregivers. The purpose of 
our study was to look at family caregivers experiences and using of community efforts in 
Älvsbyn. A qualitative method was used by collecting information with the help of 
interviews. Personal interviews were taken with five family caregivers that involved the age 
groups between 73-80 years. Approximately there are 20 family caregivers, that is known in 
the community. The result shows that family caregivers in Älvsbyn, generally are satisfied 
with the support that is currently available. They have few ideas for change and are happy 
with the indirect support that is available at this time. The family caregivers spoke very 
positive about the newly started relievingservice that is free of charge. Problems that arisen, 
are that some family caregivers feel that they are not taken seriously enough and are not 
financially compensated for there time demanding work and the responsibility that arises with 
this type of work. A further shortage is that it took almost two years, before the community 
sent out the information brochure about family support to inhabitants.  
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arbetsvetenskap, 2008. 
 
 
Sammanfattning 
 
Mellan åren 1999-2001 satsade Sveriges regering sammanlagt 300 miljoner i ett projekt som 
kallades Anhörig 300. Pengarna skulle användas av Sveriges kommuner som i samverkan 
med anhöriga och frivilligorganisationer skulle arbeta för att utveckla stödet till 
anhörigvårdare. Avsikten med projektet var att uppnå en höjning av kvaliteten i stöd som 
kommunerna erbjuder anhörigvårdare. Älvsbyns kommun har fått cirka 350 000 kronor 
beviljade från Anhörig 300-projektet. I februari år 2006 startade Älvsbyn ett anhörigprojekt 
med mål att stödja anhörigvårdare. Syftet med vår studie var att belysa anhörigvårdares 
upplevelser och nyttjande av kommunala stödinsatser i Älvsbyns kommun. I studien användes 
en kvalitativ metod i form av intervjuer. Personliga intervjuer genomfördes med fem 
anhörigvårdare i åldersgruppen 73-80 år. Uppskattningsvis finns det 20 kända anhörigvårdare 
i kommunen. Resultatet av studien visade att anhörigvårdare i Älvsbyns kommun i allmänhet 
är nöjda med det stöd som erbjuds. De har få invändningar mot anhörigstödet och säger sig 
uppskatta det stöd de indirekt är beviljade. Anhörigvårdarna talar mycket positivt om den 
nyligen inrättade verksamheten avgiftsfri avlösarservice. De brister som framkommer är att 
anhörigvårdarna inte uppmärksammas i den utsträckning som de önskar och att de inte får 
någon ekonomisk ersättning för det tidskrävande och ansvarsfulla arbete de utför. Ytterligare 
en brist är att det dröjde nästan två år från anhörigprojektets start, innan kommunen skickade 
ut informationsbroschyrer om anhörigstöd till kommuninvånare.  
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1. Inledning 

Den äldre befolkningen ökar världen över. Tillväxten medför en större belastning på vård och 

omsorgen i samhället. Andelen äldre i centrala och norra Europa, som är 80 år eller äldre, 

förväntas öka med minst 200 % mellan åren 1960-2040 (Trydegård, 2000).  

   Enligt Andrén (2006) uppgick andelen svenskar över 65 år, till 10 %, år 1950. År 2003 

utgjorde samma grupp 17 % av befolkningen och de förväntas nå 23 %, till år 2050. Andrén 

menar att den demografiska utvecklingen av den åldrande befolkningen, kommer att påverka 

folkhälsan och öka kraven på anhöriga. Omsorgen av äldre människor har genom tiderna, till 

stor del tillgodosetts av den informella hjälpen. Det är främst fruar och döttrar som har varit 

hjälpgivare och så ser det ut än idag. Andrén uppger vidare, att uppskattningsvis 70 % av 

omsorgen om äldre, tillgodoses av familj eller annan släkt. En del anhöriga känner att de 

klarar av att självständigt tillgodose mottagaren av omsorgens behov, men många upplever att 

de också är i behov av stöd från kommunen (Malmberg & Sundström, 2006). Enligt Jeppsson 

Grassman (2003) har anhörigas roll och betydelse inom välfärdspolitiken, prioriterats världen 

över de senaste årtiondena. Jeppsson Grassman menar, att det både är ett globalt och ett 

svenskt fenomen, att uppmärksamma anhöriga och anhörigstöd. Andrén (2006) betonar, att 

samhället på grund av den stigande andelen äldre, måste vara beredd på det ökade 

hjälpbehovet som kommer att uppstå.  

   Raune (2006) beskriver att det informella obetalda arbetet i Sverige har ökat, sedan början 

av 1990-talet. Det har medfört att Sverige idag har ett stort antal anhörigvårdare. Enligt Sand 

(2002) beror det bland annat på att antalet människor över 80 år blir allt fler och deras 

hjälpbehov kan komma hastigt och bli betydande. Sand menar, att en annan orsak är, att 

människor i och med den medicinska utvecklingen överlever sjukdomar och olyckor, som 

tidigare haft dödlig utgång. En större andel äldre med hjälpbehov, har däremot inte lett till 

ökade hjälpinsatser från kommunernas sida. Även Johansson (2007) beskriver utvecklingen. 

Sett till befolkningen har tillgången på äldreomsorg minskat i stor grad, för att en bit in på 

2000-talet vara halverat i jämförelse med situationen under 1980-talet. Denna utveckling står i 

motsättning till det Szebehely (2006) anger som de äldres egen vilja. Szebehely menar, att 

äldre önskar formell hjälp1 i större utsträckning än informell hjälp2. En orsak till detta skulle 

vara, att äldre inte vill vara till besvär för sina anhöriga och detta gäller främst vid personlig 

hygien, eller om vårdbehovet är omfattande.  

                                                
1 Med formell hjälp avses hjälp från samhället. 
2 Med informell hjälp avses obetald hjälp, som till exempel vänner och anhöriga bistår med. 



 

 2 

   Den informella anhörigvården utförs i stor omfattning utan den kommunala vård- och 

omsorgens vetskap. Det är gruppen gifta makar, som utför de flesta hjälptimmarna och de är 

även de äldsta hjälpgivarna. Det finns något fler kvinnliga anhörigvårdare än manliga 

(Jeppsson Grassman, 2003).  

   Omfattningen av anhörigvårdarnas arbetsinsats grundar sig på mottaggaren av omsorgens 

hjälpbehov, som varierar bland annat beroende på ålder och funktionsnedsättning. En diagnos 

avspeglar inte hjälpbehovet. När en person, till exempel drabbas av en stroke, är det skadans 

omfattning som avgör graden av funktionsnedsättning. Ålderssvaghet kan innebära ett 

hjälpbehov, som sträcker sig från några timmar per vecka, till omfattande omsorgsinsatser. 

Demenssjukdomar ställer ofta krav på ständig tillsyn från anhörigvårdarens sida (Sand, 2002).       

   Ökade kunskaper om anhörigvårdarnas omfattande arbetsinsatser, till näst intill obefintliga 

offentliga kostnader, har enligt Jegermalm (2002) bidragit till att synliggöra denna grupp. 

Även Johansson (2007) beskriver att anhöriga har blivit en identifierad grupp och mer 

omtalad i den offentliga debatten. I teveprogrammet Nyhetsmorgon beskrevs 2007-10-06 att 

Sverige varje år den 6 oktober firar den nationella anhörigdagen. De som vårdar eller stöttar 

någon närstående uppmärksammas med en egen dag. Kommuner vill under denna dag 

synliggöra anhörigas situation och fokus ligger på hur det är att vara närstående, till en vuxen 

person som inte klarar att ta hand om sig själv.  

   Denna studie har genomförts i Älvsbyns kommun. Älvsbyn har fler 75-åringar och äldre än 

genomsnittet i Sverige. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2006) uppgick antalet 75-

åringar och äldre, vid årsskiftet 2006/2007, till 8,8 % av Sveriges totala befolkning. Tanken är 

att studiens resultat ska kunna fungera som ett underlag för att utveckla anhörigstödet i 

Älvsbyn ytterligare. Bohman (2007) berättar att anhörigvårdare i Älvsbyn har blivit mer 

uppmärksammade, sedan projektet Anhörigstöd inleddes i början av år 2006. Dock 

uppmärksammades inte anhörigdagen 2007-10-06 av kommunen. Älvsbyns kommun har 

sedan projektet inleddes, fått statliga stimulansbidrag på sammanlagt 300 000 kronor, för att 

utveckla och upprätthålla arbetet med att stödja anhörigvårdare. Kommunen har ansökt om 

större bidrag än vad de blivit beviljade. Enligt Bohman finns det mycket att arbeta med för att 

utveckla stödet till anhörigvårdare och det är kostsamt.   

   Syftet med studien är att belysa anhörigvårdares upplevelser och nyttjande av kommunala 

stödinsatser i Älvsbyns kommun. Hur nyttjar och upplever anhörigvårdare det stöd som 

Älvsbyns kommun erbjuder? 
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2. Bakgrund 

Enligt Johansson (2007) uttrycktes i slutet av 1980-talet en målsättning för samhället, 

gällande ansvaret att sörja för människors behov av vård och omsorg. Av målsättningen 

framgick att anhöriga och närstående som ville vårda en anhörig, borde få tillräckligt med 

stöd och hjälp. Det yttersta ansvaret för att tillgodose olika behov skulle dock vila på 

samhället. Detta mål har bearbetats och utökats, genom att betona att all anhörigvård ska ske 

frivilligt. 

 Johansson menar att anhörigfrågans frammarsch kom att påverkas under 1990-talet och 

senare. Då ägde stora omställningar rum i och av vården och omsorgen av äldre. Den kraftigt 

försämrade samhällsekonomin i början av 1990-talet var den mest betydande förklaringen. 

Det fanns ingen möjlighet att utvidga resurserna till äldreomsorgen, i samma takt som andelen 

äldre i befolkningen ökade.  

   Johansson nämner vidare att nästa viktiga steg i utvecklingen kom år 1994 då Social- 

tjänstlagen omarbetades och förslaget om ett lagstadgat krav på stöd till anhöriga lades fram. 

Några år därefter kom slutbetänkandet från Bemötandekommittén (SOU 1997:170), som 

betonade att det var viktigt att anhöriga fick stöd och uppmärksammades för sina insatser. 

Enligt Johansson (2007) skedde det stora genombrottet för anhörigfrågan år 1998, då en ny 

paragraf lades till i Socialtjänstlagen (SFS 1980:620). Paragrafen angav att ”Socialnämnden 

bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt 

sjuka eller äldre eller som har funktionshinder” (SoL 5 §). Paragrafen markerade social- 

tjänstens ansvar gentemot anhöriga, men angav inga exakta riktlinjer om hur kommunerna 

skulle utforma stödet.  

    I slutbetänkandet från socialtjänstutredningen (SOU 1999:97) lades ett förslag fram, om att 

Socialtjänstlagen och dess bestämmelse om stöd till anhöriga borde tydliggöras. Översynen 

fastställde att anhörigstödet ansågs vara av sådan vikt, att en ny paragraf i Socialtjänstlagen 

borde införas för att markera denna skyldighet.  

   Johansson (2007) skriver att staten vid olika tillfällen, under 1990-talet fram till 2007, har 

tillskjutit bidrag för att stödet till anhöriga ska kunna förbättras. Mellan 1999 och 2001 pågick 

en utveckling av anhörigstödet i ett projekt som kallades Anhörig 300 och genomfördes med 

stöd av Socialstyrelsen. Målet var att förbättra villkoren för anhörigvårdare och 300 miljoner 

kronor satsades i projektet (Jeppsson Grassman, 2003). Åren 1999, 2000 samt 2001 beviljades 

100 miljoner kronor per år. Bidragen var, enligt Socialstyrelsen (2002a), menade för att 

skynda på utvecklingen av det kommunala stödet till anhörigvårdare. Årligen gick 96 miljoner 
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till kommunerna och fördelades utifrån antal medborgare över 65 år. Kvarvarande fyra 

miljoner fördelades genom att tre miljoner avsattes till utvärderingar, informationsspridning 

samt utbildningar. En miljon kronor öronmärktes till kommuner som hade speciella behov 

eller motiv, till att förbättra anhörigstödet. Kriterierna för att kommunerna skulle få ta del av 

stimulansbidrag, var att de skulle utarbeta en plan över det planerade arbetet tillsammans med 

anhörig- och frivilligorganisationerna, samt att socialnämnderna i kommunerna skulle 

godkänna dessa. I kommunernas redogörelser framkommer att befintliga stödformer har 

utvecklats samt att nya stödformer tagits fram. Enligt Ahl (2007) har Älvsbyns kommun 

sammanlagt fått 358 677 kronor beviljade från Anhörig 300-projektet.  

   Efter 2001 har kommunerna haft fortsatt möjlighet att ansöka om statsmedel, men dessa 

medel har dock inte riktats särskilt till anhörigstöd (Socialstyrelsen, 2002a). Socialstyrelsen 

(2007) uppger att år 2002 då Anhörig 300 var under avveckling, var det 90 % av Sveriges 

kommuner som arbetade aktivt med att utveckla anhörigstöd. Mellan åren 2003 och 2005 

skedde en nergång i antalet kommuner, som bedrev ett aktivt arbete med anhörigstöd. År 

2006 var siffran återigen 90 %. Detta beror på att kommunerna hade möjlighet att ansöka om 

fem gånger så mycket pengar som under åren 2003-2005 (ibid.). Målet med de ökade 

stimulansbidragen var, att kommunerna skulle åstadkomma ytterligare förbättringar av 

anhörigstödet. Kommunernas arbete med anhörigstöd visade generellt på positiva resultat. Av 

den anledningen fann regeringen inte att någon förändring av befintlig lagstiftning var 

nödvändig, för att skynda på utvecklingen inom området stöd till anhöriga (Johansson, 2007). 

Bestämmelsen om anhörigvård har i den nuvarande Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) samma 

innebörd som i den gamla. I 5 kap 10 § SoL anges att socialnämnden bör underlätta 

anhörigvårdares situation, genom att ge dem stöd och avlösning. I budgetpropositionen för 

2007 har ett förslag om lagändring gällande ovanstående paragraf lagts fram. Förslaget 

innebär att socialnämndens ansvar ska skärpas, genom att orden bör stödja ska bytas ut till 

skall stödja (Prop. 2006/07:1).  

 

2.1 Vad är anhörigstöd? 

Johansson (2007) anger att en klar definition av begreppet anhörigstöd inte finns, men en 

analyserad tankegång om intentionen med samhällets stöd till anhörigvårdare, kan hittas i 

Socialtjänstutredningens betänkande (SOU 1999:97). I betänkandet anges att kommunerna 

ska uppmärksamma anhörigas situation, de ska arbeta för att undvika att anhöriga blir 

utarbetade samt att livskvalitén för de anhöriga ska förbättras. Till detta fastställs att arbetet 
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ska ske preventivt, det vill säga att stödinsatserna ska sättas in tidigt. Ett av målen med 

anhörigstöd är att de som gör en insats, ska uppleva uppskattning från samhället. Ett annat 

mål är att samhället ska verka för att anhörigvårdare, trots sitt åtagande, ska uppleva en god 

livskvalitet. Ett tredje mål är att minska den stress och belastning som anhörigvårdaren kan 

känna.    

   Johansson (2007) förklarar att anhörigstöd kan erbjudas från den offentliga vård- och 

omsorgen eller från vänner, grannar eller frivilliga. Stödet innebär insatser, som främst riktas 

till att hjälpa anhörigvårdaren, men även till stöd för mottagaren av anhörigomsorgen eller de 

båda. Stödet kan vara både av materiell och av icke materiell art. I materiellt stöd kan service, 

sjukvård, hjälpmedel och ekonomisk ersättning ingå, medan kunskaper, information och 

personligt stöd ingår i de icke materiella.  

 

2.2 Kommunernas stöd till anhörigvårdare 

Enligt Johansson (2007) ser stödet till anhöriga snarlikt ut i landets kommuner. Vad som 

erbjuds, utgår ifrån vad kommunerna har ansett vara viktiga insatser för anhörigvårdare. Det 

går att urskilja tre övergripande typer av stöd: avlösning, ekonomisk ersättning och 

individuellt stöd. Ett dilemma med stödinsatser är att de utgår från mottagaren av anhörig- 

omsorgens situation. Mottagare av anhörigomsorg klarar sig ofta i hemmet på grund av 

anhörigvårdaren, vilket kan leda till trångmål för anhörigvårdaren då kommunala insatser kan 

anses onödiga (ibid.). 

 

2.3 Älvsbyns kommuns stöd till anhörigvårdare 

I februari 2006 anställde Älvsbyns kommun en projektledare för anhörigstöd på heltid. I 

samtal med projektledaren (Bohman, 2007) framkommer, att syftet med tjänsten är att någon 

aktivt ska arbeta med att utveckla anhörigstödet i kommunen. Innan projektledaren tillsattes, 

pågick inget aktivt arbete med anhörigstöd. Enligt Bohman är målet med projektet att 

anhöriga ska uppleva att de får stöd. Kommunen ska arbeta för att nå en väl fungerande 

samverkan, mellan anhörigvårdaren och den kommunala omsorgen även i framtiden. 

Älvsbyns kommun arbetar också med att utveckla och hitta nya former för samarbete mellan 

olika aktörer, med syfte att skapa flexibla lösningar där den anhörige ska kunna finna 

passande stöd utifrån sin situation. Från det att tjänsten som projektledare för anhörigstöd 

tillsattes, har stödet till anhöriga utökats med avgiftsfri avlösarservice i hemmet, 

anhörigträffar och en utvidgad uppsökande verksamhet. 
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   I Älvsbyn fanns det i slutet av oktober 2007, 1001 personer över 75 år. Det motsvarar 

ungefär 11 % av kommunens totala invånarantal (Ahl, 2007). Bohman (2007) berättar att det 

är omöjligt att säga hur många i kommunen, som informellt vårdar en anhörig i hemmet. 

Områdescheferna3 känner till uppskattningsvis 20 anhörigvårdare. Andelen äldre gör att 

projektledaren antar, att mörkertalet bland anhörigvårdare är stort. Även Szebehely (2005) 

anger att det finns många anhöriga, som inte är kända av den offentliga omsorgen. 

   Insatserna som Älvsbyn erbjuder riktar sig enligt Bohman direkt till mottagaren av 

anhörigomsorgen och indirekt till anhörigvårdaren. Det innebär att handläggaren beviljar 

hjälp till den som vårdas, trots att stödet till stor del är till för att avlasta anhörigvårdaren. 

Bohman nämner ett undantag från detta. Korttidsboende riktas direkt till anhörigvårdaren, 

med syfte att ge avlösning. Det är dock inte anhörigvårdaren som beviljas insatsen, utan 

mottagaren av anhörigomsorgen.  

 

2.3.1 Avgiftsfri avlösarservice i hemmet 

Bohman (2007) anger att avgiftsfri avlösning i hemmet är en försöksverksamhet, som 

startades 2007-09-01 efter önskemål från kommunens anhörigvårdare. Försökstiden kommer 

att pågå till och med 2007-12-31. Insatsen avlösning i hemmet har funnits länge, men har då 

varit avgiftsbelagd och information om den har varit begränsad. I slutet av april 2007 fanns 

det ingen person i Älvsbyns kommun, som var beviljad avlösning i hemmet.  

   I och med tillkomsten av projektledartjänsten har kommunen arbetat mer effektivt med 

insatsen. Enligt projektledaren har biståndshandläggarna i kommunen blivit bättre på att 

informera om möjligheten till denna insats. För att nyttja den avgiftsfria avlösarservicen är ett 

biståndsbeslut grunden. Anhörigvårdare kan få gratis avlösning av hemtjänstpersonal dagtid 

måndag till fredag, upp till tio timmar i månaden och max fyra timmar per tillfälle. 

Överstigande tid är avgiftsbelagd. Bohman berättar vidare att insatsen riktar sig till dem som 

vårdar äldre över 65 år i hemmet, exempelvis en make eller maka. Kommunens förhoppning 

med försöksprojektet, är att nå mörkertalet av anhörigvårdare i kommunen. Denna insats 

möjliggör att anhörigvårdaren kan hälsa på vänner, uträtta ärenden eller bara få tid för sig 

själv. Insatsen kommer att utvärderas efter årsskiftet 2007/2008.    

 

 

 

                                                
3 Områdescheferna i Älvsbyn ansvarar för handläggning samt hemtjänstpersonal. Älvsbyn är uppdelat i fyra 
områden, där varje område har en chef. 
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2.3.2 Dagverksamhet 

Avlösning via dagverksamhet kan enligt Bohman (2007) beviljas genom ett biståndsbeslut av 

handläggare. I Älvsbyn finns två dagverksamheter, en för dementa och en för människor med 

andra funktionshinder. Dagverksamheterna erbjuder bland annat sysselsättning, gemenskap 

och miljöombyte för den person som vårdas av en anhörig i hemmet. Målet med verk- 

samheten är att skapa kontinuitet, trygghet och finna individuellt anpassade stödinsatser samt 

att stödja anhöriga. Indirekt blir dagverksamheten ett stöd till anhörigvårdaren. Bohman 

berättar att dagverksamheten i kommunen, används i liten utsträckning av dem som blir 

vårdad av sin make eller maka i hemmet.  

 

2.3.3 Korttidsavdelningen Solbacken  

Bohman (2007) beskriver att Solbacken är en korttidsavdelning som inryms i ett särskilt 

boende. Totalt står nio platser till förfogande. Avlösning via korttidsboende är en insats som 

anhörigvårdare, från och med 2007-04-01, bokar själva. Tidigare var det kommunens 

biståndshandläggare som skötte kontakten med korttidsavdelningen. Numer kontaktar 

anhörigvårdaren personalen som arbetar på Solbacken, för att boka en plats till mottagaren av 

anhörigomsorgen. Enligt Bohman ska en bokning föregås av ett biståndsbeslut och syftet med 

vistelsen är att förlänga kvarboende i hemmet och att avlasta anhörigvårdaren. Bokningen bör 

ske två veckor innan önskad avlastning, för störst garanti att få önskad avlastningsvecka 

alternativt avlastningsveckor. Vid kortare varsel kan inte någon platsgaranti ges, men i mån av 

plats kan önskningar tillgodoses. Bohman uppger att detta stöd skiljer sig från övriga insatser, 

då det enbart riktar sig till att avlasta anhörigvårdare. Det är endast obetalda anhörigvårdare 

som får nyttja insatsen, eftersom anställda anhörigvårdare har en skyldighet att vårda den 

enskilde och kan således inte lämna ifrån sig vårdansvaret. Enligt Socialstyrelsen (2007) 

minskade antalet särskilda boendeplatser mellan åren 2000 och 2006 med 20 000 och det har 

påverkat och påverkar fortfarande anhörigas möjlighet till avlastning via korttidsboende. 

Väntetiden till inflyttning på särskilt boende har blivit längre och tillgången på korttidsplatser 

har minskat, eftersom många av de personer som blivit beviljade särskilt boende, vistas på 

korttidsboende i väntan på ett boende.  

 

2.3.4 Trygghetslarm  

Bohman (2007) uppger att insatsen trygghetslarm föregås av en behovsbedömning och är till 

för personer som på grund av sjukdom eller funktionshinder, kan behöva påkalla hjälp dygnet 

runt. Bohman menar, att många anhörigvårdare är oroliga för att lämna personen de vårdar. 
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Larmet kan fungera som en trygghet när anhörigvårdaren till exempel behöver uträtta 

ärenden. I Älvsbyn hade 289 personer i ordinärt boende trygghetslarm vid utgången av år 

2006. 

 

2.3.5 Hemtjänst  

I Socialtjänstlagens 4 kap 1 § anges att hemtjänst efter en behovsbedömning, kan beviljas till 

den som bor i eget boende (SFS 2001:453). Förutsättningen är att handläggaren bedömer att 

den enskilde inte kan tillgodose sina behov själv eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. 

Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras skälig levnadsnivå. Insatsen är till för att 

underlätta människans möjlighet, att leva ett självständigt liv. Enligt Bohman (2007) ser 

insatsen olika ut, beroende på vilket behov som mottagaren av anhörigomsorgen har. Insatsen 

utformas samt genomförs i samråd med den enskilde. Hemtjänsten kan avlasta anhörig- 

vårdaren med bland annat hjälp med mottagaren av anhörigomsorgens personliga hygien. 

Individens behov styr insatstiden som kan variera från några få besök i månaden, till flera 

gånger per dygn. Av kommunens cirka 1795 invånare över 65 år, hade 202 personer 

hemtjänst vid utgången av år 2006.  

 

2.3.6 Anhörigvårdsanställning 

Bohman (2007) berättar att anhöriga under 65 år, kan få en anställning som anhörigvårdare. I 

Älvsbyns kommun är tre personer anställda som anhörigvårdare. Åldern på de flesta som ger 

omfattande hjälp åt sina närstående är hög, vilket inte gör det möjligt till någon anställning. 

Anhörigvårdsanställning är vanligast för yngre anhöriga i yrkesverksam ålder och som är 

beroende av en inkomst. Enligt Szebehely (2006) var det år 2005 i Sverige, knappt 10 000 

anhörigvårdare som uppbar någon form av ekonomisk ersättning från kommuner. Trots att 

andelen äldre har ökat var motsvarande siffra under mitten av 1970-talet 42 000. Bohman 

(2007) förmodar att det är besparingsåtgärder i kommuner som ligger bakom detta. Överlag är 

biståndsbedömningen restriktiv när det gäller ansökningar om anhörigvårdare. Det är enbart 

när omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänstens punktinsatser, som en 

anställning kan bli aktuell. Bohman kan tänka sig att biståndsbedömningen inte var lika 

restriktiv på 1970- och 1980-talen, då kommunerna hade bättre ekonomi.  
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2.4 Samverkansformer 

Enligt Bohman (2007) arbetar Älvsbyns kommun i samverkan med Svenska kyrkan och ett 

antal frivilligorganisationer4. För att kommuner ska bli tilldelade medel i syfte att utveckla 

anhörigstödet, krävs enligt den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken, att de samverkar 

med frivilligorganisationer (Prop. 1997/1998:113). Samarbetet mellan Älvsbyns kommun och 

frivilligorganisationer påbörjades i och med att tjänsten som projektledare tillsattes. Till- 

sammans har de bildat en arbetsgrupp, för att utveckla kommunens anhörigstöd och det har 

lett till att regelbundna anhörigträffar samt en telefontjänst, har inletts. Anhörigträffar och 

samtalstjänsten, är enligt Bohman, ett komplement till andra stödformer då något bistånds- 

beslut inte behövs för att ta del av dessa.  

 

2.4.1 Telefonstödet Samtalstiden  

Bohman (2007) beskriver att telefonstöd är en insats som anhörigvårdare i Älvsbyn kan få om 

de är i behov av råd, hjälp eller stöd i frågor som rör vården av mottagaren av anhörigomsorg. 

Insatsen kallas för Samtalstiden och startade årsskiftet 2006/2007, efter att anhörigvårdare i 

Älvsbyns kommun uttryckt ett behov av sådant stöd. Tystnadsplikt råder för projektledaren 

och tre personer från frivilligorganisationer, som turas om att ansvara för samtalstiden. Om 

den ansvarige inte upplever sig kunna ge efterfrågat stöd, kan de hänvisa vidare till rätt 

person. Om anhörigvårdaren vill prata, kan de även lyssna och fungera som en medmänniska. 

Enligt Bohman har anhörigvårdare möjlighet att ringa telefonlinjen en dag i veckan under två 

timmar. Övrig tid går det bra att lämna ett meddelande och bli uppringd senare. Bohman 

berättar vidare att ingen anhörigvårdare har nyttjat möjligheten att ringa och försökstiden 

kommer att pågå ett år fram till årsskiftet 2007/2008 och ska därefter utvärderas. Har ingen 

ringt då kommer verksamheten att läggas ned. En anledning till att ingen ringer kan enligt 

Bohman bero på, att många anhörigvårdare har en god kontakt med ansvarig handläggare och 

genom dem får råd och stöd.  

 

2.4.2 Anhörigträffar  

Bohman (2007) uppger att Älvsbyns kommun anordnar anhörigträffar två timmar varannan 

vecka. Under träffen deltar projektledaren och två värdar från frivilligorganisationer. En av 

värdarnas uppgifter är att deltagarna ska känna sig välkomna. Bohman beskriver målen med 

anhörigträffar. Anhörigvårdaren ska få komma ut och träffa andra som befinner sig i liknande 



 

 10 

situation. De ska också få möjlighet att samtala kring olika funderingar och en chans att knyta 

nya kontakter, inte bara med deltagare, utan även med frivilligorganisationer. Sammanlagt är 

det ungefär 15 anhörigvårdare, som brukar delta vid anhörigträffarna. I snitt deltar tio 

personer vid varje träff. Bohman berättar vidare att mottagaren av anhörigomsorgen ofta följer 

med anhörigvårdaren till träffen. Anhörigträffarnas dagordning har därmed ofta hållits på en 

formell nivå, med hänsyn till mottagarna av anhörigomsorg.  

 

2.5 Informationsarbete 

Genom Bohman (2007) framkommer, att kommunen bland annat annonserar i lokala 

annonsblad och i Piteå-Tidningen, för att nå ut till allmänheten med information om anhörig- 

stöd. Annonseringarna kan gälla aktuella stödformer i kommunen, som till exempel 

anhörigträffar och avlösarservice i hemmet. En informationsbroschyr om stöd till anhöriga, 

planeras att inom kort skickas ut till alla kommunens medborgare över 75 år. Därefter 

kommer den årligen att skickas ut till alla nyblivna 75-åringar. Broschyrerna ska också 

placeras på strategiska platser som till exempel vårdcentralen och ges ut till frivillig- 

organisationer. Bohman uppger att innan projektet Anhörigstöd påbörjades spreds information 

om anhörigstöd i begränsad omfattning. Inga broschyrer fanns tryckta, utan det var genom 

handläggarna som anhörigvårdare fick information om aktuella stödformer. Enligt Szebehely 

(2005) bör kommunerna satsa på uppsökande verksamhet för att nå okända anhörigvårdare. 

 

2.6 Akuta situationer 

Bohman (2007) berättar att vid akuta situationer, då anhörigvårdaren till exempel blir sjuk, 

har Älvsbyns kommun inga klara riktlinjer för hur situationen ska lösas. Vid de akuta 

situationer som tidigare uppkommit, har kommunen alltid hittat lösningar beroende på att 

personkännedomen i en liten kommun som Älvsbyn, är god. Uppstår situationen under 

kontorstid kontaktar anhörigvårdaren handläggare och övrig tid saknas klara direktiv. 

Gotlands kommun har, enligt Lanesjö (2006), fyra så kallade trygghetsplatser inrymda i ett 

korttidsboende. Platserna är ämnade för akut avlösning upp till en veckas tid. Ingen 

biståndsbedömning är nödvändig utan det enda som krävs, är ett telefonsamtal till 

avdelningen. Bohman uppger att då anhörigvårdare i Älvsbyns kommun är i behov av akut 

avlösning, försöker områdeschefen i första hand ordna en ledig plats på korttidsavdelningen. 

Situationen underlättas om mottagaren av anhörigomsorg, har någon pågående insats från 

                                                                                                                                                   
4 Reumatikerföreningen, Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärsförbund (SPF), De 
handikappades riksförbund (DHR), Hjärt- och lungsjukas förening samt Älvsbyns demensförening. 
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kommunen. Situationen försvåras om personen inte är känd av kommunen sedan tidigare, 

eftersom ingen behovsbedömning är gjord.  

 

2.7 Anhörigvårdares behov av utökat stöd 

Bohmans (2007) uppfattning är att anhörigvårdare inte är en grupp som kräver mycket stöd. 

Det är snarare tvärtom, handläggare får ofta övertyga anhörigvårdaren om att ta emot stöd. 

Det kan också vara problem för handläggarna att få anhörigvårdarna att nyttja beviljad insats. 

Många av anhörigvårdarna vill ofta klara sig själva och upplever att de kan utföra sysslor när 

de ändå är hemma. Bohman anger att många anhörigvårdare upplever att mer egentid är 

behövligt. Mace (1991) skriver om demenssjukdomar och tillägnar boken till dem som vårdar 

en demenssjuk person 36 timmar om dygnet. Med det menas att anhörigvårdaren saknar 

egentid, eftersom att vårda en dement utgör mer än ett heltidsarbete. Även Larson, Franzén-

Dahlin, Billinge, Murray och Wredling (2005) uttrycker anhörigvårdares brist på egentid. De 

hänvisar i sin artikel till andra studier, som visar att social isolering bland anhörigvårdare till 

personer med stroke är ett stort problem.         
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3. Metod 

För att öka förståelsen för andra människors livsvärld, agerande och relationer 

rekommenderas forskaren enligt Hartman (2004) att göra en kvalitativ undersökning. Utifrån 

vårt syfte som var att belysa hur anhörigvårdare upplever det kommunala anhörigstödet valde 

vi att arbeta med hjälp av kvalitativ metod i form av personliga intervjuer. Till intervjuerna 

utformade vi en intervjuguide (Kvale, 1997) med frågeområden som fokuserade på 

anhörigvårdares nyttjande och upplevelser av kommunalt stöd (Bilaga 1). Intervjuerna har 

kompletterats med litteraturstudier och vetenskapliga artiklar genom att resultatet från 

intervjuerna har jämförts med vad som står skrivet i litteratur. De vetenskapliga artiklarna har 

sökts genom databaserna Cinahl, Academic Search Elite och Sociological Abstracts. Sökord 

som användes var caregivers, family caregivers, home nursing, relative caregiving och 

support.      

    

3.1 Val av respondenter 

Vårt mål var att intervjua fem anhörigvårdare av uppskattningsvis 20, som är kända i 

kommunen. Vid urval av intervjupersoner sattes vissa kriterier upp. Respondenterna skulle 

vara över 65 år, vårda sin maka eller make i hemmet och det skulle handla om en informell 

hjälpinsats som avsåg oavlönat arbete. Enligt Wehtje Winslow (2003) antas makar ha stora 

förväntningar på sig om att vårda varandra. De har ofta givit varandra ett äktenskapslöfte, om 

att finnas till i nöd och lust och därför kan många vänta in i det längsta med att söka hjälp och 

stöd för sin situation. En respondent i Wehtje Winslows studie uttrycker, att det är hennes 

plikt, att så länge hon orkar ta hand om sin sjuke make.  

   Orsaken till att studien inriktar sig på anhörigvårdare över 65 år beror på att de under 

åldersgränsen befinner sig i yrkesverksam ålder. De är vanligen beroende av ekonomisk 

ersättning, för att kunna vara anhörigvårdare. Åldern på mottagaren av anhörigomsorgen har 

inte haft någon betydelse för studien.  

    

3.2 Förberedelser inför intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes bokade vi in ett möte med Älvsbyns kommuns projektledare 

för anhörigstöd. Syftet med vårt besök var att innan vi genomförde de planerade intervjuerna 

få en inblick i vilket stöd Älvsbyns kommun kan erbjuda anhörigvårdare. För att komma i 

kontakt med anhörigvårdare var vår tanke att delta på en av de regelbundna anhörigträffarna i 

kommunen. Förutom projektledaren, två deltagare från frivilligorganisationer, en inbjuden 
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gäst och vi, deltog endast tre anhörigvårdare vid träffen. Deltagarantalet brukar vara cirka tio 

anhörigvårdare, så våra förutsättningar för att rekrytera intervjupersoner var inte de bästa. I 

början av träffen informerade vi både muntligt och skriftligt i ett informationsbrev (Bilaga 2) 

om den planerade studien och vårt syfte med den. Det var ingen av de tre anhörigvårdarna 

som anmälde sitt intresse att delta vid träffen. Wehtje Winslow (2003) genomförde en 

undersökning med anhörigvårdare och anger att det är en begränsning att endast intervjua 

anhörigvårdare rekryterade från anhörigträffar, eftersom de redan nyttjar ett kommunalt stöd. 

Med tanke på ovanstående har vi även valt att rekrytera anhörigvårdare med hjälp av 

projektledaren som känner till fler anhörigvårdare i kommunen. Eftersom projektledaren har 

tystnadsplikt kan hon inte utge personnamn, utan vidarebefordrade ett omarbetat 

informationsbrev till ytterligare ett antal anhörigvårdare (Bilaga 3). Vi fick tag i fem 

intervjupersoner vilket också var vår förhoppning. Tre av de intervjuade anhörigvårdarna 

deltar inte regelbundet på anhörigträffarna.  

 

3.3 Intervjuernas genomförande 

Intervjupersonerna fick bestämma tid och plats för intervjuerna. Samtliga anhörigvårdare 

önskade genomföra intervjuerna i sina hem. Svenning (2000) menar att grundregeln är att 

intervjuaren söker upp intervjupersonen, det vanligaste är att personliga intervjuer genomförs 

i intervjupersonens hem eller på deras arbetsplats. Våra intervjufrågor utgick från 

forskningsfrågan och resulterade i en intervjuguide. Samtliga intervjuer spelades in på band. 

Enligt Kvale (1997) är det vanligast att registrera intervjuer med hjälp av bandspelare. 

Bandspelare möjliggör att vi som forskare kan fokusera på respondenternas berättelser och 

därmed undvika risken att tappa fokus, om vi samtidigt som vi lyssnar ska dokumentera.  

   Intervjufrågorna ställdes med öppna svarsalternativ vilket gav oss möjlighet att ställa 

följdfrågor. Den kortaste intervjun varade 30 minuter och de övriga mellan 45 minuter och en 

timme. Vi deltog båda två vid samtliga intervjutillfällen, för att undvika risken att svaren 

skulle bli felaktigt tolkade. Det kan vara en fördel vid sammanställningen av analysen att vara 

två intervjuare, eftersom människor tolkar kroppsspråk och tonlägen annorlunda och vår 

förhoppning var att det skulle medföra en verklighetstrogen tolkning av svaren. Trost (2005) 

menar att två intervjuare kan utgöra ett stöd för varandra, om de är samspelta. De kan i 

slutändan åstadkomma en bättre intervju, med mer information och förståelse än vad en 

intervjuare skulle klara ensam. Under intervjuernas gång turades vi om att ställa frågor och 

göra anteckningar. Fördelen med personliga intervjuer är den direktkontakt som Svenning 
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(2000) nämner. Efter en genomförd intervju råder Svenning forskaren att skriva ned ett antal 

personliga reflektioner. 

 

3.4 Bearbetning av intervjumaterial 

Efter att varje intervju var genomförd valde vi att påbörja analysen samma dag eller dagen 

efter intervjutillfället. Risken kan vara att glömma detaljer och intryck, som inte bandspelaren 

kan uppfatta. Studiens syfte var utgångspunkten för processen, vilket innebar att information 

som vi inte ansåg stämma överrens med syftet, gallrades bort. För att öka inlevelsen och 

förståelsen för vår redogörelse av respondenternas intervjusvar har vi använt citat, där vi inte 

vill ändra på deras ordval. Hellström (2005) hävdar att fördelen med användningen av citat, är 

att de ger en utförlig skildring av det forskaren önskar belysa. 

 

3.5 Etiska aspekter 

Under pågående forskningsprojekt finns det risk att kränka undersökningspersoner (Jacobsen, 

2007). Vetenskapsrådet anger fyra huvudkrav för forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det första är informationskravet som innebär att 

forskaren ska upplysa deltagare om syftet med forskningsprojektet, att deltagandet är frivilligt 

och när som helst kan avbrytas. Andra huvudkravet är samtycke vilket innebär att deltagarna 

ska ge sitt godkännande till att delta i studien, samt möjlighet att bestämma villkoren för deras 

deltagande. Konfidentialitetskravet är det tredje och går ut på att informationen som 

deltagarna lämnar ska behandlas konfidentiellt, det vill säga inga namn eller annat ska framgå 

så att de kan identifieras. Det fjärde kravet är nyttjandekravet och innebär att uppgifter om 

enskilda som framkommer inte får brukas i annat syfte än för att bedriva forskning 

(Vetenskapsrådet, 1990).  

   Under arbetet med studien har vi tagit hänsyn till dessa etiska regler. Intervjumaterialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och när analysen är klar och studien godkänd kommer 

insamlat material att förstöras.  

   Alla personnamn är avidentifierade för att inte röja enskildas identiteter.  

 

3.6 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod används när forskaren vill undersöka de egenskaper en företeelse har, medan 

kvantitativa metoder används för att ta reda på mängden av något. Intervjuer är en lämplig 

metod att använda när forskaren vill undersöka ett fåtal personers upplevelser (Widerberg, 
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2002). Svenning (2000) betonar vikten av litteraturstudier under hela undersöknings- 

processen. Författaren menar att litteraturstudierna är särskilt viktiga i början av en studie för 

att läsa in sig på området och formulera en problemställning.  

   Vår intervjuguide innehåller frågeteman, eftersom vår avsikt var att respondenterna skulle få 

berätta fritt om deras nyttjande och upplevelser av kommunalt anhörigstöd. Vi informerade 

under anhörigträffen samt i informationsbrevet, om att frågorna var inriktade på anhörig- 

vårdarens nyttjande och upplevelser av kommunens stödinsatser och således inte skulle beröra 

eventuella negativa aspekter av att vara anhörigvårdare. 

   Vid personliga intervjuer, är intervjuareffekten en uppenbar fara enligt Svenning (2000). 

Den innebär att den som intervjuar, kan påverka informanternas svar genom sin närvaro. 

Detta har vi försökt undvika under alla intervjuer vi genomfört, genom att bland annat inte 

ställa ledande frågor. Svenning menar vidare, att en ytterligare fara med kvalitativa intervjuer, 

är att forskare tenderar att dra slutsatser utifrån ett litet undersökningsområde. Detta leder till 

en missvisande verklighet. Detta var vi väl medvetna om. Vårt mål var dock inte att uttala oss 

om anhörigvårdare generellt, utan att beskriva anhörigvårdares nyttjande och upplevelser av 

kommunalt stöd med hjälp av ett begränsat antal personer. 

 

 

 

 



 

 16 

4. Anhörigvårdares nyttjande och upplevelser av kommunalt stöd samt 
    diskussion 
 

Resultatet av intervjuerna inleds med en presentation av anhörigvårdarna. Därefter följer 

anhörigvårdarnas redogörelser för vilka insatser mottagaren av anhörigomsorgen nyttjar. 

Fortsättningen följer samma struktur som i bakgrundsdelen, då samma rubriker används. 

Under dessa presenteras en sammanställning av anhörigvårdarnas nyttjande av insatserna 

samt vad tidigare forskning visar. Efter varje avsnitt följer en diskussion, där vi återkommer 

med egna reflektioner. 

   Det finns få kunskaper som är vetenskapligt grundade över vilken betydelse olika 

stödinsatser har. Emellertid finns betydelsefull praxis som säger att olika stödformer generellt 

underlättar anhörigvårdarnas situation. Det saknas uppgifter över hur mycket av det formella 

stödet som når ut till behövande anhörigvårdare (Szebehely, 2005). Ett gott stöd till anhöriga 

kännetecknas av att ta hänsyn till de fysiska, psykiska, ekonomiska och sociala 

ansträngningar, som kan följa med rollen som anhörigvårdare. Vidare bör kommuner lyssna 

på anhörigvårdares upplevelser av den egna situationen, samt utifrån detta veta vilket stöd 

anhörigvårdaren är i behov av. Hjälpbehovet skiljer sig mellan samtliga anhörigvårdare. De 

flesta har behov av att samtala med någon och att få berätta om den upplevda situationen. 

Anhörigvårdarnas generella önskan är att bli avlösta i vårdgivandet (Socialstyrelsen, 2002b). 

Winqvist (2006) anger i enlighet med ovanstående, att avlösning är den vanligaste insatsen till 

anhörigvårdare. Avlösning kan innebära dagverksamhet, korttidsvistelse eller avlösning i 

hemmet. I en undersökning av Stoltz (2006) framkommer att anhörigvårdare till stor del 

önskar avlastning eller växelvård. 

 

4.1 Presentation av anhörigvårdare 

De fem anhörigvårdare som deltagit i studien är mellan 73 och 80 år gamla. Enligt 

Socialstyrelsen (2007) är den vanligaste åldern på anhörigvårdaren 75-84 år. Fyra av 

anhörigvårdarna är kvinnor och en är man. Av dem som vårdas är åldersfördelningen mellan 

74 och 83 år. Anhörigvårdarna vårdar mottagarna av anhörigomsorg av olika anledningar. En 

mottagare av anhörigomsorg är dement5, en har drabbats av en stroke6, en har Parkinsons 

                                                
5 Demens innebär en försämring av den mentala förmågan på grund av sjukdomar som drabbar hjärnan (Alvi et 
al., 2003). 
6 Stroke är en skada i hjärnan, som orsakas av ett hinder i blodflödet. Framtida konsekvenser beror på skadans 
omfattning (Alvi et al., 2003). 
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sjukdom7, en har Skellefteåsjukan8 och den femte mottagaren av anhörigomsorg har en 

ögonsjukdom samt en icke fastställd neurologisk sjukdom, som bland annat yttrar sig i form 

av muskelsvaghet.  

   Anhörigvårdaren som vårdar sin maka som lider av någon form av neurologisk sjukdom, 

har varit anhörigvårdare längst tid av samtliga anhörigvårdare, sedan 1996. Anhörigvårdaren 

som vårdar sin make som lider av Skellefteåsjukan har varit anhörigvårdare sedan 1998 och 

anhörigvårdaren som vårdar sin make som drabbats av en stroke, har varit anhörigvårdare 

sedan 1999. Anhörigvårdaren som vårdar sin Parkinsonsjuke make har varit anhörigvårdare 

sedan 2002 och anhörigvårdaren som vårdar sin demente make, har varit anhörigvårdare 

kortast tid av alla, i tre månaders tid.  

   Samtliga anhörigvårdare berättar att de kan lämna mottagaren av anhörigomsorg ensam 

hemma, för att uträtta mindre ärenden. En av dem uppger att hon försöker undvika det, 

eftersom det skapar stor oro och osäkerhet för maken. Vid längre frånvaro uppger 

anhörigvårdarna, att de önskar avlösning via korttidsboende eller avlösning i hemmet. Tre av 

anhörigvårdarna berättar att det krävs förarbete innan de kan lämna hemmet. De följer 

mottagaren av anhörigomsorg till toaletten och därefter till sängen, för att minimera fallrisken 

medan de är borta. Tre av anhörigvårdarna kan lämna mottagaren av anhörigomsorg, med 

vetskap om att de kan använda telefon eller trygghetslarm om de är i behov av hjälp. Två 

anhörigvårdare uppger att de inte tryggt kan lämna den de vårdar, eftersom mottagaren av 

anhörigomsorg inte klarar att självständigt kalla på hjälp. Sand (2002) nämner att det är ett 

problem att anhörigvårdare känner sig bundna. Problematiken beror till stor del på om 

anhörigvårdaren kan lämna mottagaren av anhörigomsorg ensam eller inte. Ur fysisk 

synvinkel, kan mottagaren av anhörigomsorg av vårdmässiga skäl, vara i behov av ständig 

tillsyn som medför att anhörigvårdaren inte kan lämna denne. Sett ur ett psykiskt perspektiv, 

kan anhörigvårdarna på grund av egen oro känna, att de inte kan lämna mottagaren av 

anhörigomsorg ensam.     

 

4.2 Kännedom om befintliga stödinsatser 

Ingen av anhörigvårdarna kan namnge samtliga stödinsatser som Älvsbyns kommun erbjuder. 

En anhörigvårdare uppger att hon inte vet vilket stöd som erbjuds, medan övriga kan räkna 

                                                
7 Parkinsons är en neurologisk sjukdom som bland annat kan visa sig genom skakningar, muskelstelhet och 
förlångsammade rörelser (Alvi et al., 2003). 
8 Skellefteåsjukan är en ärftlig och dödlig sjukdom som är speciellt utbredd i Skellefteå-Piteåområdet. De första 
symtomen brukar visa sig i form av känselbortfall i fötter och underben, muskelförsvagning, värk, tarmbesvär 
och viktminskning (Alvi et al., 2003). 
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upp två insatser. På frågan om vilka insatser de känner till, var de vanligaste svaren avgiftsfri 

avlösarservice, korttidsboende och hemtjänst. Ingen av anhörigvårdarna nämnde 

dagverksamhet eller telefonstödet Samtalstiden. I Socialtjänstlagen 3 kap 1 § anges bland 

annat, att kommunen har en skyldighet att informera invånare om socialtjänstens verksamhet. 

Kommunen ska även bedriva uppsökande verksamhet för att få kännedom om invånarnas 

levnadsförhållanden (SFS 2001:453). 

   Det vanligaste sättet att sprida information om anhörigstöd är att kommunalanställd 

personal informerar om olika stödinsatser (Socialstyrelsen, 2007). Fyra anhörigvårdare i vår 

studie, har blivit informerade om stödinsatser genom områdeschefen och personal på korttids- 

avdelningen. En anhörigvårdare har fått information genom att delta på anhörigträffarna. 

Anhörigvårdarna har också fått information genom att läsa annonser i Piteå-Tidningen och i 

lokala annonsblad. Jegermalm (2002) visar i sin studie om anhörigstöd, att det finns brister i 

kommunernas informationsmaterial. Anhörigvårdare får sällan den information som de är i 

behov av. Författaren hävdar att detta innebär att en stor del av anhörigvårdarna, saknar 

vetskap om vilka insatser de har rätt att ansöka om.   

   I de fall där flera aktörer är inblandade, har anhörigvårdarna svårt att skilja på vilka insatser 

som erbjuds av kommunen respektive landstinget. Många tror att utskrivna hjälpmedel från en 

arbetsterapeut är en kommunal insats9.  

   

4.2.1 Diskussion 

Vi är eniga om att stöd till anhörigvårdare uppfyller flera viktiga funktioner. En förutsättning 

för efterfrågan av anhörigstöd, är att information om det når ut till anhöriga som är i behov av 

det. Det är lika viktigt att anhörigvårdare är medveten om möjligheten att erbjudas stöd. Av 

intervjuerna framkommer brister i kommunens informationsarbete. Anhörigvårdarna uppger 

att de inte till fullo är medvetna om vilka stödinsatser som Älvsbyn erbjuder. Ingen kan uppge 

samtliga insatser och några nämner insatser som inte inryms i kategorin stöd till 

anhörigvårdare. Älvsbyn har, efter vi genomfört intervjuerna, skickat ut informations-

broschyrer om anhörigstöd till alla kommuninvånare över 75 år. Dessa ska hädanefter skickas 

ut en gång per år till alla nyblivna 75-åringar. Hade utskicken skett före intervjutillfällena, kan 

utfallet av svaren ha blivit annorlunda. Vi ser det som mycket positivt att Älvsbyns kommun 

skickar ut informationsbroschyrer om anhörigstöd, men vi ifrågasätter varför utskicken sker 

nästan två år efter projektets start. Många anhörigvårdare och mottagare av anhörigomsorg är 

                                                
9 Detta är inte konstigt, eftersom det tidigare var ett kommunalt ansvar att förskriva hjälpmedel. 
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under 75 år och de får inte ta del av denna broschyr. Borde åldersgränsen sänkas och 

broschyren skickas ut till alla 65 år och äldre? Det är dock möjligt att vitala 65-åringar kan 

uppleva utskicken som kränkande.  

 

4.3 Stödinsatser som nyttjas 

Fyra anhörigvårdare är medvetna om att Älvsbyns kommun bedriver projektet anhörigstöd. 

Samtliga fem anhörigvårdare uppger att de har varit i kontakt med projektledaren. Två av dem 

har kontinuerlig kontakt med projektledaren, medan tre av dem har en mer sporadisk kontakt.  

   Omfattningen av anhörigvårdarens arbetsinsats, vars maka har en neurologisk sjukdom, har 

utökats allt eftersom makan försämrats. Makan nyttjar korttidsboende var fjärde vecka sedan 

två års tid tillbaka, trygghetslarm samt avgiftsfri avlösarservice som de hittills använt vid ett 

tillfälle. Anhörigvårdaren har deltagit på en anhörigträff, eftersom makans vistelse på 

korttidsavdelningen endast stämt in en gång. Han kan inte lämna henne hemma för att delta på 

träffarna, eftersom hon behöver hjälp på toaletten med jämna mellanrum. Paret har inte 

möjlighet att följas på träffarna, då makan är sängliggande större delen av dagen.  

   Personen med Parkinsons sjukdom nyttjar, sedan september 2007, korttidsboende varannan 

vecka. Tidigare nyttjades korttidsavdelningen var femte vecka. Anhörigvårdaren deltar på 

anhörigträffar, då maken vistas på korttidsavdelningen. Då han vistas i hemmet, säger hon sig 

inte kunna delta. Mottagaren av anhörigomsorgen är även beviljad avgiftsfri avlösarservice, 

daglig hemtjänst samt färdtjänst.  

   Personen med stroke är förlamad på vänster sida och behöver bland annat hjälp med 

uppstigning, förflyttningar och toalettbesök. Han är beviljad trygghetslarm och avgiftsfri 

avlösarservice, som ännu inte nyttjats. När anhörigvårdaren genomgick en operation under 

våren 2007, vistades maken på korttidsboendet en vecka. Paret deltar tillsammans på 

anhörigträffarna. 

   Mottagaren av anhörigomsorg som har Skellefteåsjukan, använder rullstol vid samtliga 

förflyttningar, eftersom han inte klarar att stödja på benen. Mottagaren av anhörigomsorg 

nyttjar insatsen korttidsboende varannan vecka, sedan augusti 2007. Tidigare nyttjades 

insatsen var fjärde vecka. Anhörigvårdaren har deltagit på anhörigträffar, som inte krockat 

med makens hemmavistelse. Mottagaren av anhörigomsorgen är även beviljad trygghetslarm 

och färdtjänst. Tidigare har denne varit beviljad hemtjänst, under anhörigvårdarens 

rehabiliteringsperiod efter en operation.    



 

 20 

   I september 2007 började den demente mottagaren av anhörigomsorg nyttja korttidsboende 

varannan vecka. Denne är även beviljad färdtjänst. Anhörigvårdaren kan inte uppge när 

makens demenssjukdom debuterade. Maken har inga fysiska funktionsnedsättningar. 

Anhörigvårdaren berättar att sjukdomen främst gett upphov till beteendeförändringar, som 

argsinthet och misstänksamhet. 

       

4.3.1 Nyttjande och upplevelser av avgiftsfri avlösarservice 

En anhörigvårdare berättar att hon och några andra anhörigvårdare kom med idén till 

avgiftsfri avlösarservice. De lade fram förslaget till projektledaren vid anhörigprojektets start, 

i februari 2006. Då förslaget aktualiserades var hon i stort behov av insatsen, men uppger att 

det har tagit tid innan insatsen blivit verklighet och kan börja nyttjas. I dagsläget nyttjar 

maken insatsen korttidsboende varannan vecka och därför är behovet av avlösarservice inte 

lika akut.  

   Samtliga anhörigvårdare upplever det positivt att insatsen avlösarservice finns och att den är 

avgiftsfri. Tre av dem är via beslut till mottagare av anhörigomsorgen beviljade avgiftsfri 

avlösarservice, två av dem har hittills nyttjat insatsen. ”Jättebra idé som man ska utnyttja så 

den inte försvinner”. ”Jag informerar andra anhörigvårdare om hur bra det är”. 

Anhörigvårdarna uppger att de får tid för sig själv att besöka vänner, gå till frisören eller 

utföra fritidsaktiviteter som de är intresserade av. Det framkommer även att avgiftsfri 

avlösarservice innebär en möjlighet att delta på anhörigträffar utan att maken/makan följer 

med. Samtliga anhörigvårdare är eniga om att insatsen möjliggör en chans till avkoppling, i 

den annars så uppbundna vardagen. Tre av anhörigvårdarna uttrycker en trygghet i att veta att 

någon finns i makens/makans närhet, vilket gör att de kan slappna av under tiden de lämnar 

hemmet.  

   Två anhörigvårdare ser tidsbegränsningen på max fyra timmar per avlösningstillfälle som 

negativ. De nämner att de hade kunnat tänka sig att kombinera avlösningen med egna 

sjukhusbesök, men upplever att det inte är möjligt i dagsläget. Med restiden inräknad kan de 

inte garantera att de hinner hem i tid. Enligt Öhrling (2007) erbjuder Gotlands kommun 

kostnadsfri avlösning 20 timmar per månad med max sex timmar per tillfälle.  

    En anhörigvårdare i studien uttrycker sitt missnöje över, att anhörigvårdaren inte har 

möjlighet att välja vem som ska vara avlösare. Önskemålet är att en nära anhörig som är väl 

insatt i makans situation, men arbetar i en annan hemtjänstgrupp än den som servar parets 

område, ska vara avlösare. Anhörigvårdaren har fått till svar av kommunen, att denna önskan i 

regel inte är möjlig att tillgodose. I 66 % av Sveriges kommuner är det hemtjänstpersonal som 
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utför insatsen (Socialstyrelsen, 2007). Enligt Lanesjö (2006) kan medborgare på Gotlands 

kommun välja egen avlösare. Vid egen vald avlösare utgår ersättning enligt PAN avtalet10 

som motsvarar cirka 90 kr per timme (Öhrling, 2007). 

   Ytterligare en negativ synpunkt som framkommer i samband med avgiftsfri avlösarservice 

är, att anhörigvårdaren måste aktualisera behov av avlösning minst en vecka i förväg. En 

önskan som framkommer är att meddela detta med kortare varsel, eftersom mottagaren av 

anhörigomsorgens dagsform är avgörande, för om anhörigvårdaren känner sig trygg med att 

lämna maken. I en rapport av Socialstyrelsen (2007) anges, hur länge det tar för kommunerna 

att tillhandahålla avlösning i hemmet. Den vanligaste väntetiden är två till sju dagar. Ungefär 

var fjärde kommun kan erbjuda insatsen inom en dag. Nästan var tionde kommun behöver 

mer än sju dagar på sig innan de kan erbjuda insatsen.    

 

4.3.1.1 Diskussion  

Avgiftsfri avlösarservice aktualiserades av en grupp anhörigvårdare och en positiv aspekt med 

anhörigstödet i Älvsbyn, är enligt vårt tycke, att projektledaren lyssnar på anhörigvårdarna 

och försöker inrätta verksamheter efter deras önskningar. Det är anhörigvårdarna själva som 

besitter kunskapen, om vilka stödinsatser de är i behov av.  

   Vi kan se, att efter inrättandet av avgiftsfri avlösarservice i Älvsbyn, ingår kommunen i den 

kategori av kommuner som har en väntetid på sju dagar eller mer. Många andra kommuner 

har möjlighet att erbjuda avlösarservice med kortare varsel. Varför är inte detta möjligt i 

Älvsbyn? Vi tror att en bakomliggande orsak till att Älvsbyn inte kan erbjuda snabbare 

avlösning, är att det är hemtjänstpersonal som avlöser anhörigvårdare. De måste i förväg 

känna till dag för avlösning, för att kunna planera bort ordinarie hemtjänstinsatser. Det är 

tänkbart att väntetiden kan förkortas i de kommuner, där anhörigvårdare har möjlighet att 

välja egen avlösare. Har Älvsbyns kommun reflekterat över möjligheten till val av egen 

avlösare? Eller innebär val av egen avlösare extra kostnader för Älvsbyns kommun, som 

därmed utmynnat i beslutet att hemtjänstpersonal ska vara de som avlöser anhörigvårdare? 

   Tidsbegränsningen på max fyra timmar per avlösningstillfälle kan, i likhet med anhörig-

stödet som erbjuds på Gotlands kommun, utökas till sex timmar. Älvsbyns geografiska läge 

gör att ungefär två timmar går bort i restid för anhörigvårdare, som vill nyttja avlösarservicen 

för egna sjukhusbesök. 

 

                                                
10 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.  
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4.3.2 Nyttjande och upplevelser av dagverksamhet  

Ingen av de fem anhörigvårdarna i vår studie uppger, att mottagaren av anhörigomsorgen 

nyttjar dagverksamhet. Enligt anhörigvårdarna har tre mottagare av anhörigomsorg liten 

möjlighet att delta i dagverksamhet. Två av dem är i behov av vila under dagen och kan 

endast vistas sittande korta stunder. För den tredje, är det långa avståndet till dag- 

verksamheten en bidragande orsak. Övriga två anhörigvårdare anger ingen specifik orsak, till 

varför mottagaren av anhörigomsorg inte deltar vid dagverksamhet. Mace (1991) anger 

dagverksamhet som en av de viktigaste stödinsatserna. Författaren menar att den ständiga 

kontakten mellan anhörigvårdaren och mottagaren av anhörigomsorg, kan vara påfrestande 

för dem båda. Anhörigvårdaren har möjlighet till avkoppling i sitt vårdarbete, samtidigt som 

insatsen är fördelaktig för mottagaren av anhörigomsorg, som erbjuds miljöombyte och social 

samvaro. 

 

4.3.2.1 Diskussion    

Vi anser det beklagligt att ingen mottagare av anhörigomsorg nyttjar dagverksamhet, då det är 

en dokumenterad viktig form av avlösning för anhörigvårdare. Överlag är det få anhörig- 

vårdare i Älvsbyns kommun som indirekt är beviljad avlastning genom dagverksamhet. Det är 

något som vi anser att kommunen bör arbeta mer med. Insatser som medför positiva effekter, 

men som inte nyttjas av anhörigvårdare, bör kommunen återkommande informera anhörig- 

vårdaren om.  

 

4.3.3 Nyttjande och upplevelser av korttidsavdelningen Solbacken 

Fyra anhörigvårdare blir avlastade via korttidsboendet. Tre mottagare av anhörigomsorg 

vistas på Solbacken varannan vecka och en var fjärde vecka. Både personal på Solbacken och 

områdeschefer uppmanar anhörigvårdarna, att ta vara på den lediga tid som erbjuds. Anhörig- 

vårdarna brukar hälsa på mottagaren av anhörigomsorgen under deras vistelse. Det mest 

förekommande är besök varannan dag.  

   De fyra mottagarna av anhörigomsorg växelvårdas på Solbacken. Socialstyrelsen (2007) 

förklarar begreppet växelvård. Det innebär att mottagaren av anhörigomsorgen vårdas en 

period i hemmet av anhörig och en period av personal, på till exempel ett korttidsboende. De 

fyra anhörigvårdarna i vår studie, upplever det positivt att verksamheten bedrivs flexibelt, 

vilket innebär att anhörigvårdarna vid behov kan ändra innevecka eller förlänga vistelsen. En 

anhörigvårdare berör också den flexibilitet som råder över kommande jul- och nyårshelg. Hon 

önskar att mottagaren av anhörigomsorgen, får fira jul i hemmet istället för på Solbacken och 
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i hennes fall innebär det att hon vårdar maken hemma tre veckor i sträck. Personalen har 

upplyst henne om att kontakta Solbacken, om hon önskar den avlösning som hon har rätt till. 

”Det är bra att veta som trygghet ifall det inte går”. 

   Tre av anhörigvårdarna uppger att de känner till, att det är anhörigvårdarna själva som 

bokar, eller vid behov ändrar vecka för korttidsvistelsen. Synpunkterna gällande själv- 

bokningen på Solbacken är positiva. Förändringen som innebär att anhörigvårdarna tar 

kontakt med personalen på Solbacken, istället för att först kontakta områdeschefen, upplevs 

enklare. En anhörigvårdare uppger att hon deltagit på en informationsträff, innan själv- 

bokningen av korttidsplats började gälla. En annan anhörigvårdare säger att hon inte har blivit 

informerad om att det är anhörigvårdaren, som kontaktar Solbacken vid behov.  

   En anhörigvårdare uppger att hon är väldigt nöjd med kommunens korttidsavdelning och att 

det är hennes räddning för att orka med. Bemötandet på avdelningen beskrivs som positivt 

och de fyra anhörigvårdarna uppger att de är nöjda med personalen. En anhörigvårdare 

uttrycker sin uppskattning även över solflickorna11, som arbetar under sommarens semester-

perioder. De möjliggör att maken kan genomföra de dagliga promenaderna, som han är van 

vid. En av anhörigvårdarna saknar fler personal av manligt kön på Solbacken. Hennes make 

uppskattar manligt sällskap och kan lättare identifiera sig med dem. Samtliga anhörigvårdare 

uppger att respektive mottagare av anhörigomsorg trivs på Solbacken, men trivs bättre 

hemma: ”Borta bra, men hemma bäst”. Winqvist (2006) nämner att en förutsättning för att 

anhörigstöd ska nyttjas, är att stödet måste vara av god kvalitet. Det är viktigt att anhörig- 

vårdaren upplever att mottagaren av anhörigomsorgen, har det minst lika bra på exempelvis 

korttidsavdelningen, som i hemmet. Om anhörigvårdaren upplever att mottagaren av anhörig- 

omsorgen inte erbjuds lika bra omsorg, finns risk att skuldkänslorna ökar och anhörigvårdaren 

inte vill ta emot hjälp.  

 

4.3.3.1 Diskussion 

Vår tolkning utifrån intervjuerna med anhörigvårdarna, är att avlastning via korttidsboende är 

den mest uppskattade stödinsatsen som erbjuds. Om inte insatsen kunde erbjudas, tror vi, att 

det skulle innebära en betydligt sämre hälsa för anhörigvårdarna. Det leder i sin tur till ett ökat 

tryck, på platser till särskilt boende.  

   Ingen av anhörigvårdarna uppger, att de dagligen besöker respektive mottagare av 

anhörigomsorg under vistelsen på Solbacken. Det är bra, att både personalen på Solbacken 

                                                
11 Solflickor avser ungdomar under 18 år, som feriearbetar under sommarens semesterperioder.  
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och områdeschefer, påminner anhörigvårdarna att använda tiden för sin egen del. Det ser vi 

som positivt, eftersom den tiden är till för att anhörigvårdaren ska vila och hämta nya krafter.  

   Vår uppfattning är att självbokningen har inneburit en förenkling i kontaktvägarna mellan 

anhörigvårdarna och Solbacken. Varför känner inte en av anhörigvårdarna till att hon vid 

behov kan kontakta Solbacken själv?  

    

4.3.4 Nyttjande och upplevelser av trygghetslarm 

Tre av anhörigvårdarna berättar att mottagaren av anhörigomsorgen är beviljad trygghetslarm. 

Samtliga uppger att de känner en ökad trygghet, i och med möjligheten att kunna påkalla 

hjälp. Vem som nyttjar larmet skiljer sig åt mellan paren. Två mottagare av anhörigomsorg 

klarar att använda larmet, medan en inte klarar det. I en studie inom Anhörig 300-projektet 

anges, att den vanligaste situationen då ett trygghetslarm används, är vid fallolyckor 

(Socialstyrelsen, 2002a). En anhörigvårdare i vår studie är mycket nöjd med trygghetslarmet 

och nämner att personal snabbt varit på plats, de gånger hon påkallat hjälp. Av intervjuerna 

framkommer att anhörigvårdarna är restriktiva i användandet av trygghetslarmet och endast 

använder det i nödsituationer. 

 

4.3.4.1 Diskussion  

Trygghetslarm är en enkel stödinsats, men som medför stor trygghet för anhörigvårdaren. 

Detta gäller särskilt om mottagaren av anhörigomsorgen klarar av att självständigt använda 

larmet. Om den som vårdas klarar att larma, innebär det att anhörigvårdaren ges möjlighet till 

en större frihet i vardagen. Ytterligare en fördel med trygghetslarm är, att andra närståendes 

oro över att något ska inträffa, stillas. En anhörigvårdare nämner, att vid de tillfällen larmet 

nyttjats, har hemtjänstpersonal snabbt varit på plats. Hemtjänstpersonalen i Älvsbyn har 

dagtid en inställelsetid på ungefär 20 minuter och ungefär 30 minuter nattetid. Förklaringen 

till den långa inställelsetiden, är att hemtjänsten i Älvsbyn täcker upp larm som även kommer 

från intilliggande byar. Vi tycker att 20-30 minuter är länge att vänta, om det har inträffat en 

allvarligare olycka. Med nuvarande organisation är det dock svårt, att förkorta inställelsetiden.   

 

4.3.5 Nyttjande och upplevelser av hemtjänst 

Andelen makar som delar hushåll och är beviljade hemtjänstinsatser, har halverats från år 

1988 till år 2002. År 2006 var det 28 % bland äldre som vårdades av en anhörig, som 

samtidigt fick hjälp från hemtjänsten (Socialstyrelsen, 2007). I vår studie är det en av fem 

anhörigvårdare, som via beslut till mottagaren av anhörigomsorgen, är beviljad insats från 
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hemtjänsten. Hemtjänstinsatsen har nyligen påbörjats och anhörigvårdaren uppger: ”Det 

känns svårt att dagligen ta emot hjälp, när man är van att klara det själv. Det är ovant att ha 

tider att passa så tidigt på morgonen”. Wehtje Winslow (2003) anger några olika orsaker till 

varför anhörigvårdare inte vill ta emot hjälp. En orsak är svårigheter för anhörigvårdaren att 

planera in tid för insatser. Andra problem kan vara om mottagaren av anhörigomsorg eller 

anhörigvårdaren motsäger sig hjälpen, eller oro över kostnader och kvalitén på insatserna. En 

av anhörigvårdarna uppger att kostnaden för hemtjänst är en orsak till att de inte ansöker om 

hemtjänst. En annan anhörigvårdare anser att avgiftssystemet för hemtjänsten är för stelbent. 

Älvsbyns kommun har två avgiftsnivåer som utgår från beviljad tid. Hamnar tiden på 0-8 

timmar per månad betalar den enskilde enligt nivå 1, 9 timmar och utöver debiteras enligt 

nivå 2. Debiteringen garanterar ett förbehållsbelopp, men avgiftsskillnaden mellan nivå 1 och 

nivå 2 kan bli den dubbla, fastän det i tid kan handla om endast en timme. Anhörigvårdaren 

menar att det är gränsfallen mellan nivåerna som drabbas och att debitering borde ske utifrån 

fler nivåer.   

   De anhörigvårdare i vår studie som inte har hemtjänst, anger att de i nuläget inte har behov 

av insatsen. Enligt Johansson (2006) visar upprepade studier att en annan orsak till minskad 

hemtjänst, är ett växande ansvar för svenska anhörigvårdare. Makar har fått ta ett större 

ansvar för mottagaren av anhörigomsorg, i och med att den offentliga omsorgen har minskat i 

omfattning. Även Johansson (2007) nämner en begränsning i rätten till bistånd enligt 

socialtjänstlagen. Enligt 4 kap 1 § anges, att den som själv inte kan tillgodose, eller på annat 

sätt kan få sina behov tillgodosedda, har rätt till kommunala insatser (SFS 2001:453). En del 

kommuner har riktlinjer som fastställer att behov kan bli tillgodosedda om anhöriga finns. 

Lagen anger ingen skyldighet för anhöriga att vårda sin närstående. Trots detta, är det vanligt 

att den sökande får ett avslag, med motiveringen att denne sammanbor med någon som 

bedöms klara av att utföra insatsen (Johansson, 2007).  

 

4.3.5.1 Diskussion 

Vi anser att avgifterna för hemtjänst inte får vara en orsak till att anhörigvårdare inte ansöker 

om hemtjänst. Områdescheferna bör tydligt informera om det förbehållsbelopp som ska finnas 

kvar, efter att utgifterna är betalda. Om det garanterade förbehållsbeloppet inte finns kvar, är 

det av stor vikt att anhörigvårdarna känner till att hemtjänstavgiften reduceras eller utgår helt.  

   Älvsbyns kommun saknar fastställda riktlinjer för hur de bedömer sammanboende makar, 

där en av dem vårdar den andre. Utgångspunkten är dock att varje ansökan bedöms indivi-
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duellt, utifrån makarnas förutsättningar. Klarar någon av dem att utföra insatsen, ges ofta ett 

avslag.   

 

4.3.6 Nyttjande och upplevelser av telefonstöd 

Av våra intervjuer framkommer att en anhörigvårdare är medveten om att kommunen 

bedriver en telefontjänst. Anhörigvårdaren har fått vetskap om insatsen genom att läsa den 

lokala dagstidningen. De övriga fyra anhörigvårdarna uppger att de inte känner till telefon-

stödet. Ingen av dem uppger ett behov av att samtala med någon utomstående.  

 

4.3.6.1 Diskussion 

Älvsbybygdens annonsblad, har under vecka 50 annonserat om, att insatsen Samtalstid 

kommer att upphöra vid årsskiftet 2007/2008. Insatsen står inte nämnd i den informations- 

broschyr som nyligen skickats ut till samtliga invånare i kommunen som är 75 år och över. 

Detta är bra då den inom kort kommer att upphöra. Insatsen tillkom efter önskemål från 

anhörigvårdare i Älvsbyns kommun och därför är det egendomligt att ingen anhörigvårdare 

valt att nyttja insatsen. Vad är orsaken till det obefintliga intresset? Vi tror inte att bristen 

ligger i informationen. Projektledaren har, vid ett flertal tillfällen, annonserat om 

Samtalstiden. Hade nyttjandet av insatsen blivit annorlunda, om kommunen färdigställt och 

skickat ut informationsbroschyrerna i ett tidigare skede? 

 

4.3.7 Nyttjande och upplevelser av anhörigträffar  

Fyra anhörigvårdarna deltar eller har deltagit vid anhörigträffar. Av dessa fyra är det ingen 

som deltar vid samtliga träfftillfällen. Tre anhörigvårdare deltar när det stämmer med 

avlösningen på korttidsavdelningen, den fjärde anhörigvårdaren brukar delta ibland och alltid 

tillsammans med mottagaren av anhörigomsorgen. Anhörigvårdarna som deltar uppskattar 

träffarna. De ser dessa som en möjlighet att få komma ut och träffa andra i liknande situation. 

Stoltz (2006) studie visade att anhörigvårdare känner obehag inför social isolering och 

efterfrågar därför gruppträffar, av sociala- eller utbildningsorsaker. En av anhörigvårdarna i 

vår studie, har aldrig deltagit vid någon anhörigträff. Det beror dels på att hon är bosatt 

utanför Älvsbyn och dels på, att hon saknar intresse av att delta.   

 

4.3.7.1 Diskussion 

Vi anser att det är ett problem att många av anhörigvårdarna uppger att de inte deltar på 

anhörigträffar, som infaller då mottagaren av anhörigomsorg vistas i hemmet. Anhörig- 
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träffarna fyller ett viktigt samtalsstöd, som anhörigvårdare ofta är i behov av. Därför är det 

viktigt att alla som vill kan delta, oberoende av om mottagaren av anhörigomsorg vistas i 

hemmet eller inte. Vi anser att införandet av avgiftsfri avlösarservice är en bra möjlighet till 

att avhjälpa detta. Det är betydelsefullt att kommunen informerar om möjligheten att nyttja 

avlösarservice till detta ändamål, något som många anhörigvårdare kanske inte reflekterat 

över. Det är tänkbart att anhörigträffarna tappar lite av sin funktion, om anhörigvårdarna tar 

med mottagarna av anhörigomsorgen till träffarna, eftersom programmet och diskussionerna 

vid träffarna blir mer formella. 

 

4.4 Önskat stöd vid akuta situationer 

På frågan om vad anhörigvårdaren skulle göra om en akut situation uppstår och 

anhörigvårdaren måste lämna hemmet, kan ingen av anhörigvårdarna ge några svar utan 

eftertanke. En anhörigvårdare nämner: ”Det där har vi pratat lite om på anhörigträffarna”. Två 

av dem uppger att de skulle kontakta anhöriga i första hand, som sedan får ta vidare kontakter. 

En anhörigvårdare skulle i första hand kontakta områdeschefen och i andra hand Solbacken. 

En annan skulle använda trygghetslarmet och be hemtjänstpersonalen kontakta Solbacken. 

Den femte anhörigvårdaren skulle kontakta Solbacken i första hand, men uppger att han inte 

vet vad som skulle hända med makan, om han blir långvarigt sjuk. Han vet att den längsta 

tiden som en person kan vistas på Solbacken är två veckor under en månad. Han är inte 

medveten om att maxtiden kan överskridas vid särskilda situationer. Ingen av anhörigvårdarna 

ser anhöriga som en varaktig lösning utan endast som en lösning under kort tid. Anhörig- 

vårdarna känner stark oro inför vad som skulle hända med maken/makan om de skulle bli akut 

sjuk. ”Jag törs inte tänka tanken”.  ”Man får försöka att inte bli sjuk”. 

 

4.4.1 Diskussion  

Vi upplever avsaknaden av kommunala riktlinjer gällande akuta situationer som en stor brist, 

eftersom anhörigvårdare redan befinner sig i en utsatt position. Det är positivt att ämnet 

berörts vid anhörigträffarna, vi saknar dock uppgift om hur stort deltagarantalet var vid dessa. 

Samtliga anhörigvårdare känner sig osäkra på hur de skulle gå tillväga vid en akut situation. 

För att anhörigvårdarna och även andra närstående ska känna trygghet, tycker vi att 

kommunen borde prioritera framtagandet av riktlinjer vid akuta situationer. Om det funnits 

fastställda riktlinjer för akuta situationer, kunde dessa ha skrivits in i informations- 

broschyrerna om anhörigstöd.  
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4.5 Anhörigvårdares behov av utökat stöd 

Enligt Sand (2002) visar tidigare forskning att anhörigvårdare är en grupp som gärna vill klara 

sig själva. En undersökning bland makar som vårdade sin respektive visade att, de som tog 

emot hjälp från samhället mer sällan önskade plats i särskilt boende för sin make/maka, än de 

som inte mottagit hjälp (Wehtje Winslow, 2003). I vår studie uppger fyra av anhörigvårdarna, 

att de inte önskar mer stöd i dagsläget. ”Jag saknar inget som det är i nuläget”. En anhörig- 

vårdare uppger att hon vill klara sig utan hjälp från kommunen så länge det går, medan en 

annan anhörigvårdare uppger: ”Jag har sagt till mig själv att den dagen jag inte orkar längre, 

då ska X inte vara hemma”.  

   En av anhörigvårdarna anser att avlösarservice verkar vara en god möjlighet för anhörig- 

vårdare, men makens misstänksamhet gör det omöjligt att utnyttja insatsen. ”Som situationen 

är nu vet jag inte vad för stöd jag mer skulle kunna begära från kommunen”. En anhörig- 

vårdare uppger dock att hon snart kommer att vara i behov av mer hemtjänst. Den 

anhörigvårdare som uttrycker ett ökat behov av stöd i nuläget, uppger att hon och maken 

överväger att ansöka om plats till honom i särskilt boende, på grund av den hastiga försämring 

som skett. Enligt Sand (2002) skapar ett gemensamt hushåll stora förväntningar på att ge 

hjälp. I en undersökning av Jeppsson Grassman (2001) framgår att de som mår sämst psykiskt 

och fysiskt, är de som vårdar en anhörig i hemmet. Icke sammanboende anhörigvårdare 

upplever en mindre belastning och har därmed bättre hälsa.  

   På frågan om anhörigvårdarna upplever att de saknar någon insats i Älvsbyns kommun 

framkommer, att de inte har något förslag på insatser som inte redan finns. En anhörigvårdare 

uppger dock att hon saknar någon, som kan hjälpa henne med tyngre hushållssysslor som 

maken tidigare utfört, till exempel kratta gräs och att bära in ved.  

   Fyra av fem anhörigvårdare har fått hjälp av kommunen att bostadsanpassa sina hem och 

nämner att bostadsanpassningen varit till ovärderlig hjälp. De uppger att de inte skulle ha 

någon möjlighet att bo kvar, om inte hemmet bostadsanpassats.  

   Ingen av anhörigvårdarna uppger att de känner sig ensamma i rollen som anhörigvårdare. 

Detta står i motsättning till vad Raune (2006) nämner. I artikeln framkommer att 

anhörigvårdare ofta upplever en ensamhet i ansvaret för vårdsysslan. Anhörigvårdarna i vår 

studie uppger att de får sitt behov av samtalsstöd tillgodosett av anhöriga och bekanta. I en 

intervju framkommer också att anhörigträffarna är ett värdefullt samtalsstöd. En anhörig- 

vårdare uppger dock att hon kände sig ensam i början av makens insjuknande, då allting var 

nytt. I en studie om demens genomförd av Scott, Lewis, Loughlin & Chambers (2005) 
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framkommer, att anhörigvårdare inte vill vara en börda för sin familj. Detta påstående stärks 

av samtliga anhörigvårdarna i vår studie, som uppger att de tar avstånd från att belasta 

anhöriga i vårdarbetet. De uttrycker en vilja om att kommunen ska vara den samhällsaktör, 

som tillhandahåller stödinsatser.  

   Anhörigvårdarna är eniga om att Älvsbyns kommun tar hänsyn till deras önskemål och de 

känner sig delaktiga i hur stödet utformas. Till exempel har samtliga anhörigvårdare, till- 

sammans med respektive mottagare av anhörigomsorg, varit delaktiga i att bestämma hur ofta 

de önskar avlastning genom korttidsavdelningen, under förutsättning att områdeschefen 

beviljat ansökan. Anhörigvårdaren som får hjälp av hemtjänsten berättar att hon har varit 

delaktig i utformningen av hemtjänstinsatsen.  

 

4.5.1 Diskussion 

Anhörigvårdarna nyttjar kommunala stödinsatser i relativt liten omfattning. Tre mottagare av 

anhörigomsorg vistas på korttidsboendet varannan vecka. Detta tror vi påverkar i vilken 

utsträckning anhörigvårdaren är i behov av stöd, de veckor mottagaren av anhörigomsorgen 

vistas i hemmet. Anhörigvårdarna uttrycker en önskan om att klara ansvaret för maken/makan 

så länge som möjligt. Utifrån våra egna erfarenheter instämmer vi i projektledarens uttalande 

om att anhörigvårdare ibland kan ha svårt att erkänna sitt behov av stöd och kontaktar 

kommunen först då situationen blivit ohållbar. Med detta i åtanke är det viktigt att Älvsbyn 

erbjuder insatser i ett tidigt skede och bedriver uppsökande verksamhet.  

   Skatteavdrag på hushållsnära tjänster blev tillåtet från och med 1 juli 2007. Det är en annan 

form av avlastning för anhörigvårdare och innebär, att den enskilde tillåts göra avdrag för 

tjänster som utförs i hemmet. Den anhörigvårdare i studien, som önskar hjälp med tyngre 

hushållssysslor, kan nyttja företag som erbjuder hushållstjänster. I Älvsbyn finns bland annat 

företaget Samhall. Vi tycker det är viktigt att kommunen informerar anhörigvårdare om denna 

möjlighet, bland annat kunde detta ha framgått i informationsbroschyren om stödinsatser till 

anhörigvårdare.   

 

4.6 Samlade upplevelser av kommunens stödinsatser 

En av anhörigvårdarna uppger, att hon har positiva erfarenheter av kontakten med kommunen 

och ser anhörigstödet som värdefullt. Hon uttrycker sin uppskattning och tacksamhet över 

kommunens stöd genom att säga: ”Det är enda stödet att vända sig till eftersom Älvsbyn 

saknar privata alternativ”. En annan anhörigvårdare kan vare sig uttrycka missnöje eller 
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beröm över kommunen. ”Jag och maken har inte så mycket med kommunen att göra och kan 

därför inte klaga så mycket. Jag har inte kommit i onåd eller på kant med någon”.  

   En anhörigvårdare berättar att kommunen har ställt upp bra för dem. ”Det som är bra med 

kommunen är att jag kan ringa områdeschefen, om jag behöver hjälp med någonting”.  En 

negativ aspekt som framkommer under en intervju är att det är svårt att komma i kontakt med 

områdeschefen, även under telefontid. Dock uppger anhörigvårdaren, att hon har förståelse 

för detta. Anhörigvårdarna upplever kontakten med berörda områdeschefer i regel som 

positiv. En av dem kan inte uttala sig i frågan, eftersom han har liten kontakt med 

områdeschefen. Anhörigvårdarna anser att områdescheferna i Älvsbyns kommun i allmänhet 

är kompetenta. Samtliga områdeschefer har talat om för anhörigvårdarna att de kan höra av 

sig om det är något och anhörigvårdarna beskriver en upplevd trygghet i detta. Av 

intervjuerna framkommer positiva egenskaper som att områdescheferna är lättsamma att prata 

med och visar empatisk förmåga. En anhörigvårdare uttrycker förståelse för att områdes- 

cheferna har vissa bestämmelser att följa. En annan uppger att hon endast träffar områdes- 

chefen vid förändringar i insatser, medan en annan anhörigvårdare uttalar sig mycket positivt 

om områdeschefen. ”Hon är världens bästa”.   

   Alla anhörigvårdare utom en, uppger en medvetenhet om vilket betydelsefullt arbete de 

utför och vilken merkostnad det skulle innebära för kommunen om de inte var anhörig- 

vårdare. En anhörigvårdare uppger att kommunen, genom projektledaren och personalen på 

korttidsavdelningen, uppmärksammar hennes arbete genom att ofta fråga hur hon mår. En 

annan anhörigvårdare berättar, att kommunen uttryckt att de uppskattar hennes arbete, men 

hon är inte säker på om de verkligen menar det. Tre anhörigvårdare anser inte att kommunen 

uppmärksammar dem för arbetet de utför. Enligt Socialstyrelsen (2007) blir det vanligare att 

kommuner erbjuder anhörigvårdare aktiviteter i hälsofrämjande syfte. Detta kan ses som 

något utöver det traditionella anhörigstödet. De ökade stimulansbidragen kan vara en 

anledning till, att kommunerna haft möjlighet att införa dessa extra satsningar. Lanesjö (2006) 

nämner att Gotlands kommun erbjuder så kallade hälsokort till anhörigvårdare. Korten ger 

bland annat rätt till hälsosamtal, massage och bio.  

   Några anhörigvårdare i studien påtalar en avsaknad av ekonomisk ersättning, till dem som 

har passerat 65 år. En anhörigvårdare som under 1990-talet hjälpte sin åldriga mor, undrar 

vart ersättningen har tagit vägen: ”Jag kände väninnor som var anhörigvårdare och fick en 

summa pengar för det. Nu är det jag som är fast 24 timmar om dygnet och får ingen ersättning 

för det”. En annan anhörigvårdare uttrycker att det ställs höga krav på den som vårdar en 

anhörig i hemmet. Hon upplever att det är många telefonsamtal samt praktiska saker som ska 
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ordnas och uppger att ”man ska vara frisk för att vara sjuk”.  Efter att ha betalat kommunal- 

skatten i många år är anhörigvårdarna eniga om, att en mindre ersättning från kommunens 

sida inte skulle ses som för mycket begärt. Detta överensstämmer med den uppskattning som 

anhörigvårdare enligt Szebehely (2005) uttrycker. De upplever den ekonomiska ersättningen 

som ett sätt för samhället att visa sin tacksamhet. Enligt Dahlberg (2005) är det dock inte alla 

kommuner, som betalar ut en ekonomisk ersättning till anhörigvårdare. Den som vårdas kan 

andra gånger få ett bidrag. Personen antas ersätta anhörigvårdaren med detta bidrag, som förr 

kallades hemsjukvårdsbidrag. Älvsbyns kommun erbjuder inte äldre anhörigvårdare någon 

form av bidrag. Endast de under 65 år som har en anställning som anhörigvårdare, får 

ersättning (Bohman, 2007).  

   En av anhörigvårdarna nämner att de sammanlagda avgifterna för kommunens stöd är för 

höga och syftar bland annat på avgifter för korttidsvistelsen, hemtjänst, mediciner och 

färdtjänst. ”Att vårda en sjuk anhörig innebär höga kostnader och det borde finnas en gräns, 

för hur stora de totala kostnaderna får bli varje månad. Tur att jag klarar mycket själv!”  

   Ingen av de tillfrågade anhörigvårdarna anger att de kände till anhörigdagen 2007-10-06, 

men efter förfrågan gör sig en påmind om att hon tidigare hört det nämnas. Synpunkter som 

framkommer är att Älvsbyns kommun kunde ha hittat på något trevligt, för att uppmärk- 

samma anhörigvårdare i kommunen. ”Det är svagt av Älvsbyn som kommun”. ”Det är dålig 

stil”. ”Jag tycker att det är latheter av Älvsbyns kommun att inte uppmärksamma denna dag. 

Vi anhörigvårdare får lite tillbaka för det jobb vi gör”. ”Kommunen bör tänka mer på sina 

anhörigvårdare, eftersom vi gratis utför mer än ett heltidsarbete och med ett ansvar som är 

enormt. Jag gör mitt bästa, men får trots det dåligt samvete fastän jag inte vet vad jag skulle 

kunna göra annorlunda”. Om kommunen hade anordnat någon aktivitet under anhörigdagen, 

uppger en anhörigvårdare att han inte hade kunnat komma och ytterligare en är osäker på sitt 

deltagande. 

 

4.7 Avslutande diskussion  

Avsikten med studien var att belysa anhörigvårdares upplevelser och nyttjande av kommunala 

stödinsatser i Älvsbyns kommun. Anhörigvårdare utför ett mycket betydelsefullt arbete, som 

det är av största vikt för kommunen att uppmärksamma. Arbetet är krävande, som gör att 

anhörigvårdarna, beroende på vårdsituationen, är i behov av stöd från samhället. Vi anser 

vidare att varje anhörigvårdares situation är unik och att stödet därmed bör anpassas, efter 

denna individuella upplevelse.   
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   Intervjuerna och den litteratur vi använt oss av, har gett oss en ökad förståelse för 

anhörigvårdares syn, på de stödinsatser som Älvsbyns kommun erbjuder. Älvsbyns mål med 

projektet anhörigstöd, är att anhörigvårdarna ska känna att de får stöd. I begreppet stöd ingår 

mycket och vad som menas med stöd framgår tydligare av de nationella målen för anhörig- 

stöd. Anhörigvårdare bör känna att de uppskattas av samhället. De ska trots sitt åtagande 

uppleva en bra livskvalitet samt att anhörigstödet ska minska den stress och belastning som 

anhörigvårdaren kan känna. Ett annat mål med anhörigstödet i Älvsbyn är att arbeta för en väl 

fungerande samverkan mellan anhörigvårdaren och den kommunala omsorgen. Vidare ska 

kommunen arbeta med att utveckla och hitta nya former för samarbete mellan olika aktörer. 

Syftet är att skapa flexibla lösningar, där den anhörige ska kunna finna passande stöd utifrån 

sin situation. Utifrån anhörigvårdarnas intervjusvar, finner vi att Älvsbyn till stor del uppfyller 

målen med projektet anhörigstöd. Bland annat ökar anhörigvårdarnas livskvalitet, genom 

möjligheten till avgiftsfri avlösarservice i hemmet. Deras stress och belastning förebyggs till 

stor del, genom insatsen korttidsboende. Vad som framkommer som den största bristen är, att 

anhörigvårdarna inte upplever att deras förväntningar på uppskattning tillgodoses av 

kommunen. Ett sätt för kommunen att visa uppskattning kan vara att utbetala ersättning till 

anhörigvårdaren, reducera kostnaderna för till exempel korttidsboendet, eller erbjuda gratis 

trygghetslarm. Som ett tecken på kommunens uppskattning kan Älvsbyn även följa Gotlands 

exempel och införa hälsokort för anhörigvårdare. Det är en kostsam satsning, men i slutet kan 

både anhörigvårdarna och Älvsbyns kommun stå som vinnare. Hälsofrämjande erbjudanden 

kan medföra, att anhörigvårdaren orkar vårda längre och på så sätt kan ordinärt boende 

förlängas och en plats på särskilt boende fördröjas. Även anhörigvårdares nyttjande av 

hushållsnära tjänster kan förlänga kvarboende i det egna hemmet. Anhörigvårdarna i studien 

efterfrågar dock inte kostsamma alternativ på uppskattning. Det kan räcka med att kommunen 

avsätter symboliska summor, som till exempel medel till en julklapp. Andra brister är att 

kommunen bör tydliggöra informationen till anhörigvårdare, utveckla mer flexibla stödformer 

genom att bland annat förkorta väntetider på avgiftsfri avlösarservice i hemmet och korttids-

boende. Tiden för avgiftsfri avlösning i hemmet bör även förlängas. Ytterligare en brist är att 

Älvsbyn saknar fastställda riktlinjer, som kan tillämpas vid akuta situationer när anhörig-

vårdaren inte har möjlighet att se efter mottagaren av anhörigomsorg.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide - Anhörigvårdare 
 
 
Inledning 

• Hur gammal är anhörigvårdaren och vilket kön? 
• Hur gammal är den som vårdas och vilket kön? 
• Hur länge har Du varit anhörigvårdare?  
• Vilken funktionsnedsättning har maken/makan? 
• Vet Du om att Älvsbyn bedriver ett projekt för att stödja de som vårdar en anhörig?  
• Om ja, har Du varit i kontakt med projektledaren? 
• Känner Du till den avgiftsfria avlösarservicen i hemmet som infördes 1 september 

2007?  
 

 
Nyttjande  

• Vet Du vad kommunen erbjuder för stöd till anhörigvårdare? Om ja, vilka 
stödinsatser? 

• Hur har Du fått den informationen? Exempelvis genom media, vänner, handläggare? 
• Har Du som anhörigvårdare någon stödinsats från kommunen? 
• Om ja, i vilken omfattning nyttjar Du insatsen/insatserna? 
• Önskar Du mer stöd från kommunen än vad Du har idag? 
• Skulle Du som anhörigvårdare önska någon annan form av stöd? Om ja, hur skulle det 

i så fall se ut?  
 
 
 
Upplevelser 

• Känner Du dig ensam i rollen som anhörigvårdare? Varför/varför inte? 
• Känner Du att kommunen ser till dina behov som anhörigvårdare? På vilket sätt? 
• Har Du möjlighet att delta i utformningen av stödet? Om ja, på vilket sätt? 
• Känner Du att kommunen uppmärksammar ditt arbete som anhörigvårdare? Hur?  
• Hur upplever Du kommunens stöd till anhöriga? Vad är bra/mindre bra? 
• Hur upplever Du kontakten med eventuell handläggare i kommunen? 
• Om insatsen korttidsboende nyttjas, hur tycker Du det fungerar att det är Du som 

anhörigvårdare som bokar denna insats?  
 
 
 
Övrigt 

• Vad gör Du om Du som anhörigvårdare hamnar i en akutsituation (sjukhus eller bara 
vanligt ärende) och måste lämna personen Du vårdar?  

• Visste Du om att det var anhörigdagen den 6 oktober? 
• Är det något Du vill tillägga? 
• Kan vi kontakta Dig via telefon om något vid sammanställningen av intervjumaterialet 

är oklart? 
• Tack för Ditt deltagande i forskningsprojektet!   
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Bilaga 2 
Information och förfrågan till deltagare på anhörigträff om medverkan i 
forskningsprojekt    
 
Hej! 
 
Vill Du medverka i denna studie vars syfte är att beskriva kommunens stöd till dig som är 
anhörigvårdare i Älvsbyns kommun? Som anhörigvårdare utför Du ett värdefullt arbete som 
kommunen bör stödja och engagera sig i. Förhoppningen är att resultatet ska vara en hjälp för 
Älvsbyns kommun i arbetet med att utveckla kommunens anhörigstöd. Forskningsprojektet 
kommer att genomföras under höstterminen 2007, som en del av vår utbildning på Sociala 
omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.  
 
För att besvara syftet har vi planerat att enskilt intervjua deltagare. De frågeområden vi 
kommer att ta upp innefattar de erfarenheter och upplevelser Du har av kommunens 
anhörigstöd. Varje intervju beräknas ta ungefär 30-60 minuter. Vid intervjutillfället kommer 
bandspelare att användas för att underlätta datainsamlingen. Banden kommer att raderas när 
studien är godkänd.  
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst och utan att ange skäl avbryta din 
medverkan. Kommunnamnet Älvsbyn kommer att nämnas i studien, men informationen som 
Du lämnar vid intervjun kommer inte att innehålla namn så att Du kan identifieras. Vården av 
Din närstående kommer inte att påverkas om Du väljer att inte delta eller väljer att avbryta 
Din medverkan.   
 
Det färdiga materialet kommer att presenteras i en rapport som kommer att finnas tillgänglig 
via Luleå tekniska universitets hemsida omkring februari 2008 (http://epubl.ltu.se).  
 
Om Du vill delta i studien, ombeds Du att fylla i svarstalongen. Vi kontaktar Dig per telefon 
för att bestämma tid och plats för intervjun. 
 
Om Du har frågor eller funderingar tveka inte att kontakta någon av oss så kan vi tydliggöra 
eventuella oklarheter. 
 
Älvsbyn 2007-10-09 
 
Med vänliga hälsningar 
 
……………………………………..                             …………………………………….. 
Sofie Sundberg    Mariann Sköld   
073-831 68 25    070-622 22 12 
Sociala omsorgsprogrammet  Sociala omsorgsprogrammet 
Kurs: O0014A Examensarbete  Kurs: O0014A Examensarbete 
sofsun-4@student.ltu.se   marsko-4@student.ltu.se  
 
…………………………………….. 
Bruno Magnusson 
Universitetsadjunkt/handledare 
Luleå tekniska universitet 
0920-49 10 00/vxl  
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Svarsblankett  
 
Jag är intresserad av att delta i studien och vill bli kontaktad för vidare information. 
 
Namn:.………………………………………………………………………. 
 
Adress:.……………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer:……………………………………………………….......... 
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      Bilaga 3 
Information och förfrågan till anhörigvårdare om medverkan i forskningsprojekt 
 
Hej! 
 
Vill Du medverka i denna studie vars syfte är att beskriva kommunens stöd till dig som är 
anhörigvårdare i Älvsbyns kommun? Som anhörigvårdare utför Du ett värdefullt arbete som 
kommunen bör stödja och engagera sig i. Förhoppningen är att resultatet ska vara en hjälp för 
Älvsbyns kommun i arbetet med att utveckla kommunens anhörigstöd. Forskningsprojektet 
kommer att genomföras under höstterminen 2007, som en del av vår utbildning på Sociala 
omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.  
 
För att besvara syftet har vi planerat att enskilt intervjua deltagare. De frågeområden vi 
kommer att ta upp innefattar de erfarenheter och upplevelser Du har av kommunens 
anhörigstöd. Varje intervju beräknas ta ungefär 30-60 minuter. Vid intervjutillfället kommer 
bandspelare att användas för att underlätta datainsamlingen. Banden kommer att raderas när 
studien är godkänd.  
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst och utan att ange skäl avbryta din 
medverkan. Kommunnamnet Älvsbyn kommer att nämnas i studien, men informationen som 
Du lämnar vid intervjun kommer i rapporten inte att innehålla namn så att Du kan identifieras. 
Vården av Din närstående kommer inte att påverkas om du väljer att inte delta eller väljer att 
avbryta Din medverkan.   
 
Det färdiga materialet kommer att presenteras i en rapport som kommer att finnas tillgänglig 
via Luleå tekniska universitets hemsida omkring februari 2008 (http://epubl.ltu.se).  
 
Om Du vill delta i studien, ombeds Du att fylla i svarstalongen och skicka den i det 
medföljande svarskuvertet. Vi kontaktar Dig per telefon efter vi mottagit svarstalongen för att 
bestämma tid och plats för intervjun. 
 
Om Du har frågor eller funderingar tveka inte att kontakta någon av oss så kan vi tydliggöra 
eventuella oklarheter. 
 
Älvsbyn 2007-10-09 
 
Med vänliga hälsningar 
 
…………………………………                                   ………………………………… 
Sofie Sundberg    Mariann Sköld   
073-831 68 25    070-622 22 12 
Sociala omsorgsprogrammet  Sociala omsorgsprogrammet 
Kurs: O0014A Examensarbete  Kurs: O0014A Examensarbete 
sofsun-4@student.ltu.se    marsko-4@student.ltu.se  
  
………………………………… 
Bruno Magnusson 
Universitetsadjunkt/handledare 
Luleå tekniska universitet 
0920-49 10 00/vxl 
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Svarsblankett  
 
Jag är intresserad av att delta i studien och vill bli kontaktad för vidare information. 
 
Namn:.………………………………………………………………………. 
 
Adress:.……………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer:……………………………………………………….......... 
 
 
Om Ni inte deltagit vid anhörigträffen 17/10 och får denna förfrågan senare, var vänlig 
returnera denna svarsblankett i medföljande kuvert så fort som möjligt till: 
 
Sofie Sundberg               eller Mariann Sköld 
Stationsgatan 11 D  Bjälkgatan 20 
942 33 ÄLVSBYN  942 36 ÄLVSBYN 
       

 
 
 


