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Sammanfattning 

I Sverige är det socialtjänsten som bifaller bistånd för äldre som är 

i behov av omsorg. När antalet äldre ökar, ökar också kostnaderna, detta 

medför att anhöriga uppmuntras, tvingas vårda i hemmet, ca 71 procent 

anhörig vårdar i Sverige. Men med en ökad anhörig omsorg behöver 

anhörigvårdare uppskattning från samhället för sina arbetsinsatser. I denna 

studie har kvalitativ metod med djupgående intervjufrågor använts, genom 

att intervjua tre kvinnor från olika kommuner, två anhörigvårdare varav 

den ena jobbat som äldreomsorgspersonal, 67 år, den andra som 

röntgensköterska, 66 år, en demenssjuksköterska, 54 år. Gemensamma 

mönster som framträder i det flerdimensionella erkännandet, mikro, meso 

och makro är att känna uppskattning. En kvalitativ ansats med 

erkännandeteori som grund för att förstå anhörigas upplevelser av 

erkännande från samhället för de arbetsinsatser de utför. Erkännande 

teorin kommer användas flerdimensionellt, det innefattar privat- 

offentligt- och socialt erkännande, de olika delarna relaterar till individens 

upplevelse av uppskattning.  

Nyckelord: Erkännande, uppskattning, anhöriga, anhörigvårdare, missaktning, relation. 
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Förord 
Att skriva uppsats var mer arbete än jag kunde ana. Vilken resa jag har gjort, att som jag från 

början arbetade som frisör med allt det praktiska som det är, till att skriva akademiska texter 

vem hade trott det. Att komma före de som jobbar på Campus och gå hem sist när korridorerna 

är svarta det blev rutin före tillfälligheter. De har fått stå ut med mig och mina frågor om hur 

ord stavas när hjärnan slutat fungera innan kaffepauserna. Vissa dagar har känslan varit Yes de 

här fixar jag, men för att i nästa stund sitta med tårarna trillande ut efter kinderna. Att skriva 

om anhörigvård var för mig självklart, efter jag träffade en underbar kvinna i annan kommun 

vid vår fältstudie några kurser tidigare. Att se sin man som blivit ett kolli av en stroke å ändå 

så innerligt vilja och orka vårda honom å ge honom kärlek, å det andra paret som jag sett gå 

promenader i min kommun så rara tillsammans och kärleksfulla, att en dag istället stöta på 

mannen i paret på det särskilda boendet utan tal och inte kunna gå av sin demenssjukdom. Detta 

gjorde mig nyfiken på att fråga dessa makar om de upplevde samhällets erkännande när de 

vårdat sina anhöriga. 

När jag skrivit i fyra veckor får jag ett sms av en vän från mitt ena sommarjobb, han skriver att 

han haft hjärtflimmer och fått startat om hjärtat, jag blev tom å tårarna trillade. Han betyder 

oerhört mycket för mig att möta en människa som tar så väl hand om en, på en arbetsplats där 

man är så utsatt har jag aldrig upplevt innan.  

Ett varmt tack till dig Magnus Broström för att du har stått ut med alla mina -Jag fattar inte. 

Man kan tro att du sover med datorn i knät för svaren kommer inte bara kontorstider.  

                                                                      Monica Johansson 
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Inledning 
I Sverige är det kommunerna som har det yttersta ansvaret för äldreomsorg och hemtjänst. 

Enligt 2 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453, SoL) har den som vistas i kommunen rätt att få 

stöd och hjälp med det som man behöver. I takt med att antalet äldre ökar medför det 

utmaningar i vård och omsorg för kommun och landsting. När antalet äldre ökar i kommunerna 

så ökar också kostnaderna för vård och omsorg. Med ökade kostnader för vård och omsorg har 

kommunerna skurit ner i äldreomsorgen, ansvaret har då som oftast hamnat på anhöriga, 

make/maka är den grupp som är överrepresenterad att vårda den vårdbehövande anhörige 

(Sand, 2010).   

Till följd av nedskärningar inom äldreomsorgen har anhörigvård blivit allt mer betydande för 

samhällets invånare, när offentlig omsorg har minskat får make/maka i allt större omfattning 

utöva anhörigvård i hemmet. Anhörigvården 2018 omfattar ca 71 procent av äldreomsorgen 

(Socialstyrelsen, 2018).  

När samhället tar anhörigvård förgivet blir det än viktigare att samhället uppskattar och 

erkänner anhörigvårdarna (Heidegren, 2009). Anhörigvårdarna kommer bli en allt viktigare 

grupp som samhället i allt större utsträckning behöver ta hjälp av för att klara behovet av 

omsorg och vård, när samhället tar mer hjälp av anhöriga krävs också uppskattning gentemot 

de anhöriga som bidrar med närståendevård (Katzin, 2014).   

Omkring 1,3 miljoner svenskar vårdar, stöttar en närstående, detta innebär att de anhörigas 

arbete skulle kostat 181 miljarder kronor för stat och kommun varje år (Nationella 

kompetenscentrum anhöriga, 2017).  

Åldersgruppen 80år och äldre som får offentlig äldreomsorg har sjunkit från 53 procent år 1990 

till 37 procent år 2011. 2017 var det 8 procent av personer 65år eller äldre som hade någon 

form av hemtjänst, 4 procent i samma åldersgrupp som bodde på särskilt boende (Trydegård, 

2013) 2018 hade 321000 personer i Sverige någon form av socialtjänstinsatser det motsvarar 

15,8 procent av 65åringar eller äldre. Över längre tid 2010 till 2018 har hemtjänstinsatser 

minskat från 9 till 8,3 procent trots att andelen äldre har ökat. Under samma period har andelen 

äldre som fått särskilt boende minskat från 5,2 till 4 procent (Socialstyrelsen, 2018). 1990 till 

2000 minskade de ekonomiska resurserna med 15 procent för att ytterligare sjunka med 10 

procent 2000 till 2005 trots att antalet äldre blev fler (Trydegård, 2013).  
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Anhörigvårdarna bortser många gånger från sina egna behov och drabbas därför lättare av 

fysiska och psykiska besvär, psykisk ohälsa kan drabba anhörigvårdaren om det är svårt att 

bevara kontakten med vänner på grund av arbetsinsatsen som anhörigvårdare utför (Erlingsson, 

Magnusson & Hansson, 2010).   

En viktig del blir att stödja gruppen anhörigvårdare som kan befinna sig mellan exkludering 

och inkludering i samhällets sfär. Hoilund & Juuls (2005) menar, ”för att kunna mötas i socialt 

arbete förutsätts ett ömsesidigt erkännande av olikhet och likhet”. För att samhället ska kunna 

respektera de anhöriga som inte vill vårda anhörig behövs en förståelse, kunskap om varför 

make/maka inte vill vårda. 

Kopplingen socialpedagogik och erkännande ur ett samhällsperspektiv för gruppen äldre är en 

förhållandevis ny koppling (Svensson, 2018). I dagens samhälle tas gruppen anhöriga allt som 

oftast förgivna att vårda make/maka, om fallet är så blir det än viktigare med uppskattning i 

form av erkännande från samhällets sfär.  

Bakgrund  
 

Anhörigvårdare 
I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre och lever längre ökar behovet av omsorg och 

vård. När kommunerna tvingas skära ner på kostnader så som äldreomsorg och vård blir det de 

anhöriga, oftast make/maka som får ansvara för det tunga och ansvarstyngda arbete som det 

innebär att vårda en anhörig (Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010).   

Anhörig anses av samhället vara en individ som tillhör familjen eller närmaste släkt. 

Anhörigvårdare är den som vårdar en anhörig med en långvarig sjukdom, äldre eller 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2004). En närstående beskrivs av Socialstyrelsen som 

en person som har en relation till den enskilde. När man som anhörig får beskedet att ens 

närstående drabbats av en allvarlig sjukdom väcker det känslor av osäkerhet och förtvivlan 

(Egset & Myklebust, 2011). Att vårda en anhörig ökar påfrestningarna det blir en central del i 

livet och det kan bli svårt att fokusera på sitt eget mående. Som make/maka upplever man 

påfrestningar allra mest detta på grund av att alltid vara den som är nära den vårdbehövande 

(Sand, 2007 i Katzin, 2014).   

Anhörigvårdare bortser många gånger från sina egna behov och drabbas därför lättare av 

fysiska och psykiska besvär. I samband med till exempel måltider och toalettbesök där den 
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anhörige behöver göra tunga lyfta och hjälpa till kan fysisk ohälsa uppstå (Socialstyrelsen, 

2012). Psykisk ohälsa kan drabba anhörigvårdaren om det är svårt att umgås med vänner på 

grund av arbetsinsatsen med make/maka.  

1998 blev det kommunernas ansvar att ge särskilt stöd till anhöriga och närstående som vårdar 

långvarigt sjuka eller äldre. Men den nya bestämmelsen innebar att det var en frivillighet att 

utforma anhörigstöd för kommunerna vilket medförde att kommunerna utförde stödet så som 

det passade kommunen (prop. 1996/97:124 s133). 2009 lagstadgade man anhörigstöd och 

därmed blev det kommunernas ansvar att stötta de anhöriga som vårdade i hemmet, att till 

fördel för anhörigvårdaren upprätthålla aktiviteter som gjorde det möjligt att umgås med vänner 

så att anhörigvårdaren inte blev låst vid hemmet (Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010). 

Människan har en benägenhet att uppskatta åldersgruppen som man själv tillhör, att vara den 

ultimata normen för samhället. Det finns en generell tolkning av att en lyckad ålderdom får 

individen vid ett möjliggörande av att kunna behålla medelålderns livsideal.      

Samhällsnormen i Sverige i dag talar för att individen ska förbli så fysiskt aktiv som möjligt 

och gärna upp i hög ålder. Gerotranscendensteorin som Tornstam är upphovs man till, talar 

också om vikten av att den mentala utvecklingen behöver stimulans genom hela livet. Med 

detta menas att människan försöker återge medelålderns ideal på ålderdomen för att uppnå ett 

gott åldrande till exempel att fortsätta träna. När människan ska fortsätta vara så aktiv som 

möjligt kan bilden av en åldrad med fysiska svårigheter uppfattas som en stagnerad äldre, här 

kan samhällets bild av den åldrade människan göra till att utvecklingen stannar av och 

samhället upprätthåller bara det som den äldre hittills uppnått i livet. Tornstam påvisar att när 

äldre drabbas av fysiska åkommor innebär det inte att den mentala delen slutar utvecklas, detta 

talar för att de äldre med fysiska åkommor är i behov av mental stimulans. I 

gerotranscendensteorin ses åldrandet som utveckling till något nytt snarare än att anpassa sig 

till samhällets normer. Teorin gerotranscendens framhåller människans utveckling genom hela 

livet och att åldrandet inte gör att vi stagnerar i vårt lärande. Det materialistiska blir mindre 

viktigt, jaget utvecklas, valet av umgänge smalnar av, vi väljer med omsorg de som vi vill 

umgås med. Detta upplevs som livskvalitet för den äldre. När den anhörige mer eller mindre 

tvingas vårda make/maka kan konsekvensen av vårdandet bli till en anpassning till samhället 

istället för att fortsätta sin utveckling mot något nytt. Som Tornstam skriver att i interaktionen 

med medmänniskor sker en utveckling (Tornstam, 2011).  
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Lagarna säger 
SoL 5 kap. 4§ lyder på följande sätt:  

Omsorgen som socialtjänsten ska tillhandahålla till äldre ska inriktas på ett sätt så att 

den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för 

att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 

och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  

Genom att de äldre får stöd och hjälp av samhället när de behöver, blir det ett erkännande från 

samhället att samhället visar uppskattning i form av omsorg, delaktighet och gemenskap för 

vad den äldre tillfört samhället i dennes verksamma liv så som skattemedel och arbetskraft när 

de arbetade. Det medför att de äldre får en bra självkänsla (Heidegren, 2009). Samhället i dag 

ser på de äldre, mest som en börda att de äldre kostar pengar, på det viset känner de äldre sig i 

vägen och exkluderade från samhället och den utveckling som sker där (Tornstam, 2011).  

I takt med att välfärdsstaten skulle introduceras, var tanken att individen skulle göras 

självständig i förhållande till sin familj. För att välfärdsstaten ska fungera är tanken att alla 

vuxna ska arbeta och betala skatt till våra välfärdssystem. Detta för att kunna nyttja 

välfärdssystemen, de delar av livet som individen är i behov av samhällets stöd. Som barn - 

skola och barnomsorg, som vuxen - föräldraledighet, vård av sjukt barn et cetera och som 

gammal - äldreomsorg och sjukvård. Socialpolitiken och skattereformer har främjat den 

enskilda individen så att den ska klara sig själv och inte belasta familjen, men tanken är att 

samhällets stöd och resurser ska hjälpa till vid behov. Socialförsäkringssystem i Sverige är 

uppbyggt på att alla medborgare behöver arbeta heltid på lönearbetsmarknaden för att ha 

tillgång till välfärdsstatens förmåner (Sand, 2007 i Katzin, 2014).  

Allt eftersom kvinnan har blivit mer ekonomiskt oberoende av sin partner, har kvinnan kunnat 

frigöra sig och behöver inte vara bunden till sin partner på samma sätt som innan sociala 

omsorgstjänster utvecklades. När den sociala omsorgstjänsten skulle introduceras, var tanken 

att den skulle produceras utanför hemmet och familjen, finansieringen skulle ske med 

offentliga medel, tanken var att stötta individen oavsett fysiska, sociala och ekonomiska 

resurser. När denna reform genomfördes var tanken att kvinnan skulle kunna frigöra sig och 

inte bära ansvaret som omsorgsgivare utan att ansvaret skulle vila på samhällets sociala 

omsorgstjänster (Anttonen, 1998 i Katzin, 2014). 
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När sociallagstiftningen förändrades 1956 tog man bort ansvaret från vuxna barn att försörja 

och vårda sina föräldrar. 1979 när familjelagstiftningen trädde i kraft och äldreomsorgen blev 

ett offentligt ansvar blev bördan än mindre för kvinnorna. Äldres boende och omsorg blev 

kommunernas skyldighet 1976. Ambitionen var att avlasta kvinnorna så att de inte blev 

exkluderade från arbetsmarknaden, ju mer kvinnorna blev inkluderade på arbetsmarknaden 

desto mer självständiga gentemot familjen. När ansvarstagandet flyttades från familjen till 

kommunal äldreomsorg blev omfattningen för kommunerna kolossal (Brodin, 2005).  

Tanken med offentlig äldreomsorg, var att den skulle bekostas med skattemedel så att 

äldreomsorgen blev åtkomlig för alla medborgare, den skulle baseras på somatiska och sociala 

behov, medborgaren behövde inte leva i misär för att få äldreomsorg. Det nya var att alla 

medborgare var inkluderade i den offentliga omsorgen. Äldreomsorgen skulle hålla hög 

standard. För att beviljas äldreomsorg är du tvungen att vara svensk medborgare det är 

socialtjänsten och biståndshandläggarna som bedömer behovet hos individen (Sand, 2007 i 

Katzin, 2014).  

Genom att förändra lagen var tanken att vi skulle bli självständiga individer så att familjen 

slapp ta ansvar för den äldres vård. Socialförsäkringen skulle skydda individen ekonomiskt så 

att de anhöriga inte behövde ta ansvar. De praktiska omsorgstjänsterna skulle socialtjänsten 

ansvara för så som städning, handla och det sociala stödet. I och med denna lag skulle den äldre 

kunna bo kvar hemma i en allt större utsträckning. Hur samhället skulle kunna nyttja anhöriga 

för att vårda alla de äldre som skulle kunna bo kvar hemma diskuterades i två större utredningar 

under 80-talet. När Anhörigvårdskommittén konstaterade i slutet på 70-talet att samhället 

behövde öka sina resurser till äldreomsorgen, redan då såg man att resurserna inte skulle räcka 

till.  

När det konstaterades att samhällets resurser inte skulle räcka föreslogs en lag om att kunna 

vara ledig från förvärvsarbete för att vårda en anhörig men man ansåg att det inte fanns 

ekonomiska resurser för att ge lön till anhörigvårdare. Det resulterade inte till någon 

proposition.  

Äldreberedningen som leddes av Socialdemokraterna fastslog tydligt att samhället inte kan ta 

förgivet att de anhöriga som finns vill ge äldreomsorg. Anhörigvård ska vara ett komplement 

till samhällets äldreomsorg och att det är frivilligt. Lagen (1988:1465) ledde till obetald 

ledighet under en begränsad tid när anhörig blev sjuk och behövde vård. 
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Familjen som anhörigvårdare 
Svensk äldreomsorg genomgick en stor omställning på 1980-talet. En ekonomisk kris drabbade 

Sverige och det ledde till nedskärningar inom äldreomsorgen. I samband med den ekonomiska 

krisen, reformerade politikerna vad som skulle ingå i den privata respektive offentliga 

omsorgen. För att kunna genomföra denna nedskärning av äldreomsorgen, påtalade politikerna 

vikten av att varje individ skulle få mer bestämmanderätt så som valfrihet och egenansvar om 

man ville ha samhällets omsorg (Tollin, 2011 i Katzin, 2014). 

Vid en tillbakablick på äldreomsorgen från 1990 till 2011 har andelen äldre som får särskilt 

boende eller hemtjänst minskat från 53 procent 1990 till 37 procent 2011. Detta trots att antalet 

äldre har ökat så är det färre som har tillgång till äldreomsorg så som särskilt boende eller 

hemtjänst. De äldre som är 80år och äldre har fortfarande samma behov, de har inte fått 

förbättrad hälsa eller en bättre somatisk förmåga (Trydegård, 2013).  

När man jämför Sveriges äldreomsorg med övriga Norden ses en stadig nergång av den 

offentliga omsorg som äldre har rätt att få på ålderns höst. Finland och Sverige är de länder i 

Norden där den största åtstramningen har skett inom offentliga omsorgen i jämförelse med de 

andra nordiska länderna. I Norge, Danmark och Island har en betydande större del av 

befolkningen offentlig omsorg och den är generösare både vad gäller antal timmar i hemtjänst 

och att vara berättigad till särskilt boende. Att Finland inte har så mycket offentlig omsorg 

beror på att de har lagstadgad närståendevård, alltså att make/maka får en typ av lön för att 

vårda en anhörig. Sverige är det landet i Norden som procentuellt sätt bland våra äldre har lägst 

andel offentligt finansierad hemtjänst (Sand, 2007 i Katzin, 2014). 

Kommunerna bestämmer individens behov 
Trots att individen enligt lagen SoL har rätt att få sina behov tillgodosedda om man inte själv 

förmår detta så är det kommunerna som bestämmer vad individen klarar av eller inte. 

Biståndshandläggare som bedömer om den enskilde har rätt till omsorg, har i de flesta 

kommuner ingen kontakt med äldreomsorgsverksamheten (Andersson, 2007).  

Larsson (2004) studerade under 1994-2000 biståndshandläggares beslut i en svensk kommun, 

mönster som framträdde var att bestämmelserna hade ändrats, trots att socialtjänstlagen inte 

har förändrats hade kommunen stramat åt hjälpinsatser för äldre. Medicinska och fysiska behov 

är prioriterade. Välmåendetjänster så som städning, tvätt, inköp och att få en pratstund var de 

tjänster som var bortprioriterade. När äldre makar bor tillsammans tycker kommunerna att de 
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kan hjälpa varandra. Hänsyn tas inte till hur skröpliga de äldre är utan kommunerna tittar bara 

på om det finns två i hushållet. 

Biståndshandläggarens första fråga är om det finns anhöriga så som barn eller annan närstående 

i närheten som kan hjälpa till. Då de äldre har barn som bor i närheten som kan ge vård och 

omsorg eller att den äldre betalar för privat hjälp, tillstyrks inte den sökandes behov. Bifall på 

sökt bistånd tillstyrks enbart om det inte finns barn eller annan släkt som kan hjälpa till 

(Larsson. 2004).  

Socialstyrelsen gjorde en studie av biståndshandläggares policydokument och upptäckte där att 

de flesta kommunerna hade genomfört en anhörigprövning innan beviljandet av bistånd. 

Hänsyn till om anhörig i första hand kunde tillgodose behov som städning och inköp. Nio av 

tio kommuner utredde om det fanns make/maka som kunde utföra dessa behov. Var fjärde 

kommun utredde om behovet kunde utföras av någon annan anhörig eller närstående 

(Socialstyrelsen, 2003).  

Kommunerna lutade sig mot Äktenskapsbalken där underhållsplikt mellan makar finns enligt 

1 kap. 2 och 4 §§ och 6 kap. 1§. Denna lag säger inte att man har omvårdnadsplikt gentemot 

sin make/maka. Lagstöd finns inte vad det gäller anhörigas skyldigheter att vårda. Det är 

kommunernas ansvar enligt SoL 2 kap. 1§. I en proposition från Socialdepartementet 2009 

framkommer ett förtydligande av socialtjänstlagen, syftet är ett förtydligande till att 

socialnämnden ska föreslå stöd till de personer som vårdar anhörig (Prop. 2008/09:82).  

Trots att kommunerna vet vad SoL lagen innebär, är flertalet biståndshandläggare tvingade och 

övertalande gentemot de anhöriga att överta anhörigvården (Sand, 2007 i Katzin, 2014). 

Minskade budgetanslag och strängare kommunala riktlinjer gör att biståndshandläggarna gör 

bedömningar som inte ligger i linje med rådande lagar. Lagändringar har inte skett, trots detta 

förskjuts ansvaret till anhöriga att tillgodose de äldres behov (Andersson, 2007). 

I SoL:s förarbeten uppenbarade sig betydelsen av individens självständighet, samtidigt har 

lagstiftningen i kommunerna ansvar att ge stöd till anhöriga tillkommit, frågan är hur de 

anhöriga ska kunna delta i aktiviteter när de har fullt upp att vårda anhörig (Sand, 2007 i Katzin, 

2014).   
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera anhörigvårdares erfarenheter och upplevelser 

av erkännande respektive missaktning vid vård av anhörig. 

I denna studie undersöker jag möjligheter till inkludering, uppskattning i samhället för 

anhörigvårdare när de vårdar en anhörig, och att få en förståelse för hur arbetet som 

socialpedagog kan förebygga med insatser i ett tidigt skede så de anhöriga inte blir exkluderade 

i samhället. Fokus i denna studie kommer ligga på anhörigas upplevelser av samhällets 

erkännande och uppskattning vid anhörigvård.  

Följande frågeställningar ska behandlas: 

      - Hur förändras en relation när man som anhörigvårdare blir vårdgivare till sin make/maka? 

      - Hur upplever den anhörige rollen som vårdare? 

      - På vilket sätt upplever anhörigvårdaren att samhället erkänner deras arbetsinsatser? 

Tidigare forskning 
Syftet med studien är att beskriva och analysera anhörigvårdares erfarenheter och upplevelser 

av erkännande respektive missaktning vid vård av anhörig.   

I den forskning som jag använt är anhörigperspektivet dominerande med kvinnans roll som 

vårdare, hur kvinnans roll har förändrats övertid. För att få en helhetsbild av anhörigvård 

kommer jag också ta med vem vårdtagaren vill bli vårdad av. Det finns mycket forskning inom 

området anhörigvård i livets slutskede och anhörigvård i det stora hela, det som framkommer 

i den forskning som jag har tagit del av är mycket återkommande slutsatser. Trots att 

erkännandebegreppen är en del av socialpedagogiken så är inte erkännandebegreppen lika 

vanligt förekommande i tidigare forskning kring anhörigvård (Svensson, 2018). För att förstå 

individens känsla i mötet med myndighetspersoner och dess makt, behöver 

erkännandebegreppen i större omfattning belysas och forskas kring (Svensson, 2018). 

Erkännandebegreppen inom anhörigomsorg är knappt beforskat. Trots att samhället är i ständig 

förändring verkar anhörigvård vara bestående, dess upplevelser och erfarenheter är statiska 

över lång tid. Jag valde att begränsa sökningarna från 1998 till 2018. Utifrån vald relevant 

litteratur så har följande tematisk indelning gjorts: Anhörigvårdare, Kvinnors roll, påtvingad 
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defamilisering. Källor som jag använt är vetenskapliga artiklar, avhandlingar, arbetsrapporter 

och forskning genomförd vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.  

Anhörigvårdare 
Szebehely (2005) tar upp att kvinnorna står för en stor del av anhörigvården, men för den saken 

kan man inte generalisera hela samhället och ta förgivet att kvinnor är övervägande 

anhörigvårdare. I Winqvists (2010) avhandling konstateras att beroende på vilka tjänster som 

det är fråga om, vem som ber om hjälp, vilka behov som den hjälpbehövande har, därav beror 

könsskillnad i vem som tillhandahåller hjälpen. Jegermalm och Jeppson (2009) visar att 51 

procent av männen och 54 procent av kvinnorna i åldern 18-74 år ger frivillig hjälp till någon 

som inte bor i hushållet. Den frivilliga hjälpen kan bestå av hushållsarbete, transporter, 

trädgårdsarbete och tillsyn.  

Att som anhörig fråntas friheten till det sociala sammanhanget när samhället mer eller mindre 

tvingar fram anhörigvård utan att ge andra valmöjligheter, blir känslan för anhörigvårdaren att 

inte vara en fullvärdig och likaberättigad samhällsmedlem med förmåga att delta i samhället 

(Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010).  

När anhörigvårdaren blir osynlig i vårdandet av make/maka, att inte få förmedla det som 

make/maka vill ha hjälp med eller tycker om. Att utmärka anhörigvårdaren som gnällig och 

krävande är en form av missaktning, förnedring och kränkning (Heidegren, 2009).  

Erlingsson, Magnusson & Hanssons (2010) artikel Anhörigvårdares hälsa är syftet med 

artikeln att belysa anhörigvårdares hälsa i sammanhanget av att vårda en närstående som är 

sjuk eller funktionshindrad. De har utgått från artiklar som är skrivna i en svensk kontext. 

Metoden som använts är artikelgranskning. För att de lästa artiklarna skulle vara relevanta till 

artikeln skulle de uppfylla vissa kriterier: Artiklarna skulle vara publicerade efter 1993 (efter 

ädelreformens införande). Deltagarna skulle vara äldre än 60 år.  

Resultatet i artikeln är att när anhörigvårdaren upplever mening, tillit och trygghet så påverkas 

hälsan positivt. När anhörigvårdaren däremot upplever otrygghet och bristande ömsesidighet 

leder det till ångest och frustration som kan ge negativa konsekvenser på anhörigvårdarens 

hälsa (Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010).  

Forsell, Torres & Olaisons (2014) artikel Anhörigomsorg mot betalning: Biståndshandläggare 

om sent-i-livet-invandrares önskemål är syfte med artikeln att undersöka erfarenheter hos 

biståndshandläggare för äldreomsorg när de möter sent-i-livet–invandrare. De anhöriga till 
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sent-i-livet-invandrare anhåller om att få betalning för anhöriganställning eller 

kontantbetalning. Som myndighetsperson i rollen som biståndshandläggare saknas såväl 

kunskap som kraft att handha sådana krav.  

Metoden i Forsell, Torres & Olaisons (2014) är intervjuer med biståndshandläggare från tio 

fokusgruppsintervjuer med 58 kvinnor och 2 män de flesta födda i Sverige. De arbetade i sju 

olika kommuner, biståndshandläggarna arbetade dagligen med behovsbedömningar av äldre 

både svenskfödda och med invandrarbakgrund. Fokusgrupperna valdes ut eftersom ett visst 

fenomen skulle belysas. Man kontaktade arbetsplatserna och informerade om vilka uppgifter 

som man var intresserad av att få ta del av. Deltagarna från de olika kommunerna varierade 

från tre till åtta stycken.  

Resultatet i Forsell, Torres & Olaisons studie (2014) berör betalning för omsorg, att det är flera 

europeiska länder som erbjuder kontantbidrag. 2009 gjordes en förändring i 

sociallagstiftningen som innebär att socialnämnden skall erbjuda stöd till personer som vårdar 

en närstående som är sjuk, äldre eller har funktionshinder. Kontantbidrag till omsorgsgivare 

betraktas också primärt som en form av just anhörigstöd, avsett som en form av erkännande för 

den anhöriges insatser. Varken omsorgsgivare eller omsorgsmottagare uppskattar betalning, då 

anses ju inte omsorgen som ett fritt val längre. Önskan om betalning för att vårda en anhörig 

var biståndshandläggarnas erfarenheter i de tvärkulturella mötena (Forsell, Tores & Olaison, 

2014).  

Sannolikheten att bli anhörigvårdare eller att få omsorg av anhörig framförallt make/maka på 

äldre dagar ökar om man har partner eller barn. Anhörigomsorgen är omfattande i Sverige och 

Norden. Det visar sig att antalet hjälptimmar stiger var efter stigande ålder både på 

anhörigvårdaren och den vårdbehövande. Det visar sig att ju fler barn man har ju mer hjälp får 

man. De flesta partnervårdare försöker klara sig utan eller med ett minimum av hjälpinsatser 

(Jegermalm, Malmberg & Sundström, 2014).  

Social uppskattning som Heidegren tar upp som en av de tre erkännandeformerna, blir central 

för individen som för att känna samhällets erkännande blir erkänd just för att den individen är 

den, och inte erkänd för gruppen äldre och generaliseringen som samhället gör av gruppen 

äldre. Som anhörigvårdare blir det viktigt att inte låta samhället utnyttja de äldre som Heidegren 

uttrycker det ” inte låta dem hållas”. Han fortsätter social uppskattning innebära att bejaka, 

uppmuntra till andra livsformer, precis som lagen säger att samhället inte kan ta för givet att 
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anhöriga vill vårda make/maka och att den anhöriga inte ska bli fånge i sitt hem för att vårda 

make/maka (Heidegren, 2009).   

Att kunna ha frihet så att man kan utföra aktiviteter som den anhörige är intresserad av gör till 

att det blir en lyckad ålderdom, det är också viktigt med sällskap, närhet och trygghet (Bowling 

& Gabriel, 2007). Så som Heidegren förklarar rättsligt erkännande är inte individens 

rättigheter knutna till dennes sociala status så som det var tidigare, i dagens samhälle är rättsligt 

erkännande allmängiltigt oavsett status i den sociala sfären. De äldre blir påtvingade att vårda 

alltså finns det fortfarande undantag och då blir inte de äldre fullvärdig samhällsmedborgare. 

Att som äldre uppleva att kroppens funktioner hämmas och anhöriga försvinner ur ens liv, trots 

detta så har de äldre en förmåga att känna en blomstrande ålderdom vid ett rättsligt erkännande 

(Heidegren, 2009).  

Syftet med Katzins (2014) artikel Tillbaka till familjen: Privat och offentligt ansvar i den 

svenska äldreomsorgen är att synliggöra anhörigas betydande omsorg då kommunernas 

åtstramningar drabbar de äldre som har behov av äldreomsorg. Trots kommunernas skyldighet 

att tillgodose de äldres omsorgsbehov, tvingas anhörigvårdare mer eller mindre att vårda 

make/maka. Ökningen av anhörigvård för äldre, medför att kvinnor förbinds med ett större 

ansvar att vårda.  

Metoden i Katzin (2014) är kritisk diskursanalys. I analysen av språket inkluderas de sociala 

skeende som genererar mening i samtalet, de förlopp som äger rum bakom tillverkningen av 

mening om hur samhället bör vara ordnat samt vilken ledning denna utveckling får.    

1956 tog man bort skyldigheten för vuxna barn att försörja och vårda sina föräldrar i den 

svenska sociallagstiftningen, 1979 togs det bort i familjelagstiftningen med motivet att 

äldreomsorgen var ett offentligt ansvar (Sand, 2007 i Katzin, 2014). 

Resultatet i artikeln är att omsorgsansvaret vilar på socialtjänstlagen och att omsorgen av de 

äldre är ett offentligt ansvar, men i själva verket har ansvaret förflyttats tillbaka till att bli 

familjens ansvar, med offentlig omsorg som ett komplement. Tittar man över de senaste 

decennierna har anhörigvård ökat, rollen som anhörigvårdare har omskapats från att på 1970-

talet på sikt bli övertalig. 1990-talet i samband med den ekonomiska krisen vände politikerna 

diskursen till fördelarna av anhörigvård (Katzin, 2014).    

Rapporten Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? av Szebehely, 

Ulmanen och Sand (2014) är syftet med rapporten att få förståelse för vidden av anhörigomsorg 
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i Sverige. Anhörigomsorg anses i samhället att man hjälper en anhörig eller vän som inte klarar 

sig själv på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Omsorgen kan gälla att 

handla, städa, skjutsa, sköta ekonomin, kontakt med sjukvården, myndigheter, tillsyn, hygien 

eller medicinering, för det mesta är det gamla föräldrar, make/maka.  

Metoden i Szebehely, Ulmanen och Sand (2014) som används är enkätundersökning utförd 

våren 2013 då 3630 personer deltog i åldern 45- 66 år.  

I studien framkommer det att 42 procent av kvinnor och män som tillhör medelåldern erbjuder 

anhörigomsorg. Kvinnor ger 5,4 timmar omsorg i veckan medan män ger 3,8 timmar per vecka. 

Det är ofta kvinnor som ger betydande omsorg, 6 procent kvinnor och 4 procent män ger 

omsorg varje dag, det innebär 19 timmar per vecka per kvinna som ger omsorg, 13 timmar per 

man och vecka (Szebehely, Ulmanen och Sand (2014).   

Resultatet i rapporten säger oss att ju mer anhörigomsorg man ger desto större blir 

konsekvenserna för omsorgsgivaren så som välbefinnande, ekonomi och arbete, det gäller 

kvinnor och män. Ju mer omsorg man ger desto större är risken att drabbas av psykisk ohälsa 

(Szebehely, Ulmanen och Sand, 2014).   

Kvinnors roll? 
”Normen av anhörigvård är en äldre kvinna/maka som vårdar sin man i deras gemensamma 

hem, utan någon hjälp från det offentliga. Denna bild har styrt utformningen av anhörigstödet 

i Sverige.” (Socialstyrelsen, 2007).  

Syftet med Anttonens studie är att påvisa och belysa kvinnors konsekvenser av olika 

socialpolitiska system som de olika partierna står för. Forskningen har fokuserat på 

välfärdsstaten. Anttonen (1998) påvisar att med förstärkta omsorgstjänster kommer kvinnan att 

bli ekonomiskt självständig och den personliga självständigheten ökar så att kvinnan kan 

frigöra sig från hemmet. Tanken är att när sociala omsorgstjänster produceras utanför hemmet 

blir kvinnan frigjord från hemmet och familjen. Målsättningen var att kvinnan skulle kunna 

frigöra sig gentemot familjen, i och med införandet av social service gynnas både kvinnor som 

varit omsorgsgivare och de omsorgsbehövande. När omsorgstjänsterna är generösa blir 

valmöjligheten för omsorgsåtagandet och den omsorgsbehövande oberoende av familjen 

(Anttonen, 1998 i Katzin, 2014).  

I avhandlingen Omsorgens pris i åtstramningstid och Anhörigomsorg för äldre ur ett 

könsperspektiv beskriver Ulmanen (2015) att anhöriga får ta mer ansvar om sina gamla 
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föräldrar. Syftet med avhandlingen är att se hur påfrestningar som att ta ansvar för ytterligare 

ett hushåll gör till att barnen påverkas både på arbetet och privat. På nitton år har var fjärde 

plats försvunnit på äldreboenden i Sverige det innebär att de äldre är mer beroende av sina 

anhöriga. Äldre anser det bättre med äldreomsorg än att barnen ska ta ansvar om dem. SoL 

lagstiftningen gör gällande att äldre har rätt till omsorg och vård när man inte klarar sig själv, 

att få sina behov tillgodo sedda.  

Metoden i Ulmanens (2015) är analys av SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden, man 

har frågat 3630 medelålders personer hur deras roll som anhörigvårdare har förändrats från 

1950-talet.  

Resultatet i avhandlingen lyder att kvinnor och män i medelåldern ger lika mycket omsorg till 

sina gamla föräldrar, de negativa påföljderna som drabbar anhörigvårdarna står kvinnorna för 

i större utsträckning än männen. Fyrtioåtta procent av de kvinnor som ger omsorg till gamla 

föräldrar och 28 procent av männen känner psykiska påfrestningar. 27 procent av döttrarna och 

sexton procent av sönerna som ger omsorg har svårt att koncentrera sig på sitt arbete, 2,2 

procent respektive 0,5 procent går i pension i förtid för att kunna anhörigvårda, 7 procent bland 

kvinnor och män minskar sin arbetstid, 1 procent slutar arbeta på grund av anhörigomsorg 

(Ulmanen, 2015).   

Rapporten Att ge omsorg till gamla föräldrar och anhöriga: påverkar det relationen till 

arbetsmarknaden? Szebehely och Ulmanens (2009) syfte är att undersöka vidden av 

anhörigomsorg och om det går att kombinera omsorg med sysselsättning, de jämför kvinnor 

och män, ålder och utbildningsnivå. Möjligheten att som kvinna och man arbeta samtidigt som 

man ska vårda gamla föräldrar är en central jämställdhetsfråga i Sverige i dag. Jämställdhet 

vad det gäller omsorg av barn observeras ideligen, men att vårda sina gamla föräldrar blir sällan 

observerat.  

Metoden som Szebehely och Ulmanens (2009)  använt är analys av datamaterial som Statistiska 

centralbyrån har tagit fram med hjälp av intervjuer. Man har undersökt genomsnittlig tid som 

kvinnor respektive män lägger på anhörigvård och arbetskraftsundersökning. 2000-2001 gjorde 

tidsanvändningsundersökningen sin datainsamling, cirka 4000 personer deltog i 

undersökningen i åldern 20-84 år, intervju frågorna handlade om tidsanvändning. 2008 

samlades arbetskraftsundersökningen in sitt datamaterial, 75000 personer medverkade i 

intervjuerna, 16- 64 år.  
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Resultatet är att medelålders kvinnor är anhörigvårdare i en större grad än män. Ju högre 

utbildning mannen har ju mindre troligt är det att han blir omsorgsgivare. Bland medelålders 

anhörigvårdare är uppdragen som omsorgsgivaren utför mer beroende av vilket kön man 

tillhör, medan bland de yngre är det mera jämställt. Kvinnor i medelåldern arbetar undantagsvis 

heltid med en svag arbetsmarknadsförankring. Kvinnor i yngre ålder som är anhörigvårdare är 

mer frekvent sjukskrivna föregående vecka (Szebehely, Ulmanen, 2009).    

Syftet med Jegermalm, Malmberg & Sundström (2014) rapport Anhöriga äldre angår alla! är 

”att presentera och diskutera kunskapsläget inom framförallt svensk och nordisk forskning men 

också internationell forskning om anhöriga till äldre”. De tar upp hur vanligt det är med 

anhörigvård. Befolkningsstatistik talar om att färre i arbetsför ålder ska försörja och vårda allt 

fler äldre. Hur de äldres roll som anhörigvårdare och deras möjligheter. Hur ser satsningen ut 

på att ge stöd till anhörigvårdarna. Anhörigvård på olika nivåer är komplext i samhället, 

individuell - och offentligomsorg. Resurserna för individuell är svår att mäta, den offentliga 

har bestämda ramar för tillgång. Metoden är enkätmetod. 

Resultatet visar att majoriteten av svenska studier pekar ut att det är lika vanligt att kvinnor och 

män ger anhörigomsorg. Det skiljer sig dock åt vad kvinnor och män hjälper till med. Kvinnor 

ger oftare personlig omvårdnad medan männen ger mer praktisk hjälp (Jegermalm, Malmberg 

& Sundström (2014).  

Fler kvinnor än män upplever en större börda vid anhörigvård. Många kvinnor känner en plikt 

att vårda sin make, det är en del av äktenskapslöftet man gör det av kärlek men också för att 

återgälda hjälp man själv fått av make/maka. Att alltid ha ansvaret som vårdare till make/maka 

kan leda till övergrepp och utmattning som senare kan bli skuldkänslor i form av dålig 

självkänsla (Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010).   

I och med hemtjänstens utbyggnad på 1950- till 1970-talen blev valfrihetsrevolutionen ett 

faktum, framförallt för medelålders döttrar. Nu kunde de äldre oavsett samhällsklass, bo kvar 

hemma utan att belasta döttrarna (Szebehely, 2003). När äldreomsorgen minskade på 1990 talet 

trodde man att kvinnors möjligheter att avancera och utvecklas skulle hämmas, men så blev 

det inte. Döttrarna dubbelarbetar mer, sönerna har inte ökat sitt omsorgstagande alls 

(Johansson, Sundström, & Hassing, 2003).   

Katzin beskriver när tillgången på offentligomsorg finns frigörs kvinnan från sin klassiska 

börda att vara omsorgsgivare (Katzin, 2014). Forskare har konstaterat att anhörigomsorgen 

följer ett visst könsmönster, där kvinnor tar ett större ansvar än män. Den sociala bakgrunden 
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som kvinnor och män kan ha, gör sig till känna (Sand, Szebehely, 2009, Ulmanen, 2009). I ett 

antal rapporter ser man ett mönster hos vissa grupper, i dessa grupper är det kvinnan som har 

det övergripande ansvaret om anhörigvård. Ur ett samhälleligt perspektiv där kvinnor och män 

ska bli jämställda, bör samhället ta det yttersta ansvaret för att kvinnor ska fortsätts sin 

utveckling mot lika värde vad det gäller anhörigomsorg, vid en tillbakagång att familjen ska ta 

yttersta ansvaret, bidrar det till att samhället motarbetar kvinnans lika värde (Katzin, 2014). 

Påtvingad defamilisering  
Defamiliseringsbegreppet står för individens frigörelse i relation till sin familj, det är en av 

grundpelarna för den nordiska välfärdsstaten. I välfärdsstatens framväxt var tanken att alla 

vuxna skulle förvärvsarbeta och att den offentliga omsorgen som växte fram skulle underlätta 

samhällsmedborgares förpliktelser till sina anhöriga.   

Äldre med lägre utbildning blir beroende av sina anhöriga, medan de äldre med högre 

utbildning har sluppit att bli beroende av anhöriga, i och med att de har en annan ekonomisk 

förutsättning så har de kunnat köpa mer privata tjänster (SOU 2001:79).  

De äldre föredrar offentlig omsorg framför anhörigomsorg och privat köpta tjänster (Larsson, 

2004; Szebehely, 2005). Förmånsrätten till att ha offentlig omsorg leds av kvinnorna. De äldre 

vill inte vara en last för sina barn. Det är ofta barnen som propsar på sin hjälpinsats. Äldre 

kvinnor får mer hjälp av sina döttrar än vad de önskar (Szebehely, 2005). Hur den äldre 

upplever hjälpen från anhöriga beror på vilken typ av hjälp det är frågan om lika väl situationen 

och relationens status. De äldre vill kunna välja vem som ska hjälpa dem. Med minskad 

offentlig omsorg blir valmöjligheten begränsad som leder till icke positiva relationer i 

slutändan (Szebehely, 2005).  

Faktorer som gör att vårdbehövaren har svårare att få offentlig omsorg beror på att det finns 

barn i närområdet och om man betalar för privata tjänster (Larsson, 2004). Något lagstöd vad 

gäller närstående anhörigas skyldigheter att ta hand om anhörig som är i behov av hjälp finns 

inte. Det framkommer trots detta att många anhöriga känner sig övertalade och rent av tvingade 

att måtta ansvaret (Sand, 2010). Familjen framställs som något oproblematiskt, positivt och 

värdefullt, att omsorgsrelationerna är bättre inom familjen, bättre än den offentliga omsorgen. 

Oavsett om det var äldre eller de som inte behövde vård för stunden, så var svaret att de 

föredrog äldreomsorg från offentlig sektor före privat sektor (Katzin, 2014). 
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Anhörigvårdkommittén som tillsattes i slutet av 1970- talet konstaterade att äldreomsorgen inte 

skulle räcka till och föreslog därför en lag som skulle ge anhöriga rätt till ledighet för 

anhörigvård. Vid utredningen framkom det att betalning till familjemedlemmar vid vård inte 

var möjligt. Det ledde inte till någon proposition. Äldreberedningen som leddes av 

Socialdemokraterna upplyste samhället om att man inte kan ta förgivet att det finns 

familjemedlemmar som vill vårda anhörig, familjeomsorgen ska vara ett komplement till den 

offentliga omsorgen. I samband med detta förslag kom lagen om ledighet vid vård av 

närstående den innebär obetald ledighet under begränsad närståendevård (Katzin, 2014, SOU 

1987:21).  

Avhandlingen According to need av Larsson (2004) är syftet att undersöka hur olika 

omständigheter påverkar personer över 80 år att få hemhjälp eller ett särskilt boende. Hur stor 

chansen är att få hemtjänst när det finns anhöriga eller att den äldre köper privata tjänster.  

Metoden som använts är data från Kungsholmsstudien som har följt äldre som är bosatta på 

Kungsholmen 75 år och äldre, mellan 1987 till 2000. I avhandlingen skaffas kunskap om äldre 

som 1994-1996 var mellan 81-100 år och bodde i eget boende. Den mesta praktiska hjälpen 

kom från anhörig som inte bodde i hemmet. Majoriteten som hade hemhjälp var kvinnor, man 

fann ingen skillnad mellan män och kvinnor vid iakttagelse av omständigheter att få hemtjänst. 

Avvikelsen om att få hemtjänst berodde inte på könet utan på om man var sammanboende eller 

ensamboende. Ensamboende som hade hemtjänst var 27 procent medan sammanboende var 14 

procent.  

Resultatet i avhandlingen indikerar på att nedskärningar som skett i den kommunala 

äldreomsorgen senaste decennierna beror på att kommunerna förändrat behovskriterierna för 

äldre. Detta trots att lagstiftningen är den samma. 

Rapporten Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigvård av Sand (2016) är syftet 

att analysera svensk och internationell kunskap om hur man sammanlänkar arbete med 

anhörigomsorg, om samhället stödjer dessa anhörigvårdare. De flesta som ger anhörigomsorg 

är själva i arbetsför ålder, både i Sverige och internationellt. Globalt ses problemet arbete 

kombinerat anhörigomsorg och problemen som kan uppstå är kända. Anhörigvårdarna i 

Sverige är en dold grupp där nedskärningar i äldreomsorgen har påverkat för anhöriga.  

Metod som använts i rapporten är insamling av material om svensk och internationell forskning 

kring anhörigomsorg och ekonomi.  
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Resultatet i denna avhandling tydliggör problemen att vara anhörigvårdare så som att samhället 

kräver hjälp till anhöriga, trots att man som medborgare har laglig rätt till äldreomsorg så 

bedömer kommunerna utifrån hur plånboken för kommunerna ser ut inte utifrån den äldres 

behov och rättsligt erkännande.  

Vid betydande anhörigomsorg blir effekten på hälsa och arbete påtaglig. De anhöriga som ger 

omsorg torde arbeta färre timmar med betalning, anhöriga som ger mycket omsorg slutar oftast 

arbeta för att orka ge vård till anhörig.  

Tack vare Sveriges utvecklade äldreomsorg i jämförelse med flertal andra länder som har 

uttalat familjeansvar, så får de äldre som behöver omfattande vård offentlig hjälp. Trots 

Sveriges goda offentliga omsorg är det framför allt kvinnor som påverkas på arbetsmarknaden. 

På längre sikt drabbar det kvinnorna i form av lägre pension. Har kvinnan gått ner i arbetstid 

finns inga rättigheter till att få gå upp i tid vid förändring av anhörigomsorg. Då äldreomsorgen 

är ett offentligt ansvar enligt svensk lag, med all den anhörigvård som anhöriga ger blir det en 

form av privat lösning som i ett längre perspektiv ger den privata anhörigvårdaren 

merkostnader av varierande form. Då Sveriges socialförsäkringssystem enbart är knutet till 

förvärvsarbete ska enligt lag den offentliga omsorgen skydda den behovs behövandes 

omsorgsbehov. Slutsatsen i rapporten blir att många som ger anhörigomsorg både kvinnor och 

män betalar ett högt pris för att ge anhörigomsorg utan att samhället uppskattar deras 

arbetsinsats (Larsson, 2004). 

Teoretiska utgångspunkt 
I den arbetsmiljö som jag har tagit avstamp i alltså äldreomsorgen blir aktualiseringen av 

erkännande alternativt missaktning central. I det sociala arbetet med äldre möter man 

människor med varierande bakgrund och olika rutiner i sin vardag. Särskilda boenden är en 

förlängning av SoL lagen som styr äldreomsorgen, vilka kriterierna är för att man ska få nyttja 

det särskilda boendet bestämmer kommunerna trots att det finns en lag. Hoilund & Juul (2005) 

beskriver att traditionen inom socialt arbete har varit att hjälpa till med omsorg till de mest 

behövande i samhället, hänvisar till (Heidegren, s 101, 2009). 

I detta avsnitt kommer jag beskriva begreppet erkännande och missaktning ur dess olika 

synvinklar. Samhällets erkännande gentemot anhörigvårdare kommer vara centralt i min 

studie.  
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Erkännande- alternativ missaktningsbegreppen har beforskats mest inom det socialfilosofiska 

fältet, men att man ser relevansen även inom det samhällsvetenskapliga fältet. De 

kunskapsområden som kan vara behjälpta av att använda erkännande alternativt missaktning 

är exempelvis psykologi, sociologi, pedagogik och socialt arbete. När man tittar på sociologisk 

forskning har erkännande- och missaktning en central roll i socialt handlande, social ordning 

och social förändring.  

För att anhörigvårdaren ska känna samhällets erkännande behövs känslan av uppskattning på 

samhällets olika plan, mikro, meso och makro nivå. 

Mikronivå 1: På denna nivå dominerar inställning, gester och beteende. Erkännande är en form 

av acceptans gentemot en medmänniska. Det är svårt att precisera vad som gör att man känner 

sig erkänd eller missaktad på denna nivå (Heidegren, s 115, 2009). 

Mikronivå 2: En ömsesidig nivå. Erkännande kan här utforskas som vilket värde det har för 

människan i relationen, om den är konstant eller rörlig beroende på hur människornas 

inställning är mot varandra. Beroende på inställning blir det ett erkännande alternativt 

missaktning (Heidegren, s115, 2009).  

Mesonivå: En nivå av en mindre eller större grupp där man blir erkänd. Så som socialtjänsten, 

äldreomsorgen et cetera här blir erkännandet på flera arenor (Heidegren, s 116, 2009).  

Makronivå: Förutsättningarna här är att varje samhällsstruktur utmärker ett visst 

erkännandemönster, detta betyder att när samhället förändras på ett radikalt sätt, iscensätts ett 

nytt erkännandeschema. (Heidegren, s 116, 2009)  

För att uppnå ett erkännande av samhället måste det finnas grundtankar i hur samhället ska 

erkänna dess medborgare. Styrande blir en samhällsteori när den erbjuder ett rekommenderat 

ställningstagande för mig som medborgare, att utifrån de rekommenderade paragrafer i 

Yttrandefrihetsförordningen är det möjligt att yttra kommentarer om det befintliga samhället, 

hänsyn ska tagas såväl till befintliga sociala mönster och traditioner som historiska 

förbättringstrender. Här tar Honneth avstamp i varför människan hamnar i konflikt och kamp 

med samhället. Denna konflikt och kamp beror på människors erfarenheter av att inte bli socialt 

erkända (Honneth, 1995). 

Heidegren (2009) beskriver att erkännandet för människan innebär att bli erkänd på flera plan, 

den anhörige är i behov av kärlek från sin make/maka för att vilja vårda, att bli rättvist 

behandlad och ha rättighet till samhällets rättigheter, sfär, när du vårdar den anhörige, den 
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anhörige måste få social uppskattning i form av att dennes kunskaper om make/maka 

efterfrågas och värdet av kunskapen blir unik i sammanhanget av att vårda make/maka.   

För att kunna erkänna någon annan behöver jag ha erkänt mig själv och min identitet som 

individ. Den som med någon fysisk handling skadar sig själv eller att man utan verklig grund 

känner skam inför sig själv och andra anses inte ha en bra relation med sig själv. Att bejaka 

och uppskatta sig själv, sina handlingar och det liv man lever blir en positiv självrelation. För 

att befästa en personlig identitet behöver vi bli erkända inom tre olika former (Heidegren, 

2009).  

Den första formen är mänskliga primärrelationer vilket är den grundläggande. Det är inom 

detta erkännande som de starka känslomässiga banden till ett fåtal individer finns (Erotisk 

intimitet, vänskap, föräldrar/barn). Detta erkännandebegrepp går under namnet kärlek. För att 

känna sig erkänd inom detta område behöver vi ha en balans mellan våra känslor och 

självrelationen. Om en av dessa haltar kan problem i erotiska relationer uppstå. För att en 

relation ska kunna växa och utvecklas så som barnets och moderns relation, behöver det 

personliga spänningsfältet gå från samliv till att framhävda sig själv i en relation. Det här är 

den mest basala formen av erkännande som leder till en positiv självrelation, som med 

bestämdhet leder till fortsatt liv och utgör villkor för grundläggande självförtroende. Detta 

främjar på sikt ett självförverkligande av egna livsplaner (Heidegren, s 28-29, 2009).  

Den andra formen av erkännande är rättsligt erkännande. Ur ett historiskt perspektiv så var 

människans förmåner i samhället beroende av vilket socialt anseende individen hade. Att 

tillhöra olika grupper i samhället ger olika tillgång till social status och där med olika social 

uppskattning. Det står vidare att alla i samhället har samma privilegier och att var och en är 

fullvärdig samhällsmedlem. Alla individer blir inte erkända i den bemärkelsen att de får 

förtroende att fatta beslut för den gemensamma massan individer. Detta kan bero på att 

individens moral inte är i linje med samhällets normer överlag. När en person får samhällets 

förtroende som rättsperson innebär det inte att personen har det hela livet. För att samhällets 

medborgare ska godkänna en rättsperson, krävs det att den tilltänkte rättspersonen har en viss 

social levnadsstandard. Att som rättsperson bli erkänd är ett villkor för att uppnå självaktning, 

att jag som individ kan bli respekterad för min självbestämmande rätt. Det vill säga att 

omgivningen tycker att ens egenskaper är tillräckligt rättssäkra för att delta i till exempel 

politiken (Heidegren, s 29-30, 2009). 
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När Sveriges befolkning blir allt äldre och andelen arbetsföra blir färre, ställs större krav på 

anhöriga i form av att vårda en make/maka i hemmet under livets slutskede. För att den 

anhörige ska känna sig erkänd av samhället ska den anhörige känna att den får rätt till sina 

rättigheter som gäller för andra medborgare och den anhörige. Då ska inte samhället lägga 

vårdansvaret på anhöriga och skjuta ifrån sig det offentliga ansvaret som kommunerna har 

(Erlingson, Magnusson & Hansson, 2010).   

Stöd som anhöriga anser sig ha nytta av är när anhörig och make/maka bemöts med respekt, 

att stödet finns när det behövs och kontinuitet av stöd. För att den anhörige ska känna sig erkänd 

av samhället, den sociala sfären behöver individen uppleva gemenskap i de ansedda 

gemenskaper som erkänner den anhöriges bidrag i detta fall anhörigvård (Heidegren, 2009). 

Då den anhörige känner uppskattning bidrar det till en bättre självkänsla och ett bättre mående. 

Om den anhörige inte känner sig delaktig i projektet att hjälpa samhället att vårda make/maka 

leder det till social exkludering, den anhörige upplever sig då som misslyckad (Heidegren, 

2009). I värsta fall kan det leda till en negativ självbild som i en förlängning kan leda till 

marginaliserade individer med ett motstånd till systemen i detta fall samhällets lagar. Om 

anhöriga saknar dessa former av erkännande kan det få stora konsekvenser för samhället då 

samhället i allra högsta grad är beroende av anhörigvårdare. Erkännande av samhället upplevs 

och förstås utifrån rättvis behandling från samhället (Heidegren, 2009). 

Den tredje formen av erkännandet är social uppskattning till detta erkännande finns det en 

historisk omfattning. För att bli erkänd i denna sfär behöver man dela samma värdegrund av 

samhällets värderingar och samhällskultur alltså normer i samhället. Ett erkännande i den 

sociala sfär kräver att individen uppskattar mångfald av individer och socialt uppskattade 

prestationer som leder till mångfald av livsstilar och livsvägar. Historiskt ärvde man det sociala 

erkännandet. I dagens samhälle erkänns man utifrån talang och insats. Till skillnad från 

rättsförhållandet erkänns man när man har egna personlighetsdrag och egna bedrifter alltså att 

man blir erkänd som individualist. I sammanhanget gäller det mer än att bara vara tolerant mot 

andra, att inte bara låta de hållas. Att bli erkänd i denna sfär innebär att du som individ bejakar, 

uppmuntrar sätter värde på andra livsformer. I denna erkännandeform finns villkor och 

möjligheter till självuppskattning som kan leda till personligutveckling som skapar en positiv 

självbild. Självuppskattning innebär övertygelse om förmåga att utföra handlingar som av 

resterande samhället anses värdefulla. Om alla individer i samhället har möjlighet att uppskatta 

sig själva leder det till en solidaritet gentemot samhället. Det leder vidare till allmänt betydelse 

perspektiv som öppnar upp till olika självförverkliganden (Heidegren, s 30-31, 2009).  
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När den anhörige känner samhällets stöd av att vårda en anhörig upplever den anhörige ett 

erkännande från samhället och känner då en social status vilket leder till en ökad självkänsla 

(Heidegren, 2009).  

Missaktning är motsats till erkännande  
Att som människa inte bli accepterad alltså inte bli erkänd för den man är. Att bli försummad, 

att anses som socialt avvikande, övergiven, förolämpad att inte bli uppskattad för det man är. 

Människor som har nekats bli erkända, för dessa människor har det blivit en del av deras liv. 

Att nekas erkännande skadar människan och känslan av att betyda något i det sociala livet och 

att tillhöra en gemenskap som det sociala livet blir i samhällets kontext (Heidegren, s 31-32, 

2009).  

Om anhörigvård blir framtvingat av samhället och äktenskapet inte varit bra, att samhället inte 

ger den anhörige friheten i om den vill vårda make/maka, om det till exempel varit misshandel 

och att den make/maka som är beroende av vård är den som misshandlat kan den 

vårdbehövande utsättas för fysisk misshandel i form av fysiska övergrepp på grund av att den 

vårdbehövande inte fritt förfogar över sin kropp, utan att vara utlämnad till en annan person 

som är villig att ge igen för vad den fått utstå (Heidegren, 2009). 

Missaktning hotar att bryta ner personlig identitet och positiv självrelation som etablerats 

genom erkännande. Att neka någon erkännande innebär att individens personlighet ifrågasätts 

(Heidegren, 2009).  

Den första formen av missaktning är fysiska övergrepp som riktas direkt mot individens 

kroppsliga självkänsla. Detta är den mest grundläggande formen av missaktning, motsatsen till 

kärlek. När fysiska övergrepp sker såsom misshandel, tortyr och våldtäkt finns inte utrymme 

för individen att fritt bestämma över sin kropp. Väsentligt är här att vara utlämnad till någon 

annan mot sin vilja. När man utsätts för fysiska övergrepp bryts individens självförtroende ner 

och man upplever den sociala världen som en osäker plats (Heidegren, 2009).  

Den andra formen av missaktning är rättsberövande mot individens sociala integritet. 

Individen berövas frihet och rättigheter, oftast av en viss grupptillhörighet. Individen fråntas 

full moralisk rätt att vid sina sinnens fulla bruk vara en fullvärdig samhällsmedborgare. Att inte 

ha någon rätt att vara rättsperson bryter ner individens självaktning.  

Den tredje formen av missaktningen är förnedring och kränkning inom denna missaktning är 

det ett brett spektrum från ganska oskyldigt till utmärkande. Att missakta någon kan innebära 
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nedvärdering av självförverkligande och där med tillskrivs ett lägre socialt värde, istället för 

att bekräfta och uppmuntra till tänkbara livsvägar. Vid kränkning bryts individens 

självuppskattning, detta på grund av att individens sätt att leva på berövas ett positivt värde, 

man blir inte uppskattade för den man är. Uppskattning tillhör inte bara samhällsnormer, de 

kan också gälla individuellt kunnande och bedrifter. 

Metod 
Detta avsnitt kommer beskriva och motivera studiens metod. Upplägget för studien ser ut på 

följande sätt: kvalitativ metod, kvalitativa intervjuer, urval, urvalskriterier tillsammans med en 

kort presentation av respondenterna, analysmetod, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

samt etik. 

Kvalitativ metod 
När syfte och frågeställningar var formulerade ansågs kvalitativ forskningsmetod vara det 

lämpligaste förfarandet. Kvale & Brinkman anser att forskningsfrågorna avgör valet av 

förfarande, kvalitativ metod lämpar sig bäst till frågeställningar så som ”hur”-och” vilka” 

frågor. För att kunna besvara studiens syfte var det relevant att intervjua ett fåtal anhörigvårdare 

och en demenssjuksköterska med djupgående frågor. För att kunna nyansera 

erkännandebegreppen i relation till studiens syfte behövdes personliga berättelser av 

upplevelser hur samhället uppskattar anhörigvårdarna. Som Kvale & Brinkman menar för att 

förstå upplevelsen behövs personliga historier vilket kvalitativ metod bäst framhåller. Som 

Heidegren uttrycker att i erkännandebegreppen är det mycket känslan av hur samhället 

uppskattar och erkänner anhörigvårdarna, då blir kvalitativ ansats passande för i intervjuerna 

känner man känslan i samtalet i rummet.  

Kritiken som kvalitativ metod får ta emot är att den kvalitativa metoden kan lida brist på 

objektivitet på grund av att ett så fåtal respondenters svar på det valda området, står till grund 

för en större grupp individer, där resultaten generaliserar för en större grupp individer i detta 

fall (Kvale & Brinkman, 2014). För att förstå en större grupp och få en inblick i hur dessa få 

respondenter bemöts i sitt arbete som anhörigvårdare, kan man med hjälp av svaren på frågorna 

få en förståelse för en större mängd anhörigvårdare och läsa ut mönster för att öka förståelsen 

för anhörigvårdarna. 
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Kvalitativa intervjuer 
Genomförandet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes för att få ta del av 

upplevda former av erkännande respektive missaktning vid vård av anhörig. I samband med 

intervjun kunde följdfrågor ställas och att läsa mellan raderna. Att få information genom 

känslor, uttryck, gestikulerande som blir i rummet i samband med intervjun kan endast 

upplevas genom samtal. Upplevelsen av dessa känslor kan i större utsträckning även 

fokusgrupper och ostrukturerade intervjuer leda fram till, detta som upplevas i samtalet och 

som uppstår vid semistrukturerad intervju blir unikt i interaktionen mellan intervjuare och 

respondent (Kvale & Brinkman, 2014).  

I de enskilda semistrukturerade kvalitativa intervjuerna blev möjligheten till fördjupade frågor 

mer självklara, man kommer respondenten närmare, det finns utrymme för att notera 

kroppsspråk och nyanser i tonläget hos respondenten. Somliga företeelser och modeller som 

framkommer i svaren, kan vidga insikten för hur andra människor inom en identisk grupp 

upplever situationer, studien försöker inte dra allmänna slutsatser på det framkomna resultatet 

(Kvale & Brinkman, 2014).  

Kvalitativa intervjuer får ibland kritik på grund av att kunskapen om intervjuämnet uppstår vid 

interaktionen mellan forskaren och respondenten, detta kan medföra att beroende på 

interaktionen de emellan blir informationen unik. Alltså skulle en annan forskare ställa samma 

frågor är det inte med säkerhet att den andre forskaren skulle få identiska svar som ligger i linje 

med de i min studie, och där med skulle resultatet bli annorlunda. Vid en kvalitativ intervju får 

forskaren se och uppleva dennes erfarenheter och försöka förstå respondenten vilket kan bli en 

utmaning i sig att tolka och förstå vad respondenten vill delge mig med svaren som 

framkommer (Kvale & Brinkman, 2014). 

Urval 
Potentiella respondenter söktes i olika kommuner för att öka anonymiteten. En 

rekommendation ledde fram till min ena anhörigvårdare i en kommun, en anhörigvårdare från 

annan kommun som deltagit vid en tidigare kurs i utbildningen tillfrågades. Att intervjua en 

demenssjuksköterska gav mig insikt i hur kommunen bemöter de som är i behov av omsorg 

och vård i kommunerna. Tanken att ha respondenter som kände varandra var uteslutet eftersom 

jag ville få så många upplevelser som möjligt från olika kommuner.   

Vid förfrågan om respondenterna ville medverka förklarade jag utförligt hur intervjun skulle 

gå till, vad frågorna skulle handla om.  
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Urvalskriterier 
Urvalskriterierna utifrån syfte och frågeställningar blev att respondenten skulle vara eller ha 

varit närstående vårdare make/maka, bo i ett eget boende, närståendevårdaren skulle inte ha 

biståndsbedömda insatser. Detta på grund av att närståendevårdaren skulle ha så god hälsa att 

make/maka klarade av att vårda själv till stor del. Eftersom syftet är att få anhörigvårdaren att 

beskriva upplevda erfarenheter av erkännande respektive missaktning vid anhörig vård, så var 

det av vikt att respondenten var så pass pigg att respondenten kunde uttrycka sig verbalt i 

känslor och upplevelser.   

Beskrivning av respondenterna 

Fiktiva namn        Ålder             

Inga                         67       Anhörigvårdare             

Maja                        66       Anhörigvårdare 

Britta                       54      Demenssjuksköterska 

Analysmetod 
Som en fördel med denna analysmetod: Att koda och kategorisera sitt material vid 

tematiskanalys innebär att bryta ner sin data och få en systematisk och noggrann analys. Det 

vill säga att dela upp materialet och leta efter återkommande mönster, gemensamma drag och 

skillnader. Dessa som i sin tur skapar teman. 

Den tematiska analysmetoden är den vanligaste vid kvalitativ forskning (Kvale & Brinkman, 

2014). Vinningen med tematisk analysmetod är att jag som forskare vid det återkommande 

lyssnandet blir väl bekant med materialet från intervjuerna, detta gör det lättare att bryta ned i 

olika steg (Kvale & Brinkman). Kritik mot metoden är bristen på bestämd analytisk gång. Då 

det inte finns någon bestämd form kan resultatet tolkas på olika sätt beroende på vem som 

tematiserar. Helhetsinnehållet kan förlora innebörd då citat tas ur kontexten (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

Jag använde en diktafon vid inspelningen av intervjuerna, när jag transkriberade intervjuerna 

skrev jag i ett worlddokument. Jag skrev ut texterna och gjorde markeringar vid meningarna 

och kodord som kunde kategoriseras som fördelar och nackdelar i samband med anhörigvård. 

Det var tydligt att respondenterna hade mycket lika erfarenheter, det var några erfarenheter 
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som skilde respondenterna åt. För att hitta relevanta teman tittade jag efter återkommande 

teman (Kvale & Brinkman, 2014). 

Tanken jag hade med mig hela tiden under nedbrytandet var vad som försvårade eller 

möjliggjorde anhörigvården i hemmet, vilka händelser anhörigvårdarna delade eller skilde dem 

åt. De teman som inte var relevanta till studien togs bort. Koderna med sammanhängande 

innebörd blev teman, de teman som inte var relevanta med syftet i studien togs bort. De citat 

som företrädde koder som företrädde teman, skrev jag sedan fram i resultat och analysdelen 

(Kvale & Brinkman, 2014).  

Följande teman kom fram efter kodning: Ansvaret som anhörigvårdare, Tillsammanshetens 

betydelse, Erkännandets dimensioner, Missaktningens dimensioner. Här nedan följer ett 

exempel på följande tema: Ansvaret som anhörigvårdare. 

Jag använder mig av ett antal citat där jag tar ut ett antal ord som knyteran till temana.   

Citat                                                Kod                   Tema      

Inga – Eftersom förhållandet                               

alltid har varit så bra så finns  

inget annat alternativ än att  

vårda hemma.                                   Vårda         Ansvaret som anhörigvårdare 

Maja – Det var oerhört                                      

påfrestande att se till så han var 

ren och fräsch, för renlig har han 

alltid velat vara, sedan var man 

tvungen att ta hand om alla  

andra sysslor som man behöver      Sysslor       Ansvaret som anhörigvårdare 

göras i ett hem. Jag var helt slut 

på kvällarna.  

Maja- Jag blev irriterad han som      

 alltid klarat allt behövde mitt  
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stöd i allt han skulle göra, han        Stöd           Ansvaret som anhörigvårdare 

 förstod ju inte hur han skulle 

 gå in i duschen, hygienen 

har varit det jobbigaste    

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet= trovärdighet, Reliabilitet =tillförlitlighet, om någon annan gör samma studie och 

använder samma respondenter, får den samma resultat? Kvalitativ forskning är till för att 

beskriva fenomen, känslor som uppstår i samtalet, dessa känslor är ej mätbara, genom att 

beskriva i teman och mina analyser som sker i samtalet med respondenterna förmedlar jag 

fenomenen som jag uppfattar (Kvale & Brinkman, 2014).  

Kritiken mot krav på validitet/reliabilitet det finns ingen fullständig sanning om 

respondenternas känsla av samhällets erkännande eller missaktning vilket gör till att man 

behöver se till hela kontexten som uppstår i mötet med till exempel socialtjänsten vid behov av 

insatser i form av hemtjänst eller andra insatser. De jag vill säga är att det som respondenten 

har upplevt blir sanningen för respondenten i kontexten, det kan vara osanning för en annan 

individ. Den kritik som generellt blir mot validiteten i avidentifierad empiri är att forskaren 

skyddar respondenterna genom att anonymisera identiteten så pass mycket att tydligheten i 

empirin kan uppfattas diffus (Kvale & Brinkman, 2014).  

Generaliserbarhet vid så få respondenter blir inte svaren generaliserande för den stora massan 

65 år och äldre. Om det så går att se mönster i svaren som respondenterna förmedlar om 

upplevelser, så är ändå antalet för få för att kunna urskilja konsekvenser. Då empirin är dessa 

respondenters upplevelser i deras värld, behövs inte generalisering för hela denna grupp 65år 

och äldre. För framtida anhörigvårdares räkning tänker jag att studien ökar insikten för 

kommunerna hur samhället behöver erkänna och uppskatta arbetsinsatserna som de anhöriga 

bidrar med (Kvale & Brinkman, 2014). 

Etik 
Studiens syfte, bakgrund och frivilligt deltagande förmedlade jag respondenterna både muntligt 

och brevledes. Vid varje intervju informerade jag om frivilligt deltagande och att det 

närsomhelst var tillåtet att hoppa av studien. Mina och min handledares kontaktuppgifter 

bifogades så att det var enkelt att nå någon av oss vid frågor rörande studien. Samtyckesblankett 
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tilldelades var och en av respondenterna vid påbörjande av intervju, muntligt samtycke nöjde 

jag mig med.  

De etiska dilemma som kan uppstå vid intervjuforskning är oron hos respondenterna att deras 

privatliv och vad respondenterna uttrycker om kommunen de bor i. Detta uttryckte mina 

respondenter oro för (Kvale & Brinkman, 2014). Mycket omsorg på avidentifiering så som 

namn, ålder, orter, relationer för att säkerställa anonymiteten på mina respondenter. För att 

bibehålla historiernas relevans utan att för den sak utelämna personlig information har 

lojaliteten mot mina respondenter genomsyrat processen.  

Innan intervjuerna genomfördes informerade jag om att intervjuerna skulle spelas in på 

diktafon för att sedan skrivas ut i text, när intervjuerna var transkriberade, togs ljudfilerna bort 

från diktafonen. När än respondenterna ville göra pauser i inspelningen så pausade jag, vissa 

frågor fick jag utveckla för att förståelsen skulle bli korrekt. Vid de två intervjutillfällen med 

anhörigvårdarna blev respondenterna känslopåverkade, då stängde jag av diktafonen så att vi 

kunde prata om det som kändes jobbigt. Materialet som skrevs fram får endast användas i min 

studie, var vid ingen annan kommer ha tillgång till textmaterialet enligt god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

Det etiska dilemma som blir är hur man ska benämna respondenterna, att det blir så neutralt 

som möjligt och av personifierat. Respondenterna ville delge sina upplevelser av att vara 

anhörigvårdare, tanken med att delta var att de kunde belysa brister i erkännandet från 

samhället med den tunga bördan som anhörigvård är, så att de efterkommande anhörigvårdarna 

skulle bemötas med mer respekt för arbetsinsatsen som de utför. Det märks att denna 

åldersgrupp har svårt att ge negativ kritik till kommunen, de är rädda att råka illa ut, att inte få 

den hjälp som de behöver om det kommer fram att de uttryckt negativ kritik om kommunen 

som de bor i. 

Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer jag redovisa studiens resultat med understöd av tidigare forskning, 

teoribegrepp samt mina egna tolkningar och reflektioner av det transkriberade materialet. 

Studiens tema överlappar, flyter in i varandra, detta gör till att den presenterade kunskapen 

inom området passar bra in på flera teman. Studien tar sin utgångspunkt i make/makas upplevda 

former av erkännande och missaktning vid vård av anhörig. Vid ett samhälleligt erkännande 

av anhörigvårdaren alltså make/maka, stärks deras självkänsla och de känner gemenskap med 
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samhället för att deras kunskaper om vårdtagaren är unika. Vid analysen av det transkriberade 

materialet framkom temana Ansvaret som anhörigvårdare, Tillsammanshetens betydelse, 

Erkännandets dimensioner och Missaktningens dimensioner. Namnen Inga, Maja och Britta är 

fiktiva namn.  

Ansvaret som anhörigvårdare 
Generellt bland de två anhörigvårdare och den demenssjuksköterska som jag intervjuade, var 

att respondenterna hade mycket identiska synpunkter om deras situation när de vårdade 

anhörig. Anhörigvårdarna ville klara sig själva i det längsta, de ville inte bli beroende av 

hemtjänst så att friheten minskade, så det blev låsta vid hemmet, utan kunde röra sig fritt. Att 

vårda make/maka blir en handling man gör utan att fundera, den smyger sig på var efter 

sjukdomen smyger sig på. Känslan av tillfredställelse när man vårdar make/maka att få ge 

tillbaka lite av det goda man har haft i livet tillsammans är stimulerande att fortsätta vårda 

(Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010). Erkännande i form av kärlek och emotionell 

omsorg är avgörande för den enskilde att som individ bli erkänd i ens behov och önskningar 

har ett unikt värde (Heidegren, 2009). Biståndshandläggarna utmålar familjen som något 

oproblematiskt, positivt och värdefullt, att omsorgsrelationerna är bättre inom familjen, bättre 

än den offentliga omsorgen (Sand, 2007). De äldre föredrar offentlig omsorg framför 

anhörigvård och privat köpta tjänster (Larsson, 2004). I takt med att det blivit svårare att få 

offentlig omsorg blir tanken att det har skett förändringar i lagstiftningen, men det är 

kommunerna som ändrat behovskriterier för biståndssökande (Larsson, 2004). 

      - Inga, Har aldrig funderat på att han ska vara på ett särskilt boende, eftersom 

förhållandet varit så bra så finns det inget annat alternativ än att vårda hemma. 

      - Maja, Det var helt naturligt att vårda hemma, visst var det jobbigt stundtals. När vi 

fick kortis tänkte jag att det skulle underlätta för mig, men det blev jättejobbigt, han 

kände på sig att det var dags att åka då blev han så orolig i ett par dagar innan det var 

dags att åka. Då fick jag dåligt samvete.  

När man inte ser sjukdomen klart utan att den smyger sig på, blir det svårt att be om hjälp, det 

blir normaliserat med förändringarna som sker succesivt. Rollen och ansvaret som 

anhörigvårdare blir mer tydlig direkt när sjukdomsbilden framträder omedelbart. 

Anhörigvårdarens spontana tanke blir att vi klara det tillsammans och till en början är 

önskemålet att klara sig själva (Szebehely, 2005).  
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      - Maja, Det är först nu när han bor på ett särskilt boende som jag ser att det var ju 

demenssjukdomen som smög sig på.  

      - Maja, Han kunde komma hem från jobbet och säga att han inte hittade en pärm, men 

jag reagerade inte. Det ändrade sig kroppsligt också han började gå luffsigt, och kunde 

inte hålla urinen.  

      - Inga, Han fick en stroke, pang så var vardagen som den var ingen förvarning. Jag gick 

ut mycket i trädgården å slet i grästorverna.   

Hur den äldre upplever hjälpen från anhöriga beror på vilken typ av hjälp det är frågan om 

likaväl situationen och relationens status (Szebehely, 2005). Det finns inget lagstöd som talar 

om att den anhörige i detta fall make/maka, har skyldighet att vårda (Sand, 2007 i Katzin, 

2014).  

      - Inga, Jag ville inte ha hjälp, tänkte att vi blev låsta vid en massa tider som personal 

skulle komma, så därför stretade jag på. 

Till en början ser man det inte som ett arbete utan då är känslan, tanken att man ska klara av 

det tillsammans. Tidigt i sjukdomsbilden klara man av bördan men ju längre tiden går dess mer 

oro, plikt, ansvar och faror som kan hända dyker upp i huvudet (Erlingsson, Magnusson & 

Hansson, 2010). Trots denna oro känner sig många anhöriga övertalade och rent av tvingade 

att axla ansvaret (Sand, 2007 i Katzin, 2014).  

      - Inga, Jag tyckte inte det var så jobbigt i rollen som vårdare som han tyckte. Jag skulle 

hjälpa han till toaletten, det slutade med att han trillade, då bestämde de att det fick bli 

larm.  

      - Inga, det första biståndshandläggaren frågade var om vi hade barn i staden? 

Oron av att ingen annan kan vårda så bra som den anhörige grundar sig i medias berättelser om 

vanvård av äldre. Anhörigvårdaren föreställer sig att den sjuke inte får lika bra vård på det 

särskilda boendet som hemma, att ingen annan kan vårda så bra som den anhörige (Erlingsson, 

Magnusson & Hanson, 2010).  

      - Maja, I början när han flyttade till det särskilda boendet, hade jag dåligt samvete att 

jag inte orkade vårda längre. 

Sand (2016) belyser att de flesta som anhörigvårdare fortfarande är i arbetsför ålder, så är det 

internationellt och i Sverige. Oro finns också att det kan hända något med den sjuke om den 
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anhörige lämnar hemmet. Att på äldre dagar kunna känna frihet att göra aktiviteter som 

make/maka är intresserad av blir till en lyckad ålderdom, sällskap, närhet och trygghet är också 

viktiga faktorer (Bowling & Gabriel, 2007). Det rättsliga erkännandet som Heidegren förklarar 

är att samhället värnar om den enskildes rättigheter gentemot andra samhällsmedborgare.  

      - Inga, jag får dåligt samvete när jag går till affären, fast jag vet att ingenting kan hända, 

han är där han är. 

      - Maja, I början när jag fortfarande jobbade, så hade han inte gjort det som han skulle 

göra tills jag kom hem.  

Det är inte bara rollen som vårdare som blir den anhöriges uppdrag, sysslor som vårdtagaren 

har utfört innan insjuknandet, hamnar på anhörigvårdaren. Allt från trädgårdsarbete till att 

betala räkningar, så som bekymmer som de tidigare kunde dela, blir bara den enes ansvar 

(Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010). Anhörigvårdaren försöker att vardagen ska se så 

normal ut som möjligt, att städa, tvätta, diska ja alla de vardagssysslor som behöver fungera i 

ett hem.  

      - Maja, Det var oerhört påfrestande att se till så han var ren å fräsch, för renlig har han 

alltid velat vara, sedan var man tvungen att ta hand om alla andra sysslor som behöver 

göras i ett hem. Jag var helt slut på kvällarna i rollen som vårdare. 

      - Maja, Jag blev irriterad, han som alltid klarat allt behövde mitt stöd i allt han skulle 

göra, han förstod ju inte hur han skulle gå in i duschen, hygienen har varit det 

jobbigaste.  

Respondenterna påtalar att de fick jämka sitt eget liv för att finnas tillhands för make/maka 

som behövde vård. Det blir en form av isolering som inte är självvald. Det kan innebära att 

vänner försvinner för att paret inte är så som det varit förut, man får känslan av att man blir i 

vägen och det blir inte samma dialoger som innan. Det framkommer att anhörigvårdarna har 

relativ låg livskvalitet, samtidigt upplever de hög belastning och det är svårt att få avlösning 

(Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010). Det blir en form av förnedring och kränkning att 

frånkänna individen make/maka i detta fall att inte kunna röra sig fritt utanför hemmet 

(Heidegren, 2009).   

      - Inga, Man får oerhört dåligt samvete när man lämnar han för att gå ett ärende eller en 

promenad, fast att jag vet att inget kan hända han är där han är.  
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      - Maja, Jag fick avlösarservice ganska snabbt, så jag kunde vara med på aktiviteter 

utanför hemmet och få vara social med mina vänner. Vid ett tillfälle när jag kom hem 

igen sa han – Vad jobbigt det är när någon främmande är här, då måste jag ju vara 

trevlig. 

Att vara kvinna innebär också rollen som vårdare i en större utsträckning än mannen. Trots den 

generösare tillgången på sociala omsorgstjänster på 1960- och 70-talen ses fortfarande trenden 

att döttrar tar största ansvaret när det gäller att vårda gamla föräldrar (Sand, 2007). Sverige har 

som mål att kvinnor och män ska behandlas likvärdigt både på arbetsmarknaden och 

hemsysslor (Sand, 2016). Kvinnor lever ju längre än män generellt. Det rättsliga erkännandet i 

relation till andra människor där alla blir lika behandlade oavsett kön, innebär att individen ses 

som fullvärdig samhällsmedborgare. Att som kvinna bli rättsberövad, att inte bli socialt erkänd 

för den individ man är utan att tillhöra en viss grupptillhörighet i detta fall omsorgsgivare gör 

till att individens självaktning bryts ner (Heidegren, 2009). Trots försök med att stärka kvinnors 

ekonomiska självständighet och självstyre, så ser kvinnan ut att fortfarande vara omsorgsgivare 

i större utsträckning än männen (Katzin, 2014).   

       - Maja, De att kvinnan lever längre avspeglar sig just i att de blir vårdgivare till sin make. 

        -Maja, Vi kvinnor är bättre på att ta reda på vad vi kan få för hjälp med när mannen blir 

sjuk, männen ska visa sig stolta och klara att vårda själva.    

 

Tillsammanshetens betydelse 
Att fortfarande känna gemenskap med, -och uppskattning av den sjuke gör att det blir 

naturligt att vårda. För att orka vårda make/maka måste det finnas kärlek, tillit, omtanke och 

närhet, om paret har blivit bara vänner är det svårt att hjälpa och vårda när kärleken är slut, 

den negativa spegelbilden av kärleken (Heidegren, 2009). 

- Inga, vi har alltid haft så mycket kärlek tillvarandra så det är helt naturligt att vårda 

honom. 

En viktig del är att känna gemensamma band till det livet som man levt tillsammans att kunna 

mötas utan till exempel tal, som när man tittar på kort och minnen väcks till liv, det gör till att 

man känner tillhörighet med den man vårdar (Szebehely, 2005). 
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      - Inga, Jag både filmar och tar kort på honom och mig tillsammans, minst en gång i 

veckan.  

      - Inga, När fotbolls VM var tog vi på honom en gul peruk och filmade och tog kort 

tillsammans, vi har fortfarande många roliga stunder ihop trots att han är så sjuk. 

När förhållandet varit positivt med respekt till varandra blir vårdandet positivt för både 

anhörigvårdaren och den sjuke. I Szebehely (2005) studie framkommer det att flertalet av 

make/maka som är i behov av vård vill att hemtjänst utför den, allra helst när det är fråga om 

omfattande eller intimvård. Att måtta ansvaret som anhörigvårdare är många gånger att 

tillgodogöra tysta löften som make/maka återbetalar i form av hjälp som make/maka har fått 

tidigare i livet (Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2010).  

      - Inga, har aldrig tänkt att han ska vara på särskilt boende. För honom var det 

jobbigare att jag skulle vårda honom.  

      - Maja, Visst var det jobbigt stundtals, men helt naturligt för mig att vårda honom 

hemma.  

Att som make/maka få besked att ens partner har drabbats av allvarlig sjukdom, gör ofta till 

att världen rasar och man vet inte vad som kommer hända med relationen. Det som en gång 

var en relation med kärlek och värme kan bli en relation med irritation och frustration över att 

det inte är samma make/maka som man gifte sig med. Missaktning i form av fysiska 

övergrepp kan vårdtagaren råka ut för i samband med att irritation uppstår när vårdtagaren 

inte klarar av de tidigare vardagliga sysslorna så som hygien, toalettbesök et cetera 

(Heidegren, 2009).   

      - Inga, Ett par som bodde på det särskilt boendet där jag jobbade. Kvinnan var 

sjukligast, hon ville inte ens äta frukost med mannen, hon kom först och åt upp så 

snabbt hon kunde, om mannen han komma till bordet innan kvinnan ätit upp blev hon 

helt svett. 

      - Inga, Samma man försökte strypa frun en natt när hon sov, då som först delade 

socialtjänsten på paret.   

      - Maja, Nu i efterhand kan jag tänka, varför blev jag irriterad när han inte kunde göra 

de saker som han alltid klarat förut, men jag visste ju inte att han hade en 

demenssjukdom. 
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Att känna erkännande och uppskattning både från samhälle och omgivning gör att 

anhörigvårdaren upplever förståelse hur det är att vårda make/maka, att relationen förändras 

när make/maka blir vårdare istället för livskamrat.  

      - Inga, Han tyckte det var jättejobbigt att jag skulle vårda honom, men det tyckte inte 

jag. Vi har alltid haft så mycket kärlek till varandra.  

      - Maja, Han har alltid visat mig så mycket uppskattning genom åren, Jag blir ledsen 

när jag hälsar på honom. Tittar på honom och undrar vad han tänker. 

Erkännandets dimensioner 
När anhörigvårdaren känner samhällets uppskattning och erkännande är det naturligt att själv 

söka och ta emot hjälp. Då anhörigvårdaren känner samhällets stöd blir det en trygghet att vårda 

i hemmet, den anhörige känner att samhället stöttar upp vid behov och det blir en ömsesidig 

tillit. När detta samspel mellan anhörigvårdare och samhälle fungerar övergår erkännandet från 

samhället till styrka som leder till kontroll över vårdandet. Anhörigvårdarna själva ansåg att ett 

bra stöd från samhället är när personalen behandlar make/maka med respekt och att stödet är 

tillgängligt vid behov och av samma person ger stöd (Erlingsson & Magnusson & Hanson, 

2010). Att känna erkännande och uppskattning både från samhälle och omgivning gör att 

anhörigvårdaren upplever förståelse hur det är att vårda make/maka, att relationen förändras 

när make/maka blir vårdare istället för livskamrat (Heidegren, 2009).  

     - Inga, om man vill veta något får man ta reda på det själv, det är ingen som berättar 

vilka rättigheter man har som anhörigvårdare.  

     - Inga, Vi kvinnor är mer för att ta reda på vad vi kan få hjälp med när mannen blir sjuk.  

Forsell, Torres & Olaison (2014) resonerar att med en form av ekonomiskt bidrag vinna ett 

erkännande från samhällets sida, men det som framkommer är att då blir inte anhörigvården 

frivilliga utan påtvingad. När det blir pengar inblandade i omsorgen ökar kraven från 

omsorgsmottagaren.   

      - Inga, Jag fick ett presentkort på 200kr av samordnaren för att jag hade ställt upp när 

det var sjukdom bland hemtjänstpersonalen.  

Tre av fyra anhörigvårdare i Sverige uppger att de delar uppgiften att vårda en anhörig med 

den offentliga omsorgen. Fyra av tio anhörigvårdare har huvudansvaret och att det offentliga 

bidrar. Det är få anhörigvårdare som uppfattar att de har hela ansvaret men önskar att det 
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offentliga tog ett större ansvar. Önskan om samspel mellan informell och formell är 

återkommande i forskningen (Jegermalm & Malmberg & Sundström, 2014). Här gör det 

rättsliga erkännandet sig påmint, att bli erkänd som rättsperson är ett villkor för självaktning 

och av andra respekteras för sin självbestämmande rätt. Alltså att själv få bestämma hur mycket 

man är villig att vårda make/maka (Heidegren, 2009). 

      - Inga, det är skönt att inte ha hela ansvaret själv längre, utan att hemtjänsten kommer 

och hjälper mig med de tunga bitarna i vårdandet. 

      - Maja, Jag fick avlösarservice tio timmar per månad, då kunde jag umgås med vänner 

och gå på aktiviteter. När avlösarservice hade varit hos honom kunde han säga – Vad 

jobbigt det är när någon främmande är här, Jag måste ju vara trevlig. När han fått 

dagverksamhet han jag röja undan, göra ärenden, vi hade dagverksamhet ett halvår 

innan de fick plats på särskilt boende först kortis varannan vecka, sedan permanent.  

Att inte bli accepterad till exempel förbisedd i avseendet att inte vilja vårda make/maka, är att 

förvägras erkännande av samhället, att känslan av social betydelse i samhällets sfär. Hoilund 

& Juuls (2005) menar ” för att kunna mötas i socialt arbete förutsätts ett ömsesidigt erkännande 

av olikhet och likhet”. Erkännande begreppet används både på mikro-, meso- och makronivå. 

Rättsligt erkännandet från samhällets sida bör vara både materiell jämlikhet som känslan av 

samhörighet med samhället för anhörigvårdaren (Andersson, 2018). 

Missaktningens dimensioner 
Att som anhörigvårdare till make/maka inte bli uppskattad eller erkänd av samhället blir en 

form av isolering och oron blir att inget stöd få, från till exempel hemtjänst eller 

offentligomsorg. Det blir en oerhörd otillräcklighet att inte känna stödet från samhället och 

dess sfär. Att hela tiden känna utmattning gör att man förlorar livsglädjen och sörjer ett förlorat 

liv. Att behöva förlita sig på familj och vänner tär på relationerna. När samhället inte stöttar 

upp blir det anhörigvårdaren som får rätta in sitt liv kring den sjukes behov. Vid ett uteblivet 

erkännande upplever inte anhörigvårdaren att dennes behov är av intresse (Erlingsson, 

Magnusson & Hanson, 20109). Demenssjuksköterskan var väldigt upprörd hur kommunen 

bemöter de sjuka som inte kan uttrycka sina behov och känslor. 

        - Britta, Alla frågor som biståndshandläggarna frågar den demenssjuke, går ut på att 

den sjuke ska svara att hon/han inte är i behov av hjälp, utan att de svarar att de klarar 

sig själva eller med hjälp av make/maka. Det har hänt att jag sparkat 

biståndshandläggare på benen under bordet för att de har kommit med så dumma 
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påståenden om att den svårt sjuke nog kan klara sig själv ett tag till. De 

biståndshandläggare som kommunen anställer blir övertalade att inte följa lagen utan 

att de ska gå kommunens vilja tillmötes, dom vägrar jag att samarbeta med.  Det är 

bara konsulterna som följer SoL lagen och ser till att den sjuke får den hjälp som den 

har rätt till. Ett flertal tillfällen har jag sagt till make/maka att inte vara hemma när 

jag och biståndshandläggaren kommer på besök, då har jag skött snacket så att den 

sjuke har fått den hjälp som den är berättigad till. 

      - Inga, När jag jobbade i omsorgen och man kom hem till någon kunde anhöriga gå 

undan.    

      - Maja, All hjälp måste man söka själv ingen berättar vilka rättigheter man har. 

      - Inga, Kommunen anordnar inga måbra aktiviteter så som massage, fotvård osv. Det 

som finns är anhörigträffar, dit vill jag inte gå där gnälls det väl bara. 

      - Inga, Vilken bitterhet de män och kvinnor ska känna om de tvingas vårda make/maka 

om förhållandet varit dåligt. Att så gott som bli tvingad av samhället att vårda för att 

det inte finns några platser på boende. Har själv sett hur samhället blundar när kvinnan 

känner sig hotad av mannen. Kvinnan såg till att komma jättetidigt till frukosten, om 

hon inte blev färdig till mannen kom blev hon helt svett och skyndade där ifrån. En natt 

försökte han strypa henne då som först delade de paret, hon fick flytta till ett annat 

boende. Trots att personalen slog larm så gjordes det inget åt situationen. Bevis på 

kvinnans värde.  

Det att biståndshandläggarna inte frågar hur förhållandet har varit, om make/maka vill vårda 

eller inte. Det är i allra högsta grad missaktning från samhällets sida. Biståndshandläggarna 

talar bara om fördelarna med att bo kvar hemma. Fysiska övergrepp i form av att inte förfoga 

över sin egen kropp utan att vara utlämnad åt en annan persons vilja i detta avseende samhällets 

vilja. Att bli övertalad att axla omsorgsansvaret detta trots inget lagstöd vad gäller anhörigvård 

(Katzin, 2014).  

      - Inga, det första kommunen frågade var om vi hade barn och var de bodde, då tänkte 

jag inte på det men nu efteråt förstår jag ju att de tyckte att vårt barn skulle ta ansvaret. 

Platser måste lösas i varje enskilt fall, skulle jag vilja ha in min man på ett särskilt 

boende så ska kommunen tillmötes gå min önskan.  
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Om man har barn i närområdet minskar möjligheterna att få hemtjänst lika så om annan anhörig 

har förmåga att ge vård eller att man kan betala för privat hjälp av något slag (Katzin, 2014). 

Missaktning i form av rättsberövande när samhället riktar det mot individens sociala integritet 

genom att berövas vissa rättigheter i samhället för att man har en grupptillhörighet äldre 

(Heidegren, 2009). Ulmanen uppmärksammar att de äldre med högre utbildning har mer 

framgång vad det gäller att få hemtjänst, medan de med lägre utbildning har börjat köpa mer 

privatomsorg, det är dock få timmar men det ses en trend. 

 

 

Diskussion 
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera anhörigvårdares erfarenheter och 

upplevelser av erkännande respektive missaktning vid vård av anhörig. 

När samhället drar ner på kostnader för offentligomsorg för äldre, genom att mer eller mindre 

påtvinga anhörigomsorg, undrar jag om politiker ställt sig frågan vilka effekter detta medför, 

både för samhälle och individen som ska vårda. Att veta sin lagliga rätt men ändå bli påtvingad 

att vårda, att som anhörig se andra delar av samhället där man mer humant tar hand om andra 

grupper i samhället, detta medför att även om samhället ser den vård som gratis så är det en 

människa som får betala ett högt pris genom att inte få den ålderdom som den planerat för.  

Följande frågeställningar ska behandlas: 

      - Hur förändras en relation när man blir vårdgivare till sin make/maka? 

      - Hur upplever den anhörige rollen som vårdare? 

      - På vilket sätt upplever anhörigvårdaren att samhället erkänner deras arbetsinsatser? 

Fråga 1. Hur förändras en relation när man blir vårdgivare till sin make/maka? 

I min analys syns tydliga mönster mellan relationen och hur maken har uppskattat makan i 

detta fall. När makan i min studie har känt uppskattning, kärlek, omtanke och tillit är det 

naturligt att vårda sin make det blir en form av mänsklig primärrelation kärlek alltså ömsesidigt 

erkännande. Mönstret som ses i min studie följer tidigare forskning, då båda mina respondenter 

talar om hur kärleksfullt med uppskattning i relationen gör till att de vill vårda sina män.  
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I Szebehely (2005) framkommer det att de flesta vill bli vårdade av hemtjänstpersonal, mitt 

resultat skiljer det sig på grund av att de vårdbehövande är så pass sjuka att de inte kan förmedla 

vem de vill bli vårdade av. 

Att till en början inte förstå att ens make har drabbats av en demenssjukdom, skapar irritation 

i relationen, för att sedan övergå till dåligt samvete när man förstår varför ens partner handlade 

och uppträdde som han gjorde i olika situationer. I mitt resultat ses mönster så som att irritation 

skapas när make inte klara av att duscha eller toalett besök på grund av sjukdomsbilden. 

Missaktning i form av fysiska övergrepp kan vårdtagaren råka utför i samband med att irritation 

uppstår när vårdtagaren inte klarar av vardagliga sysslor längre, resultat visar att den sjukligaste 

fick utstå fysiskt våld från sin make, troligtvis på grund av att hon inte var som hon hade varit 

förut, innan sjukdomen brutit ut. 

Att skapa minnen till den dagen maken är borta i form av kort och film är viktigt för 

efterlevande det framkommer i resultatet.  

Anhörigvårdaren till den demenssjuke mannen upplever att relationen går från att leva 

jämsides, så som att dela jobbiga och roliga saker, till att den demenssjuke är helt beroende av 

makan i detta fall, detta gör till att känslan man och hustru får en annan dimension, relationen 

blir vårdtagare och vårdare.  

Fråga 2. Hur upplever den anhörige rollen som vårdare? 

Det framkommer i resultatet att har anhörigvårdaren haft ett vårdyrke är det lättare och mer 

naturligt att vårda, det är mer påfrestande för den vårdbehövande att behöva vårdas av sin 

partner. Mönstret som framkommer i studien är att biståndshandläggarna frågar om det finns 

barn i närområdet som kan hjälpa till. Att som biståndshandläggare ta för givet att alla anhöriga 

vill vårda utan att fråga den anhörige vad den vill leder till missaktning från samhället.  

Med knappare resurser och mindre tillgång på personal inom äldreomsorgen kommer allt fler 

behöva vårda make/maka i hemmet. Att som anhörig längta till att få kortis till sin partner, för 

att sedan upptäcka att det blev inte så fridfullt som man räknat med, bara det är en omställning 

för den anhörige. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning så till vida att vid ett 

snabbt sjukdomsförlopp skapar det mer ilska hos den anhörige, medan hos den anhörige till 

partnern som insjuknar långsamt blir det mer irritation, frustration att partnern inte klarar basala 

saker som att duscha och toalettbesök.  
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Ensamheten som anhörigvårdaren upplever är när man lever två under samma tak men man 

har ingen att dela bekymmer eller glädje med för maken är inte så talför i sin sjukdom att en 

dialog kan genomföras. Gemensamt med tidigare forskning ses att anhörigvårdare behöver ha 

tillgång till aktiviteter för att inte drabbas av psykisk ohälsa. 

Fråga 3. På vilket sätt upplever anhörigvårdaren att samhället erkänner deras arbetsinsats? 

I tidigare forskning framkommer att känner anhörigvårdare samhällets uppskattning och 

erkännande blir det naturligt att söka och ta emot hjälp från samhället. Skillnaden i mitt resultat 

är att det framkommer att anhörigvårdarna själva får söka all information om stöd och hjälp 

som finns att tillgå om till exempel demenssjukdom i kommunen de bor i. 

Ett återkommande mönster är hur personal bemöter den sjuke och anhörigvårdaren, när både 

den sjuke och anhörige blir synliga i samtalet med personal, vid delgivning om till exempel 

sina kunskaper om den sjuke, detta gör till att anhörigvårdaren känner uppskattning en form av 

erkännande för kunskapen den har om den sjuke. Tidigare forskning tar upp att tre av fyra delar 

vårdandet med offentlig omsorg dessa gemensamma drag blir tydliga i min studie då mina 

anhörigvårdare delar vårdandet med offentlig omsorg.  

Ett tydligt mönster är att samhället tar anhörigomsorg förgivet genom att bara framhålla 

fördelar för make/maka att bli vårdad av familjemedlem, frågan ställs aldrig från 

biståndshandläggarna om make/maka vill, orkar, har förmåga att vårda. Som Hoilund & Juuls 

(2005) beskriver socialt arbete ”för att kunna mötas i socialt arbete förutsätts ett ömsesidigt 

erkännande av olikhet och likhet”, olika leder till utveckling, alltså vågar kommunerna följa 

lagarna som finns så skulle ett erkännande gentemot anhörigvårdare ge utrymme för att välja 

nivå på vårdandet som den anhörige utför, med det menar jag att känner man en frihet i att välja 

mängden anhörigvård blir det en form av rättsligt erkännande.  

 

 Jag vill med denna studie få en djupare förståelse för anhörigvårdarna – att känna inkludering 

i rättsliga erkännandet, en negligering av anhöriga av samhället kan medföra exkludering i 

form av missaktning i rättsberövande.  

Socialpedagogik kan man förklara på följande sätt, att erhålla stöd och hjälp för att kunna hjälpa 

sig själv, men när det inte finns hjälp och stöd att tillgå för alla de anhörigvårdare. Trots att 

SoL lagen tydligt och klart hänvisar till den äldres rättigheter så talar mitt resultat för att stora 

skillnader förkommer i Sverige. Vi talar mycket om inkludering och exkludering, frågan är om 
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det bara är fina ord som används eller om våra politiker tänker på hur den äldre ska kunna 

känna inkludering i samhällets sfär när de tvingas vårda sin make/maka. Som Hoilund & Juuls 

(2005) säger ”för att kunna mötas i socialt arbete förutsätts ett ömsesidigt erkännande av olikhet 

och likhet”. För mig ska politiker vara en del av det sociala arbete men då krävs också ett 

erkännande av att vi är olika med olika behov. 
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Bilagor 1. 

 

 

Missivbrev  

Hej! 

Mitt namn är Monica och jag läser till Socialpedagog vid Högskolan Väst 

Trollhättan. Syftet med min studie är att beskriva anhörigvårdares 

erfarenheter av att vårda make/maka.   

  

Vad trevligt att du vill delge mig dina erfarenheter av att vårda en 

anhörig. Studien kommer genomföras med hjälp av intervjuer som 

består av ett antal frågor. Samtalet kommer spelas in för att jag ska 

kunna renskriva de svar som du delger mig. Det inspelade materialet 

sparas bara tills jag renskrivit klart. Samtalen kommer äga rum i ditt hem 

med god fika som jag tar med. Det är helt frivilligt att medverka, väljer du 

av någon anledning att inte fullfölja studien har du rätt att när som helst 

avbryta ditt deltagande om du önskar det. Detta utan att några negativa 

konsekvenser drabbar dig.  

Informationen du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Det är 

endast jag samt min handledare och examinator som kommer att 

hantera informationen som du lämnar. Den information du lämnar 

sammanställs utan några namn, inte vilken stad och inte ålder.  

Informationen du som deltagare lämnar kommer enbart att användas för 

denna kursuppgift och inte i något annat sammanhang.   

Om du har frågor om undersökningen så kontakta mig gärna 
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Bilagor 2 

Intervjuguide 

1. Kan du berätta för mig hur det var i början när du vårdade din make/maka? 

Kommer du ihåg någon speciell händelse?  

Hur kunde en dag se ut när du vårdade din make/maka? 

Var det naturligt att vårda din make/maka hemma eller kunde du känna 

påtryckningar från omgivningen? 

Hur hade det varit att vårda din make/maka i hemmet om inte relation varit bra? 

 

 

2. Upplever du att män och kvinnor får samma stöd från kommunen när man 
vårdar en anhörig? 

 

3. Upplever du att kommunen erkänner dig som en vårdare med kunskaper om 
hur din make/maka vill bli bemött, tycker om olika mat etc. 
 

 

4. Anordnar kommunen må bra aktiviteter (massage, fotvård, bad, resor, 
utflykter)? 

 

 

5. Kan du förklara för mig på vilket sätt du upplever att kommunen erkänner dig i 
dess sociala sfär? 

(Att den anhörige delar samhällets rättigheter på lika villkor som andra medborgare 

gör).  

 

 



 
 

6. Hur upplever du att samhället uppskattar den arbetsinsats som du gör när du 
vårdar din make/maka? 

 

 

7. Får/fick du något ekonomiskt stöd när du vårdar din make/maka? 

 

 

8. När du insåg att du inte längre klarade att vårda i hemmet, hur bemötte 
kommunen dig när du bad om att få stöd och hjälp så att din make/maka 
kunde få bo på ett särskilt boende? 

 

 

9. Fick du känslan av att du blev bemött på ett annorlunda sätt när du sökte 
särskilt boende? 

(Pga make/makas tidigare arbete social status) 
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