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Abstract  
 

In using a qualitative method have I interviewed six women and six men taking care of 
their wives respectively husbands suffering from physical disease, disfunction or 
demental disease. The purpose was to find out whether male and female caretakers 
were differently influenced in their situation, relationship and in their partners, when 
they became caretakers of their spouse, depending on what the partner suffered from. 
The results showed that, when a husband or wife was hit by disease or disfunction, 
the caretaker was influenced both in the partners situation, the relationship and the 
role towards the partner. The couple still lived in a close relationship and could 
communicate. For the carers spouse suffered from a demental disease, there was no 
communication as before or possibility to remember. The carers also felt the loss of 
community, nearness and sympathy. What both groups had in common was the 
feeling of confinement and a certain isolation in the caretaking. 
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Förord  

 
 

Ett stort tack till samtliga intervjupersoner som ville berätta om sin 
situation. Jag vill också tacka min man och son för stöttning och tålamod, 
samt Rigmor som uppmuntrat mig i stunder av tvivel. Till slut vill jag tacka 
min handledare, Ann-Britt M. Sand som varit ett stort stöd.     
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              Förkasta mig icke uti min ålderdom 
                             öfwergif mig icke när jag swag warder.                                

      (text på gravsten från 1702 på begravningsplatsen 
                  vid Fiskebäcks kapell (Ps.71:9).  

 
 
 
 
 
Inledning  
 
 
I mitt arbete som anhörigkonsulent arbetar jag med att utveckla olika stödinsatser för 
anhörigvårdare i syfte att underlätta deras fortsatta vårdarbete. Då jag arbetar inom 
Förvaltningen för äldreomsorg, kommer jag i kontakt med anhörigvårdare som vårdar 
en anhörig som är över 65 år. Detta innebär oftast att även anhörigvårdaren är över 65 
år.  
 
Den generation jag har vänt mig till i min undersökning, har vuxit upp i en tidsanda 
som framför allt var präglad av en traditionell arbetsfördelning i hemmet, där mannen 
arbetade och stod för försörjningen och kvinnan ansvarade för hemmets skötsel. I min 
förförståelse har jag haft uppfattningen att hushållsarbetet varit kvinnans ansvar vad 
gäller denna generation. Detta har väckt mitt intresse för hur kvinnor och män i denna 
ålder förhåller sig till rollen som anhörigvårdare och hur deras liv, relationer och roller 
som makar har påverkats genom vården av sin anhörige.     
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Bakgrund        
 
Omsorgen om anhöriga har sedan generationer tillbaka framför allt varit ett 
kvinnoarbete, som många gånger utförts i det tysta. De vanligaste anhörigvårdarna är 
kvinnor (Jeppsson Grassman 2003). Omsorgsrelationer mellan familjemedlemmar 
bygger på både materiella som känslomässiga och traditionella band. Till familjelivet 
hör även traditioner och olika uttalade förpliktelser. Kvinnor antas vara inriktade på att 
ta ansvar för och ta hand om andra familjemedlemmars behov (Mossberg Sand 2000).   
  
Genom att ens make eller maka blir sjuk eller funktionshindrad, kan relationen 
makarna emellan förändras till en relation som inte var tänkt från början. 
Anhörigskapets utveckling har inte enbart med den nuvarande situationen att göra, 
utan har även att göra med hur makarnas gemensamma relation har sett ut tidigare, 
innan maken eller makan blev sjuk eller funktionshindrad och hjälpbehövande. Vad 
som också påverkar vården och den hjälp som behövs, är hur den anhöriges aktuella 
relation ser ut, och vilken sjukdom eller funktionshinder den anhörige har (Jeppsson 
Grassman 2003).  
 
Anhörigvårdaren utför oftast ett stort antal vård och omsorgstimmar, och rollen som 
anhörigvårdare skapas och vidmakthålls genom relationen med den anhörige (ibid).  
Familjemedlemmar och släktingar ansvarar för 70-80 % av all omsorg som ges 
(Dehlin, Hagberg, Samuelsson och Sjöbeck (2000).  Det är generellt makar som ger 
den mesta vården och som håller ut längre och tolererar mer skröplighet än andra 
omsorgsgivare. Samtidigt upplever makar stress i sitt vårdarbete (Orsholm 2001).   
 
De kvinnliga och manliga anhörigvårdarna utför olika slags arbetsuppgifter. Kvinnor 
ger oftare än män omsorg i form av hushållsarbete och personlig omvårdnad, medan 
männen i högre grad än kvinnorna, hjälper till med ekonomiska och administrativa 
uppgifter, liksom underhåll av hus och trädgård. Dessa arbetsuppgifter är mer av 
tillfällig och oregelbunden art (Winqvist 1999). 
 
Antalet anhörigvårdare i vårt land har inte minskat, utan ökat och idag finns det fler 
anhörigvårdare än någonsin. Antalet äldre över 80 år ökar dessutom för varje år 
(Mossberg Sand (2002). Denna befolkningsförändring beräknas medföra framtida 
ökade behov att tillgodose äldre personers vård och omsorgsbehov, och nya vård och 
omsorgsmodeller behöver utformas, som bygger på samverkan med bland annat  
anhöriga, anhörigvårdare samt professionella vårdgivare. Befolkningsförändringen 
kommer att innebära att anhörigvårdarna får ta ett större ansvar vad gäller vård och 
omsorgsarbetet (Socialstyrelsen 2001). Trots detta får enligt undersökningar 
(Szebehely 2000) allt färre hjälp från den kommunala äldreomsorgen. Istället blir 
kvinnor och män hänvisade till att vårda sina makar (Orsholm 2001).  
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Syfte och frågeställningar   
 
Genom mina kontakter med främst kvinnliga, men även manliga anhörigvårdare, har 
jag blivit intresserad av om det finns skillnader i hur kvinnor och män upplever sin vård 
och omsorgsroll. Då detta ansvar framför allt har varit ett kvinnoansvar, har jag blivit 
intresserad av hur även männen upplever denna roll och hur det har påverkat 
relationen och rollerna makarna emellan. Syftet med undersökningen är att belysa hur 
det är att leva i vardagen för en kvinnlig och manlig anhörigvårdare, samt att få mera 
insikt i anhörigvårdarnas situation. 
 
 
Frågeställningar:  
 

• Hur upplever de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna sin situation att vårda 
sin make eller maka och vilken inverkan har det på relationen dem emellan och 
deras inbördes roller? 

  
• Skiljer sig anhörigvårdarnas situation, relation och roll åt, beroende på om 

maken eller makan har en fysisk sjukdom eller funktionshinder eller har en 
demenssjukdom? 

 
 
Avgränsningar 
 
I min uppsats har jag valt att avgränsa mig till makar som vårdar sina män respektive 
fruar som är över 65 år. Jag har sammanlagt intervjuat sex kvinnor och sex män. Tre 
kvinnor och tre män vårdar sina män och fruar som har en fysisk sjukdom eller 
funktionshinder, och tre kvinnor och tre män vårdar sina män och fruar som har en 
demenssjukdom. Jag har valt att begränsa mig till att intervjua de anhörigvårdare som 
i sin vardag bor tillsammans med den anhörige, bortsett från en man vars fru nyligen 
flyttat till ett demensboende.  
 
 
Begreppsdefinitioner  
 
I min uppsats används följande begrepp som behöver definieras:  
 
Med anhörigvårdare avses den maka eller make, som vårdar, sköter om eller stöttar 
en anhörig, som pg a sjukdom, ålder eller funktionshinder, behöver hjälp i sin vardag 
(Johansson 1998).  
 
Med genus avses att vi som människor tillhör två olika kön, som har en grundläggande 
påverkan av vårt vardagsliv (Månsson (red) (2000). 
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Med omsorg avses ett omhändertagande om hela människans livssituation, som syftar 
till att hjälpen som ges ska ge drägliga livsvillkor utifrån den anhöriges förutsättningar, 
oberoende av vad som kan anses som normalt eller friskt (Eliasson-Lappalainen & 
Szebehely (red) (1998). Jag har här valt en kortare definition av omsorgsbegreppet. 
 
Med roll avses de normer som tillhör en viss uppgift eller position t ex en kvinna eller 
man. Internaliseringen av en roll sker oftast omedvetet. Roller kan tillskrivas eller 
förväntas såsom rollen som kvinna eller man (Angelöw & Jonsson (1990).   
 
 
Disposition 
.   
Närmast följer ett kapitel om tidigare forskning i ämnet anhörigvård med fokus på 
svensk forskning. Därefter följer ett metodkapitel som presenterar den kvalitativa 
metoden, urval och kontakt med anhörigvårdarna, genomförande och bearbetning av 
intervjuerna, samt etiska och metodiska överväganden. Efter metodavsnittet följer 
studiens teoretiska perspektiv belyst utifrån genusteorier. Därefter följer en beskrivning 
av de intervjuade anhörigvårdarna resultatredovisningen som är uppdelad i tre 
temaområden; vårdsituationen, relationen till den som vårdas samt förändrade roller 
makarna emellan. Resultaten redovisas i löpande text med citat. Efter varje 
resultatredovisning följer analys och diskussion. Studien avslutas med en samman-
fattning och slutsatser.    
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Tidigare forskning 
 
Forskning om anhörigvård har gjorts både nationellt och internationellt. Jag har valt att 
begränsa mig till att belysa en del av den forskning om anhörigvård som har gjorts i 
vårt land under senare år.  
 
Mossberg i Eliasson (red) (1996) har i en studie undersökt anställda anhörigvårdare, 
varav 163 var ålderspensionärer. Studiens syfte var att belysa de pensionerade 
anhörigvårdarnas situation och att visa vad deras arbete innebar, men även  
dimensionen i de föreställningar som fanns om hur pensionärstillvaron kunde te sig.  
Majoriteten av de som vårdades var själva ålderspensionärer, med kvinnorna i 
majoritet, och drygt hälften var maka eller make som vårdade. Bland de äldre ansåg 
nästan tre fjärdedelar att vårdansvaret hade påverkat relationen. Det var procentuellt 
fler bland de äldre som upplevde sig ha blivit vårdare istället för den roll man hade 
tidigare, och det var färre bland de äldre som upplevde sig ha kommit varandra 
närmare. Genom att relationen till den anhörige hade försämrats fanns det skäl att tro 
att det framför allt hade att göra med ökande arbetsbelastning, samtidigt som 
anhörigvårdaren blev äldre och mer sliten av ett ofta mångårigt vårdarbete. 
Vårdarbetet hade inte blivit mindre betungande för att anhörigvårdaren hade blivit  
äldre utan tvärtom. Det var fler av de äldre anhörigvårdarna som upplevde irritation 
och nedstämdhet, jämfört med de yngre anhörigvårdarna. Med ökande ålder 
upplevdes vårdarbetet alltmer psykiskt betungande. De upplevde också mindre 
tillfredsställelse, uppskattning och glädje i förhållande till de anhörigvårdare som var 
under 65 år. Även bundenheten ökade med stigande ålder vilket innebar att de inte 
kunde lämna sin anhörige alls, eller bara korta stunder för att uträtta ett ärende. De 
äldre anhörigvårdarna upplevde också högre krav på sig att finnas till hands för sin 
anhörige, och fick oftast sin nattsömn störd.  
 
Orsholm (2001) har ur ett anhörigvårdsperspektiv belyst åtta anhörigvårdare som 
utförde ett omfattande omsorgsarbete. Sex av de intervjuade var makar, varav fyra var 
kvinnor och två var män. I studien framkom att makarna genomgående hade eller 
hade haft rätt så traditionella könsroller, vad gällde uppdelningen av hushållsarbetet. 
Även efter att makarna hade kommit upp i åren och lämnat förvärvsarbetet, var det 
kvinnorna som tycktes ha det självklara ansvaret för det löpande hushållsarbetet. De 
var mycket välbekanta med sina uppgifter i hemmet. Att ha omsorg om andra och om 
hemmet var väl inarbetade självklarheter. Nu hade makan dessutom ett omfattande 
omsorgsuppdrag. Det löpande hushållsarbetet fanns där som en given bakgrund hela 
tiden. Undantaget var när det var kvinnan som blev sjuk eller funktionshindrad. När 
hon var hjälpberoende, hade det en annan innebörd än när mannen blev 
hjälpbehövande. Vardagslivet behövde då utformas på ett nytt sätt utifrån de nya 
förutsättningarna. Den nödvändiga omställningen och anpassningen för båda parter 
blev mer genomgripande. Mannen fick en hel del uppskattning från omgivningen för 
arbetet han gjorde i hemmet.  
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Jeppsson Grassman (2003) har i en befolkningsstudie av invånarna i Stockholms län,  
studerat anhörigskapets uttrycksformer. Fem procent av medborgarna i Stockholms 
län var anhörigvårdare, som hjälpte någon i sitt eget hushåll som hade särskilda 
omsorgsbehov, oftast i stor utsträckning. I de flesta fall var det en omsorgsbehövande 
make eller maka. De kvinnliga anhörigvårdarna var något överrepresenterade och var  
vanligast förekommande i åldersgruppen 75-84 år. Omvårdnadsinsatser var en viktig 
del av hjälpgivandet, liksom hushållsgöromål och passning. Kvinnorna stod för 
merparten av både omsorgarbetet och tiden. Känslomässigt stöd och hjälp var också 
en mycket valnlig hjälpinsats från kvinnorna. Det var liten skillnad mellan de kvinnliga 
och manliga anhörigvårdarna i fråga om hjälparbetets utbredning. Däremot skiljde det 
mycket i fråga om hjälptimmar, där kvinnorna utförde betydligt fler timmar. I 
undersökningen framkom ett tydligt könsmönster som till stor del speglade den 
traditionella uppdelningen i mans- och kvinnosysslor. Kvinnorna utförde i större 
utsträckning det osynliga och känslomässiga hjälparbetet, omvårdnadsarbetet samt 
hushållsarbetet, medan männen framför allt hjälpte till med transporter, 
trädgårdsskötsel och reparationer.  
 
Grafström (1994) har studerat bördan som anhörigvårdarna upplever i att vårda sina 
anhöriga som har en demenssjukdom. Studien omfattade 219 anhörigvårdare och 
gjordes vid två tillfällen med två års mellanrum. Grafström fann att makar till dementa 
upplevde störst börda i början av maken eller makans demenssjukdom. Kvinnor 
upplevde större börda av att vårda än männen. De var mer ansträngda och pressade i 
sin omsorg av maken och mera negativa till vårdandet. Männen däremot upplevde en 
större social och känslomässig begränsning. En anledning, enligt forskaren, var att 
män var sämre på att hålla kvar sina sociala kontakter genom åren. Genom 
pensioneringen försvann många mäns sociala umgänge, då det till största delen hade 
varit kopplat till deras arbete. En del av kvinnornas relationer med sina dementa män 
tolkades som moderliga. De uttryckte känslor av värme, kärlek och ömhet och deras 
förhållningssätt gentemot sina dementa män påminde om ett moderligt förhållande till 
ett beroende barn.  
 
Sällström (1994) har, under en tvåårsperiod, studerat 13 sammanboende makar där 
den ena partnern utvecklat en demenssjukdom. Anhörigvårdarnas hälsa var viktig och 
de ansåg det viktigt att förhålla sig friska för att kunna klara av situationen. Vissa av 
dem hade ofta perioder av depression och oro, medan andra upplevde sig som 
olycksdrabbade. Anhörigvårdarnas oro bestod främst av hur länge de skulle orka klara 
av vårdsituationen. I och med den dementes sjukdom förändrades deras äktenskap på 
olika sätt. Vissa av makarna bibehöll sin kärlek och tillgivenhet för varandra. Andra 
makars känslor förvandlades till ömhet, medlidande eller främlingskap. I de äktenskap 
där kärleken kunde bibehållas, sågs anhörigvården som en naturlig del av en bra 
äktenskapsrelation. Den vårdande makan eller maken kände sig mera nära sin 
demente partner och förstod honom eller henne trots bristande verbal kommunikation. 
Kärleken dem emellan överträffade allt annat. I de äktenskap som hade övergått i 
ömhet, värderades det långa äktenskapet och makarnas beroende av varandra 
genom de gemensamma barnen. Den vårdande partnern upplevde förpliktelser 
gentemot den demente. I de äktenskap där relationen hade övergått i medlidande 
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hade den vårdande maken eller makan en oförmåga att se den demente som en 
könsperson. Anhörigvårdaren hade distanserat sig till den demente och upplevde 
vården som ett tvång och uttryckte önskemål om att den demente vore död. De 
äktenskap som hade övergått i ett främlingsskap omfattade de dementa som inte 
längre känslomässigt kände igen sin maka eller make. Anhörigvårdaren upplevde 
vården som en plikt hon eller han inte ville ansvara för. Äktenskapet var över men 
anhörigvårdaren kunde inte sluta ansvara för vården av den demente. De makar som 
kunde se personen bakom den demente, stöttade honom eller henne, och bibehöll 
övertygelsen om att han eller hon hade positiva sidor och värde och kompetens. 
Makarna påverkade varandra komplementärt. De makar som inte kunde skilja 
personen från sjukdomen, kunde inte stödja den demente och hade uppfattningen att 
han eller hon var förringad, hade ett mindre personligt värde och var inkompetent. 
Konsekvensen blev att dessa makar inte kunde påverka varandra med 
kompletterande självhjälp. 
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Metod och urval 
 
I det här kapitlet redovisar jag mitt val av metod, följt av urvalsförfarandet för 
intervjuerna, samt hur kontakterna togs med de intervjuade anhörigvårdarna. Därefter 
följer en redovisning av hur intervjuerna genomfördes, bearbetning, etiska över-
väganden samt metodiska överväganden. 
 
 
Den kvalitativa metoden   
 
Utifrån mina frågeställningar ansåg jag det lämpligast att använda mig av den 
kvalitativa metoden. Syftet med undersökningen var att få svar på om det finns 
skillnader mellan kvinnor och män i deras vård och omsorg av sina respektive makar, 
samt hur detta påverkar deras relationer och roller dem emellan, liksom om det finns 
skillnader beroende på den anhöriges sjukdom. 
 
Jag har använt mig av en intervjuguide med tre temaområden; att bli anhörigvårdare, 
relationen makarna emellan samt förändrade roller mellan makarna. En del av mina 
frågor har jag hämtat från Mossberg Sands avhandling (2000). Det fanns möjlighet att 
förändra ordningsföljden på frågorna samt ställa följdfrågor under intervjuerna. Flera 
av intervjusvaren gick in i andra frågeställningar. Intervjusvaren blev både lika och 
olika beroende på frågan vilket också var syftet med att fånga intervjupersonernas  
egna verklighetsuppfattningar, motiv och tänkesätt, dvs ”the actor´s point of view”,  
(Repstad 1993, s.11). Genom denna intervjuform gavs intervjupersonen möjlighet att 
beskriva sin livssituation utifrån sitt eget perspektiv, och med sina egna ord. ”Forskare 
som förespråkar kvalitativa metoder hävdar inte sällan en empatisk ambition – att man 
eftersträvar inlevelse i andra människors subjektiva upplevelser” (Eliasson ur Starrin & 
Svensson (red), 1994, s.139).  
 
Enligt Holme & Solvang (1997) har den kvalitativa intervjumetoden primärt ett 
förstående syfte, och kännetecknas av närhet till intervjupersonen. Det handlar inte 
om, att som intervjuare inta en observerande hållning, utan istället att inta en jag-du-
relation, som påminner om en vardaglig situation i ett vanligt samtal. Den kvalitativa 
intervjumetoden ger en möjlighet att fånga olika människors uppfattningar om ett 
ämne, och att kunna förmedla en mångsidig bild.  
 
Den kvalitativa intervjumetoden innefattar en mellanmänsklig situation där två parter 
samtalar om teman av ömsesidig karaktär, i syfte att erhålla en beskrivning av den 
intervjuades livsvärld. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap 
utvecklas genom dialog (Kvale 1997).  
 
Genom att använda mig av min intervjuguide, kunde jag koncentrera intervjuerna till 
mina teman skapade utifrån studiens olika frågeställningar. De teman som användes 
var vårdsituationen, relationen till den som vårdas samt förändrade roller.  
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Urval   
 
Jag har sammanlagt intervjuat 12 anhörigvårdare, sex kvinnor och sex män varav 
samtliga är gifta med den de vårdar, förutom en man som är sambo sedan många år 
tillbaka. Trots att mannen är sambo, kommer jag fortsättningsvis att benämna honom 
som make och sambon som maka av integritetsskäl. En av männen som intervjuades, 
var vid intervjutillfället, inte längre sammanboende med sin fru, då hon nyligen hade 
flyttat till ett demensboende. Att jag ändå valde att intervjua honom, beror på att han 
fram till fruns flyttning hade vårdat henne kontinuerligt under sju års tid, och 
fortfarande intog en viss vårdarroll, då han besökte henne ett flertal gånger i veckan. 
Han hade vid intervjutillfället också en viss distans till vårdandet och kunde reflektera 
över sin tidigare roll som anhörigvårdare. Resultatet kan till viss del ha påverkats av 
att jag hade med denne man i intervjuerna, men han redogjorde dock i sina 
intervjusvar för hur hans situation hade varit som anhörigvårdare för sin fru. Jag har i 
min redovisning valt att belysa hans upplevelser som anhörigvårdare i presens. 
  
 
Kontakt med de intervjuade anhörigvårdarna 
 
Jag har fått kontakt med de intervjuade anhörigvårdarna genom personal i 
Förvaltningen för äldreomsorg såsom biståndshandläggare, dagvårdspersonal, 
demenssköterska samt genom egen kännedom. I samband med min första kontakt 
med anhörigvårdarna, förklarade jag mera utförligt anledningen till att jag ville intervjua 
just henne eller honom, och att intervjusvaren skulle användas i min studie av kvinnor 
och män som vårdar sina respektive makar.  
 
Jag hade inga svårigheter med att få kontakt med de som vårdar sina makar, som har 
en fysisk sjukdom eller funktionshinder, eller de kvinnor som vårdar sina män som har 
en demenssjukdom. Däremot hade jag svårt för att komma i kontakt med tre män som 
vårdar sina fruar som är dementa. En av de tillfrågade männen tackade först ja till att 
medverka i intervjun, men ändrade sig senare. Den förste mannen som jag intervjuade 
som vårdar sin fru som är dement, ställde sig positiv direkt till att medverka i studien. 
Då jag ville intervjua lika många kvinnor som män, intervjuade jag även den man som 
vid intervjutillfället inte längre vårdade sin dementa fru, men som nyligen slutat vårda 
henne efter sju års tid. Efter en ganska lång tid kom jag i kontakt med en tredje man 
som vårdar sin fru som är dement, och som ställde sig positiv till att delta i studien.  
 
Att jag hade svårigheter med att komma i kontakt med manliga anhörigvårdare som 
vårdar sina fruar som är dementa, jämfört med kvinnliga anhörigvårdare, kan ha berott 
på att män upplever det svårare att prata om relationer och känslor jämfört med 
kvinnor. En annan anledning kan ha varit att männen kände att de hade lämnat ut sina 
fruar, om de hade ställt upp på en intervju. Ytterligare en anledning kan ha varit att 
kännedomen om män som vårdar sina fruar som är dementa är förhållandevis liten, 
jämfört med övriga kvinnor och män som vårdar sina makar.  
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Genomförande av intervjuerna  
 
Efter att jag hade fått besked om, att de tillfrågade anhörigvårdarna ställde sig positiva 
till att medverka i undersökningen, kontaktade jag dem per telefon. Jag informerade 
om att undersökningen var en del i mitt magisterarbete, och att deltagandet byggde på 
frivillighet, samt att deras anonymitet skulle garanteras. Anhörigvårdarna fick själva 
bestämma var de ville bli intervjuade. Nio av dem intervjuades i sitt hem och tre av 
dem intervjuades på min arbetsplats. Av de anhörigvårdare som intervjuades i sitt 
hem, gav hemmiljön mig ytterligare en bild av den vardag de lever i. 
 
Vid varje intervjutillfälle använde jag mig av min intervjuguide (bilaga 1). Intervjuerna 
tog mellan 1,5 - 2,5 timmar. Jag stenograferade ner samtliga svar. Att jag 
stenograferade istället för att använda bandspelare, beror på att jag dagligen 
använder mig av stenografi. Vad som kan ha upplevts som en fördel med att 
stenografera istället för att spela in intervjuerna på band, var att intervjupersonerna 
gavs möjlighet till eftertanke och komplettering av intervjusvaren under tiden som jag 
stenograferade svaren. Vad som kan ha ansetts som en brist med att inte använda 
bandspelare vid intervjutillfällena, var att t ex pauser, tonfall och tveksamheter inför 
vissa frågor inte uppmärksammades. Dessutom kan min egen uppmärksamhet ha 
begränsats i och med att jag koncentrerade mig på att lyssna och stenografera 
samtidigt.  
   
Min första intervju gjorde jag med en kvinnlig anhörigvårdare, som vårdar sin man som 
har en fysisk sjukdom och är funktionshindrad. Denna intervju fick fungera som en 
provintervju, i syfte att se om jag kunde använda mig av den intervjuguide jag hade 
utformat och om mina temaområden kändes relevanta. Jag kompletterade denna 
intervju senare, då jag hade missat några frågor under första intervjutillfället. Jag 
beslöt mig för att använda min intervjuguide. Därefter genomförde jag de övriga 
intervjuerna. Det var lätt för mig att intervjua anhörigvårdarna, som samtliga var 
positiva till att bli intervjuade, och som utförligt berättade om sin situation som 
anhörigvårdare. Trots att jag höll mig till intervjuguiden kunde intervjupersonerna 
utveckla frågorna och gavs möjlighet, att inte enbart svara kortfattat, utan kunde även 
ge uttömmande svar. Jag gavs också möjlighet att ställa följdfrågor.  
 
Jag anser mig ha fått svar på de frågor som är relevanta i förhållande till syftet och 
frågeställningarna. Om jag däremot hade utgått enbart från mina tre teman, och låtit 
intervjupersonerna prata fritt, hade jag förmodligen fått mera djupgående svar. 
 
 
Bearbetning    
 
Efter varje intervju skrev jag ut intervjuerna ordagrant på datorn. Jag läste igenom 
varje intervju ett antal gånger i sin helhet, för att få en sammanhållande bild av varje 
anhörigvårdares situation. Jag försökte hitta mönster och teman i intervjumaterialet, 
för att få fram skillnader mellan de kvinnliga och manliga anhörigvårdarnas vård och 
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omsorgsarbete, och vad det har inneburit för relationen dem emellan samt om det 
finns skillnader beroende på den anhöriges sjukdom.  
 
Tidigare forskning i ämnet anhörigvård har gjorts bl a av Johansson (1991) om 
informell anhörigvård av äldre och av Mossberg Sand (2000) om yngre och äldre 
anställda anhörigvårdare. Jag har i min undersökning valt att belysa hur kvinnliga och 
manliga anhörigvårdare upplever sin situation, relationen makarna emellan samt hur 
deras inbördes roller har påverkats, genom att den ena makan eller maken blivit 
anhörigvårdare för sin anhörige, samt om det finns skillnader beroende på den 
anhöriges sjukdom. Utifrån denna grund har jag valt att använda mig av genusteorier 
som belyser kvinnors och mäns relationer, och hur dessa är en grundläggande del av 
vårt vardagliga liv.   
 
 
Etiska överväganden   
 
De anhörigvårdare som ingick i undersökningen, fick vid min kontakt med dem 
information om syftet med undersökningen, och varför jag hade valt att vända mig till 
dem. De informerades också om anonymitet och konfidentialitet, både muntligen vid 
första telefonkontakten, men även vid intervjutillfället. De informerades även om att 
deras medverkan i studien var frivillig, och att de kunde avbryta intervjun om och när 
de själva ville. De intervjuade anhörigvårdarna liksom deras anhöriga har fingerade 
namn, deras ålder har ändrats något och även antal år de har varit gifta. De yrken de 
har varit verksamma i har omformulerats något.  
 
 
Metodiska överväganden 
 
Jag var från början medveten om att jag ville använda mig av den kvalitativa metoden. 
Anledningen var att jag ville få en ökad förståelse för och insikt i anhörigvårdarens 
värld, och få en bild av deras vardag som anhörigvårdare, och vad det har inneburit för 
relationen makarna emellan. Jag ansåg det viktigt att kunna ställa följdfrågor, och att 
anhörigvårdaren fick möjlighet att fråga mig om något som var oklart. Jag ville att 
intervjusamtalen skulle vara så avspända som möjligt, för att den intervjuade skulle 
kunna känna sig säker och våga säga vad hon eller han tyckte. Jag ville ha ett så 
vardagligt samtal som möjligt. Min intervjuguide med mina temaområden, gjorde att 
jag kunde ha en struktur på intervjuerna. Jag höll mig dock inte strikt till intervjuguiden, 
utan ytterligare frågor och svar kom under intervjuernas gång.  
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Teoretiska perspektiv   
 
För att få svar på mina frågeställningar om det finns skillnader i hur kvinnor och män 
påverkas, i och med att de blir anhörigvårdare för sina makar, samt om de skiljer sig åt 
beroende på den andra makens sjukdom, har jag i min tolkning av intervjusvaren 
använt mig av genusteorier, då jag har velat utgå från ett könsperspektiv. Det finns 
många olika inriktningar på genusteorier. Det som förenar dem är att kvinnor har en 
underordnad roll i familjen. Jag har använt mig av de brittiska sociologerna Abbotts & 
Wallaces (1998) feministiska perspektiv, som främst belyser detta perspektiv ur en 
brittisk synvinkel. Vad som skiljer kvinnor i Sverige från kvinnor i England är framför 
allt att svenska kvinnor har förvärvsarbetat utanför hemmet. Detta belyses även i 
beskrivningen av de kvinnliga anhörigvårdarna jag har intervjuat, där samtliga har 
förvärvsarbetat under större delen av sin vuxna tid.       
 
 
Genusteorier  
 
Enligt genusteorierna har kvinnan en underordnad roll i familjen, som förstärks genom 
hennes position som hustru, samt genom socialisationen i ursprungsfamiljen. 
Härigenom vidmakthålls männens dominans och kvinnors underordning. I den 
idealistiska familjen är hemmets arbetsuppgifter könsfördelade, där mannen har 
huvudansvaret för försörjningen av familjen och kvinnans ansvar är hemmet. 
Hushållsarbete anses inte passande för män, då de i samhället inte anses lämpliga att 
utföra detta arbete. Alla former av familjeorganisation grundar sig på social 
organisation och vilka roller som passar för olika grupper. Familjens medlemmar 
uppfattar familjen på olika sätt. Kvinnors erfarenheter av familjeliv, visar att det finns 
olika maktrelationer, som resulterar i konflikter och en orättvis fördelning av hemmets 
arbetsuppgifter. Enligt genusteorier är kvinnors livsfaser socialt betingade på samma 
sätt som männens och formade av deras omgivning. 
 
Enligt Oakley i Abbot & Wallace (1998) möter kvinnor olika konfliktområden i familjen. 
Genom den könsmässiga arbetsfördelningen förväntas kvinnan ansvara för hemmet, 
vilket innebär ett ekonomiskt beroende av mannen. Härigenom uppstår konflikter 
mellan kvinnans och mannens emotionella behov. Genom ekonomiska och fysiska 
skillnader i fråga om makt mellan kvinnan och mannen, kan kvinnan förlora kontrollen 
över de ekonomiska resurserna och tvingas ge upp olika sociala aktiviteter. Männens 
behov anses viktigast. Kvinnan förväntas behaga mannen samt uppfylla hans sexuella 
behov. Härigenom får mannen både sociala och ekonomiska fördelar av äktenskapet. 
Han får tillgång både till kvinnans obetalda hemarbete samt stöd i sin försörjarroll. De 
flesta kvinnor förväntas organisera sina liv efter mannens arbetsbehov och anpassa 
sina egna aktiviteter efter hans behov.    
 
Vem som ska arbeta och vem som ska ansvara för hemmets skötsel, har sin grund i 
den ideologiska uppfattningen om de traditionella könsrollerna. Genom arbetsmark-
nadssituationen förstärks denna uppfattning genom att män oftast tjänar mer än 
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kvinnor. Detta resulterar i att männen arbetar och kvinnorna ansvarar för hemmet, 
vilket medför att kvinnan blir ekonomiskt beroende av mannen. Kvinnans arbete i 
hemmet betraktas inte som ett ”riktigt” arbete då det inte innebär någon inkomst. 
Genom mannens kontroll över de ekonomiska resurserna, ger det honom makten i 
äktenskapet. Det feministiska perspektivet innebär att kvinnan generellt ansvarar för 
de nödvändiga och repetetiva arbetsuppgifterna i hemmet. Hushållsarbetet betraktas 
som ett kvinnoarbete, och det förutsätts att det är en kvinna som ansvarar för det. 
Även om kvinnor arbetar utanför hemmet, anses dessa arbetsuppgifter till största 
delen vara kvinnans uppgift, vilket innebär dubbla roller. Männen kan däremot ägna 
sig åt uppgifter som inte är tidsbundna, utan kan utföras när som helst.  
 
Enligt Oakley (ibid) brukar det, även då de äktenskapliga rollerna och plikterna delas, 
innebära att männen ”hjälper till” och att kvinnorna har huvudansvaret för att 
arbetsuppgifterna blir gjorda. Männen tycks kunna välja vilka arbetsuppgifter de ska 
utföra, och det är oftast sådana som man kan se konsekvenserna av. Denna 
arbetsfördelning anses ”naturlig” av båda könen. Oakley (ibid) anser att den 
könsmässiga arbetsdelningen i hemmet är socialt konstruerad och inte baserad på 
biologiska skillnader mellan könen. Arbetena är uppdelade i kvinno- och mansjobb. 
Först därefter kan man tala om att kvinnor och män fullgör dessa uppgifter, beroende 
på naturliga eller biologiska skillnader.  
 
Enligt den feministiska synen anses hemarbetet vara tungt och fysiskt krävande, men 
utförs av kärlek istället för av plikt. Den generella utgångspunkten är att kvinnor 
framför män av naturen är bra på denna form av arbete. Enligt Oakley (ibid) är 
hemarbetet oftast underskattat och obetalt och betraktas sällan som ett riktigt arbete. 
Enligt den feministiska synen drar alla män fördel av de förväntningar som finns i fråga 
om att kvinnor ska ansvara för arbetet i hemmet. Männen ska arbeta och försörja sig 
själva och sin familj och förväntas få personlig service i gengäld. Genom att kvinnan 
blir försörjd ska hon tillhandahålla hemmets tjänster som utförs av kärlek, plikt och 
skyldighet. Även om männen inte tar sin del av hushållsarbetet tar de inte heller 
ansvar för att dessa arbetsuppgifter blir gjorda. Kvinnor fortsätter att ha ansvaret för 
merparten av hushållsarbetet, och är till viss del beroende ekonomiskt av sina män. 
Kvinnor förväntas inte enbart ta ansvar för sina män, utan även för andra personer 
som behöver hjälp.  
 
Kvinnor betraktas oftast som huvudansvariga för familjens hälsa och välbefinnande. 
De innehar en stor roll som informella och oavlönade omsorgspersoner vad gäller 
vården av sjuka, funktionshindrade och andra personer som har behov av hjälp. 
Omsorg innebär att ge fysiskt och emotionellt stöd till andra hjälpbehövande och att ta 
hand om hela människan. Omsorgsfärdigheter uppfattas tillhöra det kvinnliga könet. 
Kvinnorna bedömer sig själva, och blir bedömda av andra, utifrån hur kompetenta de 
är vad gäller omsorg och omvårdnad. De färdigheter och kunskaper som kvinnor 
använder sig av, innebär att man inte ser hur kvinnorna lärt sig dessa kunskaper och 
färdigheter under socialisationens gång i hemmet. Kvinnor har lång erfarenhet av 
denna form av arbete, då de har sett till att familjemedlemmarnas behov har blivit 
tillgodosedda. Det anses vara kvinnans skyldigheter och att kvinnor har ”naturliga” 
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egenskaper som gör dem lämpliga att utföra denna form av arbete. De fysiska och 
mentala krav som ställs på vårdarrollen, innebär ofta ett ansvar under hela dygnet och 
veckan. Olika stödformer för dem som ansvarar för vården och omsorgen av en 
anhörig eller funktionshindrad, befriar inte kvinnorna från den privata sfären eller från 
huvudansvaret för omsorgen. Kvinnors mångfaldiga roller påverkar dem både fysiskt 
och psykiskt. Genom att kvinnor tar hand om familjens medlemmar i fråga om omsorg 
och tillsyn, betraktas detta arbete som naturligt och innebär att familjens behov sätts 
främst och kvinnors behov sätts sist.   
 
Det är inte enbart män och barn som kvinnor förväntas ta ansvar för utan även för 
andra personer som behöver hjälp. Kvinnor sköter vårdarbetet och man utgår ifrån att 
det är kvinnans skyldigheter, samt att kvinnor har naturliga egenskaper, som gör dem 
lämpliga att utföra detta arbete. Det finns en outtalad förutsättning att varje 
omsorgsperson ska vara en kvinna. Kvinnor som måste ansvara för vården av en 
anhörig begränsas i att ha egen tid för sig själv. De fysiska och mentala krav som 
ställs på vårdarrollen, innebär ofta ett ansvar dygnet runt. Genom detta vård och 
omsorgsansvar blir kvinnor oftast fångna i sitt eget hem.  Olika stödinsatser för dem 
som vårdar en anhörig eller funktionshindrad familjemedlem förändrar oftast inte 
situationen särskilt mycket, då kvinnor ändå inte befrias från den privata sfären eller 
från huvudansvaret för omsorgen.  
 
Sally Baldwin och Julie Twigg i Abbott & Wallace (1998) visar i studier att kvinnan har 
det huvudsakliga ansvaret för vård och omsorg av en anhörig. Kvinnan får oftast ingen 
eller endast lite stöd från övriga familjemedlemmar. Detta leder i sin tur till en extra 
börda, som utgör en viktig orsak till den grundläggande orättvisa som finns mellan 
kvinnor och män. Många kvinnor accepterar rollen som informella vårdare och 
omsorgspersoner, vilket i sig kan ge viss psykologisk tillfredsställelse. Orsakerna till 
detta är djupt förankrade och berör konstruktionen av kvinnlig och manlig identitet. 
Eventuellt har det också att göra med kulturellt definierade regler i fråga om vad som 
är passande för respektive kön.      
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Beskrivning av de intervjuade anhörigvårdarna  
 
De anhörigvårdare som har ingått i min undersökning är sex kvinnor och sex män som 
är gifta eller sambo, och som sammanbor med den de vårdar, förutom en av männen 
vars fru nyligen flyttade till ett demensboende, efter att ha vårdats hemma av maken 
under sju års tid. Tre kvinnor och tre män vårdar sin make eller maka som har en 
fysisk sjukdom eller funktionshinder, De övriga tre kvinnorna och två männen vårdar 
sin make eller maka som har en demenssjukdom.  
 
I min beskrivning av de intervjuade anhörigvårdarna har jag ändrat på namn, ålder och  
hur länge makarna varit gifta, för att inte röja deras identitet. För att förtydliga mig har 
jag vid varje citat skrivit en bokstav, kvinna (K) eller man (M), och en siffra för att ange 
vem citatet tillhör. 
 
Intervjuperson 1 (K1): Karin 77 år vårdar sin make Folke 87 år som har Parkinsons 
sjukdom. De har varit gifta i 49 år. De har två döttrar och en son. Karin har tidigare 
arbetat inom vården, och Folke har arbetat med transportverksamhet. Karin har vårdat 
Folke i 10 år. Folke är rullstolsburen. Hon hjälper honom med medicinering, den 
personliga hygienen, påklädning och avklädning, delar maten och matar honom 
ibland. Hon lägger honom på kvällen och vänder honom två till tre gånger per natt. 
Hon sköter hushållsarbetet, matinköp, ekonomin, huset samt trädgårdsarbetet.    
  
Intervjuperson 2 (K2): Rigmor 70 år vårdar sin make Tage 72 år som har MS. De har 
varit gifta i 48 år. De har två döttrar och en son. Rigmor har tidigare arbetat i affär och 
Tage har arbetat med hantverksyrke. Rigmor har vårdat Tage i 10 år. Han är rullstols-
buren och har successivt försämrats i sin MS. Hon hjälper honom med hans 
medicinering, sköter hans personliga hygien och tömmer hans stomipåse flera gånger 
om dagen. Hon ger honom massage på fötterna och benen och hjälper honom att 
sköta sin mage. Rigmor lägger Tage på eftermiddagen och senare på kvällen. Hon går 
oftast upp en till två gånger per natt för att hjälpa honom. Rigmor sköter allt i hemmet, 
matinköp samt ekonomin.   
    
Intervjuperson 3 (K3): Margot 67 år vårdar sin make Sture 81 år som har haft en 
stroke, och är halvsidesförlamad och har synbortfall. De har varit gifta i 37 år. Margot 
har arbetat med hantverk och Sture har arbetat som ingenjör. Margot har vårdat Sture 
i 5 år. Han är rullstolsburen. Hon hjälper honom med den personliga hygienen, 
påklädning, medicinering, uppstigning och läggning. Margot vaknar mellan 5-15 
gånger per natt på grund av att Sture ropar på henne. Hon sköter allt som har med 
hemmet att göra, huset, trädgården samt bilen.   
 
Intervjuperson 4 (M4): Rolf 83 år vårdar sin maka Birgit 81 år som har reumatism. 
Birgit fick sin reumatism för många år sedan som sedan har utvecklats till att hon har 
blivit rullstolsburen. De har varit gifta i 54 år. De har en son. Rolf har arbetat med 
transportverksamhet och Birgit har arbetat på kontor. Rolf har vårdat Birgit i 9 år. Han 
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hjälper henne med den personliga hygienen samt påklädning. Han sköter hushålls-
arbetet, matlagning, matinköp samt trädgårdsskötseln.   
 
Intervjuperson 5 (M5): Rune 71 år vårdar sin maka Berit 71 år som har reumatism som 
har försämrats och hon är rullstolsburen. De har varit gifta i 50 år. De har en dotter. 
Rune har haft en chefsbefattning och Berit har arbetat med försäljning. Rune har 
vårdat Berit i 9 år. Hon behöver hjälp på morgonen och kvällen med en 
cirkulationspump. Han hjälper henne till viss del med den personliga hygienen och 
påklädning. Han sköter matlagningen med assistans av Berit. Rune sköter 
hushållsarbetet, matinköp samt trädgårdsarbetet.  
  
Intervjuperson 6 (M6): George 84 år vårdar sin fru Britta 84 år som har reumatism. De 
har varit gifta i 52 år. De har två söner och en dotter. George har arbetat med olika 
chefsbefattningar och Britta har arbetat inom sjukvården. George har vårdat Britta i 
fem år. Han hjälper henne till viss del med den personliga hygienen. Hon klarar av att 
gå själv hjälpligt. De hjälps åt med matlagningen. George sköter övrigt hushållsarbete, 
matinköp, ekonomin samt trädgårdsarbetet.  
  
Intervjuperson 7 (K7): Erna 74 år vårdar sin make Magnus 80 år som har en 
demenssjukdom. De har varit gifta i 51 år. De har en son. Erna har arbetat med högre 
befattning inom landstinget och Magnus har arbetat med försäljning. Erna har vårdat 
Magnus i fem år. Hon hjälper honom med den personliga hygienen samt ser till att han 
har rena kläder på sig. Han klarar av att klä på sig men vet inte var han ska gå och ta 
av sig. Erna ger honom hans mediciner och ser till att han får motion och kommer ut. 
Han vaknar oftast varje natt och går upp och hittar inte tillbaka till sin säng. Erna 
sköter allt arbete i hemmet, matinköp samt ekonomin.  
 
Intervjuperson 8 (K8): Signe 69 år vårdar sin make Paul 70 år som har en 
demenssjukdom. De har varit gifta i 45 år. De har en dotter och en son. Både Signe 
och Paul har arbetat i olika positioner inom skolväsendet. Signe har vårdat Paul i fyra 
år. Han klarar av den personliga hygienen själv, men Signe behöver påminna honom 
om att han ska duscha och raka sig. Hon finns i bakgrunden för att se till att det blir 
gjort. Signe sköter allt arbete i hemmet, matinköp, ekonomin och trädgården. Paul kan 
hjälpa till med att klippa gräsmattan.  
 
Intervjuperson 9 (K9): Stina 64 år vårdar sin make Lennart 67 år som har en 
demenssjukdom. De har varit gifta i 28 år. De har två söner. Stina har arbetat i affär 
och Lennart har arbetat med ingenjörsarbete. Stina har vårdat Lennart i fem år. Hon 
hjälper honom med i stort sett allting. Hon duschar honom och lägger fram hans kläder 
och ser till att han har rena kläder. Hon ger honom hans mediciner. Han klär av sig 
själv. Han har inget tidsbegrepp, vet inte heller vilken dag det är och kan inte skriva 
längre. Stina måste passa Lennart hela tiden så att han inte försvinner hemifrån då 
han inte kan tala om var han bor. Hon sköter hemmets arbete, matinköp, ekonomin 
samt trädgårdsarbetet.  
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Intervjuperson 10 (M10): David 79 år har vårdat sin maka Greta 78 år som har en 
demenssjukdom, som hon fick i samband med en stroke. David har vårdat Greta i sju  
år fram tills hon nyligen flyttade till ett demensboende. De har varit gifta i 51 år. De har 
en son och en dotter. David har arbetat med försäljning och Greta har arbetat på 
kontor. David har vårdat Greta under sju års tid fram tills nyligen då hon flyttade till ett 
demensboende. Greta klarar av att sköta den personliga hygienen, men David har 
hjälpt henne att klä på sig. Han sköter hushållsarbetet, matlagning, matinköp samt 
ekonomin. 
 
Intervjuperson 11 (M11): Göte 76 år vårdar sin maka Inga 74 år som har en 
demenssjukdom. De har varit gifta i 42 år. De har en dotter. Göte har arbetat med 
hantverksarbete och Inga har arbetat inom hemtjänsten. Göte har vårdat Inga i två år. 
Hon klarar av att duscha själv men behöver hjälp med att bli torkad. Göte smörjer in 
henne på ryggen. Hon klarar av att ta på och av sig själv, men behöver hjälp med att 
veta vad hon ska ha på sig. Göte byter kläder på henne flera gånger dagligen då hon 
kissar på sig. Han sköter hushållsarbetet förutom städning som de gör tillsammans. 
Han ansvarar för matlagning, matinköp och ekonomin.  
 
Intervjuperson 12 (M12): Richard 89 år vårdar sin maka Gunnel 80 år som har en 
demenssjukdom. De har varit gifta i 28 år. De har inga gemensamma barn, men 
Gunnel har en dotter. Richard har arbetat inom väg- och vattenbyggnation och Gunnel 
har arbetat inom bankväsendet. Richard har vårdat Gunnel i fyra år. Gunnel sköter 
den personliga hygienen under påtryckning från Richard som ser till att det blir gjort. 
Hon har svårigheter med att hitta rätt kläder som hon ska ha på sig. Richard sköter i 
stort sett allt arbetet i hemmet, förutom städning och tvätt som en privat person hjälper 
dem med.  
 
Sammanfattningsvis: De vårdande kvinnorna är i åldrarna 64 till 77 år och de 
vårdande männen är i åldrarna 71 till 89 år. De har levt tillsammans i genomsnitt i 48 
år. Kvinnorna har vårdat sina män något längre tid, ca 6,5 år och männen har vårdat i 
6 år. Samtliga tre män som har en fysisk sjukdom eller funktionshinder och två av 
kvinnorna är rullstolsburna. Samtliga kvinnor beskriver att de för sina mäns talan i 
olika sammanhang. Både de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna är med sina 
anhöriga på läkarbesök och tandläkarbesök. De vårdande kvinnorna beskriver mer än 
männen att de håller uppsikt över sina män, och då framför allt de vars män är 
dementa. Både de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna har förvärvsarbetat inom 
olika yrkesområden. Trots att arbetet inom vård och omsorg framför allt är ett 
kvinnoarbete, har endast en av de vårdande kvinnorna arbetat inom vården. 
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RESULTAT  
 
Hur påverkas anhörigvårdarens liv när maken eller makan drabbas av en fysisk 
sjukdom eller funktionshinder, eller en demenssjukdom? I min undersökning berättar 
sex kvinnor och sex män om sina upplevelser av att vårda sina makar, och vilken 
inverkan det har på makarnas inbördes relationer och roller. Intervjusvaren illustreras 
med tillhörande citat. Redovisningen görs under tre teman; vårdsituationen, relationen 
till den som vårdas samt förändrade roller. Undersökningen ska besvara de 
frågeställningar som tidigare har presenterats: Hur upplever kvinnliga och manliga 
anhörigvårdarna sin livssituation, och vilken inverkan har det på relationen makarna 
emellan och deras inbördes roller? Skiljer det sig åt om den anhörige har en fysisk 
sjukdom eller funktionshinder eller en demenssjukdom? 
 
 
Vårdsituationen  
 
Att bli anhörigvårdare  
 
I och med att ens make eller maka blir sjuk, funktionshindrad eller dement medför det 
en förändring av vardagen, som innebär ett nytt sätt att förhålla sig till tillvaron, både 
för anhörigvårdaren och den anhörige. De intervjuade männen och kvinnorna har blivit 
anhörigvårdare för sin make eller maka på olika sätt. Det har antingen skett genom att 
den anhörige har fått en akut sjukdom såsom t. ex. stroke, eller genom att den 
anhöriges fysiska hälsa har försämrats successivt, eller genom en långsamt 
framskridande demens som medför ökat hjälpbehov.   
 
Maken Rolf berättar: 

Min fru Birgit blev sämre i sin reumatism. Jag fick börja hjälpa henne med 
att klä på sig, ta av sig, duscha och laga mat (M4). 

 
För de anhörigvårdare vars makar har en demenssjukdom, har det varit svårare att 
förstå att det har handlat om en demenssjukdom för den anhörige. Anhörigvårdarna 
kan ha haft en diffus känsla av att något inte har stått rätt till, men inte kunnat peka på 
vad det har berott på. Demenssjukdomen har oftast kommit smygande genom 
glömska, ett förändrat tidsbegrepp, kommunikationssvårigheter, aggressivitet samt 
otrygghet. Denna personlighetsförändring har oftast gjort anhörigvårdaren osäker på 
vad det har handlat om.  
 
Makan Signe berättar: 

Jag upptäckte för ungefär 10 år sedan att min man Paul började pendla i  
humöret, bli jättearg, ledsen, deprimerad och glömsk. När han gick i 
pension tre år senare skedde det en markant försämring. När jag själv 
gick i pension ett par år därefter, fick jag hjälpa honom med att gå upp, 
raka sig och klä på sig (K8).  
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För flera av de anhörigvårdare, vars makar har en demenssjukdom, har personer i 
omgivningen uppmärksammat anhörigvårdaren på att den anhörige fått ett förändrat 
beteende. Härigenom har anhörigvårdaren sökt vård för sin make eller maka.    
 
Makan Stina berättar:  
                    Dottern kom hem och sade att så här kan du inte ha det. Jag upplevde att                
                    min man Lennart hade blivit grinig och ovillig att göra någonting(K9)   
   
 
Stöd och information 
 
Att ens anhörige drabbas av en sjukdom eller funktionshinder, innebär att man som 
anhörigvårdare försätts i en ny situation som kan medföra osäkerhet i hur man ska 
bete sig, och vart man ska vända sig i olika frågor för att få kunskap, framför allt om  
sjukdomen. Personlighetsförändring och avvikande beteende kan vara svårt för 
anhörigvårdarna att bemöta utan kunskap. Att få rätt diagnos, och att få diagnosen 
ställd så tidigt som möjligt, underlättar vården av den anhörige och minskar 
anhörigvårdarens osäkerhet. Även information i olika frågor som rehabilitering och 
stödinsatser är viktigt kunskap att få i ett tidigt skede.   
 
Makan Erna berättar: 

Jag tycket att väntetiden var lång innan vi fick en diagnos /…/. I och med 
att jag hade hört talas om bromsmediciner, var jag rädd att det skulle gå 
för lång tid innan min man Magnus kunde få del av det. Om han hade fått 
diagnosen tidigare, hade det varit lättare för mig att förstå vad det innebar, 
och att jag själv kunde fått lite information om sjukdomen och vägledning.  
Jag tror att det är viktigt att den vårdande får veta vad det innebär. Själva 
inledningsskedet var svårt för hur man skulle förstå och uppträda. Vem 
skulle jag vända mig till? Jag hade velat ha information av någon utanför 
läkaren, för att veta hur jag skulle uppträda och bemöta Magnus sjukdom 
redan från början (M7).  

 
 
Vården av den anhörige  
 
För både de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna är vardagen fylld med ett 
omfattande vård och omsorgsarbete förutom det dagliga hushållsarbetet. Detta arbete 
har inte har någon viss arbetstid utan kan pågå dygnet runt. För att allt ska fungera är 
vardagen inrutad i tider då mycket ska hinnas med under dagen. Hjälp behövs på olika 
sätt. På morgonen behöver merparten av de anhöriga hjälp med uppstigning, vissa 
behöver lyftas, få hjälp med den personliga hygienen såsom duschning, hårtvätt, 
uppläggning av hår, rakning, tandborstning, toalettbesök eller blöjbyten. Dessutom ges 
hjälp med påklädning, stöd och hjälp vid förflyttning samt medicinering. Under dagen 
kan hjälp behövas med matning. Vissa av de anhöriga behöver vila på eftermiddagen 
och behöver hjälp med att komma i och ur sängen. På kvällen behöver de hjälp med 
avklädning och läggning.  
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  Makan Rigmor berättar: 
Jag ger Tage hans mediciner innan han stiger upp. Han får mediciner fyra 
gånger per dag /…/. Jag gör iordning hans stomi och tvättar honom. Jag 
smörjer in och masserar hans fötter och ben. Jag klär på honom. Han får 
sedan sin frukost. Jag hjälper honom att sköta sin mage. Jag tömmer 
hans stomipåse flera gånger om dagen. Jag ger honom tillsyn med allting 
/…/.Jag lägger honom på eftermiddagen och på kvällen. Det tar 45 
minuter innan han är klar för att läggas för kvällen. Jag går upp 1-2 gånger 
per natt, ibland slipper jag /…/.(K2.) 

 
Maken Rune berättar: 

På morgonen och kvällen ligger Berit med cirkulationspump. Jag hjälper 
henne med hennes personliga hygien. Jag duschar henne och tvättar 
håret på henne. Jag tar på henne stödstrumpor och klär på henne till viss 
del. Jag lagar frukost åt henne och lagar all mat med stöd av Berit som 
talar om hur det ska göras. Jag sköter all städning och fönsterputsning. 
Jag kör henne ute i rullstol. Det jag inte kan får jag låta bli (M5).   

 
För de anhörigvårdare vars make eller maka är dement, behövs dels uppsikt över att 
de sköter den personliga hygienen, men även att de får hjälp med att få rena kläder på 
sig. 
 
Maken Göte berättar: 

Jag hjälper Inga med allt. När hon går upp på morgonen, hittar hon inte till 
toaletten, utan kissar på golvet. Jag får tvätta golvet efter henne /…/.Inga 
går in och duschar. Jag torkar henne och smörjer henne på ryggen. Jag 
filar hennes fötter, hon har valkar på lilltån och under foten. Jag smörjer in 
hennes fötter. Hon frågar alltid vad hon ska ha på sig. Jag ser till att hon 
har fina kläder. Hon klär på sig själv och klär av sig själv. Hon kan inte 
hålla tätt. Ibland hinner hon knappt ta på sig förrän hon har kissat på sig. 
Jag får byta på henne 7-10 gånger per dag (M11). 

 
Makan Stina berättar: 

Jag hjälper Lennart med allting. Han vill inte duscha. Duschen kan stå och 
skvala och han står vid sidan om. Jag får duscha honom och lägga fram 
hans kläder. Jag ser till att han har rena kläder. Han klär av sig själv. Jag 
ger honom hans mediciner/…/.Han har inget tidsbegrepp och frågar vilken 
dag det är. Han kan inte heller skriva längre. Jag får bre hans smörgåsar. 
Han har inget bordsskick längre. Jag får passa honom hela tiden så att jag 
vet var han är. Han har försvunnit ett par gånger och kan inte tala om var 
han bor (K9).      
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Upplevelse av stress i vården av den anhörige 
 
De kvinnliga anhörigvårdarna upplever mera stress i vården av den anhörige, jämfört 
med de manliga anhörigvårdarna, som anser att vård- och omsorgsarbetet får ta den 
tid det tar. Framför allt är det de kvinnliga anhörigvårdarna vars män är dementa, som 
upplever mest stress och frustration. Det blir lätt missförstånd i kommunikationen 
mellan anhörigvårdaren och den anhörige som kan vara svårt för anhörigvårdaren att 
hantera. Att behöva svara på samma frågor gång efter gång under dagens lopp är 
frustrerande. Dialogen makarna emellan har utarmats och blivit enformig. 
 
Makan Erna berättar: 

Den mest stressfyllda situationen är frågorna/…/.De kommer från 
morgonen till kvällen. Vart ska jag idag? Hur kommer jag dit? Vilken tid 
ska jag dit? Vilka kommer att vara där? Så går det två minuter, sedan 
kommer samma frågor igen från klockan 7.00 till klockan 8.45 när 
färdtjänsten kommer och hämtar min man till dagverksamheten. Jag säger 
”snälla du lyssna nu”. Det kommer en bil klockan 8.45 och kvart i tre 
kommer du hem igen. Jag är så trött till slut och tänker att det måste 
fastna någon gång. Till slut säger min man ”jag har ju minnesförlust”. När 
han kommer till dörren säger han att ”nu får du vila dig en stund när jag är 
borta”. Då kommer samvetet fram och jag mår mycket illa (K7).  

 
 
Att få sova ostört 
 
Att vara fullt upptagen med dagens vård- och omsorgsarbete i kombination med 
hushållsarbetet, innebär att det är extra viktigt att få möjlighet att sova på nätterna. Att 
kontinuerligt bli avbruten i sin nattsömn innebär en extra påfrestning i vården av den 
anhörige. Samtliga av de vårdande männen kan sova ostört på nätterna. Däremot kan 
inte de kvinnliga anhörigvårdarna, bortsett från en vars man tar sömnmedicin, sova 
ostört. De övriga männen behöver hjälp såsom att vändas, att den demente går upp 
och inte hittar tillbaka till sin säng eller vänder på dygnet. 
 
.Makan Stina berättar: 
 Varje natt kan Lennart gå upp. Han har inget tidsbegrepp utan vänder på  

dygnet. Han sätter på radion på högsta volym, och säger att ”här ligger ni 
bara” till vår son och mig (K9). 

 
 
Begränsningar  
 
Genom den anhöriges sjukdom eller funktionshinder, begränsas det dagliga livet på 
många sätt. Anhörigvårdaren blir bunden genom att den anhörige behöver kontinuerlig 
vård- och omsorg. Det innebär ett stort ensamansvar då anhörigvårdaren, förutom 
vård och omsorgsansvaret, även får ansvara för allt som hör till hemmets arbete.  
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Makan Margot berättar: 
Jag måste göra allting själv. Jag måste ansvara för huset, ekonomin, 
trädgården och bilen. Sture gör vad han kan och han kan ingenting (K3).   

 
Flera av de manliga anhörigvårdarna beskriver också begränsningen av känslomässig 
närhet och intimitet.   
 
Maken George berättar: 

Jag känner mig mycket bunden. Sexuellt är det inget kvar längre. Det 
känns lite torftigt ibland att inte kunna krama om Britta ordentligt längre/…/ 
(M6). 

 
Bundenheten innebär också svårigheter med att lämna sin anhörige utan uppsikt. 
Samtliga av de manliga anhörigvårdarna kan lämna sina fruar korta stunder till skillnad 
från de kvinnliga anhörigvårdarna, där endast en av dem kan lämna sin man, då han 
inte går ut när hon inte är hemma. En av de kvinnor vars man är dement, lämnar aldrig 
sin man då han tidigare har försvunnit, utan att kunna tala om var han bor. De övriga 
kvinnorna lämnar sina män kortare stunder om de sover eller ligger i sängen med 
uppdragna grindar. 
 
Karin berättar: 

Ja, jag kan lämna Folke om han sitter i rullstolen med ett bord framför sig. 
Det får bli bara när jag går mellan rummen. Jag kan gå ut om min man 
ligger i sängen och har grindarna uppe. Då kan jag t ex klippa gräsmattan 
eller hämta posten. Jag kan inte gå ifrån huset alls om min man inte ligger 
i sängen (K1).  

 
De män som vårdar sina fruar som är dementa pratar inte i stora ordalag om sin 
situation med vården av sin dementa fru. En av de vårdande männen uttrycker att ”det 
är som det är”. De vårdande kvinnorna vars män är dementa, beskriver mera utförligt 
hur de upplever makens förändring i och med hans demenssjukdom och deras 
förändrade relation. Makens personlighetsförändring, avsaknaden av känslor, den 
förändrade kontakten dem emellan, samt saknaden av gemenskap är svår för dem att 
hantera. De saknar en partner de kan prata med om vardagliga saker eller om något 
problem. Den man de en gång gifte sig med har blivit helt och hållet beroende av 
deras hjälp och stöd. De upplever sig ha fått mer av en mammaroll, istället för en 
makaroll för sin man.  
      
Makan Erna berättar: 

Den största förändringen som har skett sedan Magnus blev sjuk, är att 
han har förändrats personligen. Det är inte riktigt samme man som det har 
varit. Han är mycket beroende av mig, och har svårt för att vara utan mig i 
många sammanhang. När han ska gå in till tandläkaren frågar han om jag 
ska gå med honom in. Jag upplever att jag har blivit lite av en mamma och 
jag oroas över vad som ska möta mig (K7). 
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Det viktigaste i vården av den anhörige 
 
Både de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna anser att det viktigaste i vården av 
deras make eller maka, är att finnas till hands, och att den anhörige får den vård och 
omsorg han eller hon behöver. Det ses som naturligt att efter många år tillsammans 
ställa upp för sin make eller maka. Att ge den anhörige det han eller hon behöver och 
att kunna ställa upp när det behövs, även under hela dygnets timmar, ses som 
självklart. Att alltid finnas till hands och se att ens anhörige har det så bra som möjligt, 
ger en tillfredsställelse för anhörigvårdaren. 
  
Makan Rigmor berättar: 

Det viktigaste jag gör för Tage är att han kan vara hemma och att jag ger 
honom det han behöver och att jag sköter honom (K2). 

  
 
Drivkraften  
 
Trots bundenhet och ett stort ensamt vård och omsorgsansvar och en känsla av 
ensamhet, är drivkraften för både de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna, att få 
fortsätta bo tillsammans med sin make eller maka. Att få fortsätta leva tillsammans så 
länge som möjligt överbryggar det tunga vård och omsorgsarbetet. En av de kvinnliga 
anhörigvårdarna beskriver att ”vi har ju lovat att älska varandra i nöd och lust”. Några 
av de manliga anhörigvårdarna upplever det bästa med att vårda, att de klarar av 
vården själva och inte behöver be om hjälp. Anhörigvårdarna drivs av en stark lojalitet 
gentemot sin make eller maka efter ett livslångt äktenskap. Ett långt liv tillsammans 
skapar också ett beroende av varandra.     
 
Makan Stina berättar: 

Det bästa är att Lennart kan bo kvar hemma. Vi har varit gifta så länge. 
Det känns som att jag har ett gott samvete (K9). 

 
 
Omgivningens reaktioner 
 
För omgivningen kan det vara svårt att förstå att anhörigvårdaren orkar fortsätta vårda 
sin make eller maka. Anhörigvårdarna får olika reaktioner på att de vårdar sina 
anhöriga. Samtliga av de vårdande männen får uppskattning från omgivningen för att 
de vårdar sina fruar.   
 
Maken Rolf berättar: 

De tycker att jag är duktig. Jag tycker att det är självklart att jag ställer 
upp. De säger att det finns inga karlar som gör det jag gör (M4). 
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De vårdande kvinnorna får däremot frågan hur länge de ska orka fortsätta vårda sina 
män. Andras vänner och bekanta tror inte att det är något fel på den anhörige som är 
dement.  
 
Makan Erna berättar: 

Omgivningens reaktioner är mycket olika. Det finns de vänner som tycker 
att jag blir alldeles för isolerad. De ringer mig och besöker mig för att 
muntra upp mig. Sedan är det vänner som säger att det är väl inget fel på 
Magnus. Jag kan förstå dem för vid vissa tillfällen, när de konverserar 
med honom om något gammalt som de har tillsammans, kan han komma 
ihåg. Men han kommer inte ihåg vilka vänner som är döda (K7). 
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Analys och diskussion 
 
Från att ha delat vardagen tillsammans i en känslomässig relation och varit 
samtalspartners, har vardagen genom makens eller makans sjukdom eller 
funktionshinder, fått ett annat perspektiv. Den nya livssituationen innebär ett nytt sätt 
att förhålla sig till tillvaron, både för anhörigvårdaren och den anhörige. Både de 
kvinnliga och manliga anhörigvårdarna har fått organisera sina liv efter maken eller 
makans vård och omsorgsbehov. Att successivt bli anhörigvårdare kan förmodligen 
innebära en viss anpassning till en ny tillvaro, till skillnad från de vars anhöriga fått en 
akut sjukdom.  
 
Då omsorgsfärdigheter uppfattas tillhöra det kvinnliga könet förväntas kvinnor ansvara 
för anhörigas omvårdnad, medan det inte är lika självklart för männen att åta sig detta 
omvårdnadsarbete. Enligt ett feministiska perspektiv anses denna familjesyn vara mer 
socialt och kulturellt betingad, vilket också framkommer i min studie, där även de 
manliga anhörigvårdarna klarar av att ge makan omfattande vård och omsorg. 
Könsidentiteten tycks inte spela någon roll, utan snarare är det ett uttryck för 
medmänsklighet, samhörighet och kärlek. Vad som också kan inverka, är att de 
manliga anhörigvårdarna levt i en förhållandevis jämlik relation, och därigenom sett 
det som naturligt, att åta sig ett vård och omsorgsansvar.  
 
När ens make eller maka insjuknar, är det av stor vikt att få rätt diagnos så tidigt som 
möjligt, för att förminska oro och känslomässig stress, samt osäkerhet i vården av den 
anhörige. Framför allt är det de kvinnliga anhörigvårdarna som velat ha makens 
diagnos tidigare, men även demenssjukdomarnas initialtecken, då dessa varit svåra 
att identifiera och tolka för anhörigvårdaren. En anledning kan vara att kvinnor, under 
sin socialisation, lärt sig att ge fysiskt och emotionellt stöd, och att då försättas i en ny 
situation, kan innebära en osäkerhet i hur man ska ge så bra vård och omsorg som 
möjligt. Kvinnor kan kanske också mer än männen känna av omgivningens 
förväntningar på att de ska ge rätt vård.   
 
Beteendet hos den anhörige som utvecklat en demenssjukdom kan ha varit svårt för 
anhörigvårdaren att förstå orsaken till. Anhörigvårdarna har inte förstått att det har 
handlat om en demenssjukdom, utan har kanske sett det mer som ett tecken på 
åldersförändring. Genom att personer i omgivningen uppmärksammat flera av 
anhörigvårdarna på att något inte har stämt med den anhöriges beteende, har även  
anhörigvårdaren kunnat se förändringen med klarare ögon och sökt vård för sin make 
eller maka. Gaunt mfl (1994) menar att anhörigvårdare gärna söker andra orsaker till 
den anhöriges förändrade beteende i början av en demenssjukdom.   
 
Varje händelse som stör dagens planering kan medföra oro och stress. Att inte ha 
kontroll över vårdsituationen, kan upplevas som mycket stressande. De kvinnliga 
anhörigvårdarna upplever mera stress i vården av den anhörige, jämfört med de 
manliga anhörigvårdarna. Flera av de vårdande männen anser att vården och 
omsorgen får ta den tid det tar. En anledning kan vara att kvinnor generellt enligt 
tradition tar på sig huvudansvaret för att hemmets arbetsuppgifter blir gjorda. 
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För de anhörigvårdare vars anhöriga är dementa, upplever framför allt de kvinnliga 
anhörigvårdarna mest stress. Ständigt återkommande frågor under dagens gång, 
oförmågan att kunna kommunicera med varandra, samt rädslan för att den anhörige 
försvinner påverkar psykiskt. I Grafströms undersökning (1994) framkom att det  
framför allt är anhörigvårdare till dementa, som upplever mer stress än övriga, och då 
framför allt i den tidiga sjukdomsfasen. Enligt Björlin (2004) är det en mycket 
komplicerad och svår uppgift för anhörigvårdaren att skapa en god omvårdnads-
relation med en person som har insjuknat i demens.   
 
De manliga anhörigvårdarna kan sova ostört på nätterna, till skillnad från de kvinnliga 
anhörigvårdarna, där alla utom en, får sin nattsömn störd bl a på grund av att den 
anhörige behöver vändas, hjälpas tillbaka till sängen eller vänder på dygnet. Att de 
vårdande kvinnorna vaknar på nätterna kan bero på att deras make behöver hjälp, 
men kan kanske också bero på att de är mer lättväckta, och vana vid att finnas till 
hands. Kvinnor kan ha svårare för att släppa oro och ängslan, som kan innebära att 
sömnen blir oroligare och det blir svårare att somna om. I Mossberg Sands 
undersökning (2002) framkom liknande resultat, där de vårdande kvinnorna och 
männen som sammanbodde, skilde sig könsmässigt åt i fråga om att få sova på 
nätterna. 
 
De vårdande männen kan samtliga lämna sina fruar kortare stunder utan uppsikt, till 
skillnad från de vårdande kvinnorna, som inte kan lämna sina män alls, om de inte 
ligger i sängen eller sover. Att lämna sin anhörige utan uppsikt, kan innebära 
känslomässig stress och rädsla för att något ska hända honom. En anledning till detta 
kan vara att kvinnor upplever att de inte tar fullt ansvar för sin make, och inte känner 
ansvaret enbart från sig själva utan även från omgivningen. Enligt den feministiska 
teorins förklaring kan det vara kulturellt definierade regler som styr beträffande vad 
som anses passande för respektive kön, då denna teori betonar de känslomässigt 
engagerade relationerna.  
 
Att vara anhörigvårdare innebär oftast en stor ofrihet, ansvar, samt även avsaknad av 
gemenskap. Även brist på närhet och intimitet beskrivs, vilket kan variera beroende på 
den anhöriges funktionshinder. De kvinnliga anhörigvårdarna upplever framför allt 
bundenheten, och avsaknaden av den samtalspartner de hade tidigare, medan de 
manliga anhörigvårdarna upplever bundenheten, men även vissa av dem beskriver en 
avsaknad av den sexuella relationen. En förklaring kan vara att kvinnor och män 
förhåller sig olika till närhet och gemenskap. För kvinnor kan det vara naturligt att 
känna gemenskap och samhörighet genom att vara samtalspartners, medan det för 
männen kan anses naturligt att känna samhörighet genom intimitet. Hos de kvinnliga 
och manliga anhörigvårdarna, vars anhöriga har en demenssjukdom, är det framför 
allt personlighetsförändringen som är den mest markanta förändringen.    
  
Genom bundenheten kan man inte längre ägna sig åt egna aktiviteter, då den vårdade 
makens eller makans behov sätts i förgrunden. Genom att de egna aktiviteterna och 
intressena får sättas i bakgrunden, förstärks förmodligen anhörigvårdarens känslor av 
bundenhet och isolering. Bundenheten kan innebära att man har sin anhörige konstant 
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i sina tankar, eller ständigt känslomässigt oroar sig. Enligt Mossberg Sands (2000) 
beskrivning av bundenhet innefattar det att bry sig om, oroa sig, att ha den anhörige i 
sina tankar samt bristande hjälp. Bundenheten begränsar anhörigvårdarens förmåga 
att känna glädje och tillfredsställelse i vården och omsorgen av den anhörige. Enligt 
Furåker och Mossberg (1997) kan upplevelsen av bundenhet på det psykiska planet 
vara minst lika betydelsefullt som de fysiska begränsningarna.   
 
De anhörigvårdare, vars anhöriga är dementa, upplever mentalt att de har förlorat den 
partner de levt med i många år, vilket i sig innebär en sorg och saknad. Den dementes 
förlust av ord och att inte kunna uttrycka sig eller göra sig förstådd, skapar en 
ensamhet och isolering. Att kommunicera är centralt för att människor ska kunna 
samspela och ha relationer. Demenssjukdomar drabbar på ett påtagligt sätt möjlig-
heten att kommunicera, vilket ger konsekvenser både för den anhörige som 
anhörigvårdaren. Den man eller kvinna man en gång gifte sig med, kan man inte 
längre föra ett vardagligt samtal med, eller dela glädjeämnen eller bekymmer med i 
vardagen. Man har inte längre en jämbördig samtalspartner. Anhörigvårdaren får ta 
hand om problem och vara språkröret utåt för den anhörige. Det som fortfarande 
binder makarna samman är deras gemensamma livshistoria. Enligt Grafström (1994) 
upplever anhörigvårdare till demenssjuka generellt stor börda, och då framför allt de 
kvinnliga anhörigvårdarna. Grafström definierar börda som en frustration av 
grundläggande psykologiska behov såsom kärlek, självkänsla, säkerhet och själv-
förverkligande.  
 
Trots ett tungt vård och omsorgsarbete finns det även glädjeämnen för anhörig-
vårdarna, och då främst att kunna fortsätta leva tillsammans. För dem är drivkraften att 
kunna fortsätta leva ihop, och att finnas till hands för den anhörige, vilket upplevs som 
en tillfredsställelse för anhörigvårdaren. Känslan att få fortsätta leva tillsammans så 
länge som möjligt, kan uppbära en del av det ansvar och arbete som anhörigvårdaren 
gör för den anhörige. Furåker och Mossberg (1997) beskriver anhörigvården som ett 
janusansikte, med en ljus och en mörk sida. Att anhörigvårdaren ständigt finns tillhand 
kan också öka känslan av trygghet för den anhörige. Några av de manliga 
anhörigvårdarna poängterar det positiva i att själva sköta vården och omsorgen om 
makan, utan att behöva be om hjälp. En anledning kan vara att de upplever 
omgivningens positiva bemötande, som gör att de känner en tillfredsställelse över att 
själva klara av vårdsituationen. En annan förklaring kan vara att de upplever att de inte 
kan avstå från att ta på sig ansvaret för sin anhöriga, eller att de finner en inre 
tillfredsställelse i att själva klara av vård och omsorgssituationen.  
 
Att vara behövd och få uppskattning är ett mänskligt behov. Winqvist (1999) nämner 
tre huvudsakliga faktorer som motiv för att ge den anhörige omsorg. Det är dels 
sociala normer eller plikter och ansvar, en känsla av tacksamhet och behov av 
återgäldande samt kärlek och tillgivenhet. Att finnas till hand kan enligt Orsholm 
(2001) uttrycka värdet i personkontinuiteten och syfta på känslomässigt stöd; att finnas 
där för en annan person, och kunna ge tröst, bekräftelse och trygghet. Enligt den 
feministiska teorin accepterar många kvinnor rollen som informella anhörigvårdare och 
omsorgspersoner, då det ger dem en viss psykologisk tillfredsställelse.  
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Hur omgivningen reagerar på anhörigvårdarnas arbete beror på vem som ger vården 
och omsorgen. De vårdande männen får samtliga uppskattning och positiva reaktioner 
från omgivningen för att de vårdar sina fruar, medan de kvinnliga anhörigvårdarna får 
frågan hur de orkar vårda sina män och hur länge. Genom att kvinnor, genom sin 
socialisering lärt sig omsorgsfärdigheter, utgår man ifrån att detta är kvinnans 
skyldigheter. För de kvinnliga anhörigvårdarna ses deras omsorg om den anhörige 
och hemmets skötsel, som en mera naturlig del av deras könsroll. Det kan också till 
viss del ha med kulturellt definierade regler att göra, om vad som är passande för 
kvinnor och för män.  
  
Genom att de vårdande männen tar på sig vård och omsorg för sin maka blir det mera 
tydligt för omgivningen, vilket också innebär att männen får mera positiv 
uppmärksamhet för sitt arbete. Det kan även ha med kvinnornas egna uppfattningar 
att göra. I Mossberg Sands undersökning (2002) framkom att kvinnorna över lag 
ansåg att omgivningen uppfattade det som självklart att de tog på sig vårdansvaret, 
men även att de själva ansåg det naturligt med detta ansvar.  
 
Att männen har fått positiva reaktioner på att de vårdar sina fruar, kan ha att göra med 
att det ur ett omsorgsperspektiv ses som en kvinnlig uppgift. Den vårdande makens 
arbete blir mera tydliggjort i och med att det inte har varit det gängse mönstret för 
maken förut. Att de manliga anhörigvårdarna får uppskattning för sitt vård och 
omsorgsarbete visar även en undersökning gjord av Orsholm (2001), där män 
uppmärksammades i högre grad för att de gav omsorg. En anledning som gavs var att 
de hjälpinsatser som de manliga anhörigvårdarna gjorde, syntes mer för att de inte 
hörde ihop med den manliga könsrollen.  
 
. 
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Relationen till den som vårdas   
 
Samtliga av de vårdande kvinnorna och männen beskriver att de, innan deras make 
eller maka insjuknade, hade ett bra eller mycket bra äktenskap, med närhet till 
varandra och en jämspelt relation med gemenskap. De har levt ett bra liv tillsammans i 
många år. Flera av både de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna beskriver att de 
hade en närhet till sin make eller maka och var mycket lyckliga tillsammans. Att 
anhörigvårdarna tidigare haft ett bra äktenskap att se tillbaka på kan förmodligen 
underlätta vården och omsorgen av den anhörige.  
 
Makan Rigmor berättar: 

Relationen mellan oss innan min man blev sjuk var mycket bra, så bra 
den kunde vara. Vi hade ett så bra äktenskap som möjligt. Vi 
respekterade varandra och mådde mycket bra tillsammans (K2).  

  
Maken David berättar: 

Vi hade en mycket fin relation. Vi var lyckliga och grälade aldrig på 
varandra. Greta och jag var mycket lyckliga tillsammans (M10). 

 
 
Förändring av relationen makarna emellan  
 
Från att ha levt ett liv tillsammans där man har delat vardagen ihop, i en känslomässig 
relation och haft en gemenskap, har relationen övergått i en asymmetrisk relation. 
Anhörigvårdarna beskriver en förändring av den känslomässiga relationen, där  
gemenskapen, närheten och sexualiteten har förändrats på grund av den anhöriges 
sjukdom eller funktionshinder. En del av anhörigvårdarna upplever dock fortfarande att 
de har en känslomässig relation. De anhörigvårdare vars anhöriga är dementa 
upplever dock mest den känslomässiga förändringen.      
 
Makan Signe berättar: 

Förhållandet har förändrats känslomässigt. Paul berör mig aldrig längre. 
Om jag kramar honom stelnar han till. Sexuellt finns det inget mellan oss 
längre. Jag tror inte att jag skulle klara det. Jag är mamma för det första, 
och har tidigare torkat honom i stjärten. Ja, det går bara inte. De 
känslorna finns gömda någonstans /…/ (K8). 
 

 
Den anhöriges förändring genom sin sjukdom eller funktionshinder 
 
Anhörigvårdarna beskriver att deras anhöriga var både händiga och hjälpsamma 
innan sjukdomen eller funktionshindret inträdde. Trots att det för flera av dem finns en 
vilja att hjälpa till klarar de inte av det, på grund av fysisk eller psykisk begränsning. 
För de anhöriga som är demenssjuka finns en initiativlöshet och ovilja på grund av den 
dementes sjukdom.  
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Makan Stina berättar: 
Lennart engagerar sig inte i någonting. Han kan inte föra en konversation.  
Ingen skulle förstå vad han säger. Han kan inte heller läsa längre. Om det 
är något skämt som är roligt säger han det om och om igen. Han kan även 
säga det till andra om vi är ute och promenerar. Han tar heller ingen del i 
om jag har varit och handlat och har 6-7 kassar. Då tar han bara en 
brödpåse i handen. Så var det inte förr (K9). 

 
De anhöriga har blivit helt och hållet, eller till stor del, beroende av den vårdande 
makan eller maken. Relationen dem emellan har omdefinierats.   
 
Maken Rolf berättar: 

Ja, Birgit har begränsade möjligheter. Hon kan inte laga mat, städa eller 
baka. Hon kan inte gå och handla eller handarbeta. Hon har blivit helt och 
hållet beroende av mig. Framför allt när hon ska utanför huset (M4). 

 
 
Bundenhet och isolering 
 
Bundenheten i vården och omsorgen i kombination med att det sociala umgänget har 
begränsats eller helt upphört, innebär en isolering för anhörigvårdarna och även de 
anhöriga. Att det sociala umgänget fortsätter även efter maken eller makans sjukdom 
eller funktionshinder, kan till viss del bero på hur vänner och bekanta hanterar den 
anhöriges förändrade situation. Vänner och bekanta kan dra sig undan för att de inte 
vet hur de ska förhålla sig till den anhörige. För vissa av anhörigvårdarna är det 
sociala umgänget nästan som tidigare. För andra består det enbart av barn och 
barnbarn, eller har helt och hållet upphört. En kvinna vars man är dement beskriver att 
hon känner sig som en änka trots att hennes man lever. Några av anhörigvårdarna har 
hittat olika strategier för att ha kvar sitt umgänge. En make och hans fru, som har en 
fysisk sjukdom och är funktionshindrad, deltar båda i en läscirkel, där man varje gång 
träffas hemma hos makarna. En av de kvinnliga anhörigvårdarna vars man är dement, 
för in samtalen på gamla minnen när de träffar sina vänner, så att även maken kan 
delta i umgänget.   
 
Makan Erna berättar: 

Genom att vi fortfarande har kontakt med våra vänner har vi ett socialt liv. 
Magnus har svårt för att kommunicera. Ibland blir det helt fel när han 
pratar. Jag känner mig okoncentrerad och lyssnar på honom för att rädda 
honom i de situationerna. Jag blandar mig i samtal som är mellan honom 
och andra. Jag har fortfarande kvar att jag vill hjälpa honom så att det blir 
bra. Jag för in samtalen på gamla minnen oss emellan, på det som var 
förr. Vi kan då ha en trevlig kväll tillsammans med våra vänner genom att 
Magnus minns. Jag har med tiden lärt mig vad han minns och vad han 
gärna vill tala om när han tänker tillbaka (K7).  
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Anhörigvårdarens egna upplevelser av att vårda  
 
De vårdande männen upplever mindre än de vårdande kvinnorna, att de har påverkats 
av vård och omsorgsarbetet. Endast en av männen upplever att han har blivit gammal 
och har åldrats. De vårdande kvinnorna beskriver att de alltid måste tänka på makens 
behov först. Att planera aktiviteter kan endast ske om de vet att det fungerar för 
maken. Några av kvinnorna beskriver tankar de har om framtiden, hur den ska bli och 
hur de ska orka fortsätta vårda sin make, när de själva blir äldre. Andra av kvinnorna 
beskriver att de har blivit gamla, sedan maken insjuknade, och en av kvinnorna 
upplever sig ha blivit mera aggressiv.  
.      
Makan Signe berättar: 

Jag upplever att jag har blivit aggressivare sedan Paul blev sjuk. Jag 
tänder fortare. I början grät jag bara, men numera är jag aggressiv istället. 
Jag går ut en stund och går och tänker högt. Sedan börjar jag känna 
positiva känslor. Jag vet att det inte hjälper att bli arg på Paul för jag får 
ingen respons (K8). 

 
Samtliga av de vårdande männen upplever att de gör så gott de kan i vården och 
omsorgen om sin maka, och ingen av dem har några skuldkänslor. Däremot upplever 
samtliga vårdande kvinnor, förutom en av dem, att de får skuldkänslor gentemot sina 
män i olika situationer. De kan hamna i konflikt vad gäller praktiska saker, bli irriterade 
eller stressade.   
 
Makan Rigmor berättar:  

Jag får skuldkänslor till och från till exempel i konflikter när det gäller 
praktiska saker. Jag har problem med det efteråt. Jag har svårt för att inte 
ha klarat av konflikten (K2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 36 -

Analys och diskussion 
 
De kvinnliga och manliga anhörigvårdarna beskriver att de, innan maken eller makan 
insjuknade, hade ett mycket bra eller bra äktenskap, vilket förmodligen kan ge en 
bättre utgångspunkt för uppkomna påfrestningar. För flertalet av dem är relationen 
dem emellan fortfarande bra, där det alltid har funnits en närhet, som har fortsatt även 
efter att makan eller maken har insjuknat. Andra av anhörigvårdarna har kommit 
varandra närmare genom den anhöriges hjälpbehov. För de anhörigvårdare, vars 
känslomässiga relation har förändrats genom den anhöriges sjukdom, eller 
funktionshinder, har en avsaknad av närhet och intimitet inträtt. 
 
Makarna har haft en lång livshistoria tillsammans. Genom den anhöriges sjukdom eller 
funktionshinder, förändras deras inbördes relation. En maktfördelning har inträtt i 
relationen, som har övergått från en jämlik relation till en beroenderelation. De 
kvinnliga anhörigvårdarna vars män är dementa, beskriver att de har förlorat sin 
samtalspartner. Den vardagliga samvaron makarna emellan finns inte längre. Den 
förändrade personligheten är dock det som upplevs som mest betungande. Den 
person de en gång gifte sig med, kan de inte längre föra ett vardagligt samtal med, 
vilket ger en känsla av maktlöshet, frustration, ilska, sorg och saknad.  
 
För de, vars män eller fruar har en fysisk sjukdom eller funktionshinder, har det sociala 
livet och isoleringen förändrats mest för de vårdande kvinnorna. De vårdande männen 
upplever inte på samma sätt att de har isolerats lika mycket som de kvinnliga 
anhörigvårdarna. De vårdande kvinnorna saknar framför allt det sociala umgänget, 
som har begränsats eller helt och hållet upphört. Kvinnorna tycks ha större behov av 
socialt umgänge än männen, vilket också framkom i en undersökning av Motevasel 
(2002) där kvinnorna var mer relationsinriktade än männen. Dehlin mfl (2000) nämner  
att  för  män är oftast makan den förtrogna och bästa vännen, medan kvinnor inklu-
derar förutom maken, även andra personer i umgängeskretsen. Detta kan enligt min 
uppfattning bero på att kvinnor är mera bundna i sitt vårdarbete, vilket kan öka 
behovet av socialt umgänge.   
 
Den anhöriges sjukdom eller funktionshinder inverkar på hur man kan fortsätta sitt 
umgänge med släkt och vänner. Förändrade möjligheter att ha ett fortsatt socialt 
umgänge kan resultera i att umgänget utarmas (Mossberg Sand 2000).  Att släkt och 
vänner slutar att höra av sig, kan bero på att de inte vet hur de ska förhålla sig 
gentemot den anhörige, eller har svårt för att se hur han eller hon har förändrats 
genom sin sjukdom. Det kan också innebära att anhörigvårdaren själv upplever 
svårigheter med den anhöriges förändring, och kanske skäms över makens eller 
makans beteende. Anhörigvårdaren kan också ta på sig ansvaret för att den anhörige 
inte ska göra bort sig, eller inte kan delta i det sociala umgänget. Gemensamma 
minnen med gamla vänner kan få en ökad betydelse, när man inte på samma sätt 
som tidigare, kan umgås i ett socialt nätverk.  
 
De kvinnor vars män är dementa känner sig mer ensamma. Trots tvåsamheten 
upplevs den ändå som en ensamhet. De upplever att det har skett en känslomässig 



 - 37 -

förändring av förhållandet, genom männens oförmåga att känna och visa känslor. De 
kvinnliga anhörigvårdarna upplever att de har blivit mamma istället för maka för sin 
man. I förhållande till sin demente make har de intagit en mera moderlig roll. I 
Grafströms (1994) undersökning framkom att en del av kvinnornas relationer med sina 
dementa män, påminde om ett moderligt förhållande till ett beroende barn. 
 
Genom vården av makan eller makan, upplever de vårdande männen och kvinnorna, 
att den anhörige har blivit beroende av sin vårdande maka eller make. Kvinnorna 
upplever att de genom vården av den anhörige, kommit sina män närmare, genom 
männens beroendesituation. Männen upplever ingen större skillnad, utan anser att de 
har varit nära varandra hela tiden. 
 
De vårdande kvinnorna, förutom en av dem, känner skuldkänslor i vården av sin 
make, till skillnad från de manliga anhörigvårdarna, där ingen av dem känner några 
skuldkänslor. Att de kvinnliga anhörigvårdarna upplever skuldkänslor till skillnad från 
de vårdande männen, kan bero på att de har egna krav på att göra ett så bra arbete 
som möjligt, och/eller upplever omgivningens krav, att kvinnor ska ställa upp och ta 
hand om anhöriga. Genom att de manliga anhörigvårdarna får uppskattning för sitt 
vård och omsorgsarbete, kan det innebära att de känner sig mer nöjda med detta 
arbete.   
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Förändrade roller makarna emellan  
 
Genom att bli anhörigvårdare för sin make eller maka, har det inneburit förändringar 
och begränsningar vad gäller makarnas inbördes roller. De vårdande männen upp-
lever sig fortfarande som män till sina fruar, bortsett från en av dem, som upplever sig 
ha bytt roll från make till anhörigvårdare. Däremot upplever flera av de kvinnliga 
anhörigvårdarna, att de har bytt roll från att ha varit maka till att bli anhörigvårdare. De 
kvinnliga anhörigvårdarna, vars män är dementa, upplever sig framför allt som 
mamma istället för maka till sin man.  
  
Makan Stina berättar: 

Lennart kallar mig ibland för mamma eller morsan. Jag upplever mig mer 
som mamma än maka. Jag får t ex säga till honom att han ska tvätta 
händerna och borsta tänderna. Jag får duka av efter honom. Jag tycker att 
det är mycket tråkigt att det har blivit så här. Sedan finns det inget annat 
att välja på (K9). 

 
 
Tidigare fördelning av arbetsuppgifter i hemmet  
 
Samtliga makar beskriver att de, innan maken eller makan insjuknande, hade en viss 
arbetsfördelning i hemmet. Vissa av makarna delade på allt arbete både inomhus och 
utomhus. 
 
Makan Karin berättar: 

Vi delade på allt arbete. Folke hjälpte till med att diska, städa och bädda. 
Vi delade på utearbetet. Folke hade bilen som sitt skötebarn. Han var 
duktig i snickeri, och jag stod för det mesta vad gällde målning och 
tapetsering och Folke var hantlangare (K1).  

 
För andra av makarna fanns en viss uppdelning av arbetsuppgifterna i hemmet, eller 
att vissa arbetsuppgifter gjordes gemensamt. 
 
Maken Rune berättar: 

Arbetsfördelningen i hemmet innan Berit blev sjuk var att vi delade på 
hushållsarbetet. Berit skötte matlagningen. Jag dammsög och tvättade 
fönstren. För övrigt hjälptes vi åt med att städa och handla (M5).  
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Övertagande av den anhöriges arbetsuppgifter  
 
Genom maken eller makans sjukdom, har den vårdande makan eller maken fått 
överta även de sysslor som den anhörige skötte tidigare, eller som de delade på.   
 
Makan Karin berättar: 

Jag har ansvaret för arbetet inomhus, ekonomin, trädgården, huset och 
bilen. Folke kan inte ens hälla upp en kopp kaffe själv längre (K1). 

 
Maken Göte berättar: 

Jag sköter allting hemma. Jag lagar mat, handlar, städar och tvättar. Jag 
vattnar till och med blommarna som Inga aldrig glömde tidigare (M11).   
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Analys och diskussion 
 
Anhörigvårdarna har fått både en kvinnlig och manlig roll, då hon eller han även får 
göra det arbete som den anhörige skötte tidigare. Genom att kvinnorna framför allt 
haft huvudansvaret för familjens omsorg och tillsyn, betraktas omsorgen och hushålls-
arbetet vara ett kvinnoarbete. Kvinnorna är välbekanta med hemmets sysslor och har 
haft vardagliga och inarbetade arbetsuppgifter. I och med att de får ett vårdansvar för 
sin make, åtar de sig även ett omsorgsansvar utöver det löpande hushållsarbetet.  
 
Det feministiska perspektivet hävdar att kvinnan har en underordnad roll i familjen, 
vilket inte stämmer i min studie, då de kvinnliga anhörigvårdarna beskriver en mer 
jämlik relation med en viss uppdelning av hemmets arbetsuppgifter. I och med att 
männen, före makans insjuknande, tagit del av hemmets sysslor eller delat på 
arbetsuppgifterna, ter sig inte dessa uppgifter som helt okända för dem. Det är rimligt 
att anta att det har underlättat deras nya situation. Flera av de vårdande männen 
beskriver också att deras fäder deltog i hemmets hushållsarbete. För det arbete som 
de manliga anhörigvårdarna inte klarar av själva, tar de hjälp av sin maka, som t ex i 
matlagning eller hittar andra strategier för. Härigenom får de en gemensam 
arbetsallians. 
 
I de vårdande männens beskrivning av vård och omsorgsarbetet nämner de även de 
praktiska arbetsuppgifter de gör i hemmet. Härigenom synliggörs de manliga hjälp-
insatserna mera tydligt, då de oftast inte hört ihop med mannens tidigare traditionella 
mansroll. Enligt tidigare studier (Orsholm 2001) var män mer benägna att betrakta 
hemmets arbetsuppgifter som en del av den omsorg de gav, då det för dem tidigare 
varit kvinnans arbetsområde. 
 
Enligt den feministiska teorin accepterar många kvinnor rollen som informell vårdare 
och omsorgsperson, då det ger dem en viss psykologisk tillfredsställelse. Min studie 
visar ingen skillnad i de kvinnliga och manliga anhörigvårdarnas uppfattning om att 
vara behövda. Hur rollerna makarna emellan har sett ut tidigare, före den anhöriges 
sjukdom eller funktionshinder, har förmodligen en betydelse. När roller som skapats 
under ett långt liv tillsammans förändras, kan det bidra till osäkerhet och förvirring. Att 
hitta en ny roll utifrån nya förutsättningar kan vara en utmaning.  
 
De kvinnliga och manliga anhörigvårdarna skiljer sig åt i fråga om förändring av roller. 
De kvinnor, vars män har en fysisk sjukdom eller funktionshinder, upplever främst att 
de att de har bytt roll från att ha varit maka till att bli anhörigvårdare. Samtliga av de 
kvinnliga anhörigvårdarna, vars män är dementa, upplever att de har bytt roll från att 
ha varit maka till att bli mer av en mamma för sin make. Det är rimligt att anta att 
kvinnorna, genom vården av sina män, får en mera moderlig roll. De vårdande 
männen upplever inte på samma sätt denna rollförändring.   
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Sammanfattning och slutsatser  
 
Syftet med undersökningen var att få svar på hur kvinnliga och manliga anhörig-
vårdare uppfattar sin situation, och vilken inverkan det har på relationen makarna 
emellan, och deras inbördes roller, samt om det skiljer sig åt beroende på den 
anhöriges sjukdom. 
 
I min undersökning framkom att, när det gäller vårdsituationen, finns det två sätt att bli 
anhörigvårdare på. Dels kan det ske plötsligt genom att ens anhörige drabbas av en 
akut sjukdom, eller successivt genom att den anhöriges sjukdom förvärras med tiden. 
Den nya livssituationen innebär ett nytt sätt att förhålla sig till tillvaron, både för 
anhörigvårdaren och den anhörige. Genom den anhöriges sjukdom eller funktions-
hinder, begränsas det sociala livet, vilket skapar en bundenhet och en viss isolering. 
Även relationen till den vårdande makan eller maken har förändrats, och övergått i en 
asymmetrisk relation.  
  
Rollmässigt har det också skett förändringar makarna emellan. Den ena maken eller 
makan, har blivit beroende av den andra maken eller makans vård och omsorg. 
Makarnas tidigare roller och ansvarsfördelning, har övergått i den vårdande makan 
eller makens ansvar. Förutom det löpande hushållsarbetet samt vården och omsorgen 
om den anhörige, har den vårdande makan eller maken övertagit den anhöriges 
tidigare arbetsuppgifter. Makarnas relation med ett långt liv tillsammans, gör 
förmodligen att de trots stor arbetsbörda, orkar fortsätta vårda sin make eller maka. 
 
I min studie framkom vissa skillnader mellan de anhöriga som har en fysisk sjukdom 
eller funktionshinder, och de som har en demenssjukdom. Förändringen i makarnas 
relation har framför allt visat sig bland de vars anhöriga har en demenssjukdom, 
genom en förminskad eller avsaknad av intimitet och känslomässigt engagemang, en 
initiativlöshet, men även förmågan att kommunicera eller komma ihåg. De fruar vars 
män är dementa, upplever samtliga att de har bytt roll från att ha varit maka till att ha 
fått en mera moderlig roll. De vårdande männen, vars fruar är dementa, upplever inte 
på samma sätt denna förändring gentemot sin maka. En anledning kan vara att 
kvinnor av tradition, tar på sig ett större ansvar för vård och omsorgsarbetet, och att 
det förväntas av dem att göra detta. De anhörigvårdare, vars anhöriga har en fysisk 
sjukdom eller funktionshinder, upplever framför allt en större fysisk belastning såsom 
tunga lyft, vändningar, påklädning samt hjälp med den personliga hygienen. Vad som 
skiljer dessa makar, från de vars anhöriga har en demenssjukdom, är att de 
fortfarande lever i en känslomässig relation där de kan kommunicera med varandra 
om livets vardagliga händelser. Det som samtliga anhörigvårdare har gemensamt, är 
att det som de anser som viktigast, är att få fortsätta bo tillsammans och ge sin make 
eller maka så bra vård och omsorg som möjligt.  
 
Den traditionella synen på familjen är att hemmets arbetsuppgifter är uppdelade i 
kvinnliga och manliga ansvarsområden. Kvinnor förväntas ta ansvar för anhörigas 
omvårdnad, medan det inte är lika självklart att männen tar på sig denna roll. Den 
feministiska teorin anser inte att denna traditionella familjesyn är biologiskt betingad, 
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utan anser att den är mer social och kulturell. Min studie stöder det feministiska 
perspektivet. I min förförståelse hade jag uppfattningen, att i den åldersgrupp som jag 
har vänt mig till, skulle de manliga anhörigvårdarna inte uppleva vård och 
omsorgsarbetet så naturligt och självklart. En förklaring till detta kan vara att samtliga 
av de intervjuade kvinnorna har förvärvsarbetat under lång tid, vilket gjort att deras 
män tagit del av hemmets sysslor, då de har ansett det som naturligt att hjälpa 
varandra.    
 
De kvinnliga och manliga anhörigvårdarna skiljer sig åt i fråga om relationen makarna 
emellan. De kvinnliga anhörigvårdarna vars anhöriga är dementa, uttrycker mer än de 
manliga anhörigvårdarna, framför allt avsaknaden av en samtalspartner. De skiljer sig 
också åt i fråga om att inte lämna sina män utan uppsikt, vilket de vårdande männen 
kan. De män som vårdar sina fruar som är dementa kan däremot lämna dem korta 
stunder. En anledning kan vara att kvinnor mer än män upplever en känslomässig oro 
när de inte har full kontroll över situationen. 
 
För flertalet av makarna har det alltid funnits en närhet, som har fortsatt även efter att 
maken eller makan blivit anhörig och beroende av vård och omsorg. För andra av 
makarna har den anhöriges vårdbehov inneburit att de kommit varandra närmare. För 
de vars anhöriga är dementa har det inträtt en känslomässig förändring genom den 
anhöriges oförmåga att känna gemenskap och närhet.  
 
Begränsningen av det sociala umgänget har förändrats framför allt för de kvinnliga 
anhörigvårdarna som upplever sig isolerade. För de anhörigvårdare, vars anhöriga är 
dementa har både de kvinnliga och manliga anhörigvårdarna blivit socialt begränsade, 
isolerade och flertalet upplever att vännerna har svikit.     
 
Det som upplevs som positivt för samtliga anhörigvårdare är att få fortsätta bo 
tillsammans, trots den anhöriges sjukdom eller funktionshinder. Det upplevs också 
positivt att kunna känna att den anhörige har det så bra som möjligt. Vad som däremot 
anses som negativt är framför allt bundenheten, liksom att ensam ha hela ansvaret 
och fatta alla beslut själv. Det arbete som tidigare sköttes i hemmet av den anhörige, 
eller av makarna tillsammans, måste nu skötas av anhörigvårdaren ensam. Från att 
ha delat vardagen och varit i en tvåsamhet har vardagen övergått i en ensamhet, 
framför allt för de anhörigvårdare vars anhöriga är dementa, då de inte kan samtala 
om vardagliga problem och situationer. Den anhöriges sjukdom har resulterat i att den 
samtalspartner man hade tidigare inte finns mentalt längre, då den anhörige inte kan 
kommunicera eller komma ihåg. Flera av de kvinnliga anhörigvårdare, vars män är 
dementa, upplever att de har bytt roll från att ha varit maka till att bli mamma för sin 
man, vilket kan innebära en sorg som kan vara svår att acceptera. 
 
Att vårda sin anhörige under dagen innebär att det är extra viktigt att få möjlighet att 
sova på nätterna. För flera av de kvinnliga anhörigvårdarna sker vårdandet inte enbart 
på dagtid utan även nattetid, genom att deras anhörige behöver vändas, eller vänder 
på dygnet och tror att det är dag istället för natt. Att konstant bli väckt i sin sömn 
innebär en extra påfrestning i vården.  
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För att allt ska kunna fungera behöver vardagen inrutas i tider som ska hållas för att 
allt ska hinnas med under dagen. Tider ska passas för medicinering, måltider, 
färdtjänst, dagverksamhet, rehabilitering och läkarbesök. Varje händelse som stör 
dagens planering medför oro och stress för att anhörigvårdaren inte ska hinna det som 
behöver göras. Vad som också upplevs som psykiskt stressande är alla frågor som 
anhöriga som är dementa upprepar under dagens gång. Att svara på samma frågor 
gång på gång under en hel dag påverkar psyket negativt och gör att vårdsituationen 
upplevs än mer arbetsam. Att den anhörige som är dement försvinner hemifrån är 
också en mycket stressfylld situation, framför allt då maken eller makan inte kan 
meddela sig om var han eller hon bor.  
 
Att vårda sin anhörige upplevs olika av omgivningen. De manliga anhörigvårdarna får 
uppskattning för att de vårdar sina anhöriga, jämfört med de kvinnliga 
anhörigvårdarna, där omgivningen upplever det naturligt att de vårdar eller undrar hur 
länge de ska orka vårda sina anhöriga. En anledning kan vara att de vård och 
omsorgsinsatser som männen ger sina fruar syns mer för att de inte hör ihop med den 
manliga könsrollen. För de kvinnliga anhörigvårdarna, ses deras omsorg om den 
anhörige och hemmets skötsel, som en mera naturlig del av deras könsroll. Genom 
makens rollförändring blir det mera tydligt för omgivningen, vilket innebär att männen 
får mera respons för sitt arbete jämfört med de kvinnliga anhörigvårdarna.  
 
Att vara anhörigvårdare innebär både ett fysiskt och psykiskt tungt arbete, vilket enligt 
min mening, fordrar mycket stöd från kommunernas sida genom bl a avlösning och 
avlastning i olika former, men även möjlighet till råd och stöd i vårdarrollen. Att få 
ekonomisk ersättning är viktigt att erhålla, då det är ett bevis på att anhörigvårdaren 
gör ett betydelsefullt arbete. I studien framkom även önskemål, att i initialskedet av 
den anhöriges demenssjukdom, få kunskap om sjukdomen och förhållningssätt 
gentemot den anhörige. 
 
Sett ur ett framtidsperspektiv, hur kommer det framtida anhörigstödet att se ut? 
Kommer det att ha en annan utformning, och vilken betydelse kommer anhörigstödet 
att ha för att motivera människor att åta sig detta ansvarsfulla vård och omsorgs-
arbete? Enligt ekonomiska beräkningar sparar anhörigvårdare in stora belopp årligen 
åt våra kommuner genom att vårda sina anhöriga, vilket bl a framkom i en rapport från 
Socialstyrelsen (2002-124-5). Även Demensförbundet kom i en enkätundersökning 
fram till att staten sparar in minst 200 miljoner årligen på att de demenssjuka vårdas i 
hemmet. Denna kostnad är i realiteten betydligt högre, då beräkningarna enbart gjorts 
på de anhörigvårdare som besvarat enkäten  www.demensforbundet.se. I dagsläget 
vårdas ca 70 % av de dementa i hemmet (Socialmedicinsk tidskrift 2002).  
 
Den demografiska utvecklingen pekar mot att det blir alltfler äldre i samhället, enligt  
Thomas Lind, ekonomiprofessor vid Institutet för framtidsstudier, vid Uppsala 
universitet (Göteborgs Posten 2003-04-20). Enligt honom kommer det att behövas en 
utökning av åldringsvårdens resurser, då det mot slutet av 2010-talet beräknas bli en 
anstormning av 40-talister, som behöver plats på äldreboenden. Linds beräkningar 
visar att det år 2023 kommer att finnas två yrkesverksamma personer på varje 
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pensionär. Det kommer även att innebära ökade krav på att anhörigvårdare och äldre 
själva blir tvungna att lösa vårdbehovet för sina anhöriga (Vårdalstiftelsen 1999). 
Enligt Johansson (2001) blir det viktigt att framöver integrera anhörigstödet för att få 
en helhetsbild av familjen och dess sociala nätverk. Den kommunala hjälpen behöver 
anpassas till sammanhang och situationer, och att arbetet integreras med en utveck-
ling av stödet till anhörigvårdare som en naturlig del av den kommunala vården och 
omsorgen.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide     
 
Bakgrundsdata  

1. Är du kvinna eller man? 
2. Vilket år är du född? 
3. Vilket år är den du vårdar född? 
4. Är du gift med den du vårdar? 
5. Har ni barn tillsammans? 
6. Vilken sjukdom/funktionshinder har den du vårdar? 
7. Hur länge har du vårdat din anhörige? 
8. Har du och din anhörige varit förvärvsarbetande? Om ja, med vad? 

 
Vårdsituationen 

9. Hur gick det till när du blev anhörigvårdare? 
10. Är det något du hade velat ha annorlunda i samband med din anhöriges insjuknande? 
11. Vad hjälper du din anhörige med (fysiskt, psykiskt, socialt)? 
12. Vad anser du är den största förändringen som har skett i ert liv i och med att du blev 

anhörigvårdare för din anhörige? 
13. Kan du sova ostört om nätterna? 
14. Kan du lämna din anhörige utan uppsikt? 
15. Vad upplever du som positivt med att vårda din anhörige? 
16. Vilken är den mest stressfyllda situationen i ditt anhörigvårdarskap? 
17. Hur har omgivningen reagerat på att du vårdar din anhörige? 
18. Vad är det viktigaste du gör för din anhörige? 

 
Din relation till den du vårdar 

19. Hur såg er relation ut innan din anhörige blev sjuk eller funktionshindrad? 
20. Har ert förhållande förändrats sedan du blev anhörigvårdare för din make/maka? 
21. Har din anhörige förändrats genom sin sjukdom eller funktionshinder? Om ja, på vilket 

sätt? 
22. Har ert sociala liv förändrats genom din anhöriges sjukdom eller funktionshinder? 
23. Upplever du att anhörigvårdandet gjort att du och din anhörige kommit varandra eller 

tvärtom? 
24. Upplever du att du har förändrats sedan din anhörige blev sjuk eller funktionshindrad?  
25. Förekommer det att du får skuldkänslor om du känner dig otillräcklig i vården av din 

anhörige? 
 
Förändrade roller  

26. Upplever du att du har bytt roll från att ha varit maka/make till att bli anhörigvårdare? 
27. Hur var fördelningen mellan dig och din anhörige vad gäller praktiskt arbete i hemmet 

innan din anhörige blev sjuk? 
28. Har du blivit tvungen, i din vårdarroll, att även ta hand om de sysslor din anhörige 

skötte tidigare? 
 
Tack för din medverkan 
Christina Hilding 


