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Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att undersöka manliga anhörigvårdares beskrivningar och upplevelser  
i samband med hustruns sjukdom. Genom att kontakta en kommunal tjänsteman kom vi i 
kontakt med en grupp män som träffas regelbundet i kommunens regi. Intervjuer har skett 
med fem manliga respondenter som vårdar eller har vårdat sin fru. Antal år som männen har 
vårdat sin fru är mellan två och ett halvt år till nio år. Genom att använda rollteoribegreppet 
samt copingbegreppet beskrivs männens förändrade roller samt deras sätt att hantera sin 
förändrade vardag. Även frågan om hur det informella - och formella stödet upplevs av 
männen diskuteras. Informellt stöd är oavlönat och utförs ofta av en närstående medan 
formellt stöd utförs av avlönad personal inom vård och omsorgsyrkena. I studien framkommer 
att männen själva inte upplever sig som anhörigvårdare samt att det stöd som upplevs som 
störst är det stöd som genereras från vänner och bekanta. Männens behov av stöd i form av 
anhöriggrupper som anordnas i kommunens regi är individuella men vissa likheter kan dras 
med resultat i den tidigare forskning som presenteras i studien. 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine male caregiver’s descriptions and experiences that 
occurred in connecting with their wives illness.  By contacting a social worker we were able 
to get in contact with a group of men who regularly met in groups that were arranged by the 
community. Interviews took place with five male respondents who are caring or have cared 
for their wives. Number of years men had been cared for their wives was between two and a 
half year and nine years. By using the theoretical frames role theory and coping strategies it 
will describe the changing roles of the men and their ways of dealing with their now everyday 
changing. Although the question of informal and formal support was experienced by the men 
were discussed.  Informal assistance is unpaid and is often performed by relatives, while 
formal support is carried out of paid stuff in healthcare professions. The study found out those 
men does not perceive themselves as caregivers and that the one they felt most support from 
was generated from friends and acquaintances. Men needs of support from the arranged 
groups were individual, but some similarities can be drawn with the results of the previous 
research presented in this study.  
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Förord 
Vi vill tacka våra respondenter och de kommunala tjänstemän som befinner sig i den 
verksamhet vi har undersökt. Tack för ni har tagit er tid och varit oss behjälpliga. Vi vill även 
tacka andra som stöttat oss under arbetets gång. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle när den offentliga äldreomsorgen krymper får anhöriga ta ett större ansvar i 
rollen som vårdgivare. Eliasson (1996) påtalar att i mitten på 1990- talet utfördes två 
tredjedelar av omsorgsarbetet av en närstående och så ser även situationen ut 2009. Familjen 
och anhörigas insatser för de äldre har länge försummats i den offentliga debatten men idag 
uppmärksammas anhörigas insatser och deras behov av stöd. Först 1998 blev anhöriga 
omnämnda i Socialtjänstlagen där det stod att kommunen bör hjälpa anhöriga. Den 1 juli 2009 
har lagtexten ändrats från bör till skall. Det är kommunernas skyldighet att ge stöd till 
anhöriga som nu har förtydligats genom en ändring i socialtjänstlagen. Kommunal hälso- och 
sjukvård och socialtjänst har en skyldighet att erbjuda ett individuellt anpassat stöd till 
anhöriga, arbeta för att respektera och samarbeta med anhöriga. Målet med stödet till anhöriga 
har tillkommit för att minska deras belastning, förebygga ohälsa, tillhandahålla dem med 
kunskap och information som de har behov av samt att ge dem ett erkännande för den viktiga 
arbetsinsats de gör. Socialtjänstlagen 5 kapitlet 10 § ”Socialnämnden skall genom stöd och 
avlösning underlätta för den som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre som 
har funktionshinder” (SFS, 2009:549). 

Vem är en anhörig och när blir man en anhörig? Oftast är anhöriga förenade med blodsband 
och juridiska band till skillnad från närstående som kan vara till exempel grannar och bekanta. 
När övergår den vardagliga omsorgen om varandra till att bli en vårdande omsorg där den ena 
parten hamnar i beroendeställning gentemot den som vårdar? Vårdsituationen har ofta pågått 
en längre tid innan den som vårdar blir medveten om sitt arbete som anhörigvårdare (Jeppsson 
Grassman, 2001). Anhöriga kan delas in i tre olika grupper: hjälparna, omsorgsgivarna och till 
sist anhörigvårdarna är den grupp som ligger till grund för denna studie. Anhörigvårdarna ger 
hjälp dagligen eller flera gånger i veckan till en anhörig inom det egna hushållet (Sand 2007). 
Anhöriga som kategori kan utgöras av många olika personer och det finns inga yttre kriterier 
för vem en anhörig är. Det kan vara en man eller kvinna, ung eller gammal, en familjemedlem 
eller en mindre närstående släkting. En anhörig kan vara yrkesarbetande eller en person med 
mera tid, bo nära eller långt ifrån (Berg, 1997).  Anhörigvårdaren kompenserar de förmågor 
som hjälpmottagaren saknar. De två vanligaste relationsformerna när det gäller anhörigvård är 
vuxna barn och gamla föräldrar samt make och makarelationen (Sand, 2007). Respondenterna 
i denna studie har genomgått ett antal rollförändringar i samband med sin nuvarande situation. 
Tornstam (2005) hävdar att i åldersrelaterade stadier ställs det skilda rollförväntningar och 
dessa förväntningar stämmer överens med vad som är funktionellt i samhället. I samband med 
övergången från en roll till en annan roll kan det leda till sociala vinster och sociala förluster. 

I vård och omsorg fördelas ansvaret för de äldre mellan formell omsorg som är avlönad och 
utförs av anställda inom offentlig vård och omsorg samt informell omsorg som är oavlönad 
och utförs av familj- och vänskapskretsen. (Nilsson Motevasel, 2002). Från början kom 
förslag med att starta anhöriggrupper i kommunerna från Socialstyrelsen, nu finns det olika 
former för att stötta och hjälpa anhöriga som vårdar en närstående. Anhöriga har ofta ett tungt 
ansvar i vården av personer med funktionsnedsättningar och utgör ett nödvändigt måste som 
grund för samhällig vård och omsorg. I den undersökta kommunen bedrivs stöd till anhöriga 
som vårdar en närstående via anhöriggrupper i kommunal regi. Sedan ett par år tillbaka 
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bedrivs en anhöriggrupp som riktar sig till män. Vem utgör grunden i vård och omsorg och 
vem står för de kompletterande uppgifterna, är det familjen eller är det samhället?  

1.2 Problemformulering 
Då samhället minskar sin ansvarsroll i den sociala välfärden tvingas anhöriga och även 
frivilligorganisationer att ta ett större ansvar för sina sjuka närstående. Sand (2007) hävdar att 
närstående inte kan tvingas till ett omvårdnadsansvar som hon eller han inte är beredd att ta 
eller klara av. Anhörigas insatser ska bygga på frivillighet, det är dock troligt att en del 
anhörighjälp bygger mer på tvång eller pliktkänsla än på frivillighet (a.a.). I Sverige har den 
offentliga sektorn byggts upp för att tillgodose hjälpbehov i hemmet. Anhöriga är en 
förutsättning för att gruppen äldre med omfattande vårdbehov ska kunna bo kvar hemma samt 
att de anhöriga även står för majoriteten av vård och omsorg. Vi kan konstatera att 
anhörigvårdare till sjuka närstående utför ett stort och icke avlönat arbete och samhällets 
åtgärder är en komplettering till anhörigvårdares insatser. Fortfarande finns lite kunskap om 
manliga anhörigvårdares situation och deras egna tankar om hur hjälpinsatser ska utformas. 
Den offentliga hjälpen måste ta tillvara och bygga på anhörigas individuella önskemål och 
behov, lösningarna får inte vara generellt grundade utan bör utvecklas och varieras efter 
enskilda behov.   

2. Syfte & frågeställningar 
Studiens syfte är att genom en kvalitativ studie analysera makerollens förändrade innehåll vid 
hustruns sjukdom och behov av personliga hjälpinsatser. Syftet genererar följande 
frågeställningar:  

1. Vilka förändringar i vardagslivet beskriver respondenterna i rollen som anhörigvårdare? 

2. Vilket informellt stöd upplever respondenterna att de får i rollen som anhörigvårdare? 

3. Vilket formellt stöd upplever respondenterna att de får i rollen som anhörigvårdare? 

2.1 Centrala Begrepp 

2.1.1. Anhörigvårdare  
Jeppsson Grassman (2001) definierar anhörigvårdare som en person som är sammanboende 
med den som vårdas.  Anhörigvårdaren kompenserar förmågor som hjälpmottagaren på grund 
av sjukdom och funktionsnedsättningar saknar. Kompensationen kan bestå av daglig hjälp 
med omvårdnad, praktiska sysslor samt att finnas tillgänglig större delen av dygnet. 

2.1.2. Informellt stöd och formellt stöd 
Omsorg definieras som informellt och formellt stöd. Informell omsorg där ingen betalning 
utgår utförs av och inom familje- och vänskapskrets. Formell omsorg är avlönad och utförs av 
anställda inom offentlig vård- och omsorgsyrken. (Nilsson Motevasel 2002). 
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3. Vetenskapliga studier på området  
I detta avsnitt behandlas vetenskapliga studier inom området anhörigvård, rollförändringar 
samt formell och informell omsorg. Ett nationellt och internationellt perspektiv har beaktas. 

Sanders och Power (2009) hävdar att män har fått en större roll i vårdandet av sina anhöriga 
med kroniska sjukdomar. Män genomgår flera rollförändringar som en konsekvens av sin 
makas sjukdom. Sedan början av 1990-talet har det uppmärksammats att manliga vårdare till 
personer med kroniska sjukdomar inklusive demens har ökat. Manliga anhörigvårdare 
använder sig av strategier för att underlätta i vardagen. Strategierna påverkas av deras 
livserfarenhet, könsroll, det sociala mönstret och förväntningar de har inför sin pension (a.a.). 

Sand (2007) refererar till Horowitz (1985) som har kategoriserat de påfrestningar som är 
vanligast förekommande för de som ger informell vård. Känslomässig börda och stress kan 
innebära dåligt samvete för att inte göra tillräckligt och i längden kan sådan stress leda till 
depression och ångest. Begränsningar i tid och handlingsutrymme som till exempel 
förändrade vardagsrutiner, mindre egen tid men även att mer långsiktiga livsplaner kan 
ändras. Trots negativa upplevelser finns det också positiva sidor. Det kan vara känslor av 
tillfredsställelse och ökad självrespekt som grundas i vetskapen om att man tar ett ansvar och 
klara av en svår privat situation (a.a.). 

Sanders och Power (2009) påtalar att manliga anhörigvårdare lika väl som kvinnliga 
anhörigvårdare kan uppleva depression, sorg, stress, belastning och att detta kan leda till egna 
behov av hjälp av informella och formella stödjande nätverk. Det har framkommit att män 
inte upplever symtomen i lika stor utsträckning som kvinnor. Män är starkt engagerade i 
vården av sin hustru och skapar samt upprätthåller en varaktig känsla av respekt som sedan 
omvandlas till en stark hängivenhet för omvårdnaden. Även andra känslor påtalas så som 
ilska, sorg och frustration och att de känslorna har en betydande roll i hur män orkar fortsätta 
vårda sin hustru. Trots alla förändringar som sker önskar männen att livet med hustrun ska 
fortsätta vara så normalt som möjligt i den äktenskapliga relationen. Stuart-Hamilton (1995) 
menar det ofta kan vara utomstående som upptäcker ett sjukdomstillstånd medan anhöriga och 
närstående ibland kan försena en sjukdomsdiagnos genom att hitta andra förklaringar till 
sjukdomssymtomen. Ofta kommer symtom smygande och en del symtom förklaras med det 
naturliga åldrandet (a.a.). 

Sand (2007) hävdar att tungt arbete är utmärkande för många anhörigvårdares situation. Till 
skillnad från omsorgspersonal kan inte anhörigvårdaren gå ifrån sitt arbete, arbetsdagen har 
inget slut om man är sammanboende med den man vårdar. Arbetet som anhörigvårdare utför 
är ofta fysiskt och psykiskt betungande. Vårdandet kan leda till ensamhet och isolering genom 
ett ”dygnet runt” ansvar för den vårdbehövande. Anhörigvårdarna lever ofta under stor press 
och det ställs krav på dem från flera håll. Många känner sig isolerade, trötta och har svårt att 
få vila. För män är det sociala nätverket ett viktigt stöd vid vårdsituationen som präglas av 
bundenhet och tvång. Den anhörige kan uppleva ett ”inre tvång” eller tryck från omgivningen 
som får den anhörige att känna att han eller hon inte kan avstå från att ta på sig uppgiften som 
vårdare. Dessa känslor och upplevelser kan få negativa återverkningar på den vård och 
omsorg som ges. En utmärkande del i anhörigvård är att arbetet ofta utförs av samma person 
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vilket gör att tidsdimensionen är av stor betydelse. Vård och omsorgsarbete har den 
karaktären att det inte alltid går att planera tidsmässigt. Den tidigare relationen mellan 
anhörigvårdaren och den hjälpbehövande kan antas ha betydelse för både situationen och 
upplevelsen av att vara anhörigvårdare (a.a.).  

Sand (2007) påtalar att vara anhörigvårdare i en maka- makerelation kan innebära att maken 
utöver omsorgsarbetet även får ta över den sjuke makans uppgifter och ansvar i hemmet. Det 
kan även innebära att den tidigare relationen förändras och mer och mer övergår till att bli en 
”vårdarrelation”. Vård i familjen utförs i den privata sfären och är därmed tämligen osynlig 
för andra. Arbetet blir en livsstil som ofta kan innebära att vårdaren isoleras från omvärlden 
(a.a.). 

Morrisey, E (refererad i Stuart Hamilton 1995) påtalar att det finns gott om forskningsresultat 
som visar att anhöriga löper större risk för depression, stress och andra hälsoproblem till följd 
av vårdandet. 

Sanders och Power (2009) påtalar att män uttrycker skuld för hur deras relation med hustrun 
fungerat tidigare och att de nu använder vårdandet för att återgällda hustrun och skapa en 
relation baserad på ömsesidighet. Männen vill bevara hustruns värdighet och hålla dem 
sysselsatta i aktiviteter och sociala händelser men förändringen i vardagslivet gör att livet nu 
kretsar kring det oväntade. Manliga anhörigvårdare tar emot viss formellhjälp som 
komplettering till sina anhörigvårdande sysslor. Denna hjälp innefattar inte något emotionellt 
stöd gällande deras roller och relationer. Män avhandlar emotionella och psykologiska 
effekter av anhörigvårdandet individuellt och vill inte dela med sig av sina tankar och känslor 
med andra även om de befinner sig i en anhöriggrupp som består av enbart män. 
Socialarbetare har ett viktigt ansvar för att hjälpa de manliga anhörigvårdarna att hitta bra sätt 
att dela med sig och reflektera över sina känslor som rollen medför. Ämnen som intimitet, 
skuld, sorg och ilska är svåra ämnen att diskutera både för männen och för socialarbetare 
(a.a.). 

Enligt Baker och Robertsson (2008)  har omvårdnad traditionellt beskrivits som en kvinnlig 
verksamhet och att kvinnor i allmänhet tar på sig omvårdnadsrollen oftare och mer än vad 
män gör. Den demografiska befolkningsutvecklingen leder till att män får ta en allt viktigare 
roll som vårdare trots att omvårdnad ses som en kvinnlig aktivitet. Det finns lite förståelse för 
hur män klarar av omvårdnadsbiten. I takt med att befolkningen ökar och lever längre 
kommer fler personer att drabbas av kroniska sjukdomar och demens vilket medför ökat 
omvårdnadsbehov och en påverkan för livspartnern. Demensvård kräver mer tid av 
anhörigvårdare än vad andra kroniska sjukdomar gör. Ökade familjekonflikter, inskränkningar 
på vårdarens karriär och fritid är påtalade följder för den som kommer att vårda en nära 
anhörig. Män vill vara mer självständiga i rollen som anhörigvårdare, de klarar sig mer på 
egen hand och avvisar hjälp och stöd från samhället. De är bekymrade för hur andra uppfattar 
dem, de vill inte uppfattas som svaga och oförmögna att klara rollen som anhörigvårdare. 
Män använder sig ofta av problemfokuserad coping som innebär mer konkreta handlingar och 
praktiska åtgärder medan kvinnor använder sig mer av emotionell coping som innebär 
känslomässiga samtal och funderingar. Män uppfattar sin roll som anhörigvårdare olika, en 
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del uppfattar den som ett arbete av kärlek medan andra uppfattar det som ett arbete av plikt. 
En del män framhåller känslomässiga aspekter medan andra är mer inriktade på praktiska 
saker samt vilka krav och uppgifter som ska utföras. Män uppger att användandet av tjänster 
och hjälp från samhället känns som ett misslyckande. De föredrar blandade stöd och 
anhöriggrupper för att diskutera känslomässiga problem och därmed lära sig att hantera svåra 
situationer med hjälp av kvinnor. Vidare påtalar män vikten av utbildning och information 
(a.a.).   
 
Sand (2007) hävdar att anhörigvårdare med nedsatt hälsa ofta väljer att inte utnyttja stöd från 
samhället trots att de är i behov av stöd. En förklaring till det kan vara att de känner missnöje 
med utformning och innehållet i stödet. Orsaker till att ovanstående kan vara stelbenta rutiner, 
brist på förståelse för den sjuke, anhörigas situation och att stöd till anhöriga inte alltid är 
genomtänkta. Anhöriga får ofta det känslomässiga stödet från den allra närmaste kretsen. 
Praktiskt stöd eller stöd i form av kunskap kommer från professionellt håll eller från personer 
som befinner sig i liknande situation (a.a.). 

Ekwall, Sivberg och Rahm Hallberg (2004) påtalar att befolkningen blir äldre och äldre som 
leder till ett ökat behov av vård. Kommunerna har fått en stram ekonomi och detta leder till att 
personalstyrkorna krymper och kraven på anhörigvårdare ökar som en följd av detta. 

Silverberg Koerner, Kenyon och Shirai (2007) påtalar att forskning om informell omsorg 
främst fokuserar på de negativa konsekvenser som anhörigvårdandet medför och vill i sin 
studie påtala de positiva följder som uppstår i samband med anhörigvårdande. De har kommit 
fram till att anhörigvårdare känner sig behövda, får lära sig nya färdigheter som ökar deras 
självkänsla. De erhåller också en känsla av att vara bekräftade i samband med sin uppgift. 

Bergh (1997) diskuterade hur anhöriga ofta kategoriseras till en gemensam grupp och 
samhället tilldelar dem rollen som anhörigvårdare med vissa egenskaper som de anhöriga inte 
själva känner igen sig i. De anhöriga tilldelas gemensamt en likvärdig ställning som för med 
sig vissa rättigheter, skyldigheter och förväntningar. Detta medan de anhöriga själva 
fortfarande upplever sig som make, dotter eller god vän istället för att uppfatta sig som en ur 
gruppen anhöriga. 

Sandberg, Eriksson och Pringle (2008) hävdar att män vill vårda sina kvinnor och att männen 
inte själva upplever det som ett problem utan att det istället är omgivningen som ser det som 
ett problem. Män har inget emot att sköta de praktiska sysslorna som att laga mat och städa 
men har samtidigt inte någon större erfarenhet av personlig omvårdnad, men de tar sig ändå 
an den uppgiften med stor entusiasm. Män upplever det tungt att hantera förändringar hos sin 
maka. Män drar sig successivt undan sociala kontakter dels för att skydda hustrun från 
omgivningen, dels för att vårdandet i sig tar så mycket tid. I manskulturen finns ett synsätt 
som går ut på att män ska klara sig själv vilket leder till att de sällan söker formellt stöd. När 
de söker hjälp har det ofta gått långt i vårdandet. Hjälp som kommer från familj och vänner är 
ofta praktiskt hushållsarbete fast män hellre önskar hjälp i form av en förståelse för vad livet 
som anhörigvårdare innebär. Män vill gärna dela med sig av sina erfarenheter till andra män 
som är i samma situation. Män tycker att det var viktigt att träffa andra män och dela med sig 
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av sina livserfarenheter. De anser inte att anhöriggruppen är ett forum för professionell hjälp 
eller utbildning.  Det centrala i nätverket är att tillsammans med andra män få stöd och 
möjlighet till diskussion angående sin situation. I rollen som anhörigvårdare är mannen 
hängiven sin maka och känner sig tillfredsställd med sitt sätt att handkas med uppgiften. När 
vårdandet når en viss gräns och formell hjälp behövs krockar det med männens uppfattning 
om vad de själva anser sig klara av. Män är rädda för att bli betraktade som hjälplösa, svaga 
och beroende.  

Sand (2007) hävdar att äldre med sjukdom eller funktionsnedsättning föredrar generellt sett 
formell hjälp vid mer omfattande behov. Barnen står för en viktig bastrygghet genom att vara 
de som de äldre vänder sig till i speciella situationer. Detta är något som kan betecknas som 
ett lojalitetskontrakt. ”För äldre par är det en vanlig norm att försöka ”hjälpa varandra” och 
att försöka vara tillsammans så länge som möjligt” (Sand, 2007 s.23). Släktskap i sig är inte 
alltid tillräckligt eller en garanti på att stöd ges utan det måste finnas en relation mellan 
parterna som förutsättning för att det ges något stöd. Blir omsorgsarbetet och vårdandet för 
tungt drar sig familjen tillbaka (a.a.). 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Tornstam (2005) menar att förlusten av betydelsefulla relationer kan ha en depersonaliserande 
effekt och bidragande till detta är att individen får minskade möjligheter att ersätta förlorade 
relationer med nya. Inom socialgerontologin betonas vikten av att hitta nya roller som ersätter 
de förlorade. En stor rollförlust som beskrivs är förlusten av make- makarollen. En make eller 
maka antas utgöra en viktig signifikant andre som till stor del bidrar till jaguppfattningen. En 
signifikant andre är en viktig och betydelsefull person för den enskilda individen. Det är 
individuellt vilka dessa signifikanta andra är och det kan skifta över tid.  Förluster och 
väsentliga förändringar av denna relation förmodas ha negativa effekter för individen. 
Tornstam påtalar att det finns studier som visat att förlusten av make eller maka inte drabbar 
lika hårt ju äldre man är. Det kan förklaras med att ett dödsfall är mer väntat på äldre dagar 
och maken eller makan har kunnat förbereda sig. Påfrestningarna med att ha en nära anhörig 
som är allvarligt sjuk antas påverka både välbefinnandet och självuppfattningen i en negativ 
riktning. Maken är inom äktenskapet i regel mer beroende av makan som närmaste förtrogen 
en vad makan är av maken. Vänskapsrelationer har stor betydelse när det gäller social 
integration och välbefinnande under ålderdomen. Relationer inom familjen är viktiga men 
studier visar att relationer till vänner utanför familjen kan vara viktigare för välbefinnandet. 
Familjerelationerna kan uppfattas som mer obligatoriska medan vänskapsrelationerna är 
byggda på frivillig basis.  I rollteoretiska termer förklaras att även en vänskapsrelation kan 
inrymma signifikanta andra. Vid bildandet av vänskapsrelationer är betydelsen av likhet 
viktig, det kan vara likhet i utbildning, yrke, ålder och kön (Tornstam 2005, s.133 ff.). 

”En roll definierar en individs position, tänkande och handlande. Att byta roll kan vara en 
omtumlande och radikal process” (Johansson, 2004, s. 20, Socialpsykologi). 
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4.1 Åldringsrollen 
Enligt Tornstam (2005 s.139) är åldringsrollen en tid med oklara rollförväntningar vilket leder 
till att individer som befinner sig i dessa förändringar kan känna en stor osäkerhet inför vilka 
rollförväntningar som kan tänkas komma. I make- eller makarollen kan ett framträdande 
beteende innebära trohet och att visa lojalitet mot sin make eller maka. För att kunna 
identifiera sig med en ny roll måste individen känna igen de värdemönster som är legitimt 
kopplade till den nya rollen. Om det i förväg går att bekanta sig med den nya rollen anses 
detta vara en underlättning (a.a.). 

4.2 Åldersbegreppet  
Enligt Tornstam (2005) innefattar begreppet åldrande flera olika delar och åldrandet bör 
därför ses som en hel process. Åldrandet innebär en rad olika förändringar, biologiskt, 
psykologiskt och socialt. De biologiska aspekterna fokuserar på de kroppsliga och fysiska 
förändringar som sker. Psykologiska förändringar individers intellektuella utveckling och de 
olika faserna vi genomgår i vår personlighetsutveckling. De sociala förändringarna innebär de 
sociala positioner vi har som individer och de förflyttningar som sker dem i mellan. Här 
förklaras alltså de roller vi har, får och förlorar. Definitionen om åldrandet handlar enbart om 
förändring och utgör en lång rad händelser och förändringar. Gerontologer bör intressera sig 
för hela processen när människor åldras, och inte enbart titta på enskilda händelser. Åldrandet 
bör följas under stora delar av människans liv. Åldrandet påverkas av samspelet mellan 
människor och hur roller förändras i samband med ökad ålder samt hur våra sociala relationer 
påverkar vårt sätt att agera.   

4.3 Lagrum 
Formell hjälp är bistånds- och behovsprövad enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen och lyder 
enligt följande:  

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den 
enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så 
att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”. 

Enligt äktenskapsbalken är makar skyldiga att gemensamt vårda sitt hem och fördela sysslor 
och uppgifter mellan sig men detta omfattar dock inte den personliga omvårdnaden.  
Äktenskapsbalken första avdelningen, allmänna bestämmelser. 1 kapitlet Äktenskap  

2 § ”Makar ska visa varandra trohet och hänsyn”.  
4 § ”Makar ska fördela utgifter och sysslor mellan sig”.  

Äktenskapsbalk (SFS 1987/79:12,prop 1986/87:1) 

4.4 Coping, stress och frustration 
I engelskan används uttrycket to cope with för att uttrycka olika sätt som används för att klara 
av större eller mindre problem eller stressorer i tillvaron. Tornstam (2005) refererar till 
Holstein (1998) som påtalar att termen coping ska reserveras för de bemästringsstrategier som 
är bundna till mer allvarliga påfrestningar eller stressorer. Exempel på sådana kan vara 
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livskriser orsakade av exempelvis anhörigas dödsfall eller inträffad sjukdom. Med termen 
”stressor” menas de yttre förhållanden eller belastningar som individer drabbas av. När 
termen stress används menas individers subjektiva upplevelse som i längden kan påverka 
välbefinnandet. Händelser som i hög grad påverkar och ger upphov till stressorer är make 
eller makas institutionalisering, sjukdom hos familjemedlem, försämrad relation till make 
eller maka, väsentlig minskning av högt värderad aktivitet, avbruten vänskapsrelation, 
flyttning till annan bostad samt ökat ansvar. 

Fyra olika typer av stressorer enligt Holstien (refererad i Tornstam 2005): 

1. Förluster, en typisk förlust är att bli änka eller änkling 
2. Attacker, ett exempel på attack är om man blir sjuk 
3. Begränsningar, att tvingas stanna inomhus på grund av sämre rörelseförmåga eller 

make/makas sjukdom är exempel på begränsning  
4. Hot, innefattar allt sådant som på ett eller annat sätt förebådar kommande förluster, 

attacker eller begränsningar 

Att skilja på dessa typer av stressorer kan vara till hjälp då man ska analysera och förstå olika 
sätt att reagera på samt för att övervinna de svårigheter som dessa stressorer förorsakar. En 
definition av coping skulle kunna lyda enligt följande: ”Coping är sådana beteendemässiga 
eller kognitiva reaktioner på stress och allvarliga påfrestningar, som syftar till att ändra den 
påfrestande situationen, hålla stressen under kontroll, förbereda sig på den, eller förebygga 
den”(Tornstam, 2005 s.237). Definitionen klargör att coping kan syfta på flera olika sorters 
reaktioner. 

Tornstam (2005) påtalar att när det gäller att hantera stressorer i livet är det beroende på hur 
individen upplever sig ha kontroll över situationen eller om individen känner sig utlämnad till 
beslut som tas av andra. En viktig aspekt av individens självuppfattning utgörs just av känslan 
av kontroll över sin situation och tillvaro. Om individen inte upplever sig ha den kontrollen, 
antas det skada både den fysiska och psykiska hälsan. När människor känner ett behov av 
något slag kommer beteendet att bli inriktat på att tillfredsställa detta behov. Om det på grund 
av olika orsaker visar sig vara svårt att uppnå det mål som behovet innefattar kan vi uppleva 
ett olustigt tillstånd av besvikelse, motgång samt psykisk anspänning som med ett enklare ord 
kan kallas frustration. För att undvika den obehagliga frustrationen som kan upplevas till följd 
av den icke uppnådda behovstillfredsställelsen kan individen använda sig av copingstrategier.  

Sand (2007) refererar till Furåker och Mossberg, 1997 a; Winqvist (1999) samt Almberg 
(1997) som hävdar att demenshandikapp och omfattande hjälpbehov ger mer stress och 
svårigheter för anhörigvårdaren. Till ett omfattande hjälpbehov uppstår ofta en bundenhet för 
den som vårdar som kan upplevas mycket betungande. Att inte kunna lämna den 
omsorgstagaren ensam hemma gör att anhörigvårdaren upplever oro om något skulle hända 
omsorgstagaren i hemmet under tiden man är borta kan skapa stress och ökad belastning.   

4.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
För att analysera studiens empiriska data används rollteorin, åldrande begreppet, 
åldringsrollen, lagrum samt coping. Rollteorin används för att den belyser individers 
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rollförändringar som sker under en livstid, åldersbegreppet beskriver biologiska, psykologiska 
och sociala förändringar, lagrum för att belysa männens rättigheter och skyldigheter samt 
coping som beskriver de strategier männen använder sig av för att underlätta och hantera 
förändringar i vardagstillvaron. 

5. Metod & material  

5.1 Val av metod 
Syftet har varit att göra en kvalitativ studie gällande manliga anhörigvårdare. Intentionen har 
varit att beskriva männens upplevelser av förändringar i vardagstillvaron samt vilken 
betydelse deltagandet i anhöriggruppen har. Syfte och frågeställningar ligger till grund för val 
av metod.  I denna studie har kvalitativ metod använts för att förstå de intervjuades 
upplevelser av sin situation som anhörigvårdare. Data har samlats in på olika sätt för att nå en 
djupare förståelse av det studerade problemområdet. Kvalitativ metod karaktäriseras av en 
närhet till respondenterna. Om vi ska kunna förstå den situation som individer, grupper eller 
organisationer befinner sig i krävs att intervjuaren måste komma respondenterna in på livet 
(Holme & Solvang, 1997). Tematisering innebär att det aktuella ämnesområdet undersöks och 
att syftet formuleras innan intervjuerna påbörjas. Det är viktigt att intervjuaren har god 
kunskap om ämnet för att kunna ställa relevanta frågor. Avsikten med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att förstå intervjupersonens livsvärld och relation till den samt att 
beskriva och förstå de viktiga teman som respondenten upplever och förhåller sig till (Kvale, 
1997). När ett forskningsintresse finns att förstå människors olika sätt att resonera, reagera 
eller särskilja och urskilja varierande handlingsmönster är det rimligt att göra en kvalitativ 
studie. Om frågeställningen gäller att förstå eller hitta mönster så ska en kvalitativ studie 
genomföras (Trost, 2005).  

5.2 Litteraturanskaffning 
Till denna studie har vetenskaplig litteratur inhämtats från Örebro universitetsbibliotek, 
Örebro Stadsbibliotek, Karlskoga Stadsbibliotek samt databaser via Örebro universitet 
Elin@orebro, LIBRIS. Sökord som har använts är family, relation, relationships, men, 
caregiver, elderly and roles. Antalet träffar har varierat beroende på hur sökorden har 
kombinerats. Internets sökmotor Google har använts och genom följande webbsidor har vi 
inhämtat information, Riksdagen, socialstyrelsen samt äktenskapsbalken. Vi är medvetna om 
att internetsidor inte är en tillförlitlig metod för att finna säkra källor. De internetsidor som 
använts är offentliga myndigheters officiella sidor där innehållet antas ha en god 
tillförlitlighet. 

5.3 Urval 
Studiens respondenter utgörs av män som har uppgiften som anhörigvårdare som vårdar eller 
har vårdat sin maka. Respondenterna är över 65 år det vill säga ålderspensionärer som tidigare 
har förvärvsarbetat.  Antalet respondenter som diskuterades inför studien var mellan fyra och 
tio. Trost (2005) hävdar att med många intervjuer kan materialet bli ohanterligt. Ett fåtal väl 
utförda intervjuer är mer värda än ett flertal mindre väl utförda. Med hänsyn till studiens 
tidsbegränsning och omfattning samt tillgänglighet till respondenter beslutades att börja med 
fem intervjuer. Möjligheten fanns att utöka antalet om det empiriska materialet inte skulle 
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anses vara tillräckligt. En kommunal tjänsteman kontaktades för att vara oss behjälplig med 
att nå manliga anhörigvårdare som skulle kunna delta i studien. Kriterierna var att de skulle 
vara anhörigvårdare som har vårdat eller vårdar sin maka samt att de är deltagare i den 
undersökta kommunens anhöriggrupp speciellt riktad till män. Genom den kommunala 
tjänstemannen kom vi i kontakt med en grupp män som träffas regelbundet i kommunens regi. 
Vid en av gruppens sammankomster deltog vi för att ge information om studien och dess 
syfte. Ur en grupp på cirka femton män var det var fyra män som anmälde sitt intresse för att 
delta i studien. Med hjälp av den kommunala tjänstemannen kontaktades ytterligare en man 
för att tillfrågas om deltagande i studien. De personer som intervjuats till denna studie är fem 
män i åldrarna 72 till 81 år vilket ger ett genomsnitt på 76.8 år. Männen hade varit gifta med 
sina makar mellan 36 år 59 år vilket blir ett genomsnitt på 48.6 år som gifta. Respondenterna 
vårdar eller har vårdat sin hustru under en tidsperiod på mellan två och ett halvt år till nio år. 
Gemensamt för alla män är att de bott eller bor i villa, tre hade ändrat boende på grund av 
hustruns sjukdom. Vidare framkom att alla respondenternas hustru hade en demensdiagnos.  

5.4 Intervjugenomförandet 
Trost (2005) beskriver att vid genomförandet av kvalitativa intervjuer används inte något 
frågeformulär med färdiga formulerade frågor. I möjligaste mån ska intervjuaren låta den 
intervjuade styra ordningsföljden i samtalet. Trost varnar för detaljerade intervjuguider, utan 
menar att det är bättre att ta med stora och förhållandevis få frågeområden. Frågorna ska 
komma som följder av svaren, intervjuaren bör fortsätta på den tråden och följa den 
intervjuades tankegångar och inte försöka pressa fram sina egna tankar. Följsamhet är A och 
O i intervjuandet (a.a.).  En låg grad av standardisering används i vår studie, vilket innebär att 
vi formulerade oss efter intervjupersonens språkbruk, intervjufrågorna kommer i den 
ordningen de passar. Respondenterna har fått styra ordningsföljden och följdfrågor 
formulerades beroende på de tidigare svaren. Vid låg grad av standardisering är 
variationsmöjligheterna stora. Intervjufrågorna i vår studie är öppna och ostrukturerade men 
de är strukturerade i den meningen att de håller sig inom ämnet anhörigvård och inte till andra 
områden. Vid intervjugenomförandet användes intervjuguiden med tre övergripande teman 
som är bakgrund, roll, formell och informell hjälp. 

Trost (2005) beskriver termen fokusintervju som ibland används för att understryka att 
intervjun har ett fokus, att den är strukturerad och handlar om ett tema. Kvalitativ intervju går 
ut på att förstå hur den intervjuade känner och tänker, vilka erfarenheter den har och hur den 
intervjuades föreställningsvärld ser ut. Trost använder sig av ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv och då menar han att det inte är fråga om något utbyte av synsätt eller åsikter 
mellan intervjuaren och respondenten. Intervjuaren söker efter respondentens beteende och 
känslor och den intervjuade tillhandahåller den informationen som intervjuaren söker efter 
(a.a.). 

Var ska intervjun ske? Den frågan ska forskaren alltid ställa sig och också fundera på vilka 
svar som är rimliga. Miljön ska vara så ostörd som möjligt, det ska inte finnas några åhörare 
och den intervjuade ska känna sig trygg i miljön. Försök ska göras för att minimera störande 
moment som i värsta fall kan förstöra den goda kontakten mellan intervjuaren och den 
intervjuade. Inte sällan ska den intervjuade få bestämma var intervjun ska ske. Oavsett var 



13 
 

intervjun sker så är det viktigt att forskaren i anslutning till analys av materialet kan resonera 
kring vilken inverkan lokalen kan ha haft och trovärdigheten hos data. Trost (2005). 
Respondenterna i denna studie gavs möjlighet att välja var intervjuerna skulle äga rum. 
Intervjuerna genomfördes vid en av kommunernas lokal efter männens eget förslag och tog i 
genomsnitt 60 minuter. Inför intervjutillfällena utarbetades en intervjuguide där tre områden 
bearbetades. Vid intervjuerna deltog två författare varav en ansvarade för själva intervjun och 
en antecknade, deltagandet vid intervjuerna växlade. Vi har transkriberat materialet 
tillsammans. Vid fyra av intervjuerna användes mp3-spelare, vid transkriberingen lyssnade 
författarna på intervjuerna samtidigt som anteckningar jämfördes och fördes parallellt. 
Transkriberingen tog i snitt fem timmar per intervju.  Vi läste och tolkade alla intervjuer var 
och en för sig för att sedan jämföra och tolka resultaten gemensamt. Vi delade in resultaten 
från intervjuerna i olika teman och sammanställde dessa. Vid den intervjun där mp3-spelare 
inte användes antecknade båda författarna under intervjutillfället och renskrev intervjun direkt 
efter för att säkerhetsställa tillförlitligheten i svaren i möjligaste mån. Desto närmare en 
händelse man är ju större tillförlitlighet uppnås. Efter varje intervju tillfrågades 
respondenterna om de godkände telefonkontakt om något skulle vara oklart i intervjuerna.  
Två av författarna samtalade vid ett tillfälle med den kommunala tjänstemannen för att få 
vidare information om anhöriggruppens syfte. Detta skedde utan mp-3 spelare men båda 
författarna antecknade. Tjänstemannen godkände vidare kontakt om mer information 
behövdes. 

5.5 Den kommunala tjänstemannens berättelse 
Tjänstemannen i undersökningskommunen ger följande information: Från början kom 
förslaget med att starta anhöriggrupper i kommunerna från Socialstyrelsen som hade sett ett 
behov av att i olika former stötta och hjälpa anhöriga som vårdar en nära anförvant. De första 
anhöriggrupperna i den undersökta kommunen hade ett lågt antal deltagande män. Majoriteten 
av deltagarna var kvinnor och de män som deltog i grupperna uttryckte ett missnöje med 
utformningen av träffarna. På de träffar som anordnades gavs bland annat information om 
sjukdomar samt vilken sorts stöd och hjälp som fanns att erhålla. Här fick de ansvariga i 
kommunen tänka om, männen hade inte samma behov som kvinnorna. De nöjde sig inte med 
fika och pratstunder utan männen ville ha teman och praktiska aktiviteter. Kommunen 
skapade en grupp för enbart män, där skulle män som vårdar en närstående hustru eller sambo 
kunna delta. Genom att träffas i dessa grupper skulle män få en möjlighet att prata med andra 
män i liknande situationer. Kvinnliga anställda inom kommunen byggde upp en struktur och 
utformade ett program. Med en manlig ledare fortsatte träffarna som en studiecirkel, men det 
var fortfarande ett lågt deltagande av männen.  

Sedan ett par år tillbaka har två män från en frivilligorganisation utarbetat ett program efter 
egna tankar samt med förslag och idéer från männen i anhöriggruppen. När männen från 
frivilligorganisationen tog över ökade männens deltagande. De ansvariga lägger fram ett 
program med olika teman och ett bestämt antal träffar per termin. Till träffarna anlitas ibland 
föreläsare, de har praktiska övningar samt studiebesök. Deltagarna i anhöriggruppen får själva 
hålla en föreläsning om de vill förmedla något till de övriga i gruppen. Till starten av den 
manliga anhöriggruppen rekryterades män som tidigare deltagit i någon av kommunens 
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anhöriggrupper där både män och kvinnor deltagit. För en del av männen är anhöriggruppen 
det enda stöd de har från kommunen. Syftet är att män ska ges möjlighet att träffas och prata 
med andra män i liknade situation. 

5.6 Forskningsetiska övervägande 
Studien har genomförts med utgångspunkt i de forskningsetiska principerna som är angivna 
av Vetenskapsrådet (2005).  Forskning är viktig och nödvändig både för samhället och för 
individen. Samhället och samhällets medlemmar har krav på att forskning bedrivs, att den 
riktar sig på väsentliga frågor detta krav kallas forskningskravet.  Forskningskravet betyder att 
tillgängliga kunskaper utvecklas och metoder förbättras. Individer får inte utsättas för fysisk 
eller psykisk skada, kränkningar eller förödmjukelser. Detta är individskyddskravet och 
utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. Individskyddskravet är grundläggande och 
kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är:  

5.6.1. Informationskravet 
Forskaren ska informera uppgiftslämnare och respondenter om deras uppgift i projektet och 
villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och 
om att de kan avbryta sin medverkan när och om de så önskar. Informationen ska omfatta alla 
de inslag i den aktuella undersökningen som kan tänkas påverka deras vilja att delta. 
Vetenskapsrådet (2005 s.7). 
 
Initialt började vi med att skriva ett följebrev och ett samtyckesbrev. Vid en av de manliga 
anhörigvårdarnas träffar deltog vi för att informera om studiens syfte och för att väcka 
intresse hos de blivande respondenterna. Besöket gjordes fyra veckor innan de tänkta 
intervjuerna skulle påbörjas.  Följebrev och samtyckesbrev lämnades ut vid 
informationstillfället och förklaring gavs både muntligt och skriftligt att deltagandet skulle 
vara frivilligt och att respondenterna skulle ha rätt att avbryta medverkan när som helst under 
studiens gång. Information gavs om beräknad tidsåtgång för intervjuerna på cirka en till två 
timmar.  

5.6.2. Samtyckeskravet 
Forskaren ska inhämta samtycke från uppgiftslämnare och respondenter. Respondenterna som 
medverkar i en undersökning har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor 
de skall delta. De ska kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför några negativa 
konsekvenser. I sitt beslut att medverka eller avbryta sitt deltagande får inte respondenterna 
utsättas för påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden ska inte föreligga mellan 
forskaren och respondenter (Vetenskap rådet, 2005 s.10). 

Alla respondenter skrev under samtyckesbreven. Några lämnade samtyckesbreven till oss vid 
informationstillfället andra vid intervjutillfället. För att dokumentera intervjuerna tillfrågades 
respondenterna om samtycke att använda mp3-spelare vid intervjuerna. Fyra av männen 
godkände alternativet och en nekade. Telefonkontakt togs med respondenterna en vecka innan 
intervjuerna skulle påbörjas då fick respondenterna möjlighet att välja tid, plats och datum för 
genomförandet. Intervjuerna genomfördes i lokaler som av männen var kända och där 
anhörigträffarna äger rum.   
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5.6.3. Konfidentialitetskravet  
Uppgifter om respondenterna ska antecknas, lagras och kodas så att utomstående inte kan 
identifiera vilka som deltagit i studien. Speciellt gäller det uppgifter som kan uppfattas vara 
etiskt känsliga. Det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna 
(Vetenskap rådet, 2005 s.12). 
 
Författarna har informerat respondenterna om att det inspelade materialet samt de 
transkriberade materialet kommer att förvaras så att inga obehöriga kan komma åt och ta del 
av det samt att materialet endast kommer att användas till denna studie.  
 

5.6.4. Nyttjandekravet 
Insamlade uppgifter om respondenterna för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Vetenskap rådet (2005 s.14). 
 
I vår studie har vi vid citat gjorts vissa förändringar för att inte avslöja respondenternas 
identitet. Enligt Holme och Solvang (1997) bör citat redigeras, ordföljder ändras ibland för att 
säkerställa de intervjuades anonymitet. 

5.7 Validitet och Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att en mätning ska vara stabil och att mätningen ska ske på ett 
tillförlitligt sätt. Med validitet menas att studien mäter det som den är ämnad att mäta. 
Verktyget för detta är i vårt fall intervjuguiden (Jfr. Kvale, 1997; Trost, 2005). Vidare menar 
Trost (2005) att när det görs kvalitativa intervjuer är strävan att förstå hur den intervjuade 
känner, tänker eller beter sig. Den kvalitativa intervjun förutsätter låg grad av standardisering 
och det som vid kvalitativa intervjuer kallas slumpinflytelser noterar och registrerar den 
skickliga intervjuaren inför analysen av intervjun. Missuppfattningar och felsägningar är delar 
av den information som kan användas vid analysen. Trost (2005) menar att det blir märkligt 
att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer. Denna studie har 
genomförts med kvalitativ metod som innebär att intervjuaren måste vara lyhörd bland annat 
genom att uppmärksamma tonfall, ansiktsuttryck och annat kroppsspråk. Vid genomförandet 
av intervjuerna i denna studie uppmärksammades respondenternas kroppsspråk, ansiktsuttryck 
och tonfall i respondenternas svar. Författarna har så noggrant som möjligt redogjort för 
studiens genomförande för att stärka reliabiliteten. Med utgångspunkt i etiska begrepp, 
rollteori och copingstrategier har författarna tolkat intervjusvaren. Rollteori och 
copingstrategier anser vi har givit oss ett instrument med vilket vi kan analysera och 
beskrivna respondenternas rollförändring och hur de hanterar förändringar i vardagstillvaron 
som uppstått i samband med hustruns sjukdom. Författarna anser att reliabiliteten inte kan 
garanteras men författarna anser att vi fått bra kontakt med respondenterna under 
intervjuernas gång och har uppfattat deras svar som mycket trovärdiga. Studiens validitet är 
god då författarna anser sig har ställt rätt frågor till rätt grupp av personer. Frågorna har ställts 
med utgångspunkt i de teman som utarbetats i intervjuguiden. Detta anser vi ha gett oss svar 
på studiens frågeställningar och bidragit till att uppfylla syftet.   
 

5.8 Generaliserbarhet 
Enligt Kvale (1997) finns en kritik mot intervjuundersökningar då det inte går att generalisera 
resultat då intervjupersoner är för få. Men det finns även en motsats till detta som hävdar att 
forskaren bör koncentrera sig på ett mindre antal intensiva fallstudier om syftet är att uppnå 
generell kunskap. Holme och Solvang (1997) menar att genom användning av kvalitativ 
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metod sker insamlandet av data under förutsättningar som är närliggande den verklighet som 
undersöks, detta styrker undersökningens trovärdighet. Vi kan inte uttala oss om 
undersökningens giltighet i vår studie i det avseendet att den gäller för andra. Våra resultat 
framkommer genom intervjuer med manliga anhörigvårdare och gäller enbart för den grupp 
anhörigvårdare.  

6. Analys 

6.1 Introduktion 
Undersökningsresultaten kommer att analyseras mot studiens syfte och frågeställningar med 
stöd i våra teoretiska utgångspunkter i rollteori och copingstrategier samt tidigare forskning. 
Anhörigvårdarnas upplevelser av förändringar i vardagstillvaron, hur de hanterar 
rollförändringar och upplevelsen av informellt och formellt stöd.   

Den första frågeställningen avsåg förändringar i vardagstillvaron med åtföljande 
rollförändringar för anhörigvårdare. Stora rollförändringar beskrivs hos alla respondenter i 
form av att de fått överta alla hushållssysslor som tidigare skötts av makan. För att klara av 
förändringarna tar männen till olika copingstrategier. Dessa strategier kan vara att hitta på 
knep, vara taktisk, förbereda och planera. Den andra frågeställningen behandlar informellt och 
formellt stöd.  Männen väljer att ta emot informell hjälp i större utsträckning än formell hjälp. 
Formell hjälp är ett stort steg att ta för respondenterna. Utifrån dessa frågeställningar har det 
gjorts ett antal fördjupningar.   

Våra frågeställningar är följande: I) Vilka förändringar i vardagstillvaron beskriver 
respondenterna i rollen som anhörigvårdare? II) Hur upplever respondenterna att de får stöd 
informellt och formellt i rollen som anhörigvårdare? 

6.2 Förändringar i vardagstillvaron 
Den första frågeställning behandlar de förändringar i vardagstillvaron som respondenterna 
upplever. Studien har påvisat att de mest förekommande förändringar i vardagstillvaron är 
bundenhet, minskad social samvaro med vänner och umgänge, minskad tid till egna 
aktiviteter för männen. För att hantera förändringarna tar männen till copingstrategier som 
kan innebära att de planerar och förbereder på ett annat sätt än vad de gjorde tidigare innan 
hustrun blev sjuk, männen får nya uppgifter. Inom parrelationen har det blivit förändringar 
och samtliga män uttrycker att det har blivit praktiska förändringar i form av att de har tagit 
över städning, matlagning, inköp samt att sköta alla ekonomiska angelägenheter. Männen 
sköter kontakten med myndigheter, läkare och bankärenden.  De sköter medicinhantering och 
delvis hjälper till med hustruns personliga omvårdnad. Männen har delade meningar om hur 
mycket de är beredda att hjälpa till med hustruns personliga omvårdnad. 

Vid intervjuerna har det framkommit reaktioner på orden vård och vårdare. Männen upplever 
sig inte som anhörigvårdare utan de är fortfarande make i en parrelation. Det har även 
framkommit att ordet dagvård upplevs negativt. För att undvika negativa associationer har 
männen valt att benämna dagvård med andra namn som till exempel daggemenskap. Bergh 
(1997) diskuterar hur anhöriga ofta kategoriseras till en gemensam grupp och andra personer 
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tilldelar anhöriggruppen vissa egenskaper som de själva inte känner igen sig i. De anhöriga 
tilldelas gemensamt en likvärdig ställning som för med sig vissa rättigheter, skyldigheter och 
förväntningar.  Männen upplever sig fortfarande som makar istället för att uppfatta sig som en 
ur gruppen anhöriga. (a.a.). Nedanstående citat belyser upplevelsen av ordet anhörigvårdare: 
”Jag upplever inte att jag är anhörigvårdare och makan accepterar inte ordet vårdare”. En 
av männen tar även upp ordet brukare och gör en liknelse med att vara förbrukad som 
människa. 

Samtliga män upplevde att sjukdomen hade kommit smygande och förklarar att när två 
personer lever i en parrelation kan det vara svårt att se förändringar som kommer successivt 
och de valde att finna förklaringar till hustruns förändrade beteende. Respondenterna berättar 
till exempel att hustruns glömska förklarades och försvarades med att glömska kommer 
naturligt med åldern. Även Stuart-Hamilton (1995) belyser detta genom att påvisa att det 
förändrade beteendet i övervägande fall påtalas av anhöriga och utomstående. Även anhöriga 
och vänner kan försena eller tidigarelägga en upptäckt av en demenssjukdom genom att 
antingen hitta förklaringar eller påtala förändrat beteende. Ofta kommer symtomen smygande 
och minnesförlust eller nedsatt kognitiv förmåga ses vanligtvis som något som hör åldern till. 
Äldre personer är medvetna om att deras fysiska och mentala förmågor blir nedsatta i takt 
med ökad ålder. Om anhöriga är tveksamma och undrande inför närståendes beteende kan de 
söka hjälp tidigare än normalt. Men om de försöker dölja den närståendes problem eller själva 
bete sig på ett sätt som gör att funktionsnedsättningen minskar kan det inneböra att en diagnos 
försenas.  Under intervjuerna framkommer att utomstående ofta var de som påtalade makans 
förändrade tillstånd.  Tre av männen beskriver följande situationer: 

”Vad har hänt med din hustru undrade en manlig bekant? Jag hade märkt men ville inte 
erkänna, jag hade ju sett förändringarna. Det var ett jobbigt samtal men skönt att han lyfte 
det här. Det var på ett fint sätt men det blev ett tungt samtal”. 

”I själva verket började nog sjukdomen tidigare när man börjar tänka tillbaka, man har nog 
varit lite blåögd och tyckt att det bara varit tillfälliga grejer men visst har mycket förändrats 
under tiden”.  

”Jag och våra barn märkte på olika sätt att något var fel men hustrun reflekterade inte över 
det. Det smyger sig på mer och mer för varje dag fast det är svårt det här, ibland vid vissa 
tillfällen kan jag fråga mig själv om hon verkligen är sjuk?... Hon beter sig ju som vanligt... 
men sen går det en stund och då förstår jag att hon är sjuk, det är en konstig känsla det här”. 

Sand (2007) hävdar att anhörigvårdare utför ett tungt arbete till skillnad från 
omvårdnadspersonalen. En anhörig kan inte lämna sitt arbete och är den anhörige 
sammanboende med den han eller hon vårdar tar arbetsdagen aldrig slut. Genom ett ”dygnet 
runt” ansvar för den närstående kan vårdandet leda till ensamhet och isolering. En make 
beskriver följande:   

”Hustrun krävde total omvårdnad, jag gjorde allt. Jag skötte hennes hygien, bytte blöjor, 
förändringarna kom successivt, när man har det runt omkring sig går det automatiskt och till 
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slut så reagerar man inte. Själva arbetet gjorde mig ingenting. Det var inte arbetsbördan i sig 
som var svår utan det svåra var att inte ha någon kontroll”.   

Respondenterna beskriver sitt hälsotillstånd som övervägande bra. Vad som framkommit vid 
intervjuerna är att upplevd stress kan kopplas till makarnas sjukdomstillstånd. I något fall har 
det tagit sig i uttryck i form av påverkad hjärtverksamhet. Fysiskt tung belastning i 
vårdsituationen har vid något fall lett till ökade ryggsmärtor. Männen oroar sig för sin egen 
hälsa på grund av vem som ska vårda hustrun vid egen eventuell sjukhusvistelse eller 
bortgång. En make berättar: ”Vid besöket hos läkaren var jag livrädd för att läggas in för en 
operation, jag blev så glad och lättad när läkaren sa att de inte kunde hjälpa mig. Jag sjöng 
under cykelturen hem”. 

Sand (2007) påtalar att en anhörigvårdare i make/maka relation innebär att maken förutom 
omsorgsarbetet även får ta över den sjuka hustruns ansvar och uppgifter i hemmet. Den 
tidigare relationen mellan makarna kan förändras och blir i större utsträckning en 
”vårdarrelation”. Anhörigvård som utförs inom den privata sfären blir förhållandevis osynlig 
för andra. Vårandet blir till en livsstil som kan innebära att anhörigvårdaren blir isolerad från 
omvärlden.  

Respondenterna upplever sig inte isolerade. De har tidigare varit föreningsmänniskor och 
utfört fysisk aktivteter som de nu hade fått begränsa eller sluta med helt. De deltar i föreningar 
som till exempel PRO, aktiva seniorer, datakurser samt är medlemmar i 
Alzheimersföreningen. Däremot har det blivit begränsningar i den egna fritiden i form av att 
de har fått sluta med vissa egna aktiviteter och att de är begränsade i tid då de endast kan 
lämna sin hustru ensam hemma i max 1-2 timmar. Makarna beskriver detta med följande citat:  

”Hustrun blir orolig bara jag går utanför dörren och då letar hon efter mig så det är klart att 
den egna tiden har minskat. Jag kan ju inte bara sticka i väg som jag gjorde förr det har blivit 
en begränsning men jag känner mig absolut inte isolerad”. 

”Det var besvärligt att få egen tid, jag blev väldigt begränsad och hade inte möjlighet att ta 
mig någonstans. Det var först när hon kom in på vårdboende som jag fick möjlighet att åka 
iväg. Man får göra uppoffringar och ställa upp, livet blir annorlunda, man kan inte tänka på 
sig själv utan man får tänka på makan. Det kändes självklart att ställa upp man kan ju inte 
bara lämna en människa som man har tillbringat så lång tid med, så hård kan man bara inte 
vara. Jag ville in i det sista göra vad jag kunde”. 

Horowitz (refererad i Sand, 2007) har kategoriserat de påfrestningar och effekter av dessa 
som är vanligast förekommande för de som ger informell vård. Det är en känslomässig börda, 
stress, depression och detta kan innebära dåligt samvete för att inte göra tillräckligt. En annan 
kategori är begränsningar i tid och handlingsutrymme som till exempel förändrade 
vardagsrutiner, mindre egen tid men även att mer långsiktiga livsplaner kan ändras. Männen i 
vår studie beskriver bundenheten i följande citat:  



19 
 

”Under våra år som gifta och när hustrun var frisk var vi aldrig osams men i samband med 
hennes sjukdom blev det mycket konflikter, men jag vet ju att det berodde på hennes 
sjukdom”. 

”Jag är rädd om vår relation och vi gör mycket tillsammans men vi träffar inga bekanta 
längre det stör hennes rytm fast hon inte gör någonting. Det är mer konflikter nu, jag blir så 
förbannad... nej jag menar jag blir förbannad på mig själv att jag blir förbannad ibland, hon 
är ju sjuk. Jag försöker att vi ska fungera tillsammans så smärtfritt som möjligt”. 

Enligt Tornstam (2005) kan påfrestningarna som det innebär att ha en nära anhörig som är 
allvarligt sjuk antas påverka både välbefinnandet och självuppfattningen i en negativ riktning 
och individens fysiska och psykiska tillstånd påverkar varandra. Nedanstående citat belyser 
detta: 

”Fysiskt mår jag rätt så bra men psykiskt börjar det bli påfrestande, jag har oregelbunden 
hjärtverksamhet, hjärtat slår tre slag sen gör det uppehåll, doktorn säger att detta beror på 
stress. Jag försöker trappa ned när det händer men på något sätt måste stressen uttrycka 
sig...”. 

”Visst blir det en stressfaktor, det är ju mycket man ska hinna med och så ska man ju försöka 
hinna med lite själv också. Än så länge går det bra men jag vet ju inte hur det blir längre 
fram”. 

Baker och Robertsson (2008) hävdar att demensvård kräver mer tid av anhörigvårdarna än att 
vara anhörigvårdare till någon med andra kroniska sjukdomar. Vårdarens karriär, fritid samt 
ökade familjekonflikter är påtalade följder för den som vårdar en nära anhörig. Nedanstående 
citat belyser detta: 

”Hon frågar om hela tiden, vad är det för dag i dag? Hon kan fråga hur många gånger som 
helst och då är det ingen mening med att säga: vad är det för dag? Då blir det bara värre, jag 
måste orka hålla tålamodet för om jag visar vad jag känner så märker hon det och anklagar 
sig själv och då undrar hon: kommer du att lämna mig nu? Då känner jag en smärta... jag 
brukar säga vad står det i kontraktet oss emellan ... tills döden skiljer oss åt, då blir hon 
genast på bättre humör”. 

”Det är så mycket tjat och upprepningar hela tiden man får berätta samma sak flera gånger 
sen frågar hon igen och då får man berätta igen... sen igen, igen och sen några gånger till”. 

Respondenterna beskriver att det är stora förändringar som skett i vardagen som har medfört 
förlust av gamla roller samt att de har fått anpassa sig till nya roller. Enligt Sanders & Power 
(2009) får män genomgå fler rollförändringar i samband med sin makas sjukdom. Sanders och 
Power beskriver vidare att trots alla förändringar önskar männen att livet med sina hustrur ska 
fortsätta vara så normalt som möjligt i den äktenskapliga relationen. En make beskriver detta i 
följande citat:  
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”Det viktigaste är att få vara tillsammans så länge som möjligt, att göra tiden så behaglig 
som möjligt för oss båda. Inte krångla till det mer än nödvändigt utan ta dagen som den 
kommer”. 

Respondenterna redovisar olika sätt att hantera förändringarna inom parrelationen. Här kan vi 
se att männen använder sig av olika copingstrategier som bland annat innebär planering, 
förberedelser, övertagning av praktiska sysslor, vara påhittig och lirka. Männen har förändrats 
från att ha varit utåtriktade till att ha blivit mer dämpade samt förklarar att det har blivit en 
stor skillnad i den sociala samvaron efter sjukdomen. Följande citat belyser detta:  

”Att umgås på tu man hand är inte som det har varit. Förr kunde vi planera in en god måltid 
till helgen och då kunde vi sitta och äta och dricka gott i flera timmar och föra en 
konversation som make och maka. Nu reser hon sig och går så fort hon har ätit upp. 
Förhållandet har gått från äktenskap till ett förhållandeskap”.    

Sanders och Power (2009) påtalar att män uttrycker skuld för hur deras relation med sina 
hustrur fungerade tidigare och använder nu vårdandet för att återgällda hustrun och skapa en 
relation baserad på ömsesidighet. Detta bekräftas av männen i denna studie och beskrivs med 
följande citat: 

”Förut gjorde hon allting hemma, jag kom hem och satte mig ned till ett dukat bord. Nu 
försöker jag återgälda den tid som har varit”. 

”Jag tar hand om allting nu, sådant som hon gjorde innan ... det är matlagning, tvätt och städ 
jaa... hela köret. Jag har fått lära om allt det här gjorde min hustru tidigare. Jag har varit 
väldigt bortskämd. Visst blir jag stressad, jag ska ju hinna med allt det här och så vill jag ju 
hinna med lite själv också. Nu går det bra men man vet ju inte hur det blir längre fram”. 

En stor förändring som beskrivs av respondenterna var byte av bostad på grund av makans 
hälsotillstånd. Det beskrivs med följande citat:  

”Min hustru hade svårt att skiljas från villan, jag fick bearbeta henne under lång tid för att 
hon skulle gå med på en flytt. Nu när vi väl är på plats upplever jag ett enormt stöd och 
avlastning från omgivningen. Även min hustru trivs och mår bra”.  

 ”Vi bodde i ett tvåvåningshus men fick flytta till ett enplanshus då hustrun blev sjuk för att 
underlätta alla förflyttningar. Jag fick ju bära henne överallt. Jag bytte även bil för att det 
skulle gå lättare då hon skulle in i bilen”. 

En stor rollförlust som beskrivs i Tornstam (2005) är förlusten av make- makarollen. En make 
eller maka antas utgöra en viktig signifikant andre som till stor del bidrar till 
jaguppfattningen. Förlusten av denna relation förmodas ha negativa effekter för individen.  En 
make beskriver sorgen över makans sjukdom såhär: 

”Vi har haft det så bra tillsammans, ett härligt och rikt liv med ett stort umgänge så det är ett 
stort sorgearbete. Vi har haft ett förfärligt fint äktenskap och jag vill försöka bevara det. Jag 
vill hålla kvar henne och få del av henne så länge som möjligt”. 



21 
 

Peter Öberg (refererad i Andersson, 2002) påtalar att ju mer rustad och förberedd individen är 
inför livsövergångar som är väntade desto bättre klarar individen av förändringen. Övergångar 
som sker oväntat eller vid fel tillfälle blir mer problematiska och kan ge upphov till 
stressfaktorer. Detta trauma beskrivs även i Tornstam (2005). Respondenterna uttryckte 
vikten av att få utbildning och information för att de ska kunna planera och förbereda sig på 
vad som kommer att ske i samband med hustruns sjukdom och hälsotillstånd. En make 
beskriver hur han förberedde sig när hustrun fick sin diagnos: 

”När min hustru fick sin demensdiagnos blev jag orolig. Jag rådfrågade läkaren om vad det 
här skulle innebära för mig. Läkaren informerade mig och jag köpte böcker för att lära mig 
om sjukdomen och det underlättade för mig”. 

Sanders och Power (2009) påtalar att de strategier som manliga anhörigvårdare använder sig 
av är påverkade av deras livserfarenheter, könsroll och sociala mönster.  

Respondenterna berättar att de får hitta på knep ibland för att få med sig hustrun på olika 
aktiviteter. ”Man får lirka och hitta på nya sätt för att få med hustrun ut, man får vara 
taktisk”. Ett annat sätt att hantera situationen är att ta hjälp av barnen via telefonsamtal. 
Viktigt att inte tappa tålamodet uttrycks gemensamt av männen, ”Man biter sig i tungan 
många gånger, man måste hålla masken”.  För att hantera svåra stunder berättar männen att 
de går undan till ett annat rum eller går hemifrån en kort stund. 

Respondenterna beskriver olika copingstrategier som får vardagstillvaron att fungera. Det kan 
vara att förbereda frukost, lägga fram kläder, skriva lappar, att hitta på knep, vara taktisk, 
förbereda och planera. Männen spenderar den mesta tiden i hemmet tillsammans med hustrun, 
”Jag är fokuserad på min hustru hela tiden och sköter all planering runt henne”. 

”Vi viker nästan aldrig från varandras sida utan är alltid tillsammans. Jag måste se till att 
hustrun är sysselsatt och har någonting att göra, jag kan inte vara borta längre än en till två 
timmar”. 

Männen beskriver sin hustrus glömska i nedanstående citat: ”Hon har inget minne av det som 
nyss har hänt och det kan vara en fördel både för henne och mig”.  

 ”Min hustru är medveten om sin glömska och blir ledsen och säger jag kommer ju inte ihåg 
någonting. Då säger jag att det gör ju inte jag heller, vad var det du hette nu igen? Då blir 
hon glad igen, det är ju tur att hon har glömt bort att hon varit ledsen efter ett par minuter”. 

Slutsats 1 
Det som har framkommit i vår analys är att respondenterna inte upplever sig som 
anhörigvårdare men att förhållandet har förändrats. Männen har fått tagit sig an andra 
uppgifter och använder sig av olika copingstrategier för att få vardagstillvaron att fungera så 
smidigt som möjligt. Upplevelsen av att inte ha någon kontroll är det som beskrivs som en 
stor omställning och att livet blir på annat sätt. Av vår analys framkommer även att männen 
inte ville se symptom på hustruns sjukdom utan hittar naturliga förklaringar. Männen är 
bundna i tid och begränsade i sina aktiviteter som i längden skulle kunna leda till isolering. 
Männen spenderar i stort sett all sin tid tillsammans med sina hustrur och det medför 
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konflikter och stress. Männens hälsotillstånd påverkas av isoleringen och stressen. Stöds av de 
resultat som Stuart Hamilton (1995) redovisade, nämligen att anhöriga löper större risk för 
depression, stress och andra hälsoproblem till följd av vårdandet. 

6.3 Informellt och formellt stöd 
Den andra frågeställningen beskriver respondenternas upplevelser och erfarenheter av 
informellt och formellt stöd. Männen i studien beskriver vilken informell hjälp - och formell 
hjälp de utnyttjar. Gemensamt är att männen upplever ett stort stöd av vänner och bekanta. De 
har även stöd av sina barn men vill inte belasta dem. Att ta emot formell hjälp som är 
biståndsprövad är ett stort steg att ta, männen vill tillsammans med sina fruar klara sig själva 
så länge det går och de väntar in i det längsta att ansöka om den biståndsprövade hjälpen.  

6.3.1.a. Informellt stöd från anhöriga och vänner 
Enligt Sand (2007) står barnen för en grundtrygghet som de äldre utnyttjar vid speciella 
situationer. Det kan liknas med ett lojalitetskontrakt. ”För äldre par är det en vanlig norm att 
försöka ”hjälpa varandra” och att försöka vara tillsammans så länge som möjligt” (Sand 
2007, s.23). Männen känner stöd från barnen men vill inte belasta dem med vare sig jobbiga 
funderingar eller praktiska sysslor. Släktskap garanterar inte att stöd ges utan det krävs en 
relation mellan parterna.  

”Jag känner stöd av mina barn, de vill hjälpa mig men jag försöker klara så mycket som 
möjligt själv. Man vill inte belasta dem, de har ju fullt upp ändå! Jag ska försöka hålla mig 
vid liv så att barnen inte ska behöva ta över”. 

Respondenterna beskriver att de känner ett stort stöd från vänner och bekanta men i vissa fall 
har det skett förändringar i sättet att umgås. Männen berättar att det inte är vännerna som 
försvinner utan att det är deras hustrur som drar sig undan och upplever det jobbigt att umgås 
med vännerna. Männen påtalar att de har märkt förändringar i fruarnas beteende som hör 
samman med sjukdomen. Dessa är bristande initiativförmåga, tappat intresse, förändrad 
personlighet. Följande citat belyser detta: ”Det var våra vänner som uppskattade min omsorg 
om hustrun men samtidigt förstod de inte hur jag orkade”. 

”Våra bästa kompisar hjälper till och bjuder hem oss så det har inte blivit sämre socialt. Det 
är det att hustrun inte längre har någon lust. Man får lirka och vara påhittig för att få med sig 
hustrun ut. Man får vara lite diplomatisk”.   

En man beskrev att han fann ett stort stöd från en person från kyrkan. ”Henne talar jag med 
när det blir svåra stunder, hon ställer inga konstiga frågor”. 

Enligt Sand (2007) visar många undersökningar att de flesta äldre har god kontakt med vänner 
och bekanta samt att de är aktiva i föreningar och studiecirklar. Tornstam (2005) beskriver att 
vänskapsrelationer har stor betydelse för den sociala samvaron och välbefinnandet under 
åldrandet. Vidare hävdar Tornstam (2005) att enligt vissa studier kan relationer inom 
vänkretsen vara av större betydelse än relationer inom familjen. Familjerelationer kan kännas 
mer obligatoriska än vänskapsrelationer som är frivilliga. Att bilda nya vänskapsrelationer i 
hög ålder förutsätter många gånger en likhet som kan vara yrke, ålder, utbildning och kön. 
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6.3.2.b. Formellt  stöd  från  samhället 
Baker och Robertsson (2008) påvisar att män vill vara självständiga i anhörigvårdarrollen och 
som följd av detta avvisar de stöd och hjälp från samhället. Manliga anhörigvårdare upplever 
att behöva ta emot hjälp och stöd från samhället kan ses som ett misslyckande. 

”Det är svårt att ta steget att tala med en anställd inom kommunen, kommunen är så långt 
borta. Det är lättare att prata med en som jobbar i anhöriggrupperna, som är mer nära”. 

Respondenterna i vår studie har inte utnyttjat formell hjälp i någon större utsträckning. De har 
använt sig av dagvård, avlastning och anhöriggrupper. Det som framgår av intervjuerna är att 
om hustrun motsäger sig formell hjälp så avstår männen från att ta emot hjälp. 

”Min hustru släpper inte in någon utomstående i hemmet, vi borde ta emot mer städhjälp men 
hustrun vill inte. Barnen säger åt mig att vara hårdare mot henne, men vad leder det till? Vi 
har haft ett bra liv, hon är värd det och jag tar hänsyn till henne”. Citatet beskriver att det 
kan medföra svårigheter för maken, att ta emot formell hjälp.  

Respondenternas hustrur var drabbade av demenssjukdomar och männen upplevde ett stort 
stöd från läkarna inom den geriatriska vården. Det var bland annat läkarna som informerade 
om de olika anhöriggrupper som fanns i kommunen. 

En man berättar om när hustrun tog emot formell hjälp i form av dagvård. Mannen beskriver 
först en oro över hur hustrun skulle trivas ”Jag kände en lättnad, en avlastning på ett sätt. Det 
var ju inte rent praktiskt men mentalt ... en djup suck...”. Personalen på dagvården föreslog en 
utökning från en dag till två dagar i veckan eftersom hon trivdes på dagvården. När hustrun 
trivdes på dagvården uttryckte mannen en ytterligare lättnad, ”Pust...”. 

6.4 Anhöriggrupp 
Anhöriggruppen i den undersökta kommunen bedrivs i kommunal regi med anställda 
avlönade kommunala tjänstemän samt oavlönade frivilligarbetare. Ledare för den manliga 
anhöriggruppen är två män som arbetar ideellt. Gruppen träffas i kommunens lokaler var 
fjortonde dag. Sand (2007) hävdar att det finns olika sätt att utveckla anhörigstöd ekonomiska 
satsningar har gjorts de senaste åren i många kommuner träffas anhöriga i anhöriggrupper. 
Grupperna kan indelas efter behov och erbjuds bland annat information, utbildning och 
möjlighet att träffa personer i liknande situationer. Syftet med anhöriggrupper är att de ska ge 
bidrag och stöd så att anhöriga ska fortsätta att hjälpa sina närstående.  Tornstam (2005) 
påtalar att samhället i hög grad påverkar hur verkligheten formar individ- och gruppnivåer 
men det kan även vara tvärtom att grupp- och individprocesser kan påverka samhället. Den 
kommunala tjänstemannen ger exempel på detta i följande citat:  

”När den manliga anhöriggruppen började träffas utgick vi från ett kvinnligt koncept med 
bland annat fint dukat bord, kaffekoppar på fat och levande ljus. Detta gick inte alls hem hos 
gubbarna som slutade att komma till träffarna. Vi fick tänka om och tillfrågade två män från 
en frivilligorganisation om de kunde tänka sig att leda gruppen. I samband med att de tog 
över så ökade deltagandet och männen kom till träffarna igen. Männen har möjlighet att 
påverka innehållet i träffarna”. 
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Enligt Sanders och Powers (2009) avhandlar män emotionella och psykologiska effekter av 
anhörigvårdandet individuellt. De vill inte dela med sig av tankar och känslor till utomstående 
även om de deltar i en anhöriggrupp som endast består av män. Enligt Baker och Robertsson 
(2008) föredrar män blandade anhöriggrupper för att diskutera problem av känslomässig 
karaktär och tar därmed stöd av de kvinnliga deltagarna i gruppen. Kvinnor har lättare att tala 
om känslor. 

En man beskriver sitt stöd från anhöriggruppen så här: ”Via anhöriggruppen träffar jag 
likasinnade killar, man träffar killar som är eller har varit i samma situation”. Det är teman 
som vi har möjlighet att påverka, träffarna borde dock vara varje vecka säger han”. Mannen 
berättar att han kan prata med de andra deltagarna och de som jobbar i anhöriggruppen och 
det anser han vara ett stort stöd. Via anhöriggruppen har han också fått information om 
demenssjukdomar. Han tycker att det är en stor fördel att det bara är män i anhöriggruppen. 
Nedanstående citat belyser hur respondenterna upplever anhöriggruppen: 

 ”Det halkar över på mycket, det är både allvar och skoj och det skulle inte vara lyckat med 
damer. Jag har inte upplevt att det snackas så mycket om fruarna i gruppen och tycker att vi 
skulle prata mer om våra egna situationer”. 

”Jag har inget stöd från anhöriggruppen, det ger inget att gå dit och snacka. Jag har inga 
synpunkter på att det bara är gubbar. Jag går inte regelbundet på anhörigträffarna utan 
väljer på programmet när det är något som är intressant”. 

”Det blir inte så mycket prat om fruarna, det blir mer prat i den andra gruppen som jag 
deltar i. Det är en blandad grupp med både män och kvinnor, vi träffas en gång i månaden 
och där har vi tystnadsplikt så att vi vågar prata om svåra saker”. 

 ”Det är en grej för mig, det finns inga rättesnören när jag är där att man ska göra si eller så. 
Det är grejer som kan intressera oss gubbar som är där, det är en avkoppling. Jag tycker att 
det är bra att det är bara män som deltar”. 

”Att det bara är män som är med i anhöriggruppen är bra, det blir ett annat snack och man 
öppnar sig på ett annat vis gubbar emellan. Komma ifrån och ventilera, det blir mycket snack 
om sport”.  

En respondent berättar om fördelen med att hustrun får tillsyn under anhörigträffarna: ”Att 
hustrun får tillsyn av en frivillig under tiden jag är på anhörigträffen gör att jag kan slappna 
av och helt engagera mig i anhöriggruppen och det är ett stort stöd”.  

Slutsats 2 
Vidare framkommer att respondenterna upplever stöd från barnen men de vill inte belasta dem 
utan vänder sig till vänner och bekanta. Vännerna finns kvar och är ett stort stöd, det är 
hustrurna som väljer att dra sig tillbaka på grund av sin sjukdom. Det är ett stort steg att ta 
emot hjälp som är biståndsprövad och de väntar in i det längsta med att ansöka om hjälp från  
samhället. När behov uppstår och männen önskar formell hjälp väljer de att avstå om hustrun 
motsäger sig detta. Anhöriggruppen som kommunen anordnar uppfattas inte som formell 
hjälp. Respondenterna upplever stödet från anhöriggruppen väldigt olika, en del vill prata mer 
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om sin situation andra vill kunna gå dit utan rättesnören, kunna prata fritt med de andra 
deltagarna och delta i olika aktiviteter. 

7. Slutsatser 
Respondenterna vill inte benämnas anhörigvårdare utan de är fortfarande en make i en 
parrelation. Relationen har förändrats och makarna har fått andra roller i parrelationen än de 
tidigare haft. De rollförändringar som våra respondenter genomgår är stora, från att ha varit 
yrkesarbetande och aktiva i föreningsliv och olika organisationer är de nu omsorgsgivare till 
en närstående med ett ”dygnet runt” ansvar. Det är inte längre parens gemensamma behov 
som står i fokus utan det är hustruns behov på grund av sjukdom som styr vardagstillvaron. 
När männen får avstå från sina egna behov och aktiviteter kan det leda till en frustration och 
uppgivenhet. Detta i sin tur kan bidra till ökade konflikter mellan paren. Makarna har tagit 
över de uppgifter som hustrurna haft tidigare och sköter nu allt i hemmet. Makarna har slutat 
med många av sina fritidsaktiviteter på grund av hustruns sjukdom. De är nu mer bundna, har 
mer ansvar och uppgifter att sköta. Bergh (1997) hävdar att anhöriga ofta kategoriseras till en 
gemensam grupp och samhället tilldelar dem rollen som anhörigvårdare och med den följer 
vissa egenskaper som de anhöriga inte själva känner igen sig i. De anhöriga upplever sig 
fortfarande som make/maka istället för att uppfatta sig som en ur gruppen anhöriga. Männen i 
vår studie upplever sig inte isolerade men det empiriska materialet påvisar bundenhet. Detta 
är även något som Sand (2007) hävdar, tungt arbete är utmärkande för många anhörigvårdares 
situation. Till skillnad från omsorgspersonal kan inte anhörigvårdaren gå ifrån sitt arbete. 
Vårdandet kan leda till ensamhet och isolering för anhörigvårdaren genom ett ”dygnet runt” 
ansvar för den vårdbehövande. Anhörigvårdarna lever ofta under stor press och det ställs krav 
på dem från flera håll. Många känner sig isolerade, trötta och har svårt att få vila. 

Tornstam (2005) listar händelser som i hög grad påverkar och ger upphov till stressorer och 
dessa är: make eller makas institutionalisering, sjukdom hos familjemedlem, försämrad 
relation till make eller maka, väsentlig minskning av högt värderad aktivitet, avbruten 
vänskapsrelation, flyttning till sämre bostad samt ökat ansvar. Av de stressorer som beskrivs 
ovan kan vi se att våra respondenter lever mer eller mindre med dessa i sin vardagstillvaro.  

Informell hjälp är av stor betydelse för anhörigvårdare. Männen känner stöd från sina barn 
men de vill inte belasta dem för de har nog med sitt. Det är vänner och bekanta som står för 
det största stödet. Det sociala nätverket är enormt viktigt för att människor ska känna stöd och 
trygget i vardagstillvaron. Samhället kan inte erbjuda samma trygghet som familj, vänner och 
bekanta kan och gör. Det är ingen garanti att familjen ger stöd och hjälp utan det krävs att det 
finns en god relation. Respondenterna i vår studie har lättare att ta emot hjälp som inte föregås 
av en utredning enligt socialtjänstlagen. Männen vill klara sig utan formell hjälp från 
samhället så länge som möjligt och väntar in i det sista med att ansöka om hjälp. Sand (2007) 
hävdar att anhörigvårdare inte väljer att utnyttja stöd från samhället trots att de är i behov av 
det. En förklaring till det kan vara att de känner missnöje med utformning och innehållet i 
stödet. Orsaker kan vara stelbenta rutiner, brist på förståelse för omsorgstagaren och 
omsorgsgivarens situation samt att stöd till anhöriga inte alltid är genomtänkta. Sandberg m.fl 
(2008) hävdar att i manskulturen finns ett synsätt som går ut på att män ska klara sig själv 
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vilket leder till att de sällan söker formellt stöd. När de söker hjälp har det ofta gått långt i 
vårdandet. Detta har även framkommit i vår studie där männen har för avsikt att vårda så 
länge det går. Tornstam (2005) påtalar att i en make/makarelation kan ett framträdande 
beteende innebära trohet och att visa lojalitet mot sin make eller maka. Männen i studien tar 
sig an vårdandet av sin hustru med stor hängivenhet. Sanders och Power (2009) hävdar att 
trots alla förändringar som sker önskar män att livet med sina fruar ska fortsätta vara så 
normalt som möjligt i den äktenskapliga relationen.  

Anhöriggruppen som respondenterna deltar i är en öppen verksamhet som inte upplevs som 
en kommunalt driven verksamhet. Männen har individuella behov och stödet från 
anhöriggruppen upplevs olika av männen. Männen tycker det är positivt att anhörigträffarna 
sker under ordnade förhållanden och leds av frivilligarbetare. Anhörigträffarna kräver inte 
något av männen men de har chans att påverka innehållet på träffarna.  Sand (2007) menar att 
det känslomässiga stödet anhöriga får kommer från den allra närmaste kretsen och det 
praktiska stödet eller stöd i form av kunskap kommer från professionellt håll eller från 
personer som befinner sig i liknande situation. Anhöriggrupper är ofta indelade efter 
sjukdomstillhörighet. I dessa grupper finns möjlighet att få stöd för att de anhöriga ska orka 
fortsätta hjälpa sina närstående (a.a.). Enligt Sandberg m.fl.(2008) vill män dela med sig av 
sina erfarenheter till män som är i liknande situation. Män tycker att det är viktigt att träffa 
andra män och dela med sig av sina livserfarenheter och vad de själva lärt sig i samband med 
anhörigvårdandet, däremot anser de inte att träffarna är ett forum för professionell hjälp eller 
utbildning.  Det centrala är att de får träffa andra män och möjlighet till diskussion ges.  

Tornstam (2005) beskriver att vänskapsrelationer har stor betydelse för den sociala samvaron 
och välbefinnandet under åldrandet. Vänkretsen kan vara av större betydelse än relationer 
inom familjen. Familjerelationer kan kännas mer obligatoriska än vänskapsrelationer som är 
frivilliga. Att bilda nya vänskapsrelationer i hög ålder förutsätter många gånger en likhet i 
yrke, ålder, utbildning eller kön. Anhörigträffarna som våra respondenter deltar i kan ge 
männen möjlighet att skapa nya sociala kontakter som i längden kan ge ett ökat informellt 
stöd. 

8. Diskussion 
Sociala konstruktioner tvingar individer i olika fack. Anhörigvårdare, dagvård och brukare är 
ord som samhället skapat och använder sig av och de skapar en negativ association hos 
männen och deras fruar. När dessa ord används på broschyrer, inbjudningar och i samhället i 
stort kan det leda till att de som är i behov av hjälp avstår för att de inte vill identifiera sig 
med samhällets benämningar.  

Kommunerna är skyldiga att ge stöd och hjälp till anhöriga som vårdar en närstående med 
eller utan betalning. Stöd och hjälp ska vara av god kvalitet och finnas lättillgänglig i 
tillfredsställande omfattning. Enligt Sand (2007) ska den som behöver hjälp inte vara 
beroende av om släkt eller vänner kan och vill hjälpa till utan de anhörigas insatser ska ses 
som ett komplement som måste byggas på frivillighet (a.a.).  
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Formell hjälp från samhället till anhöriga som vårdar någon närstående bör utvecklas mer och 
se till det individuella och inte vara så standardiserat. Anhöriga står för en stor del av 
omsorgen till sjuka och vårdbehövande. Det är ett tungt jobb de äldre anhörigvårdarna utför 
utan möjlighet till ekonomisk ersättning. Respondenterna är pensionärer som hade planer för 
sin tid som pensionär, i samband med hustruns sjukdom fick de lägga planerna åt sidan och 
arbeta mer än heltid med att vårda sin hustru, ta hand om hemmet och den sociala biten. 
Samhället bör erbjuda ekonomisk ersättning för att visa uppskattning till det tunga jobb 
anhörigvårdarna utför. Om de anhöriga inte utförde omsorgsarbetet skulle samhället få ökade 
ekonomiska kostnader. 

I socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen står det att kommunal hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst ska erbjuda ett individuellt anpassat stöd till anhöriga, arbeta för att 
respektera och samarbeta med anhöriga. Målet med stödet till anhöriga har tillkommit för att 
minska deras belastning, förebygga ohälsa, tillhandahålla dem med kunskap och information 
som de har behov av samt att ge dem ett erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör. Vi 
ställer oss frågan om detta är något som samhället tillgodoser? Individanpassat stöd till 
anhöriga är obefintligt, idag kan samhället erbjuda dagvård för den vårdbehövande, 
avlastning, växelvård samt avlösning. Men är detta tillräckligt och är det individanpassat? 
Borde inte samhället erbjuda mer tid och resurser till den vårdbehövande på de aktiviteter som 
den demente kan delta i för att avlasta den anhöriga. 

Anhöriggruppen som respondenterna deltar i har betydelse för männen men på olika sätt. En 
del av männen har ett större behov av att samtala om sin situation än vad som erbjuds medan 
andra tycker att det är avkopplande att inte tala om hustrun. Om anhöriggruppen gav 
deltagarna möjlighet att öppna sig under rätt former och med professionell hjälp kanske fler 
skulle välja att göra det. Vi tror att det krävs andra metoder och arbetssätt för att komma 
närmare männen. Om männen erbjuds samtal via den öppna verksamheten, både enskilt och i 
grupp där de kan dela med sig och ta del av andras erfarenheter och vardag skulle de må 
bättre både fysiskt och emotionellt. Anhöriggruppen träffas varannan vecka i cirka två 
timmar. Det bör ske en utökning av anhörigträffarna så att männen ges ökade valmöjligheter 
att välja utifrån deras behov av att gå på träffarna. Vardagstillvaron för männen är styrd av 
hustruns dagsform och detta påverkar även om de kan lämna hemmet för egen aktivitet eller 
medverkan på anhörigträffarna. Anhörigträffarna kan motverka upplevd bundenhet och 
isolering. Männen delar en gemensam sits i samband med anhörigvårdandet som kan medföra 
en ökad förståelse för varandras situation, även om detta inte alltid uttrycks verbalt kan det 
vara stärkande för den enskilde att veta att denne inte är ensam om sin situation. 

Vi tror att anhöriggruppen trots de få timmar i månaden den pågår ger männen någon form av 
stöd med möjlighet att få koppla av och tänka enbart på sig själva. Behov av fler träffar och 
timmar finns. Ger två timmar varannan vecka ett tillräckligt stöd?  Vi anser att 
anhörigvårdares insatser bör vara ett komplement till samhällets insatser gällande vård och 
omsorg och inte tvärtom.  
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9. Förslag till framtida forskning 
Detta område har varit intressant att studera och vi inser vikten av framtida forskning. Det 
skulle vara givande att genomföra en studie i större omfattning som innefattar både kvantitativ 
och kvalitativ metod samt att den sträcker sig över en längre tidsperiod. För att tydligare se de 
individuella skillnaderna mellan männen samt att se skillnader och likheter i hur de hanterar 
förändringar i samband med anhörigvårdandet. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Hur blev du anhörigvårdare? 

• När blev din hustru sjuk, vad har hon för sjukdom och när blev du medveten om att du 
vårdade din hustru? 

• Hur länge har du vårdat din hustru? 
• Kräver omgivningen att du ska ta hand om din hustru? Hur påverkas du av 

omgivningen? 
• Har din hälsa påverkats? 

 

Roll 

Hur har din roll som make förändrats i samband med din hustrus sjukdom? 

• Vilken är den största förändringen praktiskt/känslomässigt? Förr och nu? 
• Egen tid förr/nu? 
• Hur har er sociala roll förändrats? 

 
Formell och informell hjälp 

Hur upplever du det stöd du/ni får från kommunen och eventuellt vänner? 

• Information och stöd från samhället/kommunen? Hur gick det till? 
• Hur stor betydelse har eventuell hjälp från familj, vänner, frivilligorganisationer? 
• Skulle det vara till hjälp att träffa andra män i samma situation? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Bilaga 2. Följebrev 
 

Örebro universitet  
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 
Sociala omsorgsprogrammet inriktning mot äldre och funktionshindrade 
Socialt arbete C - Höstterminen 2009 
 
Bakgrundsinformation om intervjuguiden:  
Vi är tre studenter som går sjunde terminen på Sociala Omsorgsprogrammet vid Örebro 
universitet. I utbildningen ingår det att skriva en C- uppsats. Vi har valt att skriva om anhöriga 
och vänder oss därför direkt till Er som anhörigvårdare. Frågorna i intervjuguiden handlar om 
hur ni som anhörigvårdare upplever er situation samt vilket stöd anhörigvårdare erbjuds. 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur ni som makar upplever att er 
äktenskapsrelation har förändrats vid er makas sjukdom. 
 

Att besvara intervjufrågorna är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta medverkan 
i studien. Inga personuppgifter krävs för att delta och inga deltagare kommer att kunna 
identifieras. Det insamlade materialet kommer att förvaras oåtkomligt för andra personer och 
bara vi som arbetar med studien kommer att ha tillgång till materialet.   
 
Om så önskas får Ni gärna ta del av den färdiga uppsatsen som kommer att finnas tillgänglig 
på XXXX.  
 
Intervjuerna kommer att ske på XXXX, tidpunkt meddelas senare, troligtvis någon gång 
under november månad 2009. XXXX är vår kontaktperson på XXXX och hon har 
telefonnummer XXXX 
 
 
Vår handledare är universitetslektor Christina Hjorth Aronsson, hon kan kontaktas på 
telefonnummer XXXX. 
 
Tack för Er medverkan!  
 
Med vänliga hälsningar  
Jenny Greén tfn. XXXX 
Maria Bygdén tfn. XXXX 
Petra Ekberg tfn. XXXX 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Samtyckesbrev 
 

Härmed har jag tagit del av den information som finns angående studien.  
Det är frivilligt att delta och jag kan avbryta mitt deltagande i studien när som helst utan att 
ange någon orsak och utan några efterföljande konsekvenser för min del.  
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien. 
 
 ________________________  
Ort och datum  
________________________  
Underskrift  
________________________  
Namnförtydligande  
 

 


