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AbSTRAcT
dependency or independence? 
A qualitative study of how elderly home-help recipients regard having help and 
support

Knowledge on elderly people’s understandings of dependence and independence is 
relative scarce even though there is plenty of gerontological research on related to-
pics. Although we know how to define and measure different types of dependency, 
we know, in fact, very little about how elderly home-help recipients themselves regard 
their situation in terms of dependency, independence and autonomy. This article aims 
to shed light on home-help recipients’ understandings of these constructs and on how 
they make sense of their situation. The analysis is based on 29 semi-structured inter-
views with people between the ages of 77 and 93. The findings show how these home-
help recipients differentiate between having help and support and being dependent on 
other people. Through the separation of aspects of these understandings, such as the 
reason why they accept help and support and how they regard the situation of being 
helped and assisted, three ways of regarding the situation have been identified, which 
stress the variability of the social construction of dependency and independence that 
these elders uphold. Some home-help recipients construct themselves as independent, 
others as autonomous and able selves, while a third group construct themselves as po-
werless.

key words
elderly, dependency, independence, home-help care recipients

Gunhild Hammarström är professor i sociologi med inriktning mot äldre människors för-
hållanden i samhället vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Sandra Torres är docent i sociologi vid Uppsala Universitet och lektor vid Mälardalens 
Högskolan. Hon är verksam som forskarassistent vid Tema Äldre, Linköpings Universitet.



Gunhild Hammarström & Sandra Torres

Beroende eller oberoende?

En kvalitativ studie av hur äldre hjälptagare ser på att ha 
hjälp och stöd

Eftersom det inte är helt entydigt vad som konstituerar ett beroende, finns flera olika 
föreställningarna om vad beroende innebär. Begreppet beroende har därför givits oli-
ka definitioner präglade av sina respektive discipliner med varierande bakomliggande 
ontologiska grundantaganden och åtföljande föreställningar om hur vi når kunskap 
om detta fenomen. Det är också ett kontroversiellt begrepp, eftersom det föreligger 
olika uppfattningar om det är ett fenomen som reellt existerar eller inte. Därför är det 
också ett omdebatterat begrepp, och en av de mer debatterade frågorna är den antag-
na relationen mellan att ha stöd och hjälp och att vara beroende (se t.ex. Hockey & 
James 1993). Vår avsikt är att bidra till denna diskussion. Mot bakgrund av den so-
ciokulturella kontext som den svenska hemtjänsten utgör är syftet med denna artikel 
att utifrån ett empiriskt material problematisera begreppet beroende genom att belysa 
hur äldre människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar själva ser 
på att ha hjälp och stöd från att tidigare ha klarat sig helt själva. Betraktar de sig som 
beroende, eller framställer de sig som oberoende? Ser de sig som självständiga aktörer 
som kan fatta egna beslut och göra egna val samtidigt som de förlitar sig på andra för 
hjälp och stöd?

Trots att det finns en relativt omfattande forskning om hur äldre människor som 
har hjälp och stöd klarar sitt dagliga liv, är forskning om äldre människors egna er-
farenheter av att vara och känna sig beroende relativt begränsad (bl.a. Becker 1994; 
Gignac, Cott & Badley 2000). De studier som genomförts under det senaste decen-
niet och som inriktats på äldre människors egna erfarenheter av beroende och sam-
tidigt problematiserat begreppet beroende har främst utförts i anglosaxisk miljö med 
andra välfärdslösningar än de nordiska länderna. Det innebär bl.a. att dessa studier 
har baserats på urval av personer med varierande slags hjälp. Resultaten pekar mot 
att äldre med olika funktionsnedsättningar och åldersförändringar strävar efter att 
undvika ett beroende av andra och själva önskar styra sina liv, vilket bl.a. tolkats i re-
lation till att normerna i det moderna västerländska samhället föreskriver självstän-
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dighet och oberoende (se t.ex. Becker 1994; Kaufman 1994; Rubinstein, Kilbridge 
& Nagy 1992). Även en nyligen genomförd svensk studie, som främst har inriktat sig 
mot coping-strategier bland äldre, har funnit att flera av dessa strävar efter oberoende 
(Dunér & Nordström 2005). Urvalet i den studien består emellertid av personer som 
inte har formell hjälp men som har ansökt om hemtjänst eller vårdboende för första 
gången samt personer som fått avslag på ansökan om hemtjänst respektive personer 
som nekat till att ta emot erbjuden hjälp. Den studien skiljer sig från de ovan refere-
rade och även från vår studie genom att inte explicit problematisera begreppet bero-
ende som utgångspunkt för studien. En ytterligare skillnad är att vår studie baseras 
på personer som samtliga har formell hjälp i hemmet. Innan vi presenterar den, inle-
der vi med att söka klargöra hur tidigare forskning behandlat relationen mellan att ha 
hjälp och att vara beroende.

Innebörder av begreppet beroende
Den samhällvetenskapliga diskussion som förts om begreppet beroende handlar 
främst om begreppet speglar ett reellt existerande fenomen eller om det är fråga om 
en social konstruktion, samt om begreppen beroende och oberoende utgör en polär 
dikotomi utifrån en och samma dimension, eller om de båda begreppen kan ses som 
två olika dimensioner. En vanlig definition av begreppet beroende, som utgår från en 
realistisk verklighetsuppfattning och gör anspråk på att beskriva ett reellt existerande 
tillstånd är att beroende är detsamma som att ha vård och omsorg eller snarast motsat-
sen, att ha vård och omsorg är att vara beroende. En annan s.k. realdefinition av bero-
ende är att ha ett eller flera hälsoproblem eller funktionsnedsättningar, som påverkar 
förmågan att utföra vanliga dagliga aktiviteter. Detta kan definieras operationellt ge-
nom s.k. ADL- respektive IADL-mått, som mäter aktiviteter som är nödvändiga för 
det dagliga livet, såsom att äta, klä på sig själv, bada m.m. respektive handla mat, gå 
på banken, använda allmänna kommunikationsmedel m.m. Analogt definieras be-
greppet oberoende vanligen som motsatsen, dvs att själv kunna utföra de vardagliga 
aktiviteter som är nödvändiga i dagligt liv eller att inte ha av hjälp. (Ball m.fl. 2004; 
Horgas, Wahl & Baltes 1998; Hockey & James 1993; Rubinstein, Kilbridge & Nagy 
1992; Porter 1995; Porter 2005.)

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt är emellertid även dessa realdefinitio-
ner socialt bestämda konstruktioner, genom att ett visst existerande fenomen givits en 
socialt och kulturellt bestämd innebörd. Enligt Green (1993), som företräder en kon-
stitutivt realistisk verklighetsuppfattning, är beroendediskursen avseende äldre män-
niskor oupplösligt sammanvävd med vård och hjälp, genom att åldrandet som feno-
men är förknippat med sjukdom och ohälsa. Just därför tas beroende som fenomen för 
givet som reellt existerande. Att ha hjälp och att vara beroende är diskursivt samman-
hängande och definieras därför genom varandra. Man är beroende därför att man är 
föremål för vård, och genom att man har hjälp är man beroende.

Sådana realdefinitioner av beroende, som exemplifierats ovan, har utsatts för kri-
tik, bl.a. för att de negativa konnotationer som vidhäftar den språkliga etiketteringen 



återförs på de individer som betecknas som beroende och därigenom tillskrivs vissa 
egenskaper (se t.ex. Becker 1994; Fine & Glendinning 2005; Hochey & James 1993; 
Kaufman 1994; Wenger 1992). Den människosyn som ligger bakom dessa realde-
finitioner är både normativ och kultur- och värderingsberoende och anges bygga på 
föreställningen om en isolär individ utan behov av andra människor i stället för att 
se människor som ömsesidigt beroende av varandra. Att ha hjälp kan utifrån ett an-
nat perspektiv likställas med samhörighet, ömsesidighet eller solidaritet, t.ex. mellan 
gamla föräldrar och deras barn, vilket enligt Baltes och Silverberg (1994) kan utgöra 
ett gynnsamt och hälsosamt förhållande. Kritiken handlar alltså i detta fall om skill-
naden mellan de engelska begreppen dependence och interdependence.

Baltes och Silverberg (1994) argumenterar för att behov av hjälp bör särskiljas från 
begreppet beroende, eftersom att vara beroende och att ha hjälp är olika fenomen 
(jfr Fine & Glendinning 2005; Horgas, Wahl & Baltes 1998). De gör därför en be-
greppslig åtskillnad mellan fysiskt och beteendemässigt beroende. Begreppet fysiskt 
beroende vill de begränsa till funktionell oförmåga, som de ser som ett resultat av in-
dividens samspel med omgivningen, vilket innebär att de ser detta begrepp som en 
social konstruktion, som är både relationell och relativ till sin innebörd. Med begrep-
pet beteendemässigt beroende menar de detsamma som att stå i ett beroendeförhål-
lande till dem som bistår med hjälp och stöd. En liknande begreppslig åtskillnad gör 
även Green (1993) genom att skilja mellan att vara dependence of något och dependen-
ce on någon. Funktionell oförmåga, dvs fysiskt beroende enligt Silverberg och Baltes 
(1994), kan emellertid leda till ett behov av hjälp och även till beteendemässigt bero-
ende. Att acceptera hjälp för att underlätta funktionell oförmåga är däremot utifrån 
deras perspektiv inte detsamma som att vara beroende i betydelsen att stå i ett bero-
endeförhållande till dem som bistår med hjälp och stöd. Den mottagna hjälpen kan 
i stället medföra att de äldre kan ägna sig åt saker med högre livsvärde och bidra till 
oberoende och autonomi (Horgas, Wahl & Baltes 1998). Baltes och Silverberg (1994) 
argumenterar även för att fysiska förluster och funktionsnedsättningar, som följer av 
åldrandet och leder till ett ökat hjälpbehov, medför att den äldre individen lägger 
ökad vikt vid autonomi, eget aktivt handlande och ömsesidighet i relation till de egna 
barnen för att uppnå en nödvändig balans i tillvaron, vilket även ska ses i relation till 
de äldres egna kompetenser och strategiska resurser.

I stället för att fokusera själva hjälpen eller den funktionella oförmågan har socio-
logiska definitioner av begreppet beroende ofta inriktats på den obalanserade sociala 
relation, som vilar på utövandet av makt gentemot den som är i behov av hjälp. Re-
sonemanget är detsamma som i klassisk utbytesteori, där tillhandahållandet av nyt-
tigheter, som någon behöver och inte kan klara sig utan, definieras som ett makt-
förhållande (Blau 1964). Beroende likställs med maktlöshet och förlust av personlig 
kontroll, vilket kan – men inte nödvändigtvis – följa av förlorad förmåga att utföra 
uppgifter som är nödvändiga för dagligt liv (se t.ex. Arber & Ginn 1991; Ball m.fl. 
2004; Caldock & Wenger 1993; Fine & Glendinning 2005; Hockey & James 1993; 
Walker 1982). En sådan maktlöshet ser vi som en yttersta aspekt av beteendemässigt 
beroende. Analogt definieras begreppet oberoende som förmågan att själv kontrolle-
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ra sina personliga angelägenheter, dvs motsatsen till maktlöshet, eller som förmågan 
att göra egna val, såsom Rubinstein, Kilbridge & Nagy (1992) definierar begreppet. 
En definition som Fine & Glendinning (2005) hänvisar till utifrån sin forskning om 
funktionshindrade är förmågan att fatta beslut om sin egen vård.

Begreppet beroende hör nära samman med oberoende, och ofta behandlas de båda 
begreppen som två polära begrepp utifrån en och samma dimension, dvs som ett 
dikotomt begreppspar, vilket framgått ovan. Dimensionen beroende-oberoende kan 
emellertid även ses som ett kontinuum (se t.ex Hockey & James 1993). Green (1993) 
framför uppfattningen att graden av vård kan ligga till grund för ett sådant konti-
nuum, där institutionsvård kan likställas med beroende och de som bor hemma och 
klarar sig själva kan definieras som oberoende, medan de som har hjälp i hemmet be-
finner sig däremellan – och kanske kunna betraktas som delvis beroende. Ett alter-
nativt synsätt är att begreppen beroende och oberoende utgör två olika dimensioner, 
vilket förordas av bl.a. Baltes och Silverberg (1994; jfr Secker m.fl 2003) Begreppet 
oberoende ges då oftast ungefär samma innebörd som begreppet autonomi, i betydel-
sen självförtroende eller en strävan efter att själv få bestämma och ha kontroll över 
sitt liv (jfr Caldock & Wenger 1993; Kaufman 1994) eller också en önskan om att 
bibehålla integritet och värdighet (Polivka 1997). Genom att ge begreppet oberoende 
ungefär samma innebörd som begreppet autonomi eller integritet riskerar emellertid 
begreppet oberoende att begränsas till en personligt uttryckt önskan om att själv vilja 
bestämma över sina angelägenheter och att bibehålla sin integritet, vilket enligt vår 
uppfattning skiljer sig från att vara och känna sig oberoende av dem som bistår med 
hjälp, dvs från begreppet beteendemässigt oberoende.

Begreppsligt ser vi utifrån diskussionen ovan en fördel med att försöka skilja mel-
lan att ha hjälp och att stå i ett beroendeförhållande till dem som ger hjälp och stöd, 
där en aspekt i ett sådant beroendeförhållande är upplevd maktlöshet. Vi ser även en 
fördel med att begreppsligt skilja mellan autonomi å den ena sidan och oberoende å 
den andra, där begreppet oberoende används för att uppfatta sig som oberoende av 
dem som ger hjälp, vilket även kan yttra sig i eget aktivt handlande. Begreppet auto-
nomi reserveras för en personligt uttryckt önskan om, eller strävan efter att bibehålla 
sin integritet och själv vilja bestämma och ha kontroll över sina angelägenheter oavsett 
om man uppfattar sig som beteendemässigt oberoende eller inte.

Som framgått omfattar den presenterade studien äldre personer som har hjälp av 
hemtjänsten. Av intresse för problemställningen är därför de nationellt formulerade 
målen för äldrepolitiken, som betonar de äldres rätt till just oberoende och inflytande 
över sin vardag, förutom trygghet och tillgång till god vård och omsorg (Regeringens 
prop. 1997/98:113). Ett led i denna politik är att äldre människor ska bo kvar i sitt 
eget hem så länge som möjligt och få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda 
genom den offentligt organiserade och finansierade hemtjänsten. Även om en av ur-
sprungstankarna var att de äldre inte skulle behöva vara beroende av sina anhörigas 
välvilja att bistå med hjälp och omvårdnad, har det på senare år ställts ökade samhäl-
leliga förväntningar på närståendes insatser för att målet om kvarboende ska kunna 
uppnås, bl.a. på grund av både ökade kostnader och budgetåtstramningar. Det är 



därför möjligt att det kan uppstå en upplevd beroenderelation för de äldre, inte bara 
i förhållande till de egna barnen eller andra närstående utan även till hemtjänstens 
personal.

Vi avser således att söka identifiera hur äldre personer, som har formell hjälp och 
därför kan definieras som beroende enligt en realdefinition, själva ser på att ha hjälp 
samt hur de framställer sig i i relation till dem som bistår med denna hjälp. Studien 
har inriktats på deras motiveringar till varför de har hjälp samt hur de upplever den-
na hjälp för att därigenom söka klargöra om de själva gör en åtskillnad mellan att ha 
hjälp och att vara eller att känna sig beroende. Vår utgångspunkt är i enlighet med 
Berger & Luckmanns (1966) socialkonstruktionistiska förhållningssätt att de stude-
rade personernas formulerade erfarenheter konstrueras i social interaktion med andra 
och är verkliga i sina konsekvenser för de berörda personerna.

Empiriskt material
Eftersom vi har inriktat studien mot hur äldre personer själva beskriver sina egna er-
farenheter, är syftet subjektivistiskt och inriktat på förståelse och tolkning. Därför 
har vi valt en kvalitativ ansats. Till grund för studien ligger 29 semistrukturerade in-
tervjuer med personer, vilka har ett bedömt behov av hjälp och stöd och därför har 
hemtjänst. Intervjuerna har insamlats i två steg (se Hammarström & Torres 2005; 
Torres & Hammarström 2006; Torres & Hammarström, submitted). Urvalet utgör 
en kombination av kriterieurval och frivillighetsurval och baseras på en tidigare ge-
nomförd kvantitativ undersökning av personer med hemtjänst i s.k. ordinärt boende, 
vilka var 75 år och äldre (Hammarström 2002), och som i samband med den under-
sökningen tillfrågades om sitt intresse att medverka i en senare intervjuundersökning. 
Totalt har 40 intervjuer genomförts med personer som har hemtjänst, varav 11 inter-
vjuer har utgått; en avböjde fortsatt medverkan, 6 personer bedömdes inte vara ”kog-
nitivt friska”, och i resterande fall var ljudkvaliteten på bandinspelningen för låg för 
att kunna användas.

De intervjuade är i åldern 77– 93 år; åtta är män och de övriga 21 är kvinnor. Den 
övervägande majoriteten, 26 personer, är ensamstående och ensamboende. De flesta 
har både barn och barnbarn, och några har barnbarnsbarn; sju personer är barnlösa. 
Informanterna har varit yrkesverksamma och/eller arbetat politiskt eller ideellt åt-
minstone under någon del av sitt liv. Yrkesmässigt representerar de intervjuade per-
sonerna både högre och lägre tjänstemän, arbetare och småföretagare. Samtliga är 
”kognitivt friska”, dvs de har inte allvarliga minnesproblem eller skador orsakade av 
demenssjukdomar. Eftersom fysisk rörlighet och åtföljande begränsningar utgör ett 
tema i intervjuerna, kan det nämnas att 10 har rullstol och 11 har rullator, vilket 
kan ses som ett grovt kriterium på fysisk rörlighet; sex personer har inte några sådana 
hjälpmedel och är jämförelsevis något mer fysiskt rörliga. Fem personer, varav tre av 
dem med rullator, har ingen eller knappast någon syn. Informanternas hjälpbehov va-
rierar också något; även om samtliga har hjälp, har inte alla hjälp med personlig om-
vårdnad. Denna skillnad i hjälpnivå har emellertid visat sig inte ha någon betydelse i 
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resultat och analys.
Intervjuerna har utförts i informanternas hem, och de varade mellan en och två 

timmar. Intervjun har bl.a. handlat om hur de ser på att ha hjälp, eller att vara i behov 
av hjälp och stöd, från att tidigare ha varit oberoende av detta, deras vardagliga akti-
viteter och uppfattning om socialt stöd, deras förhållande till hemtjänstens personal, 
barn, andra anhöriga, vänner och grannar m.m. De inspelades på band och har där-
efter transkriberats. Den transkriberade texten har analyserats i flera steg av de båda 
författarna oberoende av varandra (Creswell 1998; Miles & Huberman 1994). För 
varje steg har vi jämfört och diskuterat våra respektive bedömningar och vid olika be-
dömningar har vi gått tillbaka till grundmaterialet i syfte att uppnå en intersubjektiv 
överensstämmelse inför nästa steg.

Kodningen har skett i växelspel mellan teori och empiri och kan beskrivas som en 
pendling mellan empiriska iakttagelser och teoretisk förståelse. I ett första steg har 
varje intervju kodats utifrån ett antal teman. De teman som är av intresse för denna 
studie är om informanterna accepterar sina funktionsnedsättningar, deras motive-
ringar till varför de har hjälp, hur de beskriver sina fysiska och mentala resurser, hur 
de framställer relationen till hemtjänstens personal, barn och andra människor i deras 
närhet och att motta hjälp från dem samt om de uttrycker en önskan om att själva be-
stämma över sin situation och bibehålla sin integritet. Nästa steg var att för respektive 
informant identifiera relationer mellan dessa olika teman för att därefter kategorisera 
dem efter samstämmighet i kodningen (Miles & Huberman 1994).

Själva tolkningsfasen har inriktats på två övergripande teman, där det ena avser hur 
informanterna motiverar sitt behov av hjälp, dvs varför de har hjälp, där tre olika sätt 
att resonera har identifierats. Det andra temat handlar om hur informanterna fram-
ställer sig i fråga om att ha denna hjälp, där tre övergripande mönster utkristallisera-
des. Dessa tre mönster utgör sociala konstruktioner, eller abstraktioner, av substanti-
ella relationer mellan olika teman. De tre mönstren har givits benämningarna ”obe-
roende och aktivt handlande”, ”beroende och autonomi” respektive ”beroende och 
maktlöshet”, vilka speglar en teoretiskt färgad tolkning av de varierande relationerna 
mellan empiriska observationer och teoretiska förklaringar.

Eftersom de båda teman, som redovisas i denna artikel, dvs informanternas moti-
veringar till varför de har hjälp och hur de framställer sig i fråga om att vara beroende, 
endast delvis är relaterade till varandra, behandlas de var för sig. Denna uppdelning 
belyser att de skiljer mellan varför de har hjälp och hur det är att ha hjälp.

Hur behovet av hjälp motiveras
När det gäller hur informanterna ser på att ha hjälp, gavs en mångfald olika svar, t.ex. 
”det är naturligt”, ”inga problem”, ”det är bättre att klara sig själv”, ”förskräckligt att 
vara beroende av andra”, där vissa svar antyder ett beroendeförhållande till dem som 
ger hjälp, medan andra inte gör det. Alla informanter skiljer således inte spontant mel-
lan att ha hjälp och att stå i ett beroendeförhållande till dem som ger den, vilket vi 
återkommer till senare i artikeln. I detta avsnitt har vi främst inriktat oss på hur in-



formanterna motiverar sitt behov av hjälp, dvs varför de har hjälp, där de legitimerar 
detta på något olika sätt.

Inte oväntat hänför en grupp informanter sitt behov av hjälp till sina funktionsned-
sättningar och uttrycker detta som ett närmast självklart konstaterade:

Det gör mig ingenting. Det är klart att man känner sig handikappad, men jag behöver 
ju hjälpen jag får. (Amalia, 82 år)

Citatet indikerar att informanterna ser sina funktionsnedsättningar som en given för-
utsättning för att ha hjälp, eftersom de annars inte skulle klara sitt dagliga liv. De ger 
enligt vår tolkning uttryck för att deras funktionsnedsättningar nödvändiggör hjälp 
och samtidigt gör det legitimt att ha denna hjälp.

Andra hänvisar i första hand till sin höga ålder, vilket inte innebär att de därmed 
bortser från eller negligerar sina funktionsnedsättningar eller hälsoproblem, som är 
det uttryck de själva vanligen använder. Deras sätt att resonera anknyter till diskus-
sionen om hur ålder och ohälsa ibland vävs samman (Green 1993; Torres & Ham-
marström (2007). De formulerar sig emellertid på något olika sätt, där vissa beskriver 
det som oproblematiskt eller naturligt att ha hjälp i jämförelse med att inte ha varit i 
behov av det tidigare:

Ja, jag upplever det som naturligt, ja, jag tycker att jag har varit med länge nog ändå 
/…/ Jag tycker ibland att jag är 86 år, det är gammalt det. (Rolf, 86 år)

De kan även uttrycka en mer explicit koppling mellan sin kronologiska ålder och sin 
hälsa:

Jag upplever min hälsa ganska bra, det är inga större fel. Det är lite kramigt i fötterna, 
men det kanske inte är så underligt vid mina år. Jag är nästan 87 år /…/ Jag tycker att 
när man har nått min ålder, så får man vara så pass förståndig att man inser att det 
kanske inte är så många år kvar. Men det accepterar man väl. (Gustav, 86 år)

Som framgår av citaten ser informanterna sina funktionsnedsättningar som naturliga 
och ofrånkomliga åldersförändringar, vilket de också accepterar och som är ett sätt att 
se på situationen, som även identifierats i tidigare forskning (Coupland & Coupland 
2004; Jolanki 2004; Jolanki, Jylhä & Hervonen 2000). Samtidigt som de nämner sin 
kronologiska ålder med viss stolthet och markerar att de har levt ett långt liv, även om 
de också ser livet som ändligt. Vår tolkning är att de hänvisar till sin kronologiska ål-
der som legitim orsak till att de har hjälp. Den underförstådda meningen är att om de 
inte vore så gamla så skulle de inte behöva hjälp.

Andra, som hänvisar till sin ålder, eller snarare till att de är gamla, beskriver det 
inte lika oproblematiskt att ha hjälp och uttrycker snarast att de egentligen skulle vilja 
klara sig själva. Även de gör en koppling mellan sin ålder och sina funktionsnedsätt-
ningar:
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Det känns jobbigt att bli gammal och inte orka göra saker och ting själv, när man har 
varit van att göra det /…/ men när man inte orkar så kan man inte. (Disa, 86 år)

Det vore ju roligare om man åldrades utan så mycket krämpor/…/ När man är så gam-
mal, måste man ju vara beredd på det [ökade krämpor]. (Beata, 91 år)

Även dessa informanters resonemang är att åldrandet innebär oundvikliga funktions-
nedsättningar, vilket de i och för sig accepterar. Därför nödgas de ha hjälp (jfr Jolan-
ki, Jylhä & Hervonen 2000; Nikander 2000), vilket de emellertid något motvilligt 
accepterar. De framställer det som att de inte har något egentligt val med hänvisning 
till sin ålder, och att behovet av hjälp därför är ofrånkomligt. Genom att etikettera sig 
som gamla förebär de, enligt vår tolkning, en legitim ursäkt för att ha hjälp.

Att informanterna etiketterar sig som gamla och ålderskategoriserar sig eller hän-
visar till sina funktionsnedsättningar för att legitimera sitt behov av hjälp, innebär att 
de kan sägas beskriva sig som beroende av att ha hjälp för att klara sitt dagliga liv, vil-
ket inte nödvändigtvis innebär att de därmed även ser sig, eller framställer sig som be-
roende av dem som bistår med denna hjälp. Även om de motiverar sin hjälp på något 
olika sätt, ger de i denna del av intervjun intryck av att betrakta den erhållna hjälpen 
som något ofrånkomligt som tillhör livets gång och inte som en negativ vändpunkt i 
livet, vilket antagits i tidigare forskning (Hansson & Carpenter 1994). Vår samman-
fattande tolkning är att både hög ålder och funktionsnedsättningar gör det legitimt 
att göra avsteg från normen att man ska klara sig själv, eftersom dessa båda förhållan-
den ligger utanför deras personliga kontroll.

Aktivt handlande, autonomi och maktlöshet
De tre övergripande mönster, som identifierats med avseende på hur informanterna 
framställer sig i fråga om att vara beroende av dem som bistår med hjälp, samman-
faller inte helt med informanternas motiveringar till varför de har hjälp, vilket redan 
omtalats. Det finns ändå en viss relation däremellan, även om det föreligger vissa av-
vikelser. De informanter, som framställer sig som oberoende och aktivt handlande 
personer, består av personer som hänför sitt behov av hjälp till sin höga ålder. De som 
betonar vikten av autonomi och integritet samt de som beskriver sig som maktlösa, 
vilka samtidigt framställer sig som beroende av dem som ger hjälp, är framför allt de 
som ger uttryck för att deras funktionsnedsättningar nödvändiggör hjälp men består 
även av några som hänvisar till sin höga ålder.

Oberoende och aktivt handlande personer
Gemensamt för de informanter, som vi har kategoriserat som oberoende och aktivt 
handlande personer, är att de accepterar sina funktionsnedsättningar. De skildrar 
emellertid sin situation på något olika sätt. Några framställer sig som att de inte är el-
ler känner sig beroende av dem som bistår med hjälp, vare sig hemtjänsten eller sina 
barn, utan att särskilt betona vikten av detta. Vi grundar denna tolkning på att de be-



skriver sitt förhållande till hemtjänstens personal relativt oengagerat, där relationen 
framstår som mer neutral än som en beroenderelation, vilket kan illustreras genom 
Gustav:

Det är mycket vänliga människor. Det är ju ganska många olika personer som kom-
mer, så man blir ju inte precis bekant med dem, men det finns ingenting att anmärka 
på. (Gustav, 86 år)

Sin relation till barnen, som bidrar med stöd och hjälp vid sidan om hemtjänsten, be-
skriver de som ömsesidigt givande (Hammarström & Torres 2005). Den skulle där-
för kunna betecknas som solidarisk snarare än som en beroenderelation utifrån infor-
manternas berättelser (jfr Baltes & Silverberg 1994). Däremot ”belastar” de, vilket är 
det ordval Gustav använder, inte sina barnbarn med att be om hjälp, eftersom ”de har 
ju sitt”. 

Att de framställer sig som oberoende av framför allt hemtjänstens personal, kan ses 
i relation till att de senare i intervjun tonar ned sina ”hälsoproblem” något. De kan 
t.ex. påpeka att de har ”sinnena i behåll”, att ”hörseln är ganska bra”, eller som en av 
dem uttrycker sig:

Om jag inte hade de här knäna så vore jag hur pigg som helst /…/ jag är så tacksam så 
länge jag ser /…/  Man får vara tacksam att en är klar i huvudet. (Iris, 88 år)

Efter att inledningsvis ha angivit det som naturligt att ha hjälp på grund av de ”häl-
soproblem” som följer av deras höga ålder, omdefinierar de alltså sina funktionsned-
sättningar under intervjuns gång. De framhåller, förutom sin mentala förmåga, också 
den fysiska förmåga de har, t.ex. genom att berätta att de försöker ta dagliga promena-
der. Även om de har minskat sina tidigare sociala aktiviteter, har de behållit några som 
enligt vår bedömning gör det möjligt att upprätthålla ett socialt liv utanför hemmet.

Även om dessa informanter inte uttryckligen framhåller vikten av att vara oav-
hängiga andra människors hjälp, framställer de sig som kompetenta, aktiva och själv-
ständiga ”pigga gamla”, men med visst behov av hjälp som hör till åldern. Deras kon-
struktion av sig själva som både i behov av hjälp och samtidigt i huvudsak oberoende 
av andra, är ett sätt att förhålla sig som också identifierats av Hurd (1999). Genom att 
acceptera viss hjälp för att underlätta sina fysiska begränsningar kan de sägas skapa 
ett utrymme för aktiviteter som de värdesätter och delvis kunna välja vad de vill göra 
(jfr Horgas, Wahl & Baltes 1998; Rubinstein, Kilbridge & Nagy 1992). Analytiskt 
har vi relaterat deras sätt att hantera sin situation till att de säger sig ha både fysiska 
och mentala resurser samt sociala resurser i form av goda relationer till sina barn och 
ett socialt liv utanför hemmet. De har alltså flera olika strategiska resurser som både 
underlättar ett oberoende av framför allt hemtjänstens personal.

Till skillnad från dessa informanter ovan betonar andra uttryckligen sin vilja att 
vara oberoende av andra. De uppvisar en starkare önskan om att själva bestämma över 
sina angelägenheter, och de har olika explicitgjorda strategier för det. De hävdar bl.a. 
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att de vill bestämma över hur de ska ha det i sitt hem, t.ex. att ha mattorna kvar för 
att ”det ser mer trivsamt ut”, och att de föredrar att göra vissa saker utan hemtjäns-
tens hjälp:

Sedan är det ju så roligt om man kan göra saker själv /…/ man mår bra av det också 
/…/ jag tvättar i tvättstugan, det är lite jobbigt, för där kan man inte ha rullatorn, allt-
så i gruset [på vägen till tvättstugan], men då får jag packa en stor kasse som jag bär på 
den ena handen och så tar jag käppen på den andra handen och knallar iväg. Det gör 
jag var tredje vecka. (Disa, 86 år)

Samtidigt som de framhåller vikten av att själva göra saker, framkommer emellertid 
att hemtjänstens insatser inte riktigt motsvarar det behov av hjälp som de tycker sig 
ha, vilket också kan vara ett skäl till att de utför dessa uppgifter utan hemtjänstens 
hjälp. Vissa tjänster, som hemtjänsten inte bidrar med, och som de inte själva orkar 
utföra, t.ex. fönsterputsning, kan de köpa, eller så får de hjälp av sina barn, som de ta-
lar om i mycket positiva ordalag. Beata får t.ex. hjälp av sina döttrar, ”två underbara 
flickor”, som ser hennes behov ”innan jag själv ber om det”. Vår tolkning är att deras 
barn delvis kan kompensera de uppfattade bristerna i hemtjänstens insatser, vilket kan 
bidra till att de kan göra sig – eller framställa sig som mindre beroende av hemtjäns-
ten. Även om de har stor hjälp av sina barn, beskriver de inte relationen till dem som 
ett belastande beroendeförhållande utan mera som ömsesidigt kärleksfullt (Hammar-
ström & Torres 2005). Utifrån sett är det emellertid möjligt att deras framställda obe-
roende av hemtjänstens personal i stället innebär ett beroendeförhållande till barnen, 
även om informanterna själva inte ser sin situation på det sättet. De framställer barnen 
snarast som en resurs som ger möjlighet till att vara mer oberoende av hemtjänsten än 
de annars skulle vara.

I fråga om aktiviteter utanför hemmet konstaterar de visserligen att de inte orkar 
lika mycket som förr, och ”när man inte orkar så saknar man det inte på samma sätt 
som när man hade lust att vara med”, utan i stället ägnar de sig åt olika inomhusak-
tiviteter, som de finner nöje i, som att lösa korsord och lägga pussel m.m. Samtidigt 
pekar deras uttalanden på att de också har vissa fysiska resurser som gör det möjligt 
för dem att ta promenader, vilket de motiverar med att det är nyttigt, även om det är 
besvärligt:

Jag har ju rullator att gå med så jag tar en liten promenad med den /…/ så jag får röra 
på benen lite /…/ Man måste ju röra benen också, annars blir de ju så veka /…/ jag 
tränar. (Matilda, 93 år)

Även om det framstår genom deras berättelser att de inte ser sig ha något egentligt 
val i fråga om att ha hjälp, beskriver de sig ändå som att de har valmöjligheter i fråga 
om hur de vill ha sitt liv ordnat (jfr Rubinstein, Kilbridge & Nagy 1992). Genom att 
framställa sig som aktivt handlande och oberoende kvinnor kan de också stå emot 
negativa stereotypa föreställningar om äldre kvinnor som inte klarar sig själva (Ball 



m.fl. 2004; Becker 1994; Hurd 1999). Samtidigt förhåller sig de till normer om att 
man ska vara oberoende och klara sig själv och vara duktig på ett mer uttalat sätt än 
informanterna ovan, som inte var så explicita i detta avseende. Deras önskan om att 
bibehålla sitt självbestämmande och ett oberoende av främst hemtjänstens personal, 
och deras möjligheter att göra det, har vi analytiskt relaterat till att de framställer sig 
som personer med både fysiska och mentala resurser samt med goda relationer till sina 
barn. Enligt vår tolkning har de därigenom kunnat uppnå en balans mellan att ha 
hjälp och att bibehålla sitt självbestämmande och ett upplevt oberoende i förhållande 
till hemtjänstens personal.

beroende och autonomi
Det mönster som kännetecknas av beroende och autonomi omfattar de informanter 
som framställer sig som beroende av andras hjälp, vilket de accepterar i varierande 
grad. Gemensamt för dem är att de värnar om sin integritet eller uppvisar en explicit 
uttryckt önskan om att själva vilja bestämma över sin situation, eller också påpekar de 
att de kan klara av vissa saker själva och/eller värjer sig mot ett beroende av antingen 
hemtjänstens personal eller anhöriga och vänner.

Det som vi har tolkat som ett accepterande av att vara beroende av framför allt 
hemtjänstens personal kan illustreras genom Hermines val av ”dom” som pronomen 
i citatet nedan:

Dom måste jag ju ha, annars går det inte, skulle inte gå för mig. (Hermine, 79 år)

Några kan emellertid understryka att det samtidigt är viktigt för dem att klara av vissa 
saker själva, trots att de behöver hjälp med det mesta:

Jag gör allt för att kunna göra det själv så mycket som möjligt. … Jag diskar hellre själv 
fast jag inte tycker om det. (Rolf, 86 år)

Ett annat exempel är Sören som låtit sätta upp handtag i badrummet så att ha kan du-
scha utan hjälp: ”Jag är nog lite individualist, så jag vill klara mig själv så mycket som 
möjligt” (Sören, 85 år).

Andra betonar i stället att behovet av hjälp bidrar till ett oönskat beroende av andra, 
framför allt av hemtjänstens personal, och uttrycker ett starkt motstånd mot detta:

Fruktansvärt /…/ Allting sker på andras villkor, och ingenting sker på mina villkor 
/…/ men det får jag finna mig i /…/ Du förstår att ha varit så verksam som jag har va-
rit /…/ och så plötsligt får jag lov att be om allting. Och kan inte få det /…/ Och man 
skulle ju vilja vara med och bestämma hur det ska vara ordnat /…/ Har man varit van 
att vara väldigt självständig är det klart att man kanske har andra krav också, det får 
man ta med i beräkningen. (Alva, 91 år)
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Detta uttryckliga motstånd mot att vara beroende av andras hjälp, trots att de ser sig 
som beroende av den erhållna hjälpen, kan både sammanhänga med ett upplevt ”hot” 
mot det egna självbestämmandet och med att stödet från hemtjänsten inte uppfattas 
som tillräckligt, vilket kan utläsas i citatet ovan. Dessa informanter betonar explicit 
att de själva vill bestämma över sin situation och det egna hemmet och försöker stå 
emot det som de kan uppleva som ett angrepp på deras integritet och maktanspråk 
från hemtjänstens sida.

Jag bestämmer [om städningen] för det är mitt hem hemhjälpen kommer till, men 
de är inte vana att man ställer krav /…/ Jag vill göra upp att det är mitt hem. Jag blir 
kränkt om andra kommer och säger … /.../ Jag har råkat ihop med ledningen flera 
gånger. (Rebecka, 82 år)

Denna önskan om att framstå som självständig tar sig också uttryck i att informan-
terna kan bagatellisera sina fysiska funktionsnedsättningar, som kan innebära att de 
behöver hjälp med det mesta och inte kan ta sig ut utan hjälp:

Jag kallar mig inte för handikappad, för jag tycker inte att jag är det, men det är klart, 
att det är ju ett handikapp det här med benen /…/ Så nu sitter jag här /…/ Jag kan inte 
gå, jag kan inte stå… nu har jag en arm som jag inte kan använda, men i övrigt är jag 
alldeles frisk, alldeles frisk, alla värden är bra. (Alva, 91 år)

Visst är det svårt, men jag har ju ingen värk i kroppen som andra som får ligga och äta 
värktabletter, så att /…/ Men det är inga problem för jag kan åka vart som helst /…/ 
jag kan åka flyg, jag kan åka tåg, och jag kan åka rullstol /…/ Och jag har en, fast det 
har jag inte talat om för alla, jag har en otroligt bra hörsel. (Rebecka, 82 år)

Samtidigt som dessa informanter beskriver sig som fysiskt begränsade, omförhandlar 
de alltså sina funktionsnedsättningar och framhåller den förmåga de har. Framför allt 
betonar de sina mentala resurser, ”jag har inga fysiska krafter, men jag har en psykisk 
styrka” (Andrea, 86 år), vilket vi har tolkat som att de inte vill framstå som hjälplösa, 
även om de har hjälp.

Bland dem som har barn beskriver sig några som mer beroende av dessa än av hem-
tjänsten, även om de framställer förhållandet som en solidarisk relation i enlighet med 
Baltes och Silverberg (1994) snarare än som ett belastande beroendeförhållande. Vis-
sa kan i stället värja sig mot att vara beroende av hjälp från vänner, grannar och an-
dra släktingar än av de egna barnen och hemtjänstens personal. För att ha möjlighet 
att själv komma ut när hon vill har t.ex. Amalia nyligen flyttat till en ny bostad, och 
för att undvika att känna sig beroende ersatte hon sina släktingar ekonomiskt för den 
flytthjälp hon fick. Katarina uttrycker en liknande inställning i fråga om att stå i ett 
beroendeförhållande till sina vänner:



Det kan vara bättre om man har någon som man inte har någon relation till, att jag 
lejer den och den begär vad han ska ha för jobbet då. Då behöver man inte tacka så 
mycket. (Katarina, 78 år)

I samband med dessa uttalanden framhåller de inte bara sin önskan om att själva ha 
kontroll över sin situation utan även sina ekonomiska resurser, vilket enligt tidigare 
forskning kan underlätta möjligheterna att fatta egna beslut och göra egna val (Ar-
ber 2004; Arber & Ginn 1991; Fine & Glendinning 2005; Rubinstein, Kilbridge & 
Nagy 1992). Förutom att bidra till att bibehålla en känsla av makt eller oberoende 
kan emellertid ekonomiska resurser även användas för att dölja ett beroende enligt 
Hockey och James (1993), och det är möjligt att denna aspekt är tillämpbar på dessa 
informanter.

Det förhållningssätt som dessa informanter uppvisar har vi bedömt som en strävan 
efter integritet och autonomi snarare än beteendemässigt oberoende. De försöker allt-
så, enligt vår bedömning, aktivt och medvetet bibehålla sin integritet och sina möj-
ligheter att själva bestämma om sin situation så långt det är möjligt och upprätthålla 
vissa gränser i förhållande till hemtjänstens personal. I sin önskan om att inte framstå 
som fullständigt beroende av andras hjälp kan dessa informanter alltså framhålla sin 
självständighet, men även beskriva sig som beteendemässigt oberoende i förhållande 
till andra människor än hemtjänstens personal, som släktingar, vänner och grannar. 
Genom att framhålla de resurser de har och sin vilja att själva bestämma konstruerar 
de sig som självständiga personer snarare än som aktivt handlande aktörer (jfr Ball 
m.fl. 2005). Även om de ser sig som beroende, förhåller de sig alltså till normer om 
oberoende och att kunna klara sig själva på något varierande sätt. De kan sägas för-
handla sin upplevelse av fysiskt och beteendemässigt beroende genom att värna sitt 
självbestämmande och därigenom försöka balansera den ojämna maktrelationen i för-
hållande till hemtjänsten personal (Arber & Ginn 1991; Baltes & Silverberg 1994; 
Fine & Glendinning 2005). Analytiskt har vi relaterat deras ”dubbla” förhållningssätt 
till deras fysiska begränsningar samtidigt som de har mentala resurser. Trots bristande 
fysisk rörlighet, som begränsar deras valmöjligheter, har de alltså andra strategiska re-
surser som gör det möjligt för dem att upprätthålla sin integritet och autonomi.

beroende och maktlöshet
Det tredje mönstret är att behovet av hjälp utgör utgångspunkt för informanternas 
beskrivningar av hur svårt de har att acceptera inte bara sina funktionsnedsättningar 
och konsekvenserna av dessa för hela sin livssituation, utan även beroendeförhållandet 
till hemtjänstens personal. Vi har därför karakteriserat deras skildring av sin situation 
som maktlöshet. De beskriver sig som drabbade av plötsliga funktionsförsämringar, 
som de inte hunnit vänja sig vid. Enligt deras uppfattning har hela deras livssituation 
förändrats genom den plötsliga ”hälsoförsämringen”, och de ser inte heller någon möj-
lighet till förbättring, vilket de har svårt att acceptera:
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Det är stor skillnad nu /…/ Jag har svårt att acceptera det, jag har svårt att acceptera 
det. (Hanna, 81 år)

Dessa informanter skildrar sina svårigheter att komma ut utan hjälp, samtidigt som 
de anser att de inte får tillräckligt med hjälp från hemtjänsten, vilket framkommer 
genom uttalanden som att de ”inte får hjälp som det finns beslut på”, att ”personalen 
inte kommer som bestämt”, och att ”det är ledsamt att de har så mycket att göra, att de 
inte har tid”. Deras beskrivningar har vi tolkat som uttryck för en oönskad känsla av 
underläge i förhållande till hemtjänstens personal, dvs ett negativt upplevt beroende. 
Ulrika uttrycker inte bara en frustration över att behöva vara beroende av hemtjäns-
tens hjälp utan även över att känna ett tvång att tacka för den hjälp hon får:

Att alltid behöva känna sig beroende av andra, det är hemskt, hemskt /…/ Jag betalar 
ju för hjälpen, jag ska inte behöva stå här och säga Tack så mycket för hjälpen. Tack hit 
och tack dit, men det gör jag alltså av vanlig hövlighet. (Ulrika, 80 år)

Det Ulrika säger sig känna kan tolkas som ett upplevt krav på motprestation, att den 
erhållna hjälpen måste betalas tillbaka, genom tacksamhet eller undergivenhet. Indi-
rekt ger hon alltså uttryck för upplevda maktanspråk från hemtjänstens sida och en 
obalanserad maktrelation i förhållande till dess personal (se Arber & Ginn 1991; Ball 
m.fl. 2004; Fine & Glendinning 2005; Walker 1982). Hennes negativa inställning 
till att vara beroende av andras hjälp belyses också av att det hon saknar mest är ”obe-
roendet, att kunna göra det jag har lust med”, vilket bl.a. kan ses mot bakgrund av att 
hon beskriver sitt tidigare liv som mycket aktivt och självständigt.

Dessa informanter saknar också, enligt vad de framför, andra stödjande personer i 
sin närhet. Den avsaknad av hjälp som de anser sig behöva men inte erhåller av hem-
tjänsten, kompenseras alltså inte genom andra. De får t.ex. inte så mycket stöd och 
hjälp från sina barn, som anges bo på långt avstånd eller vara upptagna av sitt arbete. 
De förebär alltså legitima ursäkter å barnens vägnar. Barnen framställs även som rela-
tivt ovilliga att bistå med hjälp och att de har svårt att förstå informanternas situation, 
”De har alls inget ansvar för mig egentligen” (Hanna, 81 år). Den beroendeställning 
som Ulrika ger uttryck för i förhållande till hemtjänsten tycks hon inte vilja ha i för-
hållande till barn och barnbarn. Detta förmedlas genom hennes inställning att inte 
vilja be dem om hjälp utan anser att den ska ges spontant, vilket inte tycks ske (Ham-
marström & Torres 2005). Hon avstår alltså från att be om hjälp för att upprätthålla 
en känsla av oberoende i förhållande till andra, och därigenom tycks hennes vardags-
situation förvärras. Dessa informanters skildringar av hur de hanterar sin situation fö-
refaller inte ha bidragit till att bibehålla en känsla av oberoende, vilket överensstäm-
mer med tidigare resultat att de som uppvisar ett kompakt motstånd mot att vara be-
roende, är de minst framgångsrika i sina intentioner (Hockey & James 1993). 

De framställer sig alltså både som att vara och att känna sig beroende av andras 
hjälp utan att känna tillfredsställelsen av att få sina behov tillgodosedda. Att de ser 
sig som offer för sjukdom, som medför minskad rörlighet och leder till att de känner 



sig som fånge i sitt hem, bidrar till att kontakten med världen utanför hemmet och 
sociala relationer till andra mer eller mindre försvinner, vilket också framkommit i 
tidigare studier (Becker 1994; Rubinstein, Kilbridge & Nagy 1992). Detta tillsam-
mans med upplevelsen av att hjälpen är både opålitlig och otillräcklig kan medföra en 
känsla av negativt beroende och förlust av självbestämmande och i sin tur till mins-
kad förmåga till eget aktivt handlande (jfr Ball m.fl. 2004; Gergen & Gergen 2000). 
De beskriver en obalanserad maktrelation. De ser sig inte heller ha några valmöjlig-
heter genom att de beskriver sig som att vara i avsaknad av strategiska resurser. Detta 
utgör en grund för vår tolkning att de framställer sig som maktlösa. Analytiskt har vi 
relaterat deras förhållningssätt till deras funktionsnedsättningar och upplevda konse-
kvenser av dessa, liksom till deras negativt beskrivna beroendeförhållande till hem-
tjänstens personal.

Reflexioner kring äldre kvinnor och äldre män
Som framgått ingår både kvinnor och män i studien, och oundvikligen kan endast 
vissa citat väljas för att illustrera de resonemang som ska lyftas fram, vilka kan ge in-
tryck av att det föreligger skillnader mellan de studerade kvinnorna och männen i de-
ras motiveringar till varför de har hjälp och hur de ser på att ha hjälp. Om vi ser till 
kvinnor och män som variabler – även om vi inte avser att presentera en variabelana-
lys – har det framgått tidigare att studien inkluderar betydligt fler kvinnor än män. 
Utifrån ett resonemang som Stang Dahl (1982) för kan äldre kvinnor som könskate-
gori sägas vara mer beroende av välfärdsstaten än män, genom att män vanligen får 
sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett genom sin hustru, medan hemtjänsten får stå 
för omvårdnaden av kvinnorna, när de i sin tur blir i behov av hjälp och stöd. Detta 
förhållande på strukturell nivå behöver emellertid inte återspeglas i upplevelser på in-
dividnivå. Utifrån den presenterade studien går det inte heller att dra några sådana 
generella slutsatser, eftersom fördelningen mellan kvinnor och män är ungefär den-
samma i de tre mönster som identifierats avseende hur informanterna själva ser på si-
tuationen att ha hjälp.

Det finns dock en tendens till en skillnad i det presenterade materialet mellan kvin-
nors och mäns framställningssätt, som kan förklaras könsteoretiskt. Denna tendens 
gäller dock endast de som hänvisar till sin höga kronologiska ålder för att motivera 
varför de har hjälp och som ingår i det mönster som vi benämnt ”oberoende och aktivt 
handlande”, där männen använder uttryck som att ”det är inga problem” med att ha 
hjälp, medan kvinnorna kan säga att ”det hade ju varit bättre, om man inte behövde” 
och tillägger ”när man har varit van att göra allt själv”. Dessa uttalanden antyder att 
dessa äldre kvinnor ser det som mer problematiskt än männen att ha hjälp med tradi-
tionellt ”kvinnliga” sysslor. Kvinnorna framhåller också explicit vad de själva kan ut-
föra och kan tyckas reagera mer över ”intrånget” i hemmet och ha synpunkter på mat-
tor, städning m.m., vilket skulle kunna hänföras till att de ser det egna hemmet som 
sin domän. Tolkningar som dessa utgår alltså från att många av de göromål som de får 
hjälp med är könsmärkta. Motsvarande synsätt kan illustreras med följande citat från 
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en av de män, som ingår i samma analytiska kategori som kvinnorna:

… men efter det [hustruns bortgång] så har jag tagit mig för att ordna litet av varje 
[nämner enklare matlagning och tvätt] … någonting som jag har tagit mig för med, 
det är att jag bakar [sockerkakor, småkakor, bullar, skorpor]. (Bo, 86 år)

Enbart en könsteoretisk tolkning kan emellertid ge en ensidig och förenklad bild, ef-
tersom det i detta sammanhang är värt att uppmärksamma att de, som framställer 
sig som ”oberoende och aktivt handlande” och som motiverar sitt behov av hjälp med 
hänvisning till sin höga ålder, i faktiskt avseende utgör de allra äldsta bland de stude-
rade personerna, 86-93 år. Det är således bland dessa allra äldsta som en möjlig skill-
nad kan spåras mellan kvinnor och män i deras sätt att beskriva sin situation, vilket 
tyder på att denna skillnad även är generationsrelaterad. Vad vi vill peka på är att ett 
könsteoretiskt perspektiv därför bör kombineras med teoretiska resonemang om ålder 
och framför allt generationstillhörighet för att det ska vara möjligt att belysa vad det 
kan innebära att vara äldre och kvinna respektive äldre och man (Krekula, Närvänen 
& Näsman 2005) i relation till att framställa sig som beroende-oberoende. En sådan 
analys kräver emellertid en egen studie med en något annan uppläggning och sam-
mansättning av informanter än den som presenteras här.

Sammanfattande diskussion
Som framgått visar studien på något olika mönster både i de äldres berättelser om var-
för de har hjälp och hur det är att ha hjälp. Oavsett om informanterna i sina motive-
ringar till varför de har hjälp hänvisar till att deras funktionsnedsättningar nödvän-
diggör hjälp eller till ålder som orsak eller ursäkt, är det gemensamma för dem att de 
ser hjälpbehovet som ofrånkomligt. Att de har hjälp betyder emellertid inte att de ge-
nerellt även betraktar sig som beroende. När det gäller informanternas beskrivningar 
av hur de ser på att ha hjälp, har som framgått tre analytiska kategorier identifierats 
som vi givit benämningarna ”oberoende och aktivt handlande”, ”beroende och auto-
nomi” samt ”beroende och maktlöshet”. Dessa olika mönster i informanternas skild-
ringar av sin situation skiljer sig kvalitativt från varandra genom variationer i deras 
beskrivningar av om de accepterar sina funktionsnedsättningar eller inte, av sin fysis-
ka rörlighet och mentala förmåga, sina relationer till sina barn samt tillräckligheten i 
hemtjänstens stöd. De tre mönstren är alltså analytiskt relaterade till olika slags stra-
tegiska resurser (Arber & Ginn 1991; Baltes & Silverberg 1994).

De som vi benämnt ”oberoende och aktivt handlande” gör en tydlig åtskillnad 
mellan att ha hjälp och att vara beroende av dem som ger denna hjälp. Deras beskriv-
ningar av sig själva som oberoende i förhållande till framför allt hemtjänstens perso-
nal har vi analytiskt relaterat till att de till viss del omförhandlar sina funktionsned-
sättningar, som utgör en grund för den hjälp de har, och i stället framhåller sin fysiska 
rörlighet och mentala förmåga. De anser sig dessutom ha goda och ömsesidiga rela-
tioner till sina barn, som bistår med hjälp vid sidan om hemtjänsten. Den hjälp de får 



från hemtjänsten för att underlätta en accepterad funktionsnedsättning kan sägas öka 
deras möjligheter att ägna sig åt aktiviteter som bidrar till livstillfredsställelse (jfr Hor-
gas, Wahl & Baltes 1998). För dessa personer, som anser sig ha både fysiska och men-
tala resurser, kan alltså hemtjänstens hjälp medföra en ökad valfrihet i deras liv.

De som ger uttryck för ”beroende och autonomi” ser sig som beroende av dem som 
bistår med hjälp, vilket de accepterar i varierande grad och betonar i stället sin inte-
gritet och självständighet och framhåller vikten att själva bestämma över sin situation 
och att ha kontroll över sitt liv. Att de framhåller sin autonomi eller integritet framför 
ett oberoende av andras hjälp har vi analytiskt relaterat till att de beskriver sig som fy-
siskt begränsade, vilket de huvudsakligen accepterar, även om några bland dem om-
förhandlar och tonar ned sina funktionsnedsättningar, samtidigt som de betonar sin 
psykiska styrka och mentala förmåga. Genom att framställa sig som psykiskt starka 
individer som strävar efter självbestämmande och integritet kan de sägas omförhandla 
sitt upplevda beroende av dem som bistår med hjälp och balansera mellan upplevelsen 
av beroende och sin önskan om oberoende.

Det tredje mönstret utmärks av att de äldre beskriver sig som i det närmaste makt-
lösa genom sitt negativt upplevda beroende av hemtjänstens personal, som skildras 
som en obalanserad maktrelation, där de själva befinner sig i underläge (jfr Arber & 
Ginn 1991, Walker 1982). Deras negativt upplevda beroende kan analytiskt relateras 
till att de ger uttryck för att inte acceptera konsekvenserna av sina funktionsnedsätt-
ningar, som medfört en omställning i deras liv med fysisk och social instängdhet, i 
kombination med att de beskriver det erhållna stödet från hemtjänsten som både otill-
räckligt och opålitligt i förhållande till de behov av hjälp som de anser sig ha. De be-
skriver sig som både fysiskt och beteendemässigt beroende utan att vilja vara det och 
ger samtidigt uttryck för att sakna strategiska resurser.

Att ha formell hjälp, dvs hjälp från hemtjänsten, innebär alltså inte med automatik 
att de äldre ser sig som beroende av dem som bistår med denna hjälp och behöver inte 
heller leda till maktlöshet. Den hjälp som de studerade äldre får av hemtjänsten kan 
i stället underlätta tillvaron i fysiskt avseende och därför möjliggöra valmöjligheter i 
det dagliga livet i övrigt, vilket kan sägas överensstämma med äldreomsorgens över-
gripande mål att bidra till oberoende. För att det ska vara möjligt krävs dock enligt 
vår studie både mentala resurser och viss fysisk rörelseförmåga samt eventuellt även 
kompletterande hjälp från anhöriga.

Trots de äldrepolitiska målen om att bidra till oberoende kan det emellertid uppstå 
ett beroende på individnivå, som antingen kan ta sig uttryck i en känsla av att stå i ett 
oönskat beroendeförhållande till hemtjänstens personal eller i en känsla av maktlös-
het, genom att stödet från hemtjänsten kan upplevas som otillräckligt och opålitligt. 
Utifrån vår studie gäller det senare främst personer som inte accepterar konsekven-
serna av sina funktionsnedsättningar i form av fysisk och social instängdhet och inte 
erhåller kompletterade hjälp från sina barn.

Om vi ser till relationen mellan välfärdsstat och familj, kan – utifrån sett – otill-
räcklig hjälp från hemtjänsten bidra till att skapa ett beroende av barnen och andra 
närstående anhöriga från de äldres sida, även om de äldre själva i denna studie inte 

 beROende elleR ObeROende? 47



48 SOciOlOgiSk fORSkning 2007

beskriver sin relation till de egna barnen på det sättet. De med goda relationer till sina 
barn framställer i stället barnen som en resurs, som bidrar till att minska upplevelsen 
av att stå i ett beroendeförhållande till hemtjänstens personal. Givet informanternas 
beskrivna skillnader i fysisk rörlighet och förmåga samt upplevda konsekvenser av 
detta kan hjälpen från barnen bidra till en känsla av oberoende i förhållande till hem-
tjänstens personal, liksom hjälpen från hemtjänsten kan bidra till en känsla av att inte 
vara beroende av barnen, vilket gäller de ”oberoende och aktivt handlande”. I andra 
fall kan barnens hjälp bidra till att de äldre i stället kan värja sig mot upplevda mak-
tanspråk från hemtjänsten och därför delvis vara en förutsättning för att de ska kunna 
hävda sin självständighet och integritet, vilket främst avser de personer som karakte-
riseras av ”beroende och autonomi” och som har barn som bistår med hjälp. För dem 
däremot som har barn som inte kan eller vill bistå med hjälp, kan detta förhållande 
förstärka upplevelsen av att hemtjänstens hjälp är otillräcklig och därmed bidra till 
deras beskrivna ”beroende och maktlöshet” i förhållande till hemtjänstens personal.

Att personer som har hjälp och stöd framställer sig på de olika sätt som framkom-
mit i studien tyder på ett motstånd mot att vara eller känna sig beroende av andras 
hjälp, vilket kan relateras till samhälleliga normer om att man bör klara sig själv och 
vara oberoende. De positionerar sig emellertid på olika sätt i förhållande till sådana 
normer, i det fall det är fråga om att varför de har hjälp i jämförelse med hur det är att 
ha denna hjälp. Genom sina motiveringar till varför de har hjälp, framför de det som 
legitimt att avvika från dessa normer, när man inte själv inte orkar utföra vissa upp-
gifter. Hjälpbehovet beskrivs som något som ligger utanför deras kontroll och som de 
därför inte är personligen ansvariga för. Genom att däremot också framhålla vad de 
kan göra själva och påpeka att det är viktigt att vara duktig, att de egentligen är friska 
m.m., uppvisar de samtidigt en önskan om att vilja att ”normalisera” sin situation.

Sammanfattningsvis anser vi oss alltså kunna konstatera att det är möjligt att em-
piriskt göra en åtskillnad mellan att ha hjälp och att vara eller känna sig beroende 
av dem som ger denna hjälp på ett sätt som liknar Baltes och Silverbergs (1994) be-
greppsliga uppdelning mellan fysiskt och beteendemässigt beroende. Det specifika 
med denna studie är att denna uppdelning även gäller äldre personer som har formell 
hjälp och som traditionellt definieras som beroende enligt s.k. realdefinitioner. Vår 
slutsats är att det därför är teoretiskt värdefullt att analytiskt och begreppsligt skilja 
mellan att ha hjälp och att vara och känna sig beroende även för grupper som vanli-
gen definieras som beroende.

Studien har kunna genomföras med hjälp av stöd från Vetenskapsrådet och Samhällsve-
tenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet. Vi vill även tacka det Socialgeronto-
logiska seminariet vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, samt en anonym 
granskare av en tidigare version för värdefulla synpunkter.
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