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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka manliga och kvinnliga anhörigvårdares 

upplevelser av att vara anhörigvårdare. Vi har intervjuat tre kvinnliga och tre manliga 

anhörigvårdare i en glesbygdskommun. Informanterna var i åldrarna 68 till 80 år och de har 

varit verksamma som anhörigvårdare mellan 7 till 22 år. Utgångspunkten har varit 

anhörigvårdarnas beskrivning av sin vardag, de händelserna som har lett dem till att vara 

anhörigvårdare, deras beskrivning av sina roller som anhörigvårdare, samt reflektioner över 

stöd och hjälp från den offentliga omsorgen. Intervjuerna var halvstrukturerade, vi använde 

oss av fyra centrala teman, det vill säga anhörigvårdarnas upplevelser av omsorgsförloppet, 

deras beskrivning av anhörigvårdarrollen, vilken betydelse de anser att stöd och hjälp från 

andra aktörer har för dem, samt anhörigvårdarnas reflektioner över könets betydelse inom 

anhörigvården.  

 

De dominerande upplevelserna som rådde bland anhörigvårdarna var känslan av att 

anhörigvårdarrollen tar tid i anspråk. Att vara anhörigvårdare betydde för de flesta att vara 

detta 24 timmar om dygnet och att det inte fanns tid för egna intressen. Anhörigvårdarna hade 

mer eller mindre anpassat hela sitt liv till den sjuke partnerns behov. Känslan av att inte ha 

någon valmöjlighet vid påtagandet av anhörigvårdarrollen var stark bland de kvinnliga 

informanterna. Däremot beskriver de manliga informanterna åtagandet av 

anhörigvårdaruppgifter som ett medvetet och övervägt beslut. Synen på hjälp och stöd från 

den offentliga omsorgen varierade, vissa ansåg sig ha fått den hjälp de begärde, medan andra 

lyfte fram våndan inför beslutet att ta emot stöd och hjälp utifrån. Intervjuerna berörde även 

könsspecifika skillnader i anhörigvårdarrollen. Samtliga informanter ansåg att 

anhörigvårdarrollen passar det kvinnliga könet bäst, eftersom omsorgen av familjen naturligt 

tilldelas kvinnor. Trots denna uppfattning, framkom det att individens egen personlighet och 

vilja att hjälpa sin närmaste är det som avgör om personen är beredd att ta på sig rollen som 

anhörigvårdare. Vi kunde uppmärksamma att kvinnor var mer bundna vid könsstereotyper, 

medan det hos männen fanns en vilja att bryta ned dessa och visa att även männen klarar av 

hushållssysslor och omsorg av sin partner. 

 

Nyckelord:  

 

Anhörigvårdare, Goffmans rollteori, informell omsorg 
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 Förord 
 Vi vill få framföra ett varmt tack till de personer som gjort denna uppsats 

möjlig. Först och främst den anhörigkonsult som hjälpte oss att komma i 

kontakt med informanterna. De sex anhörigvårdare som tog sig tid och 

berättade för oss hur det är att vara anhörigvårdare. Vi har också vår 

handledare My Lilja som var ett stöd genom djungeln av teorier, hon fick 

oss att ta fram yxan och gallra, tills vi kom fram på rätt stig. Ann Wessman 

som tålmodigt läst uppsatsen och varit vår ordbehandlare. Personalen på 

biblioteken i Hede och Los har hjälp oss att söka litteratur. Vill vi även rikta 

ett speciellt stort tack till våra familjer som stöttat oss genom denna uppsats 

och de tre studieåren. 

  

 Anda Embretzèn och Maria Hedberg    
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1 Inledning 
Under början av 1900-talet var det familjen som fick stå för omsorgen om sina gamla. 

Fattigvården fanns till för dem som saknade anhöriga eller saknade medel för att köpa 

hjälpen. Utvecklingen av den svenska välfärdspolitiken under 1900-talet baseras på att det är 

staten som har huvudansvaret för äldreomsorgen. Alla har samma rätt till offentlig omsorg 

oberoende av familjesituation eller inkomst (Holgersson, 2004). 

 

Fördelning av hjälp och stöd regleras av Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL). Enligt SoL 2 kap. 

2 § är det kommunerna som har det yttersta ansvaret att ge hjälp och stöd till de 

hjälpbehövande. Vidare finns i 5 kap. en beskrivning av socialnämndens uppgifter som bland 

annat innefattar att ge de äldre möjligheterna till ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv. 

Socialnämnden i kommunerna ska även känna till de äldres levnadsvillkor samt att upplysa 

om den verksamhet som finns till stöd och hjälp för äldre. På senare år har det dock skett en 

omvänd utveckling där familjen ses som en resurs (Blomberg & Petersson, 2003). Det har 

påvisats i flera studier att det är de anhöriga som står för en större del av omsorgen (Winqvist, 

1999; Sand, 2004) till exempel har andelen av dem som endast har tillgång till offentlig 

omsorg minskat medan andelen av dem som endast har hjälp av anhöriga ökat mellan åren 

1994 - 2000 (Johansson, 2007). Tillgången till offentlig äldreomsorg såsom hemtjänst och 

särskilda boenden begränsas till dem som har omfattande omsorgsbehov
1
, detta innebär att de 

med mindre hjälpbehov måste vända sig till sina anhöriga (Blomberg & Petersson, 2003). 

Från mitten av 1990-talet och framåt har det dessutom skett en avveckling av särskilda 

boenden, kommunerna anser att de inte har råd att bedriva institutionsvård i samma 

utsträckning som tidigare (Johansson, 2007). Ett sätt att lösa problemet med platsbrist på 

särskilda boenden är kvarboendeprincipen, igenom vilken omsorgen byter arena från vårdhem 

till vårdtagares hushåll (Johansson, 2007). Tidigare undersökningar visar att en av de 

bidragande möjligheterna för kvarboende är hjälp och stöd från anhöriga (Söderberg, 2005; 

Larsson 2006; Embretzén & Hedberg 2007). 

 

De anhöriga som ger hjälp och stöd till äldre, kan vara nära anhöriga såsom maka/make eller 

barn men även andra släktingar. Det förekommer i vissa fall att bekanta till den 

hjälpbehövande ställer upp med hjälp och stöd. Insatserna från anhöriga varierar både i art och 

i omfattningen. Vissa av anhörigvårdarna som ger omsorg till sin närstående kan behöva stöd 

och hjälp, för att orka fortsätta med sina hjälpinsatser (Socialstyrelsen, 2001). SoL påtalar att 

socialnämnden bör stödja anhörigvårdare, vilket gör att anhörigstödet ser olika ut runt om i 

landet. Från och med 1 juli 2009 kommer stödet till anhöriga att förtydligas i lagstiftningen 

genom att ordet bör ska ersättas med skall i lagtexten. 

1.1 Problemformulering 

I SoL påtalas att alla människor har lika rätt till stöd och hjälp om behovet till detta uppstår. 

Samtidigt som lagen säger att man ska utgå från den enskildes individuella behov, är de 

hjälpinsatser som kommunerna erbjuder schabloniserade och förutbestämda. I parförhållanden 

är, enligt Äktenskapsbalken 1987:230, makar skyldiga att gemensamt vårda sitt hem och 

fördela sysslorna mellan sig, detta omfattar dock inte personlig omvårdnad. Det kan dock vara 

svårt att definiera var gränsen går mellan dessa sysslor. När en kvinna utför hushållssysslor i 

det gemensamma hemmet anses det vara en naturlig del av vardagen, om en man däremot tar 

                                                 
1
 Omfattande omsorgsbehov är när brukaren inte klara sin dagliga livsföring utan behöver hjälp med hygien, 

kläder och mathållning. 
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över denna syssla, på grund av hustruns hälsotillstånd, tolkas detta som omsorg (Sand, 2004). 

Det är fler kvinnliga anhörigvårdare än manliga som vårdar sina partner, vilket kan förklaras 

med den demografiska utvecklingen, kvinnor har en längre medellivslängd än män (Sand, 

2004). Flera undersökningar påvisar att det är lättare för en manlig anhörigvårdare än för en 

kvinnlig att genom biståndsbeslut få tillgång till den offentliga äldreomsorgen (Sand, 2004; 

Andersson, 2004). Vi har i vår litteratursökning
2
 funnit få undersökningar som belyser 

fenomenet anhörigvårdare utifrån de anhörigas perspektiv. Våra funderingar riktar sig emot 

anhörigvårdarens upplevelser av rollen som anhörigvårdare. Dessa funderingar bygger på de 

erfarenheter vi har från tidigare arbetsliv rörande anhöriga och det faktum att de informanter 

vi hade till vår B-uppsats alla berörde betydelsen av anhöriga som en förutsättning för att bo 

kvar hemma. I denna uppsats ska vi undersöka hur de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna 

ser på sina roller som anhörigvårdare. Vilka upplevelser lyfter de fram i sina berättelser om att 

ge hjälp och stöd till sin närmaste? Är det skillnad att vara kvinnlig eller manlig 

anhörigvårdare? Hur beskriver anhörigvårdare själva omsorgsförloppet? Uppmärksammar de 

könsbetydelsen i det dagliga omsorgsarbetet eller i kontakter med den offentliga omsorgen?  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnliga och manliga anhörigvårdares upplevelser 

av att vara anhörigvårdare. 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur beskriver anhörigvårdare de händelser som lett till att de blev anhörigvårdare? 

2. Vilka erfarenheter förknippar informanterna med sin roll som anhörigvårdare? 

3. Vilken betydelse anser anhörigvårdarna att hjälp och stöd från andra aktörer har för 

dem (till exempel offentlig omsorg, familj, vänner, grannar, frivilligorganisationer)? 

4. Vilka könsspecifika skillnader upplever anhörigvårdare i sin roll? 

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Omsorgsförlopp 

Orsholm (2003) har skrivit om de förlopp som lett till att ett omsorgsbehov uppstår hos en 

livspartner. Hon skriver om olika tidsförlopp, där vårdtiden som den ena partnern vårdar den 

andre, kan variera från några månader till flera år. Den händelse som är orsak till 

omsorgsbehovet kan skilja sig åt från fall till fall, det kan komma plötsligt genom till exempel 

stroke eller olycksfall medan andra har haft ett mer smygande förlopp där det är svårt att 

fastställa när det började. Detta gäller främst vid demenssjukdomar (Orsholm, 2003). Inom 

ramen för denna uppsats kommer vi att benämna detta förlopp med begreppet 

”omsorgsförloppet”. Det vi menar med omsorgsförlopp är de fysiska, psykiska eller sociala 

förändringar som skett hos dem som får eller har fått motta omsorg från en anhörigvårdare. 

Omsorgsförloppet sträcker sig från den tidpunkt när omsorgsbehovet uppstod eller när 

anhörigvårdaren blev medveten om att ett behov fanns, fram till intervjutillfället.  

1.4.2 Anhörigvårdare 

När vi talar om anhörigvårdare i denna uppsats använder vi den tolkning som Jeppsson 

Grassman (2003) beskriver. Hon avser personer som är sammanboende med den de vårdar; 

makar, sambor eller barn med funktionshinder. Anhörigvårdare kan beskrivas som den part i 

förhållandet som kompenserar de förmågor som den andra parten har nedsatta. Denna 

                                                 
2
 Informationen om tidigare forskning har vi sökt via databaser vid Högskolan i Gävles bibliotek till exempel 

SAGE journals online och Google scholar, samt via Libris. De sökord som vi har använt är anhörigvård, 

anhörigstöd och informell omsorg. 



8 

 

kompensation kan röra sig om omvårdnad, hushållsysslor eller att vara till hands större delen 

av dygnet (Jeppsson Grassman, 2003). Vi kommer att använda begreppet anhörigvårdare i 

denna uppsats, men för att få språket att flyta på kommer vi i resultatdelen att växla mellan 

begreppet anhörigvårdare och informanten.  

1:5 Avgränsningar  

De anhörigvårdare som vi kommer att studera är äldre personer som vårdar sin livspartner. 

När vi pratar om äldre personer i denna uppsats menar vi personer över 65 år och att de är 

ålderspensionärer det vill säga att de inte förvärvsarbetar. En annan avgränsning vi har gjort är 

antalet personer vi har intervjuat. Vi ville ha lika många kvinnor och män som informanter. 

Med hänsyn till tid och uppsatsens omfattning övervägde vi om vi skulle intervjua fyra, sex 

eller åtta personer. Vi tog beslutet att sex personer skulle vara det optimala antalet, men vi 

förkastade inte tanken att fler personer skulle kunna ingå i studien om det empiriska 

materialet inte skulle vara tillräckligt. 

1.6 Disposition 

I det inledande kapitlet återfinns några centrala begrepp, hur vi har tolkat och använt dessa 

inom ramen för denna uppsats. Vi kommer sedan övergå till att redovisa tidigare forskning 

inom äldreomsorg som berör anhöriga och jämställdhetsfrågor. Detta följs av en beskrivning 

av den teorin vi avser att använda i analysen av vårt empiriska material. Metodredovisningen 

återfinns under den fjärde delen av uppsatsen. Under denna rubrik kommer vi att beskriva de 

urval som gjorts, kort presentera våra informanter samt beskriva uppsatsens tillvägagångssätt. 

Vidare följer resultatredovisningen. Vi har valt att redovisa resultatet samt att knyta detta till 

teori och tidigare forskning under samma avsnitt. Slutligen kommer en slutdiskussion där vi 

lyfter fram uppsatsens huvudpunkter. Intervjuguiden återfinns som bilaga 1. 
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2 Tidigare forskning  

2.1 Anhörig – omsorg och stöd 

Johansson (2007) har gjort en kunskapsöversikt där han redovisar kunskapsläget gällande 

anhörigomsorg och anhörigstöd som baseras på tidigare forskning inom ämnet. Centrala 

teman i hans studie är att nedskärningar i den offentliga sektorn leder till att anhöriga har fått 

ta ett större ansvar för äldreomsorgen. Han tar upp svårigheten att fastställa när gränsen 

mellan att vara anhörig till att vara anhörigvårdare överträds. Avgörande kan vara 

anhörigvårdarens syn på sig själv som en anhörigvårdare, och hur personen själv 
uppmärksammar den vändning i livet som sker när denne omvandlas från att vara en anhörig 

till att vara en anhörigvårdare (Johansson, 2007).  

 

Johansson (2007) beskriver att anhörigstödet har sin utgångspunkt i den sjukes situation och 

att anhörigvårdares intressen nonchaleras. Vid biståndsbedömning är det den vårdbehövande 

som får uppmärksamheten, anhörigvårdarens behov vägs inte in i besluten. Vid 

behovsbedömning kan hjälpinsatser från den offentliga omsorgen avvisas eftersom den 

hjälpbehövande kan klara sin vardag med hjälp och stöd från den anhörige, men det finns 

inget lagstöd som påvisar att makar är skyldiga att ge omfattande vård och omsorg till sin 

partner. Detta leder till att anhöriga glider in i vårdarrollen utan att få möjlighet att prova på 

olika insatser för att avgöra vilken hjälp och stöd de behöver, och vad som passar bäst för 

dem. Passar inte hjälpen den anhörige och den hjälpbehövande, tackar de nej till insatserna, 

trots att hjälpbehovet kvarstår. Johansson (2007) uppmärksammar flera anledningar till att 

anhöriga tackar nej till hjälperbjudanden. Dels kan det handla om att den sjuke partner inte 

trivs med insatsen, dels att makar inte vill skiljas åt, samt att det kan vara förenat med 

kostnader som är svåra att klara av.  

 

Johansson (2007) beskriver hur begreppet partnerskap kan användas för att utveckla 

samarbetet mellan anhörigvårdare och offentlig omsorg. Båda parter har en viss kunskap och 

erfarenhet och för att uppnå den äldres bästa behöver de driva omsorgsarbete mot 

gemensamma mål. De professionella hjälpgivarna bör identifiera anhörigvårdares vilja och 

förmåga att vårda sin partner. Vissa kanske vill detta, men saknar kunskaper. Det är den 

offentliga omsorgens uppgift att vägleda och utbilda anhörigvårdare i deras roller. Uttryck för 

partnerskap ligger i att anhörigvård är en frivillig insats och att anhörigvårdare upplever 

glädje och tillfredsställelse genom omsorgsförloppet. Ingen får tvingas till en 

anhörigvårdarroll. En anhörigvänlig äldreomsorg uppnås enligt Johansson (2007) genom att 

handläggare uppmärksammar båda parters sammantagna situation och vilket stöd och hjälp de 

anhöriga behöver för egen del. 

 

Johansson (2007) lyfter fram socialt stöd till anhörigvårdare som en avgörande faktor om 

anhörigvårdarrollen upplevs som en betungande börda eller inte. De anhörigvårdare som är 

socialt isolerade drabbas oftare av depressioner och hälsoproblem samt att de upplever en 

mindre livstillfredsställelse än dem som får socialt stöd från omgivningen. Den tyngsta bördan 

handlar om att anhörigvårdare är i tjänst dygnet runt och att de ständigt får leva med en känsla 

av att de inte räcker till. Ett annat dilemma som anhörigvårdare upplever är när viljan att 

hjälpa sin närstående ställs mot behovet av att få leva sitt eget liv. För att få utrymme till sina 

intressen måste anhörigvårdaren be om hjälp, men detta kan vara förenat med känslan av att 

man inte klarar av sin uppgift som anhörigvårdare. Att komma fram till beslutet att ta emot 

hjälpen kan vara svårt och mycket ångestfyllt (Johansson, 2007).  
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2.2 Jämställdhet inom socialtjänsten 

För att uppmärksamma könskillnader inom socialtjänstens verksamhet har socialstyrelsen 

(2004) på uppdrag från regeringen genomfört en uppföljning och utvärdering ”Jämställd 

socialtjänst”. Resultatet är baserat på utvärderingar av lagstiftning, reformer och 

verksamheter som bedrivs inom socialtjänsten, samt på litteraturstudier som analyserar och 

problematiserar kön. Undersökningen belyser socialtjänstens verksamhet utifrån ett 

könsperspektiv, där det bland annat synliggörs om kvinnors och mäns olika behov 

uppmärksammas vid biståndshandläggning samt vilka skillnader som finns i tillgång till vård, 

omsorg och stöd. Undersökningen har som utgångspunkt ett brukarperspektiv och ett 

barnperspektiv, men vi kommer endast att beakta undersökningsresultat som berör brukare 

inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Enligt undersökningen ”Jämställd socialtjänst” har dagens äldreomsorg blivit en 

kvinnoangelägenhet eftersom det är en hög andel kvinnor som både är i behov av äldreomsorg 

och som jobbar inom äldreomsorgen. Det är även kvinnor som står för den största andelen av 

informell äldreomsorg
3
 vilket kan vara anledningen till att det saknas forskning utifrån ett 

könsperspektiv som berör männens situation inom socialtjänsten. De insatser som männen gör 

blir inte synliggjorda, trots att det är många äldre män som tar hand om sina makar, och deras 

insatser är lika omfattande som de insatser som gifta kvinnor ger till sina män. 

Undersökningen baserar detta uttalande på tidigare forskning. Undersökningen påvisar att allt 

fler uppgifter inom äldreomsorg skjuts över på anhöriga, och då menas det kvinnliga 

anhöriga. Informell äldreomsorg behöver inte vara negativt betraktad, det viktigaste är att den 

är frivillig av både den som ger omsorgen och den som tar emot den. Enligt socialstyrelsen 

bör de hjälp- och stödinsatserna som erbjuds utifrån inte grundas på omedvetna stereotyper 

och värderingar om könsspecifika förutsättningar utan anpassas efter den hjälpbehövandes 

förmågor (Socialstyrelsen, 2004). 

2.3 Anhörigresurser och hushållsysslor 

Andersson (2004) har i en studie intervjuat biståndshandläggare, som är verksamma i en 

större stad i Norrland, för att undersöka hur de resonerar kring behovsbedömningar, vilket 

behovet är och hur kan det lösas. I intervjuerna framkom att det finns riktlinjer att hålla sig 

efter och att en ekonomisk medvetenhet rådde. Trots att det finns tydliga riktlinjer hur 

behoven ska bedömas, kan synen på hur hushållsgemenskap ska uppfattas, tolkas på olika 

sätt. Hushållsgemenskap innebär att de vuxna personer som bor i samma hushåll har 

skyldighet att sköta de praktiska hushållsysslorna, detta finns reglerat i äktenskapsbalken. Den 

personliga omvårdnaden är inte medräknad i dessa sysslor. I undersökningen framkom bland 

annat att män som vårdade en kvinna hade lättare att få hjälp med hushållsysslor, eftersom 

biståndsbedömarna resonerade att äldre män inte skulle klara av att sköta ett hushåll på 

samma sätt som en äldre kvinna, de var inte vana vid sådana sysslor (Andersson, 2004). 

 

Sand (2002) har genomfört en studie om anhörigvårdarnas situation, bestående av fyra 

delstudier bland annat en enkätundersökning med anhörigvårdare samt intervjuer med 

chefstjänstemän, hemtjänstassistenter och anhörigvårdare. Från studiens resultat framkom 

bland annat att kvarboende för äldre är omöjligt utan stöd och hjälp från anhöriga. Resultatet 

påvisade även det faktum att 85 procent av anhörigvårdarna är kvinnor, detta tyder på 

traditionen att kvinnorna tilldelas anhörigvårdarrollen är stark. Detta förklarar Sand (2002) 

med att omsorgen av familjen förknippas med kvinnlighet och kvinnorollen samt att 

                                                 
3
 Med informell äldreomsorg menas de stöd- och hjälpinsatser som kommer brukaren tillgodo men de är inte 

inräknade i den offentliga omsorgen.  
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omsorgen är en del av kvinnors könsidentitet. Det faktum att männen blir anhörigvårdare 

förklarar Sand (2002) med att vårdgivandet baseras på de moraliska förpliktelser som uppstår 

utifrån den relation och boendesituation männen har. Vidare påtalar Sand (2002) att 

anhörigvård ska bygga på frivillighet och att den viktigaste positiva upplevelsen som 

anhörigvårdare kan få är någon form av uppskattning. Enligt Sand (2002) har anhörigvårdare 

sämre arbetsvillkor än vårdbiträden inom den offentliga omsorgen. Anhörigvårdarnas 

arbetstider kan ofta sträckas till 24 timmar om dygnet. Det är omöjligt för anhörigvårdare att 

ta ut ledighet utan avlösningshjälp. Den hjälp och stöd anhörigvårdare får kan oftast bero på 

den enskilda tjänstemannens bedömning av deras familjsituation. Otillräcklig hjälp och stöd 

från den offentliga omsorgen gör att de flesta av anhörigvårdarna upplever en känsla av 

ofrihet. Sand (2002) lyfter även fram att det är nästan hälften av anhörigvårdarna som 

upplever att vårdrelationen har tagit över den tidigare make-/makarelationen. 

 

Sand (2004) har i en artikel redovisat hur effekterna av en ändrad inriktning av äldreomsorgen 

påverkar framförallt de anhöriga och främst de kvinnliga anhöriga. Sand (2004) har dels 

utgått från tillgänglig statistik och dels studerat tidigare undersökningar. Genom att tolka detta 

har Sand (2004) bland annat påvisat att hemhjälpen i Sverige till äldre över 80 år, har 

halverats från 1980 fram till 2002. Det minskade hjälpbehovet kan förklaras med att dagens 

äldre håller sig friskare under längre tid i sin ålderdom, men detta förklarar endast en del av 

neddragningarna i den offentliga omsorgen. Halveringen har också sin förklaring i att de 

anhöriga har fått ta ansvar för arbete som tidigare utfördes av den offentliga sektorn. Det sker 

en omvänd utveckling där den offentliga omsorgen begränsas endast till dem med stora 

hjälpbehov och att den traditionella hemtjänsten har omvandlats till en mer mediciniskt 

inriktad hemtjänst. De som har små hjälpbehov i form av service
4
 får vända sig till anhöriga, 

och då är det främst kvinnor, frivilligorganisationer eller, om de har medel, köpa tjänster av 

serviceentreprenörer. Vid den kommunala biståndsbedömningen av hemtjänst vägs tillgången 

och närheten till anhöriga in som en resurs. Sand (2004) uppmärksammar även att det finns 

skillnader i vilket ansvar kvinnliga och manliga anhöriga förväntas ta. Om en kvinna fortsätter 

att sköta hemmet när maken blir sjuk är det en naturlig syssla medan det däremot kan ses som 

omsorg om maken till en sjuk kvinna ska utföra hushållssysslor. Sand (2004) påtalar att denna 

skillnad kan bero på synen från samhället gällande hushållsysslor, arbete som sker i hemmet 

är inget lönearbete och värderas därmed inte utifrån den tid och kraft det tar. Författaren 

uppmärksammar även att det finns olika förväntningar på döttrar och söner (Sand, 2004). 

2.4 Närståendes vård av äldre 

Projektet Närståendes vård av äldre – anhörigas och professionellas perspektiv 

(Socialstyrelsen, 2001) hade till syfte att inventera anhörigas behov av stöd samt att utveckla 

metoder för anhörigsamtal. Undersökningen genomfördes i två steg, där det första steget var 

att intervjua 245 anhörigvårdare. Intervjuerna, som var strukturerade, genomfördes av 14 

personer som arbetar i äldreomsorgen till exempel distriktssköterskor, hemtjänstpersonal och 

arbetsterapeut. Syftet med den här delen var att kartlägga anhörigvårdarna, deras upplevelser 

samt stöd- och hjälpbehov. Det andra steget var att de personer som intervjuat 

anhörigvårdarna själva fick delta i en fokusgruppintervju och diskutera sina erfarenheter av att 

ha samtal med anhörigvårdare. Deras erfarenheter var bland annat att synen på anhörigvårdare 
och deras arbete hade förändrats och detta kommer att påverka framtida kontakter med denna 

grupp. Under intervjuerna med anhörigvårdarna framkom det bland annat att de upplevde det 

stressande att inte ha tid för sig själva, förändringar i socialt umgänge och fritidsaktiviteter. 

                                                 
4
 Här menas insatser som riktar sig mot service, inte personlig omvårdnad, såsom städ, tvätt inköp samt 

bankärenden. 
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Relationen mellan anhörigvårdaren och den som är mottagare har en stor betydelse för hur 

rollen som anhörigvårdare upplevs. Så länge det finns positiva känslor i form av minnen som 

kunde omvandlas till positiv energi så gick det mesta att lösa. När dessa känslor inte finns 

kvar, vilket kan bero på att situationen blir övermäktig eller att förhållandet mellan parterna 

inte var bra från början, kan det vara svårt för anhörigvårdare att orka med uppgiften på ett 

tillfredställande sätt. Enligt undersökningen är detta anledning till att ett nytt alternativ för den 

hjälpbehövande behöver övervägas. Närståendes vård av äldre – anhörigas och 

professionellas perspektiv är ett projekt som ingår i Anhörig 300 som är ett samlingsnamn på 

flera projekt vilka utfördes med stimulanspengar från regeringen i syfte var att påskynda 

utvecklingen av anhörigstöd (Socialstyrelsen, 2001).  

2.5 Värdegrundsutredning inom äldreomsorg 

År 2008 avslutades en värdighetsutredning inom äldreomsorg. Utredningen startade år 2007 

på uppdrag från regeringen. Utredarna har samarbetat med andra utredningar, politiker och 

tjänstemän i kommuner och privata utförare samt även andra aktörer inom äldreomsorg. Målet 

med utredningen var att utarbeta en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen, vilken skulle 

tydliggöra vad de äldre och deras anhöriga kan förvänta sig när de tar emot tjänster från 

äldreomsorgen. Utredningens syfte var att se över vad som behöver förändras inom 

äldreomsorgen så att äldre människor kan behålla sin identitet och personlighet så länge som 

möjligt. De hjälpinsatser som erbjuds äldre bör utformas på ett sätt som gör att de äldre 

upplever att de har en meningsfull tillvaro. Vägen till detta anses vara att öka både äldres och 

deras anhörigas inflytande över vilken hjälp, på vilket sätt och av vem hjälpen ska ges (SOU 

2008:51). Vi har beaktat de delar i rapporten som berör anhörigvårdares situation. 

 

I undersökningen lyfts de problem och brister som finns i dagens äldreomsorg fram, bland 

annat att äldre personer inte har möjlighet att fritt välja i vilket boende eller på vilken 

korttidsplats de får bo på samt att äldre makar inte får bo tillsammans trots deras långa 

gemensamma liv. Undersökningen beaktar problematiken med att kvinnor är mer missnöjda 

och har fler klagomål på hemtjänsten lyfts fram. Detta bekräftar att socialtjänstens insatser är 

dåligt anpassade efter kvinnornas könsspecifika behov. Vidare lyfter utredningen fram att det 

finns stora skillnader mellan förväntningar på äldreomsorgen och den faktiska hjälpen som i 

sin tur leder till att fler och fler personer blir besvikna och missnöjda. Detta gör att 

äldreomsorgen förlorar samhällets förtroende och legitimitet. Angående anhörigas insatser 

inom äldreomsorgen visar undersökningen att för gifta och sammanboende äldre är det 

livspartnern som är den huvudansvariga omsorgsgivaren och detta gäller både kvinnor och 

män (SOU 2008:51).  

 

De förslag som utredningen lämnar omfattar en värdighetsgaranti inom socialtjänsten och 

förändringar i socialtjänstlagen som handlar om en nationell värdegrund i den dagliga 

omsorgsverksamheten. Utredningen lyfter fram att införandet av nya bestämmelser i 

socialtjänstlagen om ett ökat inflytande för äldre, kan verka som en garanti för att de äldre 

kommer att uppleva att de får behålla sin identitet och personlighet i kontakter med 

socialtjänsten. Även anhörigas roll beaktas via en strävan att förändra synen på anhöriga 

genom att den offentliga omsorgen bör se anhörigvårdare som en samarbetspartner som på 
lika villkor kan arbeta för att uppnå de äldres bästa. Här handlar det om att ge anhöriga det 

stöd de behöver i det frivilliga omsorgsarbetet samt att ta vara på deras kunskaper, förmågor 

och intressen. Utredningen ger inte konkreta förslag på hur samarbetet med anhöriga bör 

utvecklas, utan lämnar över utvecklingsarbetet till de lokala utförarna av äldreomsorgen (SOU 

2008:51). 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Goffmans teori om roller 

Goffman (2007:11) påtalar att "varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning 

för att dela in människor i kategorier, samt vilka egenheter som uppfattas som vanliga och 

naturliga för medlemmar inom varje sådan kategori”. Indelningen i kategorier underlättar för 

människan att orientera sig i de olika sociala miljöer som den besöker, genom detta kan 

människan ha kunskap i förväg om vad som förväntas vid möten, vilken roll som ska ”spelas” 

(Goffman, 2007). 
 

Goffman (1974) använder sig av dramaturgin för att illustrera hur individer agerar i olika 

sammanhang. Han påtalar att människan kan liknas vid en aktör som utför en roll, denna roll 

varierar beroende på för vilken publik den spelas och i vilket syfte. Liksom skådespelaren 

innehar människan olika roller. Goffman (1974) tar även upp att rollerna är föränderliga. 

Rollen som student har sin tid och rollen som yrkesarbetande har sin. När individen byter 

arena för den sociala rollen, lämnar den ofta en roll och får en ny. Vissa roller har individen 

hela livet såsom kvinna eller man. De roller som individen innehar varierar från tid och plats, 

ett sätt att agera är acceptabelt i vissa kretsar men inte i andra. Det finns roller som individen 

tar på sig och roller den blir tilldelad. Exempel på roller som kan ses som påtagna är rollen 

som student medan däremot rollen som kvinna eller man är tilldelad (Goffman, 1974).  

 

Både med de roller som är tilldelade och de som är påtagna följer förväntningar på hur 

människans uppförande ska vara. Dessa förväntningar kommer dels från andra men även från 

människan själv. Goffman (2007) lyfter fram att i mötet med en främling behöver människan 

avläsa vilka egenskaper denne besitter för att kunna placera in främlingen i rätt kategori. 

Genom detta ställs vissa krav och förväntningar på hur denne främling bör agera. Detta sker 

enligt Goffman (2007) omedvetet, fram till frågan om förväntningarna och kraven på 

agerandet är uppfyllda eller ej. Är inte agerandet det förväntade, medvetandegörs människan 

om de föreställningar denne hade på främlingen (Goffman, 2007). Detta kan leda till att 

främlingen betraktas som avvikande. Om främlingen inte riktigt förstår eller inte har någon 

konkret uppfattning om hur rollen ska göras kan denne uppleva att den mår dåligt, blir 

förlägen mm. Goffman (1974) beskriver hur förväntningarna på kvinnor och män skiljer sig 

åt, som exempel beskriver han hur kvinnliga studenter i USA inte visar upp sina talanger och 

kunskaper inför sina manliga vänner. Genom detta agerande i sina kvinnliga roller bekräftades 

de förväntningar som rådde att männen var överlägsna och kvinnorna den svagare parten 

(Goffman, 1974). 

 

På teatern finns en scen och kulisser, de metaforerna använder sig Goffman (1974) av för att 

tydliggöra hur individen kan dela upp den sociala rollen i en scenroll eller främre roll som kan 

visas upp för publiken. Den främre rollen är formell och följer de förväntningar som finns. På 

scen vill individen göra ett gott intryck, för att skapa detta försöker individen kontrollera vad 

som förmedlas genom sitt agerande. Ett exempel på detta är den flitiga studenten som inför 

lärare visa upp ett intresserat agerande. Den andra delen av den sociala rollen utspelas i 

kulisserna eller bakre rollen. Här kan individen träna på hur den ska uppföra sig i olika 

situationer. I den bakre rollen kan innehavaren vara mer avspänd och lägga rollgestalten åt 

sidan. I kulisserna gör det inte så mycket om uppförandet avviker från det förväntade. Här kan 

de som inte agerar utifrån de förväntningar som finns på den sociala rollen tränas upp eller 

sorteras bort. Sett som exemplet ovan är studenten här avslappnad och kan ta studierna med 
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ro. De främre och bakre regionerna är åtskilda och publiken som finns till de främre 

regionerna har inte tillträde till den bakre regionen. Detta ger människan en plats för 

andhämtning och där finner den stöd av medmänniskor (Goffman, 1974). 

 

De roller som individen innehar kan vara förknippade med olika team. Goffman (2007) 

beskriver att varje team har en uppsättning av gemensamma normativa förväntningar som 

teammedlemmarna bör känna till och agera därefter. Om någon inte agerar som förväntat kan 

teamet dels införa åtgärder för att täcka upp misstaget och dels peka ut den som gjort 

misstaget, som i sin tur gör att individen kan uppleva skamkänslor för sitt misslyckande 

(Goffman, 2007). På arbetsplatser, inom familjer eller i skolan finns det vissa förväntningar 

på de medlemmar som ingår. Studenterna bildar tillsammans ett team som uppför sig likartat i 

klassrummen inför lärarna. Genom att ha en gemensam fasad mot lärarna, spelar de alla rollen 

som flitig student. Ibland kan strävan efter att ge ett gott intryck ta över. Till exempel kan en 

flitig student som hela tiden visar upp rollen av intresserad göra att fokus läggs på rollen och 

inte på studierna i sig, resultatet blir att studenten ger ett falskt intryck (Goffman, 1974).  

 

Goffman (2007) påtalar att människor i takt med ålderdomen kan förlora vissa förmågor som 

deras roller är förknippade med, till exempel kan de glömma bort namn på sina vänner eller 

hur agerandet i sociala sammanhang ska vara. Detta kan leda till att den äldre drar sig tillbaka 

och undviker de sammanhang där denne kan möta personer som kan upptäcka att den äldre 

har förlorat vissa färdigheter (Goffman, 2007).  



15 

 

4 Metod 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi kommer att använda oss av en halvstrukturerad intervju. Enligt Kvale (1997:117) 

”omfattar en halvstrukturerad intervju en rad teman och förslag till relevanta frågor, men på 

samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och 

ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade”. 

Kvale (1997) lyfter fram kvalitativ forskningsintervju som en lämplig metod för att kunna 

belysa vissa fenomen utifrån den intervjuades eget perspektiv. Målet med intervjuerna för 
uppsatsen var att få en beskrivning av fenomenet anhörigvårdare och en beskrivning av deras 

livsvärld utifrån intervjupersonens perspektiv. Det viktigaste för oss var att lyfta fram 

upplevelsen precis som den upplevs av intervjupersonen och inte sträva efter en sann 

beskrivning av verkligheten. Detta är något som Olsson & Sörensen (2007) påtalar; det finns 

inte någon absolut sanning av verkligheten, utan målet med kvalitativa intervjustudier är att 

beskriva verkligheten utifrån den intervjuades livsvärld. Uppfattning om verkligheten och 

sanning har förändrats i det postmoderna forskningssammanhanget och betraktas som en 

social konstruktion (Kvale, 1997). Vår intention var att lyfta fram verkligheten ur de 

intervjuades perspektiv, deras syn på sin värld och sina roller. Vi har lagt fokus på 

anhörigvårdarnas subjektiva beskrivning av fenomenet anhörigvårdare och vad det innebär för 

dem. Olsson & Sörensen (2007) lyfter fram att kritisk analys av forskarens förförståelse och 

förutfattade meningar gör denne medveten om dessa, samt minimerar risken att 

forskningsresultat påverkas. Det är omöjligt för oss som forskare att komma ifrån vår 

förförståelse och våra förutfattade meningar. Vi har försökt att medvetandegöra dessa genom 

att vi under hela uppsatsarbetet kritiskt har analyserat vår förförståelse och våra förutfattade 

meningar.  

 

Den kunskap som samlas in via intervjuer gör att forskaren får en bredare förståelse för den 

berörda gruppens livssituation. Med hjälp av intervjuer kan informanternas upplevelser och 

uppfattningen om livets mening synliggöras (Kvale, 1997). Intervjuaren är ett redskap i 

intervjusammanhang och resultaten är beroende av intervjuarens skicklighet, kunskap, 

erfarenheter och förmåga att leva sig in i intervjupersonens livsvärd. Vidare lyfter han fram att 

varje fråga i intervjuguiden måste övervägas både tematiskt och dynamiskt. De tematiska 

frågorna kopplas till forskningsämnet, medan de dynamiska till det mellanmänskliga 

samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale, 1997). Vår tidigare erfarenhet från 

arbete inom äldreomsorgen har varit till hjälp för att formulera frågorna dynamiskt och vi 

upplevde att det blev en bekväm atmosfär under intervjuerna, de intervjuade vågade tala fritt 

om sina upplevelser och funderingar. Vi valde att tematisera intervjuguiden så att den 

motsvarar studiens frågeställning. Dessa teman kommer senare även att användas för att lägga 

upp strukturen för analysen i vår C-uppsats. Vi har tagit fram fyra centrala teman för 

intervjuerna omsorgsförlopp, rollen, hjälp och stöd samt köns betydelse i anhörigvårdarrollen. 

Varje tema startar med en öppen fråga för att få intervjupersonen att berätta fritt om sina 

erfarenheter som anhörigvårdare. 

4.2 Urval 

För att komma i kontakt med informanter har vi kontaktat en anhörigkonsulent i en 

glesbygdskommun. Vi bad denne att hjälpa oss att komma i kontakt med äldre 

anhörigvårdare. De inklusionskriterier som fanns var att personerna skulle vara över 65 år, tre 
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män och tre kvinnor samt att de har eller har haft rollen som anhörigvårdare för en livspartner. 

Vi avgränsade antalet informanter till sex personer med tanke på undersökningens omfattning 

och tidsram. Av anhörigkonsulenten fick vi namnet på sex personer som hade gett sitt 

samtycke och var villiga att ställa upp för intervju. Vi är medvetna om att resultatet av vår 

studie kommer att påverkas av anhörigkonsulentens val av personer som kunde ingå i studie. 

Genom att söka informanter via anhörigkonsulten kommer vi inte i kontakt med de 

anhörigvårdare som inte på något sätt har sökt stöd och hjälp från kommunen utan alla våra 

informanter har någon form av stöd. 

4.3 Informanterna 

De anhörigvårdare vi har intervjuat till denna uppsats är tre män och tre kvinnor i åldrarna 68-

80 år. Informanterna kommer från olika orter i kommunen. Fem av dem bodde i eget hus och 

en i hyreslägenhet. De har eller har haft en livspartner som de har gett någon form av stöd och 

omsorg till. Detta har pågått över längre tid och tiden varierar mellan 7-22 år. En av 

informanternas livspartner hade avlidit för ett halvt år sedan, de övriga informanterna är 

aktiva i sin roll som anhörigvårdare. Det gemensamma hos alla anhörigvårdare är att de 

har/har haft en livspartner som har/har haft behov av anhörigvårdaren för att kunna klara sin 

dagliga livsföring. Samtliga av anhörigvårdarna har/har haft någon form av insats från 

kommunen. 

4.4 Etiska överväganden 

Angående etiska överväganden inför och under uppsatsskrivandet har vi utgått från 

Vetenskapsrådets (2005) anvisningar. Före intervjutillfällena frågade vi informanterna om 

samtycke till att spela in samtalen. Samtidigt informerade vi dem om undersökningens syfte, 

att deltagandet var frivilligt och att den insamlade information endast ska användas för vår C-

uppsats. I det färdiga materialet kommer vi att avidentifiera informanterna i texten. Vi har valt 

att inte benämna intervjupersonerna en och en utan kommer att benämna dessa som manlig 

eller kvinnlig anhörigvårdare där vi anser att det har betydelse i analysen annars enbart som 

anhörigvårdare. Den kommun som informanterna är bosatta i kommer inte att presenteras i 

uppsatsen, detta för att ytterligare skydda informanternas identitet. När uppsatsen är färdig 

kommer de inspelade intervjuerna att raderas.  

4.5 Genomförandet av intervjuerna 

Vi kontaktade anhörigvårdare som hade gett sitt samtycke till intervjuer via telefon för att 

boka in ett intervjutillfälle. Informanterna fick avgöra vilken tid och dag som passade för 

besöket, samt om det skulle ske i deras egna hem. Vi frågade även om det gick bra att vi kom 

båda till samtliga intervjuer. Genom att vi båda deltog i samtliga intervjuer har vi ökat vår 

förståelse för det empiriska materialet som ska analyseras, samt att vi har observerat 

informanternas känslor, kroppsspråk och den miljö intervjuerna skedde i. Vi fick samtycke av 

informanterna att spela in intervjuerna som gjorde att vi kunde lägga fokus på intervjuarens 

berättelse. Intervjuerna började med att informanterna fick berätta fritt om händelserna som 

ledde till att de blev anhörigvårdare. Sedan ställdes frågor utifrån de svar vi fått för att 

förtydliga eller bekräfta det sagda, samt för att leda samtalet framåt inom ämnet. 

Intervjuguiden användes som stöd för att följa upp att de fyra temana blev berörda och att vi 

fått svar på det vi ville undersöka. Vi avslutade varje intervju med en förfrågan om att få 

återkomma med kompletterande frågor vid behov. Längden på intervjuerna varierade mellan 
30 minuter till en och en halv timme, vilket efter transkribering gav oss empiriskt material på 

22 sidor att analysera. 
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Efter transkriberingen av intervjuerna har vi läst hela intervjutexterna för att få en bild av 

helheten. Sedan har vi sorterat materialet så att det blir lättillgängligt att analysera. Detta har 

vi gjort genom att gruppera texten utifrån de intervjuades sätt att uttrycka sig och hur de har 

lagt upp sina berättelser. Vidare har vi sorterat texten efter de teman som vi hade lagt upp i 

intervjuguiden. Här upptäckte vi delvis en motsägelse i vår analysteknik, å ena sidan ville vi 

underlätta för oss genom att tematisera intervjun för att sedan i analysen följa dessa teman, å 

andra sidan försöker vi att tolka intervjupersonernas svar utifrån deras perspektiv. Trots detta 

fann vi vissa fördelar med en tydlig tematisering vilket gjorde att vi i nästa analyssteg kunde 

använda oss av dessa teman för att ställa frågor till materialet. Detta som i sin tur gjorde att vi 

vid uppsatsskrivandet kunde knyta samman det centrala i vår undersökning, i detta fall 

anhörigvårdares upplevelser av omsorgsförloppet, anhörigvårdarrollen, stöd och hjälp och 

köns betydelse i anhörigvårdarrollen. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Under hela uppsatsarbetet har vi reflekterat över arbetets trovärdighet, det vill säga reliabilitet. 

Reliabilitet hör till undersökningsresultatets pålitlighet och vetenskaplig kvalité. Detta 

omfattar alla delar av uppsatsarbetet från formulering av syfte, frågeställningen och 

intervjuguide till presentationen av undersökningsresultat (Kvale 1997). Vi startade med 

skrivandet av ett uppsats-PM, där vi skissade fram våra första funderingar kring 

intresseämnet, det vill säga anhörigvård. För att säkerställa att vi inte ”uppfinner hjulet” igen 

har vi sökt information om tidigare forskning angående anhörigvård. Vi fann få 

undersökningar som belyser anhörigvård utifrån anhörigvårdares perspektiv och därifrån 

utmynnades syftet med uppsatsen att undersöka kvinnliga och manliga anhörigvårdares 

upplevelser av att vara anhörigvårdare. För att få tillgång till informanter kontaktade vi en 

anhörigkonsulent i en glesbygdskommun som tillfrågade några anhörigvårdare om de 

samtycke till att delta i en forskningsintervju. Vi är medvetna om att undersökningsresultatet 

har påverkats av de urval som anhörigkonsulenten gjorde. Den påverkan på urvalet vi hade 

var de kriterier vi gav anhörigkonsulenten som var att vi sökte sex informanter, tre kvinnor 

och tre män, och att samtliga är äldre personer. Först när de hade gett sitt samtycke till detta, 

fick vi information om deras kontaktuppgifter. Vi tog kontakt med informanterna via telefon 

för att boka tid för intervjuer. Samtidigt frågade vi om de hade något emot att vi kom två 

personer. Patel & Davidsson (2003) lyfter fram att två observatörer vid undersökningstillfället 

höjer tillförlitligheten. Vår önskan att båda medverka i samtliga intervjuer grundades i strävan 

efter att öka undersökningens reliabilitet. Tolkningen av informanternas berättelser startades 

redan under intervjutillfällena. Det faktum att vi både deltog under samtliga intervjuer 

minimerade risken till subjektiva tolkningar som kan vara grundade på ens egna förförståelse 

och fördomar. Vi hade möjlighet att ställa följdfrågor samt att få en bekräftelse på att vår 

uppfattning av det sagda stämde överens med intervjupersonens. Patel & Davidsson (2003) 

påtalar vinsten med att spela in en intervju, detta för att kunna lyssna upprepade gånger för att 

försäkra sig om att det sagda uppfattas korrekt.  Vi fick tillåtelse av informanterna att spela in 

samtliga intervjuer. Under analysen av det emiriska materialet kände vi fördelar både med att 

vi båda har medverkat i samtliga intervjuer och att vi hade tillgång till det inspelade 

materialet. Vi kunde under våra diskussioner i analysarbetet visualisera den miljö och 

stämningen som rådde. Genom att använda citat i analysen påvisar vi att våra tolkningar 
grundas på det empiriska materialet, vilket ytterligare kan höja pålitligheten.  

 

Patel & Davidsson (2003) tolkar validitet som en överensstämmelse mellan vad som avses att 

undersöka och det som faktiskt blir undersökt. Kvale (1997) beskriver validitet som 

undersökningens kvalitetskontroll som genomförs under studiens samtliga delar. Genom att 

ställa uppsatsens syfte mot resultatet kan vi säkerhetsställa att vi undersökt det vi avsåg, vilket 
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var att fånga upp kvinnliga och manliga anhörigvårdares upplevelser av att vara 

anhörigvårdare. Uppsatsens frågeställningar tydliggör vilka områden vi ville belysa. 

Formuleringen av intervjuguiden utgick från uppsatsens frågeställningar och syftade till att 

avgränsa och fördjupa intervjuernas innehåll. För att höja uppsatsens validitet har vi skapat 

teman som har återfunnits i uppsatsens frågeställningar, i intervjuguiden och som senare 

använts under analysarbetet.  
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5 Resultat och analys 
Vi kommer att presentera undersökningsresultatet utifrån de teman som vi har haft i 

intervjuguiden det vill säga anhörigvårdares upplevelser av omsorgsförloppet, deras 

beskrivning av rollen som anhörigvårdare, deras syn på stöd och hjälp från kommunen och 

andra aktörer samt hur de beskriver köns betydelse i anhörigvårdarrollen. Under varje 

temarubrik kommer vi löpande att tillämpa Goffmans rollteori på vårt undersökningsresultat 

för att kunna finna en ny förståelse för fenomenet anhörigvård. Vi kommer även att koppla 

våra resultat med den tidigare forskning vi har presenterat ovan.  

5.1 Omsorgsförloppet 

5.1.1 Händelsen 

Vi bad informanterna att berätta om de händelser som har lett dem till att vara anhörigvårdare. 

Orsaken till omsorgsbehovet varierar från fall till fall. En del händelser kan beskrivas som 

plötsliga till exempel vid stroke eller olycksfall, när hälsotillstånd hos den ena partnern 

förändrades på bara ett ögonblick. En av informanterna berättade ”… jag hittade min make 

ute på gården…” eller som en annan informant berättade  

”… hon skulle göra upp eld i kaminen… och så sa vår dotter, men mamma 

vad du tappar tändstickor… Ja, svarade hon och så böjde hon sig framåt 

och så slog huvudet i kaminen…”.  

Vid olycksfall och stroke kunde informanterna ge ett klart besked om vilken händelse som 

hade utlöst omsorgsförloppet. Den drabbade hade i samband med olycka eller stroke vårdats 

på sjukhus och vid utskrivningen blev frågan om fortsatt vård och omsorg aktuell. 

Informanterna beskrev olika reaktioner inför det faktum att den drabbade livspartnern skulle 

komma hem och därmed behöva vård och omsorg av andra partnern. Det fanns vissa 

skillnader gällande reaktionerna mellan de kvinnliga och manliga informanterna. De kvinnliga 

informanterna upplevde att de inte fick vara delaktiga i beslutet om partners fortsatta vård och 

omsorg utan upplevde att det inte fanns något annat alternativ att välja på. De kvinnliga 

informanterna beskrev att makens vilja att komma hem var den rådande. En av kvinnorna 

säger ”han ville ju hem själv och alldeles klar i huvudet, så vad gör man…”  

och en annan  

”det fanns ju inget annat alternativ… när han var färdigvårdad på 

sjukhuset då skulle han hem… jag hade inget val…”.  

De kvinnliga informanterna har flera gånger påtalat att de inte hade något val. Däremot 

upplevde de manliga informanterna att de fick vara med och avgöra. Männen upplevde att 

deras val var fritt och medvetet, samt att de blev tillfrågade om de var villig att ta på sig 

anhörigvårdarrollen. De manliga informanterna betonade sina ställningstaganden vid beslutet 

om livspartnerns fortsatta omsorg, vilket syns i citaten nedan, där en av de manliga säger ”om 

jag ville” och den andre betonar att ”JAG tänkte” 

”då kom kommunen hit och pratade om jag ville vara anhörigvårdare, och 

jag sa, det må väl gå…” eller ”jag tänkte aldrig annat, hon skulle bara 

hem…”.  
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Sand (2002) uppmärksammar att det finns skillnader i vilket ansvar kvinnliga och manliga 

anhöriga förväntas ta. Författaren påtalar den samhällssyn som råder, att det är kvinnorna som 

har det största ansvaret för sysslorna i hemmet och omsorgsarbetet för familjen, vilket gör att 

kvinnorna själva uppfattar detta som givna sysslor (Sand, 2002). Johansson (2007) beskriver 

att det finns outtalade förväntningar inom familjen och samhället att personer som ingår i 

parförhållande ska ställa upp för varandra vilket gör att påtagandet av anhörigvårdarrollen 

oftast inte är ett övervägt val utan det finns inbyggt i relationen. De äldre fortsätter att bo 

tillsammans som tidigare fast under andra omständigheter. Sett utifrån Goffmans (2007) 

beskrivning om att människor indelas i kategorier för att kunna avgöra krav och förväntningar 

som kan ställas på dem, kan vi tolka att vid vårdplaneringar sätts de medverkande in i olika 

kategorier. Utifrån informanternas berättelser antar vi att de kvinnliga anhörigvårdarna 

placerades in i kategorin omsorgsgivare, både av livspartnern och biståndshandläggaren och 

även av kvinnorna själva. Detta kan förklaras med att kvinnan redan tillhörde den 

omsorgsgivande kategorin, hon hade sedan tidigare skött om hem och omsorg av familjen. 

Angående de manliga informanterna rådde det däremot en osäkerhet från 

biståndshandläggarnas sida om de kunde placeras in i kategorin omsorgsgivare eftersom de 

inte visste vilka egenskaper männen besatt. De manliga informanterna blev tillfrågade om de 

var villiga att inta anhörigvårdarrollen.    

5.1.2 Smygande förlopp 

I fallen med demenssjukdomar kunde inte informanterna ge en liknande beskrivning av de 

utlösande händelserna till omsorgsförloppet utan de beskrev detta till exempel på följande 

sätt:  

”det var nog ett mer smygande förlopp, vi förstod inte helt enkelt vad som 

tog åt honom…” eller ”… jag vet faktiskt inte när det inträffade… det har 

pågått i många år, det har varit en lång process egentligen…”.  

Dessa informanter har inte på samma sätt haft en möjlighet att vid en viss given tidpunkt ta 

ställning till om de själva ska ge vård och omsorg till sina livspartners. Även Johansson 

(2007) berör att i vissa fall ”glider” den ena partnern in i anhörigvårdarrollen. I deras fall är 

det snarare att de kommer till en punkt där de känner att de inte längre orkar ta hand om sin 

partner och måste söka hjälp och stöd.  En av informanterna säger själv att det var först vid 

denna tidpunkt som han började uppfatta sig som anhörigvårdare, han uttryckte det själv så 

här 

 ”… jag vet faktiskt inte när det inträffade … det var kanske då när jag 

började prata om att jag ska ha hjälp det betraktades att jag är 

anhörigvårdare… själv har jag inte tänkt så mycket på det…”. 

Johansson (2007) påtalar våndan anhörigvårdarna känner inför att ta emot hjälp och släppa in 

professionella omsorgsgivare i sina hem. De anhörigvårdare vi intervjuat beskrev att det 

krävdes tid av betänkande och acceptans att komma till insikt att efterfråga stöd och hjälp. De 

lyfter fram att det inte alltid är så lätt för dem och deras livspartner att ta emot hjälpen utifrån. 

De berättade att de tillhör den generation som har en uppfattning om att förmågan att klara sig 

själv värderas högt, de vill inte vara samhället till last. Flera av informanterna har beskrivit 

hur gruvsamt och ångestfyllt det är. En manlig informant berättade  

”… jag tillhör väl den generationen att man inte vill ha så många 

inkopplade in i familjen, utan man vill klara sig själv och inte be om hjälp. 
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Jag har funderat så nu accepterar man bättre så det ska nog bli nåt… det 

ska väl vara den processen kanske…”. 

Informanterna har berättat att det i första hand är personer i deras omgivning som sett att 

deras situation har blivit ohållbar och att de är i behov av hjälp även för egen del. En av 

informanterna vilkens livspartner hade avlidit, såg på sin dåvarande situation från ett 

utifrånperspektiv. Denne informant beskrev tydligt att som anhörigvårdare inser personen inte 

hur energikrävande rollen är, och att det inte fanns tid eller möjlighet att reflektera över sin 

livssituation. Hon berättade 

 ”… och så sa min dotter till mig att, du måste ha hjälp, mamma, för du kan 

inte hålla på så här… men det tycker man inte då, för det går ju, när man är 

mittuppe i det hela…”. 

I takt med att demenssjukdomen utvecklas förändras den drabbades och dennes 

anhöriges roll successivt såsom Goffman (1974) beskriver att roller är föränderliga. 

Goffman (1974) påtalar att den ena rollen ersätter den andra. Utifrån informanternas 

berättelser kan vi tolka denna rollförändring som skedde hos informanterna, och i 

takt med att sjukdomen fortskred, gled anhörigvårdaren in i sin roll som vårdare och 

make-/makarollen tynade bort. 

5.2 Anhörigvårdares beskrivning av sin roll 

5.2.1 Anhörigvårdarrollen 

Alla människor har olika roller genom livet, vissa roller följer oss genom hela livet andra 

kommer och går. Det är inte bara en roll i taget som människan innehar utan det kan vara flera 

roller på samma gång (Goffman, 1974). Utifrån Goffman (1974) kan vi tolka att rollen som 

anhörig till någon har de flesta genom hela sitt liv, men rollen som anhörigvårdare förvärvas 

eller tillskrivs genom att en nära anhörig behöver stöd och omsorg. Utifrån informanternas 

berättelser kan vi se att anhörigvårdare är en roll som upplevs på olika sätt. Flera av 

informanterna berättade att det är en roll som tar över och i en del fall överskuggar den allt 

annat. Flera av de kvinnliga informanterna beskrev tydligt hur anhörigvårdarrollen tog över 

deras liv och att de upplevde att det inte fanns utrymme för egna intressen. De beskrev att hela 

tillvaron kretsar runt den hjälpbehövande partnern.  

”det var ju bara han som existera, för jag existerade inte, det var ju han, för 

han klarade sig inte utan att se mig… vi umgicks på hans villkor…”.  

”… man måste ju plocka bort allt sitt eget… det blir så…”.  

Samtliga av våra informanter berättade att rollen som anhörigvårdare innebar att de fått lägga 

sina intressen och umgänge åt sidan. Enligt informanterna tar anhörigvårdarrollen tid i 

anspråk och blir ett sätt att leva. Det behöver inte vara fysiskt tungt utan den psykiska 

påfrestningen att alltid finnas till hands beskrevs av informanterna som den tyngsta bördan. 

Informanterna beskrev känslan av begränsad frihet, de kunde inte lämna sin livspartner utan 

tillsyn längre stunder vilket gjorde att de alltid måste planera i förväg när de skulle lämna 

hemmet. Angående detta finns det likartade beskrivningar både från de kvinnliga och från de 

manliga informanterna.  

 ”… alltid vara till pass, ställa upp på allt… man ska finnas till hands både 

dag och natt…”.  
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”man ska ju alltid vara tillgänglig… det är inte bara pysa iväg…”  

”… och så tar man inte sig nånstans, för hon vill väl inte vara ensam, och 

det går nästan inte att lämna henne”.  

Även Johansson (2007) beskriver att den delen av anhörigvård som inte syns, den psykiska 

pressen, är den tyngsta bördan. En av informanterna, vilkens livspartner hade avlidit, kan se 

på rollen som anhörigvårdare från ett utifrånperspektiv. Denne berättade att den tidsperiod 

som anhörigvårdarrollen pågick var uttröttande och energikrävande, speciellt mot slutet av 

tidsperioden. Informanten utryckte en önskan att få vara något annat än anhörigvårdare, hon 

ville bli sedd som den person hon är. Hon beskrev detta på följande sätt  

”… jag tycker att jag inte skulle ha hållit på så länge som jag gjorde för det 

tog så lång tid för mig att hämta igen sig… men nu vill jag inte vara 

anhörig längre… nu kan jag få vara något annat… jag har ju varit det i så 

många år…”.   

Genom livspartnerns bortgång kunde denna informant lägga ifrån sig rollen som 

anhörigvårdare och därmed göra en rollförändring.  

5.2.2 Rollförändring 

Goffman (1974) beskriver att rollerna är föränderliga. När nya skeende i livet inträffar kan det 

medföra att individen lämnar en roll och får en ny. Tornstam (2005) har beskrivit 

åldringsrollen som en av de roller som är förknippad med ålderdomen och de förändringar i 

livet som åldrandet medför. Han menar att i takt med ålderdomen sker förluster av vissa 

roller, till exempel när livspartnern dör förloras rollen som make/maka. Rollförluster kan 

innebära att individen upplever smärta och sorg (Tornstam, 2005). Våra informanter har 

beskrivit hur anhörigvårdarrollen tar över andra roller. Flera av informanterna berättade om 

förlusten av rollen som make/make, när anhörigvårdarrollen tar över större delen av tillvaron. 

Informanterna har lyft fram de förändringar som har skett i förhållandet. Både kvinnliga och 

manliga informanter berättade om att de hade blivit vårdare eller som en informant uttrycker 

”det att bli mamma för sin livspartner”. De upplevde att make-/makarelationen var förlorad. 

Anhörigvårdarna utryckte sig  

”… man får gå upp nästan i hela den rollen som vårdare, jag har tappat 

min roll som make…”.  

” … man miste ju den relationen som man hade i äktenskapet, man blir ju 

vårdare, man blir ju skötare. Man är ju inte längre maka, hustru… det blir 

man inte, det blir fel. Så är det, man blir mamma. Det går lite långsamt… 

men nu efteråt ser man det. Det är ett mycket dåligt slut på ett äktenskap 

tycker jag…”. 

Förutom förlust av rollen make/maka lyfter informanterna även fram förlusten av det sociala 

umgänget och förlusten av andra roller som vän, medlem i olika föreningar eller att vara 

stöttepelare åt sina barn och barnbarn. Några av informanterna var tvungna att välja bort 

socialt umgänge på grund av sin livspartners sjukdom, andra upplevde att det var 

omgivningen som höll sig undan. Informanterna berättade om hur social samvaro med andra 

begränsas i takt med att omsorgsförloppet fortgår. De upplevde att umgänget försvann, och 

vissa av informanterna kände att den ende de hade sällskap av var sin livspartner.  
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  ”… vi hade mycket umgänge tidigare men nu är det nästan aldrig nån hit 

nu för tiden… med samma när han vart sjuk, då var det många som var hit, 

men det var då, nu är det ingen som kommer hit… man har ingen umgänge 

längre, det försvinner ju, inte ens grannarna kommer in…”  

”umgänget blir ju klent… det är jobbigt alla dagar att umgås med en 

människa som är svårt sjuk…”.  

En av informanterna berättade hur makens agerande, på grund av sjukdomen, blev anledning 

till att paret mer och mer isolerade sig från sin umgängeskrets. Informanten berättade vidare 

att denne föredrog att vistas i hemma eller endast med de närmaste som kände till makens 

sjukdom. Där kunde informanten slappna av, eftersom livspartnerns agerande möttes med 

förståelse. Informanten uttryckte detta på följande sätt 

”… vilket gjorde att jag blev på vakt hela tiden, hade koll på honom… och 

jag skämdes naturligtvis och jag blev arg och då blev det värre… det här 

pågick ganska länge och det gjorde att jag nästan undvek att gå ut med 

honom…”. 

Informantens sätt att undvika sociala sammanhang kan förklaras med Goffmans (1974) 

beskrivning av den främre och bakre rollen, samt teamtillhörighet. Enligt Goffman (1974) 

utspelas den bakre rollen i en miljö där individen känner sig hemma och är tillsammans med 

sina likar där kan individen få vara mer avslappnad, till skillnad från den främre rollen där 

agerandet bör stämma överens med de krav och förväntningar som råder för tiden och platsen. 

Agerar inte individen utifrån dessa försöker de övriga i teamet täcka upp för misstagen eller 

ser till att individen tas från den främre rollen till den bakre (Goffman, 1974). Vi anser att 

detta kan tillämpas på anhörigvårdaren som undvek sociala sammanhang, eftersom deras 

livspartner hade förlorat förmågan att agera utifrån de förväntningar som fanns på den främre 

rollen. Informanten beskrev att livspartnerns misslyckande i sin roll gjorde att denne upplevde 

skamkänslor. Skamkänslorna berör den egna personen när anhörigvårdaren känner att denne 

inte orkar med situationen på ett tillfredställande sätt, men har även skamkänslor över att 

livspartnern inte agerade utifrån de förväntningar som kan finnas på dennes roll, som till 

exempel hur en äldre man ska uppföra sig i sociala sammanhang. När informanten kände att 

den inte orkade täcka upp livspartnerns misstag valde informanten att flytta livspartnern från 

den främre rollen till den bakre.  

5.2.3 Att bli sedd och bekräftad 

Johansson (2007) lyfter fram betydelsen av uppskattning och erkännande från både 

omgivningen och den offentliga omsorgen. Vidare menar han att en av de viktigaste 

insatserna inom anhörigstödet är att bemöta anhörigvårdarna med respekt och visa 

uppskattning för det jobb de gör (Johansson, 2007). Informanterna har berättat att bekräftelse 

och förståelse utifrån har haft stor betydelse för dem i sina anhörigvårdarroller. De berättade 

om önskan att någon skulle bekräfta dem i deras roll och visa förståelse för deras situation. 

Samtidigt som de hade den önskan berättade de inte för omgivningen om hur deras situation 

såg ut och att deras livspartner inte var sig lik.  

”men jag ville bara att nån skulle förstå att det var så. Ingen ju visste vad 

jag gick genom för jag var ju tyst…”.  
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”… då sa hon till mig, men hur har du det egentligen. Ja jag har det så här, 

sa jag bara. Ja jag ser väl det, svarade hon, för hon hade jobbat med 

dementa. Det kändes så hemskt skönt att NÅN såg det…”. 

Våra informanter har påtalat att när omgivningen sett vilket jobb de gör och bekräftat att de 

uppfyller förväntningarna på anhörigvårdarrollen, fick de krafter att fortsätta. För att uppnå 

detta räcker det inte alltid bara med några artighetsfraser utan en informant uppgav att denne 

önskade att få bli sedd som den person hon är och inte bara som anhörigvårdare. Genom detta 

får hon inte det stöd som hon behöver. En av de kvinnliga anhörigvårdarna beskrev saknaden 

av stöd från vänner så här  

”de säger ju att jag gör ett väldigt bra arbete, men det är ingen tröst tycker 

jag, utan det skulle vara roligt att de kom hit och hälsa på nån gång som de 

gjorde förr, men det gör de inte längre…”. 

Goffman (2007) påtalar att människor placeras in i olika kategorier för att kunna avgöra deras 

grupptillhörighet. Betraktas de som avvikande för ena kategorin kan de placeras in i en ny 

kategori. Utifrån detta kan vi tolka att vissa av informanterna betraktades som avvikande i sin 

umgängeskrets och placeras därmed i en ny kategori, de sågs nu endast som anhörigvårdare i 

deras ögon. Anhörigvårdarrollen har blivit dominerande för de flesta av informanterna, de ges 

inte längre möjlighet att agera utifrån den roll de hade tidigare, de förväntas agera utifrån 

anhörigvårdarrollen.   

5.3 Anhörigvårdares syn på stöd och hjälp från kommunen 

Sand (2004) lyfter fram att nedskärningar i den offentliga sektorn leder till att ansvaret för 

äldreomsorg förflyttas till anhöriga. Urvalet av informanter skedde via kommunens 

anhörigkonsulent. Detta medför att samtliga informanter på ett eller annat sätt hade kommit i 

kontakt med kommunens stöd- och hjälpverksamhet. Synen på vad som anses vara stöd och 

hjälp från kommunen varierar bland informanterna. Vissa av informanterna ansåg sig inte ha 

några hjälpinsatser, trots att livspartnern vistades regelbundet på korttidsboendet. Även 

dagverksamheten uppmärksammades inte av alla som en hjälpinsats. 

5.3.1 Avlastning – hjälp eller belastning? 

Våra informanter berättade att kommunen erbjuder den hjälpbehövande att vistas under en 

begränsad tidsperiod på ett korttidsboende. Detta är enligt informanterna ett av alternativen 

undersökningskommunen erbjuder för att stödja anhörigvårdare och ge dem en möjlighet till 

att vila och hämta nya krafter. Ett annat alternativ som informanterna upplyste oss om är 

dagvård. Samtliga av informanterna tyckte att det är bra att ha någon form av avlastning, men 

känslorna över detta var delade. De som hade en livspartner som inte trivdes på 

korttidsboendet eller ansåg att stödinsatsen inte var anpassad till deras behov, upplevde det 

jobbigt att skicka sin livspartner på dagvård eller avlastning. En av de kvinnliga 

informanterna, vilkens livspartner inte trivs på avlastningen, hade önskat att ha längre 

avlastningsperiod så att hon hinner vila ut och samla krafter. Hon beskrev att hon fick dåligt 

samvete och detta var anledning till att maken var på korttidsboende en vecka och tre veckor 

hemma. Hon satte makens trivsel på första plats, trots att hon var medveten om att hennes ork 

skulle räcka länge om hon hade möjlighet till den vila hon behövde. Informanten uttryckte sig 

följande 

”… det skulle ju vara två veckor förstås, men… nee, det går inte… det blir 
lite för kort tid… men han trivs inte där borta, och jag har inte hjärta att… 

samvete vet du, det gnager… det få gå, så längre det går…”.  
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En av de manliga informanterna lyfte fram våndan han upplevde under tiden när frun var på 

avlastning. Det faktum att livspartnern åker bort på korttidsboende påvisar enligt honom hans 

misslyckande i rollen som anhörigvårdare. Han förmedlade känslan av sin otillräcklighet och 

en besvikelse över sig själv, att hans krafter inte räckte till. Han berättade om detta på följande 

sätt 

”det är det jag känner av nu, att jag inte orkar… jag vill ju så gärna ha 

henne hemma här… så det är ju inte lätt för nån av oss… jag provade det 

där med avlastning… men det är lite jobbigt när hon är borta, så jag tyckte 

att de två veckorna hon var borta var minst lika jobbiga som vi har hemma 

här… men jag hade tänkt att jag skulle klara av det här, men det gör jag 

nog inte…”. 

Dåligt samvete och viljan att klara sig själv var några av de orsaker som enligt informanterna 

var anledning till att de inte utnyttjade kommunens hjälperbjudande i en större utsträckning.  

Det informanterna har berättat, bekräftas även av Johansson (2007) som lyfter fram att det kan 

finnas flera anledningar till att anhöriga tackar nej till hjälperbjudanden, till exempel att den 

hjälpbehövande partnern inte trivs med insatsen eller att partnern inte vill skiljas åt. 

Vidare påtalar Johansson (2007) att det är vanligt förekommande att anhöriga inte vet vilken 

hjälp som skulle passa dem. Han menar att detta delvis kan bero på att anhöriga inte är 

informerade om vilka hjälpinsatser som finns att tillgå. En annan anledning till osäkerheten 

hos anhöriga kan enligt Johansson (2007) vara att de inte vågar prova på insatserna för att 

kunna avgöra vad som är mest lämpligt för deras situation. 

 

Osäkerheten inför utnyttjandet av någon hjälp- och stödinsats återfanns även i våra 

informanters berättelse. En kvinnlig informant beskrev sina känslor inför den dag hennes 

livsparter skulle åka på dagverksamhet för första gången. Hon berättade hur trött hon var och 

för att kunna fortsätta med sin roll som anhörigvårdare var hon tvungen att få viss avlastning, 

hennes egen hälsa hade börjat svikta. Samtidigt var hon medveten om att miljöförändringen 

kunde skapa ilska och aggressioner hos livspartnern som hon senare skulle bli tvungen att 

hantera. Situationen var sådan att oavsett vad hon valde skulle ”hon komma i kläm” som 

informanten utryckte det  

”… han var ju så misstänksam till allt då… det hade blivit då så att alla var 

ute efter honom och mena nåt konstigt… jag gruva mig för jag tänkte då… 

för alla aggressioner fick ju jag… jag orka inte mer, jag undvek allting som 

kunde skapa det… och han for iväg, ooo vad ångest jag hade denna dag, jag 

åkte till en väninna och satt där och stor tjöt och sa VARFÖR skulle vi göra 

det där…”.  

Hon berättade vidare att livspartnern kom hem och hade haft en bra dag på dagvården. 

Informanten beskrev den lättnad att hon kände över att det gick bra och glädjen över att hon 

kunde få tid för sig själv två dagar i veckan.  

”hem kom det en glad gubbe som skulle åka dit fler gånger för han tyckte 

att det var trevligt där… jag fick två dagar i veckan, det var underbaraste, 

ooo, vad härligt. Jag fick lite tid för mig själv och det var ju fantastiskt för 

det hade jag inte haft på väldigt länge”. 
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Andra informanter hade mer positiva upplevelser av att utnyttja kommunens avlastning. Deras 

livspartner trivdes med insatsen och upplevde vistelsen på korttidsboende meningsfull. En av 

de manliga informanterna säger  

”en av kommunens biståndshandläggare var hem till oss för att prata om 

växelvård, då visste jag inte att det fanns en gång, så det var tur att hon 

kom. Det är skönt både för mig och för henne för hon trivs ju där…”.  

 

Goffman (1974) beskriver individens okunskap om hur den ska bete sig när denne intar en ny 

ställning i samhället. Hans tolkning av detta är att individen behöver tid för att lära sig den 

nya rollen (Goffman, 1974). Utifrån detta kan vi tolka informanternas beskrivning om deras 

tankar och överväganden innan de hade börjat utnyttja insatser i form av avlastning och 

dagverksamhet som en osäkerhet för dem i anhörigvårdarrollen. Våra informanter vet inte vad 

som förväntas av dem i den nya situationen när de överlämnar sin uppgift som anhörigvårdare 

till den offentliga omsorgen. Osäkerheten kunde bland annat handla om hur de ska förhålla sig 

till personalen och hur omgivningen kommer att reagera över det faktum att de har lämnat sin 

livspartner. Johansson (2007) lyfter fram anhörigvårdarnas oro över hur omvårdnaden av 

deras livspartner kommer att skötas, kommer livspartnern att uppleva en meningsfull tillvaro 

eller blir det en ”förvaring”. Enligt honom är det den offentliga omsorgens uppgift att 

utveckla ett samarbete med anhöriga där anhörigvårdarna ska uppfattas som likvärdiga parter 

i ett gemensamt arbete för den hjälpbehövandes bästa. 

5.3.2 Hjälpen som finns tillgänglig passar inte alla 

SOU 2008:51 påvisar att skillnaderna mellan de förväntningar på kommunens stöd- och 

hjälpinsatser som anhörigvårdarna har och de som faktiskt finns kan variera. Det kan bland 

annat handla om avlastningsform och tillgängliga platser. Johansson (2007) påtalar att det är 

få valmöjligheter som erbjuds och att de som finns, inte alltid passar den hjälpbehövande och 

dennes anhöriga. Flera av informanterna kände att situationen börjar bli ohållbar men att de 

alternativ som kommunen erbjuder inte är den hjälp och avlastning de efterlyser. En av 

informanterna berättade att hjälpbehovet finns men att de erbjudna hjälpinsatserna inte är 

anpassade efter deras individuella behov. Han har berättat att de hjälpinsatser som kommunen 

erbjöd inte var något bra alternativ för dem, de hade provat med avlastning men han upplevde 

att det var jobbigt att vara skild från sin livspartner under dessa veckor. Det han önskade var 

att de fick någon som kom hem till dem och var tillsammans med frun på dagarna, detta 

skulle skapa egen tid för honom, vilket citatet nedan beskriver  

” … det bästa borde vara att det kom någon hem och var här med frun så 

jag kunde röra på mig lite mer…”.  

Undersökningen Jämställd socialtjänst beskriver att rättvisa inom socialtjänsten uppnås 

genom att de olika behoven och förmågor hos kvinnor och män uppmärksammas och 

behandlas olika (Socialstyrelsen, 2004). Detta borde även gälla kvinnliga och manliga 

anhörigvårdare. Utifrån informanternas berättelser har vi uppmärksammat att den hjälp och 

det stöd anhörigvårdarna efterlyser skiljer sig åt beroende på anhörigvårdarens kön. Det som 

de kvinnliga anhörigvårdarna efterfrågade var hjälp av mer social art, till exempel att ha 

någon att prata med. Våra kvinnliga informanter påtalade att de själva inte upplevde det som 

betungande att sköta om hushållet, utan det som de flesta talade om som mest betungande var 

känslan av att alltid finnas till hands. En av informanterna menade att städa och diska kunde 

hon men det finns så mycket mer. En annan kvinnlig informant uttryckte sin längtan att 

besöka en tillställning på sommaren. Hon påtalade att den tillgängliga hjälpen erbjuds 
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måndag-fredag och då endast dagtid. Det framkom i hennes berättelse att om hon inte fick 

hjälp på kvällarna när hennes behov fanns, ansåg hon att det fick vara på vardagarna för där 

fanns inte behovet. Detta återfinns i citaten nedan 

”… jag har ju rätt till 16 timmar, att ta ut i ledighet. Men då blir det aldrig, 

eftersom… när ska jag ta det? Som på kvällen… när man vill gå 

någonstans, på en tillställning, på en sommarkväll då får man ingen hjälp… 

det är bara dagtid… och då klarar jag mig själv… men en kväll, en 

sommarkväll… jag skulle vilja…”.  

Utifrån citatet ovan framkommer att informanten upplevde att det inte fanns tillfälle att 

utnyttja den beviljade avlösningen i hemmet. Även Johansson (2007) lyfter fram 

problematiken att avlösningen i hemmet inte utnyttjas fullt ut. Enligt honom beror detta på 

brister i organisationen hos verkställaren, eftersom det finns svårigheter att tillgodose detta 

behov av hjälp inom ramen för den ordinarie personalen, utan måste oftast lösas med hjälp av 

timanställda. Det faktum att timanställda kommer in gör att både personalens kontinuitet och 

kvalitet för tjänsten påverkas negativt (Johansson, 2007).  

5.3.3 Stöd i anhöriggruppen 

Johansson (2007) lyfter fram anhöriggrupper som en vanligt förekommande hjälp- och 

stödåtgärd i landet. Det stöd som erbjuds där är av psykologisk natur och mer personlig. 

Utifrån informanternas berättelser framkom det att kommunen erbjöd stöd till 

anhörigvårdarna genom att bilda anhöriggrupper på vissa orter i kommunen. De av 

informanterna som besöker anhöriggruppen regelbundet upplevde att de får stöd och hjälp 

där. Informanterna berättade om den gemenskap de känner i anhöriggruppen och det utbyte de 

har. Andra ser anhöriggruppen som en informationskälla. Medlemmarna i anhöriggruppen 

lyfter fram känslan av att bli sedd och bekräftad, samt att det finns en förståelse för varandras 

situation. Det informanterna har berättat om anhöriggruppen återspeglas i följande citat  

”vi alla som är där är ju drabbade på ett eller annat sätt, och så får man 

mycket tips och råd… och sen tycker jag att det där att bara åka någonstans 

och prata, det tycker jag är jättebra…” 

Informanterna har berättat om den gemenskap de upplever i anhöriggruppen. Upplevelsen 

beskrivs av informanterna som att de ”sitter i samma båt”. Vi kan tolka detta utifrån 

Goffmans (1974) beskrivning av den bakre rollen eller kuliss, där individen kan vara mer 

avspänd och möts av förståelse. Vi betraktar anhöriggruppen som team där de 

anhörigvårdarna hade gemensamma normativa förväntningar samt att de agerar utifrån samma 

intressen. I anhöriggruppen har anhörigvårdarna möjlighet att träna på rollen som 

anhörigvårdare, de får råd och tips av varandra, samt få en bekräftelse på det jobb de gör.  

5.3.4 Stöd från barnen 

Johansson (2007) lyfter fram resultat från hans undersökning som visar att äldre personer inte 

vill vara en börda för sina barn. Den största delen av anhörigvård sker dock makar emellan. 

Neddragningarna i den offentliga omsorgen gör att barnen förväntas att hjälpa till (Johansson, 

2007). Sand (2004) påtalar att dessa förväntningar i första hand riktas mot kvinnliga anhöriga. 

Omfattningen av barnens hjälp till sina äldre föräldrar beror oftast på könet hos den 

hjälpbehövande äldre. Är det en make som vårdar sin hustru hjälper barnen till i större 

utsträckning än om förhållandet skulle vara tvärtom. Detta visar att en man som vårdar får 

mer hjälp av sina barn, särskilt döttrar (Sand, 2004). Även våra informanter lyfte fram barn 

och barnbarn som en stöd- och hjälpkälla. Huruvida de använde sig av dem varierade. Vissa 
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av de manliga anhörigvårdarna hade mer praktisk hjälp. En av de manliga informanterna 

berättade att han fick hjälp av dottern med matlagning och viss städhjälp. Han berättade 

följande 

”… ibland så lagar jag mat, men jag har en dotter som bor här i närheten, 

så hon hjälper till lite med mat och städa lite och så…”.  

De kvinnliga anhörigvårdarna berättade att de klarade av att sköta hushållet själv men att de 

fick ett mer socialt stöd och förståelse från sina barn. De berättade att barnen ofta ringde. Att 

ringa och pratas vid i telefon upplevde några av de kvinnliga informanterna som ett stöd och 

en möjlighet att dela med sig av sina bekymmer. En kvinnlig anhörigvårdare berättade att hon 

hade telefonkontakt med dottern ”nästan dagligen”. Ytterligare några av informanterna sa att 

barnen ställer upp om det behövs men de ville klara sig själva och ville inte vara till besvär. 

Viljan att klara sig utan andras hjälp framkom tydligt från flera av våra informanters 

berättelser, vilket citatet från en av informanterna nedan beskriver 

”vi har ju två pojkar och det klart att de ställer upp, men man vill ju klara 

sig själv…”  

Enligt Johansson (2007) kan det vara svårt för vissa anhörigvårdare att be andra om hjälp, 

eftersom detta kan förknippas med känslan att anhörigvårdaren har misslyckats i sin 

vårdarroll Detta kan gälla både hjälp från den offentliga omsorgen och från barn (Johansson, 

2007). Informanterna berättade om strävan att uppfylla sin roll som anhörigvårdare så bra som 

möjligt och viljan att klara detta självständigt. Denna strävan kan vi tolka utifrån Goffmans 

(1974) beskrivning om individens agerande i den främre rollen, där individens önskan är att 

framstå som en bra person. Detta kan leda till att fokus läggs på själva rollframträdandet och 

inte på innehållet av rollen (Goffman, 1974). Genom att avstå från den tillgängliga hjälpen 

och klara allting själv lägger anhörigvårdare fokus på att agera ”rätt” i anhörigvårdarrollen. 

Den tolkning vi har gjort utifrån informanternas berättelse är att både de och deras 

livspartners hade kunnat uppnå en högre livskvalitet genom att ta emot hjälp och dela bördan. 

5.4 Anhörigvårdares beskrivning av könspecifika skillnader 

Varje generation präglas av vissa normer och förväntningar som skapas genom socialisation 

(Giddens, 2003). Dessa normer och förväntningar handlar bland annat om vad som kan anses 

som kvinnligt och manligt som till exempel vem som ska stå för hushållssysslor (Andersson, 

2004). Undersökningen Jämställd socialtjänst (Socialstyrelsen, 2004) påvisar att anhörigas 

ansvar för äldreomsorg ökar och här avses det kvinnliga anhöriga, männens insatser blir inte 

synliggjorda, trots att det är många äldre makar som tar hand om sina fruar (Socialstyrelsen, 

2004). För att väcka tankar om vad som anses som kvinnliga och manliga sysslor i 

anhörigvårdarrollen hos våra informanter frågade vi, hur det skulle vara om det vore tvärtom 

att du var hjälpbehövande och partnern av det motsatta könet skulle inta anhörigvårdarrollen. 

De anhörigvårdare som varit våra informanter är mellan 68-80 år. Är man som dessa födda på 

slutet av 1920-talet och i början av 1940-talet, kan vi anta att de genom socialisationen har fått 

en annan uppfattning än yngre generationer, om vad som är kvinnliga och manliga sysslor 

utifrån de normer som rådde i samhället då. Uppfattningen om generationsskillnader 

återspeglas i citaten nedan 

 ”… gubbarna i min generation vet inte ens hur man startar en dammsugare 

en gång och det med att torka fönster och allt, det kan de inte…”. 
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”… han är 85 år inte är väl han van det heller, det är annat i dagens läge 

nu gör ju karlarna allt…”.  

De flesta av informanterna bekräftar dessa uppfattningar om kvinnliga och manliga sysslor. 

De manliga anhörigvårdarna var medvetna om de könsbundna normer och förväntningar som 

råder i samhället, men lyfte samtidigt fram att mycket beror på individens egen personlighet. 

En av de manliga informanterna berättade att det tidigare var frun som skötte om hushållet, 

han behövde inte kunna detta. I takt med att fruns sjukdom utvecklades fick han ta över den 

ena sysslan efter den andra. Han fick börja städa, tvätta och laga mat, något han tidigare trott 

att han inte kunnat. Informanten lyfte fram att det var hans vilja att klara sig själv som gjorde 

att han tog itu med sysslor som han tidigare hade betraktat som ”kvinnogöra”    

”man kan ju lära sig, så det hänger nog mycket med hur man är som 

person… för 25 år sedan skulle jag aldrig trott att jag klarar av det här… 

men det har ju gått, för vill man då klara man det mesta… Det är väl 

individuellt, men det ligger väl i botten att bra karl klarar sig själv…”.  

Däremot berättade en annan manlig informant att för honom var inte hushållssysslor 

främmande, det var något som han gjort under större delen av livet. Han uttryckte att han fann 

glädje i att sköta om ett hushåll, men samtidigt påtalade han att det är ovanligt att männen i 

hans generation kan utföra hushållssysslor.  

”… jag har ju lätt att sköta ett hus, städa, diska och tvätta har jag gjort 

själv hela mitt liv, fast jag varit gift… har gått matlagningskurs, så jag 

bakar matbröd själv och lika med bullar och så där, så jag har ju lätt för 

det… på gränsen att jag tycker att det är roligt… annars borde det vara en 

belastning om jag hade varit en vanlig karl… man lär sig om man är 

intresserad…”.  

De skilda förväntningarna på kvinnor och män är något som även Goffman (1974) har 

uppmärksammat i sin rollteori. Vidare påtalar Goffman (1974) att rollerna kan vara 

föränderliga. Utifrån informanternas berättelser kan vi tolka att även kvinno- och mansrollen 

är föränderlig, vilket en av informanterna lyfter fram i citaten ovan. Informanterna uttrycker 

att de delvis avviker från de normer och föreställningar om vad som anses manligt agerande. 

Uttrycket ”om jag hade varit en vanlig karl” och ”fast jag varit gift” belyser att informanten 

är medveten om att hans agerande inte stämmer överens med de förväntningar som finns på 

manligt agerande, men han visar även stolthet över att vara avvikande. Denna stolthet 

återspeglas även i den andre informantens uttryck ”bra karl klarar sig själv”. Denne 

informant visar tydligt hur hans uppfattning om kvinnliga och manliga sysslor förändrats 

genom åren, eftersom hustruns sjukdom har lett till att han successivt tagit över de sysslor 

som han tidigare ansett som kvinnliga. 

 

Sand (2002) påtalar att omsorgsarbetet som utförs av kvinnliga anhörigvårdare upplevs som 

självklart både av samhället och av kvinnorna själva. Våra kvinnliga informanter trodde att 

deras makar hade haft svårigheter att klara av hushållsysslorna om de hamnat i 

anhörigvårdarrollen. Deras uppfattning om kvinnliga och manliga ageranden uttrycktes 

tydligare än männens. Våra kvinnliga informanter utryckte i sina berättelser att 

hushållsarbetet och omsorg av familjen under större delen av livet har varit deras 

angelägenheter. De hade svårt att föreställa sig att deras män skulle kunna ta över ansvaret.  

 ” … det hade han inte klarat, då hade det varit hemtjänst direkt…”.  
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”… jag förstår att det aldrig skulle fungera… de måste få hjälp då… inte 

väl karlarna kan… åtminstone inte min kan sköta sådana saker som städ, 

tvätt och mat…”.  

Även de manliga informanterna trodde att deras livspartner skulle klara av rollen som 

anhörigvårdare. Både de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna lyfte fram att 

anhörigvårdarrollen är en mer passande roll för en kvinna. En av informanterna lyfte fram att 

kvinnor har det medfött  

”... det är ju lättare för en kvinna… det tror jag nog… för det där med 

mamma och barn, det är ju så… hon hade aldrig tvekat…”.  

Den syn som råder i samhället visar att anhörigvård är en kvinnoangelägenhet (Johansson, 

2007; Sand, 2002; Socialstyrelsen, 2004). Även våra informanter ansåg att kvinnor är mest 

lämpade för denna uppgift, men samtidigt framhåller de att påtagandet av anhörigvårdarrollen 

inte beror på könet utan på den relationen som finns livspartnerna emellan, samt att hur man 

är som person har stor betydelse. 

”… jag tror inte att han skulle ha övergett mig, absolut inte… jag tror att 

han hade varit mån om mig, det tror jag säkert, för det förhållandet hade 

vi… kanske inte så länge som det här pågick…”.  

”… det beror på vad man har för fru eller sambo… för allt ihop beror ju på 

hur man är som person det gäller ju att den som är anhörig har lite vilja 

och intresse annars fungerar det inte…”.  
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6 Slutdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka manliga och kvinnliga anhörigvårdares upplevelser av 

att vara anhörigvårdare. De teman som våra frågeställningar berörde var: att belysa 

anhörigvårdarnas upplevelser av omsorgsförloppet, hur de beskriver sin roll som 

anhörigvårdare, deras syn på stöd och hjälp från kommunen och andra aktörer samt hur de 

beskriver köns betydelse i anhörigvårdarrollen. Det som samtliga informanter återkom till var 

att anhörigvårdarrollen är något som varar dygnets alla timmar och tar över tillvaron.  

 

Under vår intervjustudie har vi kunnat observera att den etablerade uppfattningen om 

könssegregerad sysslofördelning återfinns inom den anhörigvård vi studerat. Våra kvinnliga 

informanter förmedlade känslan av att de saknade valmöjlighet och att de blev tilldelade 

anhörigvårdarrollen, utan att någon tillfrågade dem om de var villiga att ta på sig uppgiften 

och om de hade de egenskaper som krävs för att kunna klara av denna uppgift. Kvinnornas 

sätt att ovillkorligen ta på sig anhörigvårdarrollen kan tolkas som ett sätt att svara mot de 

förväntningar som de tror omgivningen har på dem, eller som Sand (2002) påtalar att detta 

grundas i de traditioner som råder i samhället där kvinnan betraktas som omsorgsgivande. De 

kvinnliga anhörigvårdarnas upplevelse av att de inte hade något val kan bestridas utifrån 

Sartres (2002) idéer om att alla människor alltid har ett fritt val och även att inte välja är ett 

val. Utifrån detta kan vi tolka att de kvinnliga anhörigvårdarna har överlämnat sitt val till de 

omständigheter som rådde i samband med att deras makar blev i behov av hjälp för att kunna 

klara sin vardag. Sartres (2002) filosofi begränsas inte vid den enskilda människan, utan han 

påtalar att genom sina val och sitt sätt att vara skapar människan en uppfattning om hur 

människan bör vara. När de kvinnliga anhörigvårdarna tar på sig anhörigvårdarrollen utan att 

förhandla om detta, vidare förmedlar de sin uppfattning om hur kvinnorna bör agera i 

liknande situationer. Dessa kvinnor har tagit hand om familjen under större delen av sitt liv 

och stått för omsorgen. Sand (2002) lyfter fram att omsorgen av familjen är förknippad med 

kvinnoidentiteten. Detta är något som även våra informanter förmedlade. De kvinnliga 

anhörigvårdarnas agerande har bidragit till skapandet av samhällets normer och förväntningar 

som riktas till deras efterföljare.  

 

Utifrån Goffmans (1974) rollteori kan vi tolka detta som att de kvinnliga anhörigvårdarna har 

skapat ett manus för hur äldre kvinnor ska uppföra sig på ”äldreomsorgens scen”. Men vi kan 

inte lägga ansvaret endast på de kvinnliga anhörigvårdarna, utan vi bör se till samhället i stort. 

Johansson (2007) påtalar att en ökning av informell äldreomsorg är ett svar på de 

neddragningar som sker inom den offentliga omsorgen. Sand (2004) lyfter fram hur olika 

hushållssysslor kan tolkas beroende på om det är en kvinnlig eller manlig anhörig som utför 

dessa. Hon ser problematiken i att det arbete som utförs av kvinnor i det egna hemmet inte 

betraktas som ett ”riktigt jobb” på samma sätt som ett lönearbete, vilket i sin tur kan påverka 

vilka hjälp- och stödinsatser som erbjuds de äldre. Andersson (2004) har i sin undersökning 

påvisat att trots att beviljandet av bistånd i form av insatser regleras av lagstiftningen kan 

beslutet påverkas av biståndshandläggarnas fördomar som baseras på kön, kultur och klass. 

 

Till skillnaden från kvinnliga anhörigvårdare upplevde de manliga informanterna att deras väg 

till anhörigvårdarrollen har varit genom ett övervägt val. Även bemötandet från 

biståndshandläggarnas sida upplevdes annorlunda. De manliga anhörigvårdarna blev 

tillfrågade om anhörigvårdarrollen och de förmedlade känslan av att situationen var under 

kontroll. Det vi har kommit fram i vår undersökning är att våra kvinnliga informanter var mer 

bundna till könsbundna stereotyper angående vad som anses vara en kvinnlig och en manlig 

syssla. Däremot påvisade de manliga informanterna att de har tagit avstånd från dessa 



32 

 

stereotyper och var villiga att ta på sig anhörigvårdarrollen och de uppgifter som hör till den. 

Vi kan se att det sker en övergång även i äldre generationer, där männen mer och mer 

försöker att ta på sig ”kvinnliga” sysslor och att detta kan förklaras med att rollerna är 

föränderliga.  

 

De gemensamma upplevelserna för både kvinnliga och manliga informanter handlade om 

känslan av otillräcklighet, hjälplöshet inför livspartnerns sjukdom och en stor förändring i 

deras liv. Vår analys har sin utgångspunkt i Goffmans rollteori och med hjälp av denna har vi 

försökt att analysera och förstå anhörigvårdarrollen, en roll som enligt våra informanter tar 

över hela tillvaron som i sin tur gör att anhörigvårdarna förlorar en del av sin identitet. 

Anhörigvårdarrollen blir ett sätt att leva. Detta betyder att leva med en ständig spänning i 

kroppen, vara tillgänglig och stark nog för att kunna hjälpa sin livspartner i dennes vardag, i 

vissa fall med alla vardagssysslor. Att klara detta utan hjälp och stöd kan vara omöjligt för en 

äldre person. Vissa av våra informanter hade omfattade hjälpinsatser från hemtjänsten, medan 

andra nästan inte hade någon hjälp alls. Viljan att klara sig själv var stark hos de flesta av 

informanterna. Den hjälp som anhörigvårdarna får från den offentliga omsorgen handlar i de 

flesta fall om någon form av avlösning såsom korttidsplats eller dagvård. Två av våra 

informanter fick hjälp av hemtjänsten med omvårdnaden av livspartnern och endast en av 

informanterna hade hjälp med hushållssysslor. Vissa av anhörigvårdarna hade även hjälp och 

stöd från sina barn, men dessa resurser utnyttjades sparsamt. Även den hjälp som barnen står 

för kan ses som en ersättning av den offentliga hjälpen. För vissa av anhörigvårdare var det en 

lång process att komma till insikt att de är i behov av hjälp och vissa upplevde att det är 

jobbigt att släppa in utomstående i familjen. Vi kunde tolka detta utifrån Goffmans (1974) 

beskrivning av den främre och bakre rollen eller scen och kuliss, där hemmet kan ses som 

kulissen, en plats som är förbehållen endast de närmaste. Att ta emot hjälp från den offentliga 

omsorgen kan jämföras med att släppa in publik bakom kulissen och detta upplevs inte alltid 

som smärtfritt. En del av informanterna berörde, förutom de individuella erfarenheterna, även 

organisationen av stöd och hjälp i ett bredare perspektiv. Detta omfattande bland annat brister 

inom färdtjänstverksamheten, nedläggning av korttidsboende samt den okunskap de mött 

bland viss personal inom äldreomsorg och sjukvård. Informanterna upplevde att detta tidvis 

tar mycket energi i anspråk och i vissa fall har detta skapat lidande för både anhörigvårdaren 

och deras livspartner. 

 

Utifrån våra informanters berättelser har vi kommit fram till en slutsats att i påtagandet av 

anhörigvårdarrollen har inte könet hos vårdaren avgörande betydelse, utan det beror på 

personligheten hos individen, vilket förhållande som råder mellan livspartnerna och den 

gemenskap som skapats under den tid förhållandet har varat. Utifrån Goffmans (1974) 

rollteori kan vi se detta som att individen med påtagandet av nya roller även måste ta till sig 

ett nytt sätt att agera. För vissa kan detta innebära att lära sig utföra uppgifter som man aldrig 

gjort förut. Livet kan ses som ett livslångt lärande, där individen måste kunna avläsa på vilken 

scen denne står och vad publiken förväntar sig att se. Har individen lätt att ta till sig ett nytt 

agerande är det enklare för denne att uppfylla de krav som nya roller ställer. Tidigare 

livserfarenheter kan underlätta vid påtagandet av anhörigvårdarrollen. I denna fråga hade alla 

våra kvinnliga informanter och en manlig informant fördelar, eftersom anhörigvårdarrollen 

omfattar de sysslor som de hade gjort under hela sitt liv. Andra fick lära sig nya saker.  

 

Att hjälpa sin närmaste ger människan en känsla av att denne har gör något bra. Gör man detta 

24 timmar om dygnet och dagligen, kan det bli påfrestande och ta över hela tillvaron. 

Anhörigvårdarna har inte utrymme att leva sitt eget liv. För att kunna fortsätta att utföra sin 

roll som anhörigvårdare på ett tillfredsställande sätt är de i behov av stöd och hjälp. Det som 
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är ett stort dilemma, är att de stöd- och hjälpinsatser kommunen erbjuder inte är anpassade 

efter individen och dennes familj som är i behov av hjälpen utan schablonmässigt skapade. 

Detta är något kommunerna behöver jobba med i framtiden, kanske blir det bättre för 

anhörigvårdare att få just det stöd och den hjälp de efterfrågar, när lagändringen träder i kraft. 

Kommunerna kommer att bli skyldiga att ge stöd och hjälp till sina anhörigvårdare, inte som 

idag att de bör ge stöd och hjälp.   

 



34 

 

Litteraturförteckning 
Andersson, K. (2004). Det gäller att hushålla med kommunens resurser- 

biståndsbedömmarens syn på äldres sociala behov. Socialvetenskaplig tidskrift , 3-4, ss. 275-

292. 

 

Blomberg, S., & Petersson, P. (2003). Offentlig äldreomsorg som del i ett socialt 

medborgarskap. Socialvetenskaplig tidskrift , nr 4, ss. 303-318. 

 

Embretzèn, A., & Hedberg, M. (2007). Äldres uppleverser av kvarboendeprincipen. B-

uppsats Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Högskolan i Gävle. 

 

Giddens, A. (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Goffman, E. (1974). Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: 

Rabèn och Sjögren. 

 

Goffman, E. (2007). Stigma. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Holgersson, L. (2004). Socialpolitik och socialt arbete. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

 

Jeppsson Grassman, E. (2003). Anhöriginsatser och medborgarengagemang. i E. Jeppsson 

Grassman, Anhörigskapets uttrycksformer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, L. (2007). Anhörig - omsorg och stöd. Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, K. (2006). Kvarboende eller flyttning på äldre dagar- en kunskapsöversikt. 

Stockholm: Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen, Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Orsholm, I. (2003). anhörigskapets förankring - i tid och rum. i E. Jeppson Grassman, 

Anhörigskapets uttryckformer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sand, A.-B. (2004). Förändrad tillämpning av offentlig omsorg- ett hot mot målsättningen om 

demokrati och jämställdhet. Socialvetenskaplig tidskrift , nr 3-4, ss. 293-309. 

 

Sand, M. A.-B. (2002). Anhörigvård, arbete, ansvar, kärlek, försörjning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sarte, J.-p. (2002). Existentialismen är en humanism. Viborg: Albert Bonniers Förlag. 

 

Socialstyrelsen. (2004). Jämställd socialtjänst? Hämtat från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/D84DDB95-9805-4DC9-8816-

B6BE2EDE32BA/2744/20041032.pdf den 18 april 2009 



35 

 

 

Socialstyrelsen. (2001). Närståendes vård av äldre. Anhörigas och professionellas perspektiv. 

Hämtat från Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/52B96C8B-371C-

4CFC-9F54-44B83C6D0B7D/1683/20011246.pdf den 10 April 2009 

 

SOU 2008:51. (2008). Värdigt liv i äldreomsorgen. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/62/88/0c31a755.pdf den 8 April 2009 

 

Söderberg, M. (2005). Nej till särskilt boende- vad händer sen? Stockholm: Nestor FoU- 

center. 

 

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Vetenskapsrådet. (2005). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtat från Vetenskapsrådets hemsida: 

www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer den 15 maj 2007 

 

Winqvist, M. (1999). Den åldrande familjen- om vuxna barn och deras hjälpbehövande 

föräldrar. Lund: Studentlitteratur. 

 



36 

 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Omsorgsförlopp 

Skulle du kunna berätta hur det kom sig att du blev anhörigvårdare? 

 Vad hände, hur gick det till? 

 Hur resonerade du när du övervägde att själv ta hand om din partner? 
 

Roll 

Skulle du kunna beskriva din roll som anhörigvårdare?  

 Vad är den tyngsta bördan? Varför?  

 Vart finner du stöd och hjälp när du behöver det?  

 Vilka reaktioner från omgivningen du har mött? Vad kan det bero på?  
 

Stöd och hjälp 

Kan du beskriva din kontakt med kommunen? 

 Vilka valmöjligheter erbjuds du från kommunen? 

 Hur ser du på anhörigstödet från kommunen?  

 Vilken betydelse för omsorgsarbetet har familj, vänner, grannar eller 
friviligorganisationer? 

 

Köns betydelser i anhörigvårdarrollen 

Hur tror du det hade det varit om det var du som behövde hjälp, blev sjuk? 

 Vilka omsorgsuppgifter hade din partner svårare eller lättare med? Varför? 

 Hur tror du de offentliga hjälpinsatserna skulle påverkas? 


