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SAMMANFATTNING 
 

Syfte; Att beskriva den kvarboendes upplevelser i samband med att partnern flyttar till ett 

särskilt boende. 

Metodbeskrivning; Kvalitativ deskriptiv studie med intervjuer av sex kvarboende makar. En 

modifierad kvalitativ innehållsanalys gjordes, inspirerad av Sandbergs ”Flyttningsprocessen”.   

Huvudresultat; I samband med beslutet om flytten beskrivs upplevelser av sorg/förlust, 

förståelse inför situationen samt behov av information och stöd. Vid genomförandet av flytten 

beskrivs olika grad av delaktighet. Anpassningen efter genomförd flytt beskrivs utifrån olika 

grad av kontroll över partnerns liv, påverkan på relationer/eget liv, och i ett senare skede 

förändrad roll, förändrad relation till partnern och förändrat liv. Att vara delaktig genom hela 

processen är viktigt för att den kvarboende ska kunna ha viss kontroll över situationen. Den 

kvarboende får uppleva nya och förändrade relationer i omgivningen. Livsförändringen 

skapar ensamhet även om familj och vänner finns i omgivningen. 

Slutsats; Flytten av partnern kan ses som en process för den kvarboende. Processen är mycket 

individuell och tar olika lång tid. Det finns ett stort behov av information och stöd från 

vårdgivare och personal på boenden, inför och genom det nya förhållandet. Personalen 

behöver vara medveten om de olika reaktioner som den kvarboende kan hamna i och stötta 

dessa. 

Nyckelord: livskris, äldre, makar, vårdboende. 

 



 

ABSTRACT 

Aim: To describe the experiences of senior living at home when his/her partner moves to a 

home of care. 

 Methods: Qualitative descriptive study with interviews of six spouses, living by themselves 

in the previously common home. A qualitative content analysis was done, with inspiration 

from Sandbergs´ model "Resettlement process". 

Results: The decision about the resettlement is characterized by grief/loss, understanding the 

situation and a need of information and support. Performing the resettlement is characterized 

by various degree of participation. The time after the resettlement is characterized by various 

degree of control over the spouse’s life and effects on relations/own life, and in a longer time 

perspective changed roles, changed relationships and changed life. It’s important to the senior 

still living at home to participate in the whole resettlement process for him/her to still have 

certain amount of control over the situation. The senior will experience new and changed 

relationships and this can cause loneliness even if friends and family is getting closer. 

Conclusion: The experiences of senior living at home when a partner moves to a home of care 

are an individual process over time. There is a great need of information and support from 

caregivers during the entire process. The staff should be open to various reactions in the 

seniors living at home, and respond to them in a supportive way.  

Keywords: life crises, elderly spouses, home of care. 
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BAKGRUND 

När äldre gifta/sammanboende par måste skiljas åt för att den ena partnern flyttar till ett 

särskilt boende, det vill säga demensboende eller äldreboende för personer över 65 år, kan det 

för den kvarboende leda till olika reaktioner. En partner som man levt tillsammans med i 

många år finns inte vid ens sida i hemmet längre. För en del personer kan det vara förenat 

med skuld (Sandberg, 2004) att tvingas ta beslut att partnern ska flytta. En del upplever en 

ökad säkerhet och trygghet (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2005) för sin make/maka som 

känns befriande.  Det blir en känsla av trygghet när partnern vet att maken/makan får den 

vård, omsorg och tillsyn som behövs (Whitaker, 2009) och som man inte orkar eller kan utöva 

själv. Flytten från ett eget hem till ett särskilt boende kan beskrivas som en transition, en 

övergång från något välkänt till något okänt (Österlind, 2009). Det innefattar också den 

kvarboende, även om han/hon inte flyttar hamnar man ändå i en transition, en övergång, från 

ett invant liv till ett nytt okänt. Transitionen förändrar personens sociala status, vilket kan 

påverka hur personen upplever sig själv och sin identitet (Österlind, 2009), man får en ny roll 

(Trost & Levin, 1996).  

Flytten kan gå lättare om det innan föregåtts av en period av sjukhusvistelse för partnern. Då 

har den kvarboende fått en tid av förberedelse och utvecklat en beredskap inför tanken på 

flytten (Lundh, Sandberg & Nolan, 2000).   

Det finns lite skrivet om den kvarboendes egen situation. I Sverige har Sandberg och Lundh, i 

samarbete med Nolan, England, (Sandberg, Lundh & Nolan 2000; Sandberg, Lundh & Nolan 

2001; Sandberg, Nolan & Lundh 2002 a; Sandberg, Nolan & Lundh 2002 b), gjort kvalitativa 

studier i ämnet. För övrigt finns studier som företrädesvis beskriver hur det är på det nya 

boendet och närståendes nya roller i förhållande till det särskilda boendet. Som närstående 

inbegrips då makar, barn och andra släktingar. De fokuserar inte enbart på make/maka/sambo. 

Idag finns det olika modeller av anhörigstöd på många platser i Sverige. Kommuner har 

former av anhörigcentrum och frivilliga organisationer och kyrkor har egna stödformer. 

Regionförbundet, Uppsala läns FoU-rapport 1/2007 (Winqvist & Lerman, 2007) utredde 

frågan om vilket stöd de äldre närstående behöver generellt när man vårdar eller hjälper en 

familjemedlem. Från och med 1 juli 2009 är det lagstadgat om att socialnämnderna ska 

erbjuda stöd till anhöriga (SFS 2001:453, Socialtjänstlagen [SoL], kap 5, § 10) 
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Särskilt boende 

Det finns i Sverige, olika benämningar för äldreboende eller särskilt boende. På vissa ställen 

kallas det också omvårdnadsboende eller vård- och omsorgsboende som till exempel i 

Uppsala kommun.  För att få en plats på ett äldreboende måste man ansöka till kommunen och 

få ett så kallat biståndsbeslut på att man har ”behov som inte kan tillgodoses eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt” (SoL,4 kap 1 §). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2003:460 

[HSL], 18§, ska även kommunen ansvara för att man får en ”god hälso- och sjukvård” om 

man är sjuk. Äldreboendet är ens egen bostad som inreds av hyresgästen själv. Som regel 

ingår en höj - och sänkbar säng för att underlätta för personalen. För övrigt inreds 

rummet/lägenheten med egna tillhörigheter så som gardiner, tavlor, bord, stolar och dylikt. 

Man betalar en månatlig avgift som grundar sig på hyra, mat och omvårdnad.  Avgiften är 

beroende av individens inkomster och beräknas individuellt (Uppsala kommun, 2010).  

Flyttningsprocessen 

Att vara den som ska besluta om när det är dags för ens make/maka att flytta till ett särskilt 

boende kan vara mycket svårt (Sandberg, 2001). Kanske måste det ske plötsligt och tid för 

planering och bearbetning blir begränsad. Partnern kanske heller inte har fått möjlighet att 

välja platsen för boendet. Kanske blir det i en annan stads- eller kommundel som inte är 

bekant. Sandberg (2004) har beskrivit flyttningsprocessen i en modell (Tabell 1) som visar 

upplevelsen för den kvarboende under beslut, flyttningens genomförande, anpassningen till 

flytten och tills flytten är färdig och det nya skedet i livet startar med en ny roll i förhållandet 

till partnern. 

Faserna i Flyttningsprocessen (Sandberg, 2004) har likheter med Cullbergs (1975) krisfaser, 

chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas Första fasen med 

chockupplevelse är att inse att man måste ta ett beslut angående flytten, att ingenting blir sig 

likt igen, att man står inför en separation. Reaktionsfasen ses motsvara planerandet och 

genomförandet av flytten. När sedan flytten är över och man börjar anpassa sig, bearbetar 

man det hela och avslutningsvis nyorienterar man sig i sitt nya liv och hittar kanske tillbaka 

till en viss del.  
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Tabell 1 Flyttningsprocessen (enligt Sandberg, 2004)  

Flyttningsprocessen Upplevelse 

Att fatta beslut  Vill inte förstå 

 Insikt 

 Hålla masken 

 Söka stöd 

Att genomföra flytten  I händerna på 

andra 

Anpassning till flytten  Utanförskap 

 Bevarande 

 Förändrad 

relation 

Att hitta tillbaka  Nya roller i 

interaktion med 

den flyttade och 

personalen 

 

Roll 

Sjukdom hos någon av partnerna i ett förhållande kan göra att de sociala rollerna omfördelas, 

både inom och utanför partnerskapet (Trost & Levin, 1996). För den kvarboende kan det bli 

förvirrande att bo ensam men ändå fortfarande ingå i en tvåsamhet. Enligt rollteorin är 

positionen i familjen, till exempel make/maka, förväntningar, omedvetna eller medvetna, på 

ett visst handlande i en viss position, hur vi beter oss, vad vi gör eller inte gör, en process som 

skapar en roll. Dock har varje individ inte bara en position i ett sammanhang utan flera, till 

exempel maka och mamma. Dessutom ingår individen i flera sammanhang där man har olika 

positioner som arbetsplatser, föreningar och släktsamband. Roller är alltså en pågående 

process och förändras under livet. Det kan byggas upp” invanda system” som till exempel 

mellan två makar. När systemet bryts blir det en brist på förutsägbarhet för båda som kan 

upplevas förvirrande. Detta skulle kunna förklara det som händer när makar förändras i ett 

förhållande vid flytt etc. Det invanda systemet och positionerna i familjen förändras och den 

kvarboende måste ta en roll som inte är invand. Förväntningar på sig själv, sin partner och 

omgivningens, förändras (Trost & Levin, 1996).  
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Känslomässiga reaktioner 

Ensamhet 

Upplevelse av ensamhet och övergivenhet är en kriskänsla efter en förlust. Det finns olika 

sorters ensamhet. Det kan vara av emotionellt, existentiellt eller socialt slag. Den 

ensamhetskänsla som upplevs när partnern har avlidit kan vara den samma som när ens 

partner flyttat till annat boende då det också handlar om en förlust, ett nytt sätt att leva som 

man inte känner igen (Whitaker, 2009). Finns det ett socialt nätverk med vänner och släkt kan 

det lindra en emotionella eller den existentiella ensamheten (Lennér Axelsson, 2010).   

Sorg 

Sorg är en naturlig reaktion på en viktig förlust (Heap, 1995). Att bli ensam kvar hemma kan i 

många fall inleda en sorgeprocess. Man upplever en form av anticipatorisk sorg som innebär 

att sörja innan partnern är död (Grimby, 2002). Det blir ett uppbrott, en oåterkallelig 

omställning, en förändring i livssituationen och i rollerna gentemot varandra (Whitaker, 

2009). Sorg beskrivs ofta som en tomhet, en tomhet i hemmet och en tomhet att inte ha 

maken/makan vid sin sida längre (Grimby, 2002). Känslan av meningslöshet (Grimby, 2002) 

kan uppkomma, speciellt om partnern är personlighetsförändrad och/eller inte känner igen sin 

fru/man. Saknaden av ömsedighet och närheten i relationen (Whitaker, 2009) kan också 

upplevas som sorg. Det blir ett ”känslomässigt avstånd” (Whitaker, 2009) som både kan bero 

på partnerns mentala tillstånd men också av det geografiska avståndet.  

Skuld 

Skuld är en upplevd känsla som karaktäriseras av ett osjälviskt beteende och individens egna 

värderingar (Basile, Mancini, Macaluso, Caltagirone, Frackowiak, Bozzali, 2010). Människan 

lär sig vad som är rätt och orätt, vad som är lämpligt och olämpligt samt vad som är normalt 

och onormalt. Det påverkar känslor av tänkande att det är något fel begånget eller att beteende 

ska vara på ett annat sätt som kan vara svåra att förhålla sig till, människans egenvärde 

förnekas. Ordet borde, ger en känsla av att något annat ska göras eller tänkas och blir det inte 

så upplever människan att förtjäna den skam/skuldkänsla som blir uppenbar. Skuldkänslan 

undertrycker ett behov som inte kan tillgodoses på grund av de inlärda tankarna. Behoven kan 

inte uttryckas på något annat sätt då inlärningen också påverkar kommunikationen. Att ta 

ansvar för sina känslor och tänka på vad som utlöser skuld kan ge en bättre livskvalitet. Att 

inte lyssna på vad som känns i kroppen eller själen ger känsla av skuld och minskar 

välbefinnandet. Det kan dock vara svårt att acceptera en känsla eller ett behov på grund av det 
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inlärda beteendet att vissa behov och känslor inte är tillåtna samt att det inte är tillåtet att ens 

tänka det vi känner. Att gömma sina känslor i skuld är mer socialt accepterat (Larsson, 2010). 

Fortsätter skuldkänslorna kan de ge upphov till antingen överbeskyddande eller 

avståndstagande till partnern (Lennéer Axelsson, 2010). Men om behoven uttrycks i ord kan 

ett igenkännande väckas och en förståelse och medkänsla uppstå hos samtalspartnern. Därmed 

kan skuldkänslan minska eller till och med upphöra (Larsson, 2010).  

Anhörigstöd 

De mesta av anhörigstödet riktar sig till de personer som vårdar någon i hemmet. 

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder” 

(SoL, SFS 2001:453). Kommunerna har dock, i varierande grad, inrättat olika former av 

centra för närstående. De benämns i många olika kommuner som Anhörigcentrum.  Dit kan 

man vända sig i vilken situation man än är i som närståenden. De ger information och råd 

samt en del undervisning. Allt för att främja hälsa och underlätta för anhöriga i deras vardag. 

Det finns också så kallade, Träffpunkter där även frivilliga organisationer deltar och man 

möts under enklare förhållanden för samtal och gemenskap (Johansson, 2007).  

Problemformulering 

Hur upplever den kvarboende processen med flytten av en partner till särskilt boende, innan 

beslutet, under flytten och hur blir livet efteråt?  Eftersom flyttningsprocessen verkar vara 

olika lång, måste också vårdpersonal på boenden uppmärksammas på det. Det behövs mer 

kunskap på området kvarboende för att minska risken för hälsoproblem som till exempel 

depression, samt öka förståelsen hos vårdpersonal. Dessutom måste känslan av skuld och 

skam uppmärksammas då många partners upplever detta i samband med att den andre måste 

flytta hemifrån på grund av stort vårdbehov.  

Eftersom vetskapen om att make/maka har en stor nyckelroll för och påverkar den som bor i 

särskilt boende, är det viktigt att känna till hur de hanterar flytten och även hur deras liv blir 

efter flytten för att kunna bemöta de reaktioner som uppkommer. För personalen är det viktigt 

att få god kontakt med den boendes make/maka och veta att kontakten påverkas av dennes 

nya liv som ensamboende (Sandberg, 2001).  
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Syfte 

Att beskriva den kvarboendes upplevelser i samband med att flyttar till ett särskilt boende 

med utgångspunkt i Sandbergs modell, ”Flyttningsprocessen”. 

Frågeställningar 

 Vad hände innan beslutet och upplevde sig den kvarboende delaktig i beslutet och i 

flytten?  

 Hur förändrades den kvarboendes roll till maken/makan i samband med flytten?  

 Hur har den äldre kvarboendes liv påverkats efter att partnern har flyttat till ett särskilt 

boende?  

METOD 

Design 

Kvalitativ deskriptiv studie med intervjuer (Patel & Davidson, 1994).  

Urval 

De deltagare som studerades uppfyllde följande kriterier. De hade varit sammanboende/gifta i 

cirka 25 år eller mer, och de bodde kvar i det tidigare, gemensamma hemmet. Alla var över 65 

år. Meningen var att man skulle ha haft ett långt liv tillsammans. Flytten var helt klar och det 

hade gått minst sex månader så den kvarboende hade hunnit känna på att bo ensam.  Samtliga 

bodde kvar i den bostad som partnern lämnade i och med flytten. Urvalet genomfördes i 

samarbete med tjänstgörande sjuksköterskor (kontaktpersoner) på tre särskilda boenden, som 

fick uppdraget att hitta lämpliga deltagare med varierande upplevelser i samband med flytten. 

Kontaktpersonerna fick olika uppdrag som att hitta någon de visste hade det tungt efter 

flytten, någon det gått lättare för, någon som hälsade på dagligen och någon som inte kom så 

ofta. Kontaktpersonerna sökte upp makar som var vara möjliga att intervjua. Makarna fick ett 

informationsblad (bilaga 2) som sammanställts av författaren. Därefter kontaktades de 

intresserade av författaren via telefon då tid och plats avgjordes. Samtliga önskade att 

intervjun skulle ske i deras respektive hem.   
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På det viset uppfylldes kriterierna samt att hitta allt från stor sorg till där det gått lättare i 

efterförloppet eller den kvarboende som hade kommit längre i sin flyttningsprocess.  Fyra 

kvinnor och två män intervjuades om deras situation efter att maken/makan har flyttat till 

maken/makan har flyttat till särskilt boende. 

Under intervjuerna återkom beskrivningar av upplevelser, det vill säga en viss mättnad 

uppstod så efter sex intervjuer hade alla känslor täckts in och ingen mer tillfrågades. Det blev 

inget bortfall då alla deltagarna som tillfrågats kontaktades av författaren och tackade ja till att 

medverka.  

Nedan följer en presentation av deltagarna; 

”Anna”, 78 år, hade arbetat som kontorist. Maken A var 79 år och hade Alzheimers sjukdom. 

De hade levt tillsammans i 57 år och hade två barn, varav den ena bodde i staden. Anna hade 

bott ensam i knappt ett år. Hon besökte maken dagligen. 

”Eva” var 76 år, hade haft tjänst som universitetslärare. Maken B var 84 år och hade haft 

minst två strokes. De hade levt tillsammans i 21 år och hade två barn var, sedan tidigare 

äktenskap. Barnen bodde i angränsande län. Eva hade bott ensam i två år och besökte maken 

ungefär varannan dag.  

”Arvid” var 91år, hade förestått en butik. Makan C var 86 år och svårt glömsk. De hade levt 

tillsammans i 61 år och hade två barn, den ena alldeles i närheten.  Arvid hade bott ensam i 7 

månader. Han besökte hustrun ca två gånger i veckan, när någon kunde följa med honom. 

”Inger”, 66 år, hade arbetat, bland annat, som kontorist. Maken D, 68 år, hade Parkinsons 

sjukdom och höll på att utveckla en demens. De hade levt ihop i 35 år och hade ett barn 

tillsammans. Inger hade två barn från ett tidigare äktenskap. Barnen bodde i angränsande län. 

Inger bodde ensam sedan två år. Hon besökte inte maken så ofta utan han fick komma hem 

några timmar ungefär en gång per vecka.  

”Sonja” var 84 år, hade arbetat som ekonom och inom vården. Maken E var 87 år och hade 

Alzheimers sjukdom. De hade levt tillsammans i 60 år och hade två söner. Ena sonen bodde i 

Uppland och den andra i Värmland.  Sonja besökte maken varannan eller var tredje dag.       

 ”Bengt” var 66 år, hade arbetat som jurist. Makan F var i samma ålder och hade Alzheimers 

sjukdom. De hade levt tillsammans i 32 år. Hustrun hade tre barn sedan tidigare äktenskap. 
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Barnen hade under uppväxten bott med paret. Bengt besökte hustrun varje dag, oftast morgon 

och kväll. Han hade bott ensam i sex år.  

Notera att alla ”barn” var vuxna, ingen har minderåriga barn vilket hade kunnat ha ytterligare 

inverkan på känslorna kring flytten.   

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna skedde enligt en intervjuguide, se bilaga 1 (Kvale & Brinkman, 2009). Det var 

endast intervjuaren och deltagaren som befann sig i bostaden. Frågorna var öppna med 

följdfrågor och avsikten var att gå igenom flyttningsprocessen, inspirerad av Sandberg (2004)  

och upplevelserna i den samt den nya roll deltagaren nu befinner sig i.  

Tillvägagångssätt 

Innan intervjuns start gjordes en presentation av författaren och en orientering av 

erfarenheterna som sjuksköterska vid särskilda boenden. Informationsbrevet, se bilaga 2, 

gicks också igenom och påpekande gjordes om att det var helt frivilligt att delta och att 

deltagaren kunde ångra sig under hela studiens gång.   

Intervjuerna, som tog mellan en timme och en och en halv timme, spelades in via MP3-

spelare. Intervjuguiden (bilaga 1) följdes men många utvikningar gjordes av deltagarna och de 

hade behov av att berätta hur de levt tidigare, även innan förhållandet inleddes med nuvarande 

partnern. Då författaren är van vid samtal i det dagliga arbetet, var det inte svårt att lotsa 

tillbaka till frågorna. En fråga lades till muntligt då den föll sig naturligt och det var frågan 

om situationen hade varit lättare om partnern hade avlidit. Alla hade tillfrågats om lokal och 

samtliga önskade att intervjun skulle göras i det egna hemmet. En del förtroende av känslig 

natur, gavs till författaren och dessa har inte transkriberats eller tagits med i uppsatsen med 

hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades i stort sett i sin helhet. En modifierad manifest innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004) gjordes. Anpassningen skedde utifrån Sandbergs 

”Flyttningsprocessen” (2004) det vill säga kategorierna beslut, genomförande, anpassning och 

framtid.  I de transkriberade intervjuerna identifierades känslor, upplevelser, handlingar eller 

erfarenheter som beskrevs av deltagaren (tabell 2; bilaga 3).   



9 

 

Efter transkriberingen lästes allt material igenom och en bedömning gjordes av vilken fas i 

Sandbergs ”Flyttningsprocessen” (Sandberg, 2004) som varje fråga och svar motsvarade. 

Därefter delades materialet in i koder utifrån meningsbärande enheter och skrevs ner direkt i 

datadokumentet. Det är såväl hela meningar som delar av meningar. Materialet lästes därmed 

minst en till två gånger innan kodningen. Vid oklarheter lyssnades det åter på det inspelade 

avsnittet för att väga för den ena eller andra koden.  Vissa meningsbärande enheter kan vid 

läsandet tillhöra både fas tre, anpassning till flytten och fas fyra, att hitta tillbaka. Det är 

sammanhanget i uttalandena som har avgjort vilken fas det tillhör. Därmed gjordes analysen 

redan från början och hela tiden direkt i dokumentet. Efter första sorteringen lästes de 

meningsbärande enheterna och de uttalanden som liknade varandra togs bort för att undvika 

störande upprepningar (bilaga 3). 

Tabell 2. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsbärande enhet, kod och fas 

i flyttningsprocessen. 

Meningsbärande enhet. Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Fas i flyttningsprocessen 

”Det var hemskt, jag 

grät en hel vecka…”, 

” Jag hade ju trott att 

det skulle gå över…”  

”… grät en hel 

vecka…”, … ”trodde 

det skulle gå över…” 

Sorg/förlust Att fatta beslut. 

Etiska övervägande 

Ingen av enhetscheferna begärde ansökan om tillstånd för studien då de ansåg att deltagarna 

själva kunde avgöra om de ville vara med eller inte. Deltagarna hade fått information om 

förvaring av material och att kodning av intervjupersonerna skulle göras och att de skulle 

förvaras avskilt från övrigt material (SFS 2003:460). De fick information, både i brev (bilaga 

2) samt före och efter intervjun, om att man när som helst under studiens gång hade rätt att 

avbryta och att materialet då inte skulle användas i uppsatsen. Inga personnummer har tagits 

upp. När uppsatsen är klar och godkänd kommer allt insamlat material att förstöras. Under 

arbetstiden har alla uppgifter förvarats så att ingen, utom författaren personligen kan komma 

åt det (Personuppgiftslag, 1998:204). 
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Under intervjun har deltagarna reagerat känslomässigt på olika vis. Alla informerades om det 

stöd äldreombudsmannen och Anhörigcentrum kan ge men ingen ansåg sig behöva detta 

samtalsstöd. De var nöjda med att få berätta sin historia. Deltagarna har varit mycket öppna 

och ansett ämnet vara viktigt och därför mycket generöst delat med sig av känslor och 

synpunkter. Deltagarna har fått namn och telefonnummer till Uppsala kommuns 

äldreombudsman för att kunna ta kontakt vid behov.   

Deltagarna avidentifierades så att deras och deras partners namn ändrades. Respektive yrke 

och barnens bostadsorter har modifierats något. I citat från intervjuerna har endast bokstaven 

”X” betecknat partnerns namn och citaten har inte hänvisats till någon specifik person för att 

ytterligare försvåra identifikation. Ingen av deltagarna har hört av sig efteråt eller på annat sätt 

velat avstå att delta efter intervjuernas slut.  

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån ”Flyttningsprocessen” (Sandberg, 2004) med sina fyra faser. Att 

fatta beslutet är fas ett därefter följer fas två med genomförandet, fas tre med anpassning till 

flytten och slutligen fas fyra, att hitta tillbaka (Bilaga 3). Faserna tre och fyra kan 

sammankopplas då båda avser det nya livet med både anpassning och att hitta tillbaka.  

 

Händelse innan beslutet och upplevelse av delaktighet i beslutet och i flytten.  

Att fatta beslut (Sandbergs fas ett) karakteriserades av sorg/förlust, förståelse och 

information/stöd. Deltagarna vittnar om den sorg som omger beslutet om flytten men även 

innan, då partnern blev sjuk. Det är en förlust av en älskad partner men samtidigt en förståelse 

för att situationen inte är hanterbar på egen hand. Det talades också om det nödvändiga stöd 

som behövs. Det gäller både från kommunen och familjen. Deltagarna hade önskat någon att 

tala med, någon som kunde förklara för att förstå situationen till fullo.  

När det gick upp för den kvarboende att livet plötsligt tagit en annan vändning och beslut om 

annat boende måste tas, var det förenat med en omedelbar känsla av sorg/förlust.  

”Det var oförberett, hon bröt armen…” 

”Det var så dramatiskt när hon blev sjuk”. 

”De (vårdpersonalen) tog beslut… över huvudet på mig och jag grät en hel vecka”. 

”Jag blev sjuk och hamnade på sjukhus…” 
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”Jag hade inget val”. 

”Jag var så himla slut”. 

”Ena sonhustrun sa, gör inte du något så gör vi det…” 

 

Trots att deltagarna uppger att de har förstått att beslutet om flytten var nödvändigt upplevde 

de en form av skuld när beslutet skulle tas.   

”… ändå hade jag dåligt samvete att jag inte orkade…” 

Upplevelsen av att vara delaktig i beslutet om flytten varierar trots förståelse av situationen.  

”Jag kände mig förberedd…” 

”Jag tänkte att man får prova det här…” 

”… hon kunde inta vara hemma”. 

Samtliga deltagare uppgav att önskan om att bättre information och stöd fanns. Behov om att 

ha en specifik person inom kommunen, att kunna ringa till och få råd och stöd. Att också 

kunna återkomma till och som följde upp situationen även efter att flytten var genomförd.  

Det fanns också önskemål om att sjukvården hade informerat bättre om sjukdomars prognos 

och vilka förändringar hos den sjuke som kunde förutses. Deltagarna förmedlar en ensamhet 

inför beslutet om flytten.  

”Jag hade behövt mer information…” 

”Man skulle vilja ha ett namn på någon man kunde ringa…” 

”Jag hade behövt mer information om hur det skulle bli, med sjukdomen och allt…” 

 

Vid genomförandet av flytten (Sandbergs fas 2) framkom koden delaktighet. Den kvarboende 

vill vara med och bestämma var partnern ska bo. Väsentligt har varit gångavstånd, själva 

boendet och dess läge. Det finns också tankar på att det inte spelar någon roll vad gäller 

specifikt boende eller läge. Att ha varit med och möblerat partnerns rum på boendet har fallit 

sig naturligt och viktigt att vara delaktig i.  

Det betydelsefulla är att den kvarboende har varit med i processen som innebär planering av 

och genomförandet av flytten .  

”Jag var där innan och möblerade…” 

”Jag valde ut lite möbler och tavlor som hon fick med sig…” 

”Vi fick ett annat erbjudande först, men det tackade jag nej till”. 

”Jo, jag fick min vilja igenom…” 

”… fick också vara med och planera för flytten.” 
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Förändringar i den kvarboendes roll till partnern i samband med flytten 

Anpassning till flytten (Sandbergs fas tre) karaktäriserades av kontroll över partnerns liv samt 

relationer/eget liv. Det behandlar anpassningen till flytten och nya relationer. Deltagarna hade 

mer eller mindre behov av att ha kontroll över sin partners liv på boendet och fick då en ny 

roll som innebar att tala för och ordna för sin partner. De kvarboende ville ha vetskap om vad 

som hände och vilka beslut som togs eller tankar som vårdpersonalen hade inför beslut. Man 

ville ha kontroll för att själv känna ett lugn och må bra.  

”Jag brukar titta i hans skåp och kollar att det finns…” 

”Det är liksom lugnt för mig när jag får vara där varje dag”. 

”Jag kollar ju! Jag vill ju helst inte lägga mig i men…” 

”Ibland ser jag saker som inte är så bra…”  

”Jag vill bara att de ska sköta X riktigt minutiöst”.  

”… att vi ska vara delaktiga och informeras, före insatserna helst”. 

”Det finns en svårighet i organisationen, det är den interna kommunikationen!” 

”Jag kan planera, med kläder och så…” 

”Det är viktigt att de anhöriga är delaktiga i beslut som t ex att sätta in medicin. För magen 

hade hon både lösande och stoppande…” 

”Jag skaffar mig ju information…” 

”Men han har det bra och ser fräsch ut”. 

 

Relationer/eget liv kännetecknas av upplevelsen att ha en god relation till vårdpersonalen och 

att som make/maka får delge personalen sina kunskaper om partnern. Deltagarna vill att 

personalen ser till att ens partners vårdas så att de får ett liv så nära sitt normala som möjligt.  

”Jag är glad att jag slipper tvätta honom” 

”Det har varit lite si och så med kontaktpersonen…” 

 

Deltagarna talade också om partnerns personlighet. Är den förändrad så är det också en 

komponent i förhållandet som är tung att bära och som påverkar relationen och den 

kvarboendes eget liv. 

”Personligheten är så förändrad…” 
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Relationen i partnerskapet och med vårdpersonal, förändrades i samband med att den ena 

drabbades av sjukdom och så småningom måste flytta. I den nya relationen kunde känslan 

uppkomma att stå bredvid och titta på när någon annan (personalen) tagit över ”min partner”.  

”Det är en sån´ sorg att både ha en man men ändå inte…” 

”Det är så tråkigt att vi inte kan vara mor – far -föräldrar tillsammans…” 

”Det finns inget kvar av vårt förhållande…” 

 

Det framfördes också att samvete och moraliska handlingar påverkar relationerna. Även om 

kvarboende inte upplevde ”dåligt samvete” så fanns ändå behov av att ”försvara sig” genom 

att tala mycket om det och varför det inte förelåg ”dåligt samvete” eftersom både den 

kvarboende och samhället ”förväntar” sig ”dåligt samvete”. Den moraliska delen hör till de 

löften som uttalats under parets tid som sammanboende.  

”Jag får dåligt samvete…” 

”Jag har inte dåligt samvete längre…” 

”… jag har lovat att bistå henne…” 

 

De kvarboende brottades också med motstridiga känslor som, å ena sidan vara partner men å 

andra sidan uppleva ”föräldraskap” eller representant för vårdtagaren. Att ha förväntningar på 

sig och uppfattas av personalen som partner men själv uppleva sig som ”mamma” kan kännas 

förvirrande. Det upplevdes också som tabu att uttala en önskan om att partnern hellre skulle 

ha dött av sjukdomen istället för att leva kvar som vårdtagare med stort omvårdnadsbehov och 

där då den kvarboende kunde ha fått ett accepterat avslut på förhållandet. Att bli änka/änkling 

hade varit lättare för att gå vidare med sitt liv och den fysiska relationen till partnern hade 

avslutats.  

”Det hade varit bättre om han dött…” 

 

 

Flyttens påverkan på livet hos den kvarboende 

Att hitta tillbaka (Sandbergs fas fyra) karaktäriserades av förändrad roll, förändrad relation 

och förändrat liv. Upplevelserna är förenade med en förändrad roll och relation till sin partner 

och det egna livet. Den närhet och intimitet som man upplevt, har förändras genom sjukdom 

hos partnern. Den kvarboende har fått nya roller då det har varit nödvändigt att också utföra 

och sköta om de uppgifter partnern haft som till exempel, de ekonomiska uppgifterna som 
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partnern tidigare har haft vilket upplevdes som nytt och till en början främmande. För övrigt 

handlade det om praktiska saker så som att sköta bilen, trädgården och andra saker i hemmet. 

Förhållande till och kontakt med barn, släkt och vänner upplevs bättre för männen, då det 

tidigare mest var hustrun som ansvarade för det.  

 Det är svårt för de kvarboende att gå vidare. De har ett band och en förändrad roll till en 

partner som ”både finns där men ändå inte…”. Önskemål finns ändå att ha sina makar kvar i 

livet och trots upplevelsen att gå vidare, är mycket begränsade. Kvarboende saknar det som 

varit, den partnern man hade. Ansvaret för partnern och dennes liv upplevs tungt. Det 

påpekades att ansvaret är en börda men eftersom barn, släktingar och samhälle förväntar sig 

att den kvarboende ska bära denna så uteblir protester och avståndstagande från dem. Det 

fanns en egentlig vilja att strunta i alltsammans och gå sin egen väg men känsla av skuld och 

skam tog över och blev till ett hinder. 

”Det känns som jag är mamma till X”. 

”Jag måste ju sköta allt nu…” 

”Jag vill inte att vi ska behöva skämmas för att vi inte hälsar på varje dag…” 

”Jag känner mig så ensam…”  

 

Relationen till partnern har förändrats. De kvarboende saknade den närhet och intimitet som 

fanns i gemenskapen. Saknaden var också stor efter det liv som förutsetts tillsammans, det 

paret hade planerat tillsammans.   

”Jag har tappat det fysiska stödet…” 

”Jag saknar henne…” 

”Det är ett dåligt samvete…” 

Oavsett situation så gick livet vidare, om än ett förändrat liv, och efter en tid hade en ny 

vardag tagit form. I studien så fanns efter minst sex månaders ensamboende, känslor alltifrån 

stor sorg till acceptans, vilket visar den individuella spridningen. Har den kvarboende funnit 

en ny kärlek kan vederbörande inte hänge sig åt detta förhållande så länge den förra är i livet. 

Önskemål finns ändå att ha sina makar kvar i livet och trots upplevelsen att gå vidare, är 

mycket begränsade. Det finns hopp om ett nytt förhållande när partnern avlidit men vill ändå 

inte att vederbörande dör. 

”Jag är så låst, kan inte planera mitt eget liv…” 

”Jag måste försaka så mycket…” 

”Jag vill inte flytta. Det är ju hans hem också…” 
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Det fanns också en oro för vad som skulle hända om man som kvarboende blev sjuk och eller 

dö medan partnern ännu var i livet. 

”Vad händer om jag blir sjuk, om något drabbar mig?” 

 

Det upplevdes också en lättnad i att någon annan tog hand om partnern då den kvarboende 

också har krämpor som påverkar det dagliga livet. Det ger en större frihet och vila än om 

partnern bodde kvar hemma.  

”På sätt och vis är jag friare nu…” 

”Jag sover, äntligen!”  

”Jag är mycket piggare nu…” 

”Nu kan jag vara borta en hel dag och bara vara jag!” 

”Det blir nog bättre och bättre för mig rent mentalt…” 

Det fanns en relevans till ålder och hälsotillstånd som gjorde att ju äldre man var och ju fler 

egna krämpor man hade desto svårare var det att se framåt. Man tog en dag i taget. De som 

var yngre och vitalare hade lättare att se en framtid.   

”Jag har aldrig bott ensam tidigare… innan bodde jag hos mamma.” 

”Det blir långa dagar…” 

”Jag har alltid blivit omskött…” 

”Jag har ingen lust…” 

”Jag lever för X:s skull och barnens.” 

”Jag uppfyller mitt åtagande…” 

”Jag har inte ro att åka ifrån X…” 

”Nu har jag kommit till en punkt, en slags ro…” 

”Jag gråter varje dag…” 

”Jag saknar det förra livet. Vi kunde ha haft det så bra…” 

 

 

DISKUSSION 

Denna studie visade att de kvarboendes upplevelser varierar före, under och efter flytten av en 

partner till särskilt boende. Livet upplevs som totalt förändrat och relationen till partnern har 

antagit en ny dimension. Hos de kvarboende finns också känslor av skuld vilket påverkar 

deras handlande och som vårdpersonalen måste tänka på och hjälpa de kvarboende att 

hantera. För att underlätta för de kvarboende krävs en delaktighet i vården av partnern och en 
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förståelse från vårdpersonalen att deras liv förändrats totalt. Önskvärt är också fortlöpande 

kontakt med en person som intresserar sig för den kvarboende under flyttningsprocessen men 

även efteråt.  Om den kvarboende upplever trygghet kan de negativa upplevelserna minskas.  

Resultatdiskussion 

Händelse innan beslutet och upplevelse av delaktighet i beslutet och i flytten.  

Lund, Sandberg & Nolan (2000) skriver att flytten har föregåtts av en tid med sjukdom och 

oro för partnern och framtiden. Det framkommer även i denna studie. Medverkande bekräftar 

också att en utmattning och en stor trötthet förekommit till följd av den oro och belastning 

som vård av närstående eller den osäkerhet vad som skulle hända, innebär. Kvalvaag 

Grønnestad & Blystad (2009) rapporterar att information är viktigt eftersom situationen är ny 

för de flesta och att information stärker människans egen beredskap och ens egna resurser. Att 

fatta ett livsavgörande beslut som det är, när ens partner måste flytta till ett särskilt boende 

(Lundh, Sandberg & Nolan, 2000; Nolan & Delasega, 2000), att plötsligt inse att livet aldrig 

blir sig likt kan överensstämma med den chock som inleder ett krisförlopp enligt Cullberg 

(1975). Eriksson & Svedlund (2007) skriver egentligen om sorg när partnern avlider. De 

medverkande i denna studie upplever också en förlust vilken kan överensstämma med 

dödsfall, då beslutet om flytten startade en sorg, en svår livshändelse eller livskris. Känslorna 

av förlusten kan vara de samma, likaså känslouttrycken I föreliggande studie ses detta som en 

röd tråd. Det upplevdes som en chock den dagen då beslutet skulle tas och känslan av att livet 

tog en ny vändning blev påtaglig. Enligt Grimby (2002) hänger mycket på hur man handskas 

med svåra livshändelser tidigare . Det ses också i studien att människans beredskap är olika. 

Allt från att ha varit förskonad från omvälvande händelser till en viss ”vana” vilket har givit 

deltagarna mer eller mindre beredskap. Som Rehnsfeldt & Arman(2005) skriver så rycktes 

den trygghet, kontroll och känsla av mening med livet som hade funnits, undan och ingenting 

kändes betydelsefullt längre, trots förståelse för situationen. Rehnsfeldt & Arman (2005) 

skriver också om att personer i denna situation blir ”nakna” vilket leder till ett lidande som 

har behov av lindring. Lindring ges då människan ”blir sedd” vilket då ger ett stöd åt den 

lidande.  Under denna första fas, att fatta beslut som i Sandbergs´ (2004) flyttningsprocess, 

framkommer i föreliggande studie att det var det svårt att ta till sig information och svårt att 

känna att besluten var genomtänkta, vilket är fallet när avgöranden ska tas samtidigt som 

människan befinner sig i början av en kris. Cullberg (1975) beskriver motsvarande del i 

krisers förlopp, som en chockfas då individen håller verkligheten ifrån sig och en svårighet att 
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minnas vad som sagts. En upplevelse av att vara ”överkörd”, att inte hinna med i förloppet. 

Omgivningen, barn och sjukvårdspersonal, trycker på och önskar ett snabbt beslut vilket 

Lundh, Sandberg & Nolan, (2000) bekräftar. Det kan dock också vara en situation att vila i då 

den kvarboende kan ”skylla” sitt beslut på ”de andra” och då minskar ens egen skuldkänsla 

enligt Lundh et al (2000). I föreliggande studie framkommer inte sådana känslor men en viss 

påverkan och stress inför beslutet fanns. Då det var dags att ta itu med allt praktiskt och 

genomföra flytten fanns samtidigt känslor av skuld såsom Cullberg (1975) beskriver. Lundh, 

Sandberg och Nolan (2000) nämner också ensamhet och maktlöshet vilket bekräftas av 

studien då den kvarboende inte kunde tala med sin partner som tidigare och att det faktiskt 

inte fanns något val.  Omgivningens reaktioner med att skuld – och skambelägga beslutet, kan 

ytterligare försvåra processen med allt vad flyttandet innebär (Larsson, 2010) vilket också 

framkommer i denna studie då omgivningen inte förstår beslutet på grund av att situationen 

endast ses fragmenterad. Från familjen uppgavs dock inte någon skulbelastning. Nolan & 

Dellasega (2000) skriver också om känslan av skuld och sorg som kommer med att ”överge” 

sin partner, trots vetskapen finns om att det inte har något val.  Det kan vara svårt att förstå 

sina egna reaktioner om ingen information och stöd finns att få. I studien syns ett behov av att 

klä sina reaktioner i ord men osäkerhet var hjälpen kan hittas. Ingen frågar efter hur den 

kvarboende upplever sin situation. Även där får Nolan & Dellasega (2000) fram att 

kvarboende har behov av stöttning i sitt beslut och att få höra att beslutet är rätt. Det 

underlättar de känslomässiga reaktionerna. De kvarboende upplevde att det var viktigt att vara 

väl informerad även om det var negativ information. Vetskap är alltid lättare att bära än 

ovetskap. Vetskap och kunskap skapar trygghet och kan hjälpa människor att tolka sina egna 

upplevelser enligt Kvalvaag Grønnestad & Blystad (2009). För att underlätta de negativa 

reaktionerna och upplevelserna hos de kvarboende krävs hjälp av vårdpersonalen. Det kaos 

som människor hamnar i vid svåra livskriser kan ge upphov till ångset och panik (Cullberg, 

1975). I föreliggande studie har det framkommit känslor som panikångest i samband med att 

partnern flyttade, då det uppdagades att beslutet var slutgiltigt. Personlighetstyp, ålder, kön, 

ekonomi, fysisk funktion, socialt skyddsnät och tidigare mental hälsa är, enligt Grimby 

(2002), faktorer som spelar in för att hantera påfrestande situationer vilket också ses i studien.   

I samband med genomförandet av flytten är delaktighet ett kodord som innebar att alla ville 

vara med i beslut som rör partnern vilket också nämns i flertal artiklar (Sandberg, Lundh & 

Nolan, 2000; Davies & Nolan, 2004; Ryan & Scullion, 2000). De kvarboende hade olika 
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kriterier för ett lämpligt boende för sin partner, till exempel lättillgänglighet, gångavstånd 

eller utseende på boende. Nolan & Dellasega (2000) påpekar den brist på information om de 

olika boendena. Oftast finns inget val eller möjlighet att besöka boenden för att komma fram 

till en uppfattning om dessa, vilket hade varit önskvärt. I denna studie vittnar de kvarboende 

om denna lilla möjlighet som fanns att påverka val av boende eftersom besluten utgår från 

behov hos vårdtagaren och tillgång på platser. Tackar man nej till en plats riskerar man att bli 

utan.  

Förändringar i den kvarboendes roll till partnern i samband med flytten 

Anpassningen till flytten, innebär att ha kontroll över partners liv och situation. Tidigare 

forskning som till exempel, Davies & Nolan (2004), Wai-Yin, Yea-Ing, Li-Chan & Pei-Shan, 

(2008) syns överens om att kommunikationen mellan vårdpersonal och den kvarboende kan 

upplevas svår och den kvarboende känner sig lätt utanför. Utanförskapet skulle enligt 

Sandberg, Lundh & Nolan (2000), kunna leda till ytterligare känsla av ensamhet och 

isolering. I föreliggande studie framkommer det att den kvarboende har behov av kontroll för 

att följa sin partners liv på boendet. För att underlätta kommunikationen och relationen är det 

viktigt för de kvarboende att det är en kontinuitet bland personalen vilket stöds av forskare så 

som Sandberg, Lundh & Nolan, (2000) och Wai-Yin, et al. (2008).  Det gjorde att den 

kvarboende i föreliggande studie kände sig säkrare på att partnern togs om hand på ett sätt 

som främjade individualiteten och personligheten. Det kunde därmed upplevas som lättare 

och tryggare för den kvarboende att lämna över vården av sin partner till personalen. En oro 

över huruvida partnern får tillgång till god omvårdnad på det särskilda boendet, synliggörs i 

intervjuerna. De kvarboende uttrycker då att ett behov av trygghet på det särskilda boendet 

och tillit till den personal som tar hand om dennes maka/make är viktigt vilket Sandberg, 

Nolan, & Lundh (2002 a) har visat i tidigare studie och har inverkat på ens eget liv.  

Att hitta tillbaka innebär förändrade roller och relationer som leder till ett förändrat liv. Denna 

studie visar att när en av de två makarna är i behov av att bo på särskilt boende, blir detta till 

en påfrestande situation, där vårdpersonal måste vara beredda på olika reaktioner hos den 

kvarboende. Även forskning så som studier av Davies och Nolan (2005) samt Ryan och 

Scullion (2000) visar att rollen som anhörig är viktig i samband med flytt till särskilt boende, 

då familjemedlemmars samarbete med vårdpersonal främjar omvårdnad och gör flytten 

lättare. I föreliggande studie visas att den kvarboende upplever sig ha en viktig roll, och även 

Österlind (2009) beskriver hur transition till det nya livet bör främjas, då detta kan påverka 
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den kvarboendes sociala status och upplevelse av identitet. Österlind (2009) menar att få 

berätta om sitt liv, sin livsberättelse, kan vara ett sätt för den äldre att bevara en känsla av 

kontinuitet trots stora förändringar. För personalen kan lyssnandet till denna berättelse vara ett 

sätt att lära känna den äldre personen”. Detta gäller egentligen vårdtagaren men kan också 

appliceras på den kvarboende då han/hon behöver samma stöd som vårdtagaren.  

 

De kvarboende har fått en ny roll i förhållande till sin partner men också till vårdpersonal, 

barn, släkt och vänner. Detta kan tydligt ses i de redovisade intervjuerna. Nolan & Dellasega 

(1999) beskriver vikten av att klargöra rollerna mellan kvarboende och vårdpersonal. På det 

sättet uppmärksammas också den kvarboende och dennes nya position. Den nya roll den 

kvarboende befinner sig i känns omvälvande och det är svårt att veta vad vårdpersonalen 

förväntar sig.  Efter att ha haft en position i partnerskapet skulle man nu kanske axla även sin 

partners roll. Trost & Levin (1996) påpekar att det är motsägelsefullt och förvirrande att 

uppleva sig i en roll och bli betraktad ur en annan, till exempel att känna sig som en mamma 

och bli åsedd som en partner. I föreliggande studie finns exempel på det. Vårdpersonalen blir 

en del av partnern och det blir en relation som innebär en ny roll för alla parter. De 

kvarboende i studien påpekar att personalen måste ta initiativ till att diskutera de olika 

rollerna för att undvika missförstånd och ha ett öppet klimat med goda förhållanden till de 

kvarboende. Dessa synpunkter stöds också av Nolan & Dellasega (1999). Wai-Yin et al. (2008) 

har i sin studie fått fram att optimalt samarbetet kommer ur samtal mellan vårdpersonal och 

den kvarboende. Samtalet ska penetrera vårdtagaren och den kvarboendes gemensamma liv, 

hur de har levt, och på så sätt få en social bild runt paret. På det sättet finns det också en chans 

att komma i kontakt med de kvarboende som inte säger så mycket utan kanske lider i tysthet. I 

föreliggande studies intervjuer framkommer att människor lever sina liv på olika sätt och med 

olika värderingar. Precis som vårdtagarna på ett boende, måste till viss del, även de 

närstående anpassa sig efter den kultur som råder och de nya livsvanor som det kan innebära 

att vistas på ett särskilt boende vilket också Sainio & Hansebo (2008) påpekar i sin studie . 

Det kan naturligtvis leda till konflikter för alla parter om det går stick i stäv med var och ens 

övertygelse. Sainio & Hansebo (2008) påpekar att äldres självbild är viktig i tider av 

förändring och att självuppfattningen kan undergrävas om bemötande sker med negativism 

eller nedlåtande attityder. Det skulle innebära att avgörande för hur trivseln är på boendet, för 

alla, påverkas i hög grad av personalens bemötande. Även Davies och Nolan (2004) skriver 

om bemötandet från personalen som kan vara grunden i tryggheten för den kvarboende. I den 
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nya rollen som närstående kunde bemötande också upplevas som ett visst mått av 

tillfredsställelse.  

 

Flyttens påverkan på livet hos den kvarboende 

När tiden hade gått och den kvarboende började sitt nya liv som ensam kvarboende gav 

känslan av att vara viktig för partnern, livet ett nytt innehåll. Känslan av att vara viktig för att 

partnern ska upprätthålla sin identitet, att vara den som har kontroll och kunna komma till 

undsättning om något går fel samt att vara talesman för sin partner. Detta stöds också av 

forskning sedan tidigare (Davies & Nolan, 2005; Ryan & Scullion, 2000). Det kan även stärka 

den kvarboendes självkänsla genom att känna sig behövd. Wai-Yin et al. (2008)  anser att om 

partnern har flyttat så finns den kvarboende som en del av vårdandet och ett gott samarbete 

mellan den kvarboende och vårdpersonal befrämjar vården och relationerna mellan alla 

inblandade. Detta stärker också den känsla som föreliggande studies deltagare har i det att 

man har den kunskap om vårdtagaren som anses vara väsentlig för vården.  

Trots stöd från omgivningen uttalade medverkande i studien, en viss skuldkänsla, fast man 

inser det orimliga i situationen. Kellet (1999) menar att skuldkänslorna uppkommer när 

människor försöker leva upp till de krav som man upplever att omgivningen har. Om 

närstående har vårdpersonalens ”godkännande” att placeringen är rätt minskar det 

skuldkänslorna enlig Kellet (1999). Ansvaret kan då läggas på vården som ansett att partnern 

behöver vård. I föreliggande studie har exempel på detta framkommit. Åsikter från 

omgivningen som gäller till exempel, om hur ofta den kvarboende väljer att besöka sin partner 

har deltagare också talat om. Sådana känslor ansågs svåra att bemästra men om 

vårdpersonalen lär sig att bättre bemöta och hjälpa de kvarboende i sina reaktioner så minskar 

den psykiska belastningen hos dem enligt Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & 

Sourtzi (2007).  För de kvarboende är det viktigt att känna att atmosfären och miljön 

välkomnar och även stöttar dem på det särskilda boendet. De måste också få dela med sig av 

sin kunskap om vårdtagaren inför planering av vården som Nolan & Dellasega (1999) skriver.  

Andersson, Pettersson & Sidenvall (2005) har i sin studie sett att de kvarboende kan uppleva 

att partnern har det tråkigt på sitt boende men det inte sagt att den boende känner samma sak. 

Det är ändå en psykisk belastning för den kvarboende.  Detta bekräftas också av de 

medverkande i föreliggande studie.  

Upplevelserna hos de intervjuade personerna var i denna studie ett flertal genom 

flyttningsprocessen. Dåligt samvete och skuld har dykt upp i intervjuerna, vilket också ses i 
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studier av Nolan och Dellasega (1999) samt Chambers, Ryan och Connor (2001). 

Upplevelserna kan enligt forskning av Nolan & Dellasega (1999) och Nolan & Dellasega 

(2000) pendla mellan lättnad och skuld. I de förda intervjuerna kom också lättnadskänslan 

fram när den kvarboende kunde uttrycka den förändrade relationen till andra anhöriga, att de 

till andra fått en närmare relation på grund av distansen till makan/maken. Även upplevelsen 

av lättnad framkom när de intervjuade förklarade hur de kunde koncentrera sig på det egna 

livet och de egna sysslorna, samt vara mer fri. Skuld kan även påvisas i denna studie, där det 

framkommit att de kvarboende kan känna skuld och skam över hur deras egen roll har 

förändrats. Livet som spenderats tillsammans skapar nu en viss distans och ensamhet var 

också ett inslag i de kvarboendes upplevelser trots ett rikt socialt nätverk.  

Det förändrade livet medför en känsla av ensamhet som är tydlig i studien. De kvarboende 

upplever en ensamhet både i relation till sin partner och i livet som helhet. Det kan vara svårt 

att tala om sin ensamhet och lidandet förblir i tysthet. Precis som vid dödsfall, som Eriksson 

& Svedlund (2007) skriver om, förändras människans roll och det kan leda till en utveckling 

då människan upptäcker nya resurser hos sig själv som kan öka självförtroendet Problemet 

som deltagarna upplever är dock att det inte finns något avslut i en relation som både finns 

och inte finns där. Därför tycks sorgeförloppet vara mer långdraget och en känsla av att det 

aldrig tar slut finns, vilket komplicerar det hela.  

Metoddiskussion 

Kvalitativa forskningsintervjuer är ett sätt att ta reda på människors upplevelse av olika 

situationer och sin livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Till studien har avsiktligt valts 

personer med olika reaktioner för att få så brett material som möjligt i en sådan liten studie 

som detta är. Det är inte någon medveten handling att utesluta andra kulturer än de nordiska. 

Det hade dock inte varit möjligt att intervjua någon som inte kunde tala och förstå svenska då 

tillgång till tolk inte fanns.  

En större studie skulle kunna innefatta först en fokusgrupp och därefter ett frågeformulär efter 

de diskussioner som kommer upp och kanske andra frågor. I en större studie kan man också ta 

upp de mångkulturella uppfattningarna och de reaktioner som kan uppstå till följd av olika 

värderingar och sätt att leva.  
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För att öka trovärdigheten kunde ytterligare någon person ha bedömt materialet och sorterat 

svaren på frågorna. För att verkligen avgöra om svaren på frågorna har tolkats enligt 

respondenternas mening, hade författaren kunnat gå tillbaka och diskuterat svaren med dem 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Men för att få en högre tillförlitlighet och trovärdighet 

behöver en större studie göras med flera medverkanden (Kvale & Brinkmann, 2009). Framför 

allt kanske det är frågor som inte framkommer då vetskapen om flyttningsprocessen faktiskt 

är begränsad. En fråga som inte tas upp är till exempel det sexuella samlivet mellan den 

kvarboende och dennes partner. Hur påverkar det den kvarboende som har tankar om skuld 

och skam?  

Författaren har arbetat som sjuksköterska inom äldreomsorgen och på särskilda boenden, i 

drygt 20 år. Många samtal har därför förts med närstående vilket bekräftar upplevelser av, allt 

ifrån stor lättnad till djupaste sorg, i samband med partners flytt till äldreboende. Samtalen 

vittnar också om svårigheter att anpassa sig till sin nya situation men också om att livet går 

vidare och man finner nya vägar och acceptans. Förförståelsen kan vara till nackdel då risk 

finns att författaren söker de svar som förväntats. Fördelen är att ett igenkännande för 

deltagarnas reaktioner fanns, och därmed kunde intervjun samtidigt bekräfta reaktionerna som 

normala och respondenterna kunde berätta utan att uppleva sig avvikande. Därmed kan halten 

av ärlighet vara ökad vilket leder till hög grad av trovärdighet  

Implementering 

Denna studie kan förhoppningsvis, vara en början till diskussioner på särskilda boenden och 

på vårdutbildningar, för att uppmärksamma de kvarboendes situation, vilket kan leda till 

förståelse för deras reaktioner, tankar och agerande. Resultatet av denna studie kan rendera i 

en djupare förståelse för de kvarboendes upplevelser i samband med partners flytt till särskilt 

boende och tiden därefter. Studien kan uppmuntra vårdpersonal att se till den unika situation 

som varje individ befinner sig i och ta tillvara de kvarboendes erfarenhet (Kellet, 1999). 

Personalen måste vara medveten om de olika reaktioner som den kvarboende kan hamna i och 

stötta dessa. För att minska skuldkänslor behövs också stöd från familj och vänner. Det är 

också viktigt att elever och studenter tar del av den forskning som finns för att inte fokusera 

enbart på vårdtagaren utan förstå att även närstående ingår i vården.  

Fortsatta studier om de kvarboendes livssituation skulle kunna öppna för förståelse hos 

allmänheten och vårdpersonal och därmed minska lidande både hos de kvarboende och deras 
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partners.  Framför allt behövs fokus på skuld och skuldkänslor vilket är en tung mental 

belastning för de kvarboende. 

 

Slutsats 

Flytten av partnern kan ses som en process för den kvarboende. Processen är mycket 

individuell och tar olika lång tid. Det finns ett stort behov av information och stöd från 

vårdgivare och personal på boenden, inför och genom det nya förhållandet. För att minska 

skuldkänslor behövs också stöd från familj och vänner. Behov finns att ha någon att 

utomstående att tala med genom hela processen men även som uppföljning för att kunna tala 

om allt runt den kvarboende då vissa saker kan vara svåra att tala med sina närstående om. 

Bemötandet från ansvarig vårdpersonal är också viktig då de är dessa människor som kommer 

att stå partnern närmast, i vardagen, och som kommer finnas med i alla de stunder som den 

kvarboende, med delade känslor, kommer att missa, då deras gemensamma liv nu blivit 

drastiskt förändrat. Delaktighet under flyttningsprocessen har också visat sig viktigt, för att 

den kvarboende skall uppleva en viss kontroll över situationen. Man vill vara delaktig i tankar 

och beslut som rör ens partner. Man vill bli lyssnad på och tas på allvar och med respekt för 

sina reaktioner och hantering av situationen.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide, konstruerad av författaren 

 

Grunddata 

Ålder:  

 

Kön: 

 

Hur länge paret har bott tillsammans: 

 

Hur länge i den aktuella bostaden: 

 

Vilket år partnern flyttade till särskilt boende: 

 

Antal barn: 

 

Tidigare arbete:  

 

1. Hur gick det till när beslutet togs att din partner måste flytta?  

Hur kändes det? Hur tänkte du? Hade du någon att tala med? 

2. Beskriv hur flytten gick till?  

Hade du någon uppgift? 

3. Hur ser din relation till din partner ut numera? 

Beskriv om/hur relationen har förändrats. 

Beskriv hur det känns att någon annan (personalen) tar hand om din make/maka. 

4. Hur har flytten påverkat ditt liv? 

Beskriv relationen till vårdpersonalen. 

5. Hur ser du på din närmaste framtid som ensamboende? På längre sikt? 

6. Har dina övriga relationer, t ex till vänner och barn, förändrats? 

7. När du nu ser tillbaka, beskriv vad som varit mest positivt respektive mest negativt med 

flytten.  
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Bilaga 2 

FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE 

 

Syftet med denna undersökning är att visa hur de personer som blir ensamma kvar i det 

gemensamma hemmet påverkas av att partnern måste flytta till ett särskilt boende. 

Det finns mycket forskning om de människorna som är beroende av hjälp och som bor i våra 

särskilt boenden men sparsamt med studier som undersöker hur den kvarboende får det.  

 

Härmed tillfrågas du om frivilligt deltagande i studien. Studien kommer att genomföras med 

en intervju som tar cirka 1 timme. Intervjun spelas in och ska resultera i en uppsats som skrivs 

vid Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Intervjun kommer att 

äga rum på plats enligt överenskommelse. All data kommer att av-identifieras så att ingen kan 

koppla berättelserna i uppsatsen till någon enskild person. När uppsatsen är klar och godkänd 

kommer allt insamlat material att förstöras. Under arbetstiden kommer dina uppgifter att 

förvaras så att ingen, utom jag personligen kan komma åt dem. Man kan när som helst 

ångra sitt deltagande och då tas inte uppgifterna med i uppsatsen.  

 

När uppsatsen är färdig, i början av år 2011, kommer Du att erhålla ett exemplar. Uppsatsen 

kommer också att publiceras under Uppsala universitets hemsida för studentuppsatser. Där 

kommer den vara tillgänglig för andra studenter men även för allmänheten. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Ingela Matsdotter, leg. sjuksköterska 

Telefon, arbete avd Omtanken; 018-727 70 21 eller mobiltelefon; 0705-44 42 30 

ingela.matsdotter@uppsala.se 

 

Handledare; Ingrid Demmelmaier, Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap. Tel; 018-471 34 16 eller ingrid.demmelmaier@pubcare.uu. 

mailto:ingela.matsdotter@uppsala.se
mailto:ingrid.demmelmaier@pubcare.uu
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Bilaga 3  

Meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter, koder och faser i 

flyttningsprocessen (Sandberg, 2004). 

Meningsbärande enhet Kondenserade 

meningsbärande enhet 

Kod Fas i 

flyttningsprocessen 

”Det gick så fort…”. ”Jag hade 

inget val”. ”Det var så 

dramatiskt när hon blev sjuk”. 

”De (barnen) tyckte jag måste 

tänka på mig själv…”.”Jag 

blev sjuk och hamnade på 

sjukhus och i samband med 

det sa jag att jag inte orkar 

med längre”. ”Ena sonhustrun 

sa att gör inte du något så gör 

vi det”. ”Det var hemskt, jag 

grät en hel vecka”. ”Jag hade 

ju trott att det skulle gå över, 

att hon skulle komma hem 

igen”. ”… jag var så himla 

slut”. ”De tog beslut…”.  ”Det 

var oförberett, vi trodde jag 

skulle gå bort först, men så 

bröt hon armen…”. ”Det är 

synd att man inte får gå bort 

båda på en gång”. ”… ändå 

hade jag dåligt samvete att jag 

inte orkade…”. 

”Det gick så fort”. ”Jag 

grät en hel vecka”. ”De 

tog beslut…”.  ”Jag 

trodde det skulle gå 

över”. ”Jag hade inget 

val”. ”… dåligt 

samvete…”. 

Sorg/förlust Att fatta beslut 

”Sedan började vi prata, om 

han ska vara någonstans, då 

vill jag ha honom här i 

närheten, sa jag”.  ”Jag kände 

mig väldigt förberedd”. ”Jag 

tyckte det såg trevligt ut, att 

han skulle trivas och… jag 

tänkte att man får prova det 

här ”. ”… hon måste in 

någonstans, hon kunde inte 

vara hemma. Jag arbetade 

fortfarande”. ”De gick över 

mitt huvud”. 

”Jag kände mig 

förberedd”. ”… hon 

kunde inte vara hemma”. 

”De tog beslut… över 

huvudet på mig”. ”… väl 

förberedd”. ”… man får 

prova”. 

Förståelse inför 

situationen. 
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”Jag fick vara delaktig helt och 

hållet”. ”Man skulle vilja ha 

namn på någon man kunde 

ringa…” ”… jag hade 

flickorna, det är klart jag 

pratade med dem. Och mina 

systrar med familjer”. ”Barnen 

var helt på min sida”. ”Jag 

hade behövt mer information 

om hur det skulle bli, med 

sjukdomen och allt…”. 

”Barnen sa att… ”. ”Jag 

hade behövt mer 

information…”.  ”Barnen 

var helt på min sida”. 

Information 

/stöd. 

”… då ska jag flytta dit sa han. 

Då fick han ju faktiskt vara 

med själv och bestämma”. 

”Han har hela tiden varit 

positiv till inflyttning…”. ”Det 

är en absolut nödvändighet att 

få vara delaktig i vården, få 

veta vad man gör, vilka 

mediciner som hon har…”. 

”Vi anhöriga ska naturligtvis 

vara med i beslut…”. ”… fick 

vara med och planera för 

flytten”. ”Jag var där innan 

och möblerade för det fanns ju 

bara en säng där…”.  ”Jag 

valde ut lite möbler och tavlor 

som hon fick med sig”. ”Vi 

fick ett annat erbjudande först 

som jag tackade nej till. ”. ”Jo, 

jag fick min vilja igenom”. 

”Pojkarna var uppe och tittade 

och vi pratade om vilka 

möbler han skulle ha”. ” … då 

sa biståndshandläggaren att du 

inte får vänta så du går ner dig. 

Så tackade jag ja”. ”Rummet 

är väldigt mörkt”. ”… de 

blandar äldre och yngre”. 

” … nödvändigt att vara 

delaktig”. ”Jag fick vara 

med…”. ”Rummet är 

väldigt mörkt”. ”Jo, jag 

fick min vilja igenom”. 

”… de blandar äldre och 

yngre”. 

Delaktighet. Att genomföra 

flytten. 

”Jag får dåligt samvete…”. 

”J0ag har inte dåligt samvete 

längre…”. ”Jag har en mycket 

hög moral… jag har lovat att 

bistå henne…”.  ”När jag är 

där … hjälper jag honom med 

allt möjligt”. ”Jag brukar titta i 

hans skåp och kollar att det 

finns… det känns liksom lugnt 

för mig när jag får vara där 

varje dag…”. ”De (personalen) 

”… jag vill veta och ha 

möjlighet att ifrågasätta 

…”. ”Jag brukar titta…”. 

”Jag skaffar mig 

information”. ”Jag kollar 

ju…”. ”Ibland ser man ju 

saker som inte är så 

bra…”. ”… han ser 

fräsch ut”. ”… det känns 

liksom lugnt för mig när 

Kontroll över 

partnerns 

situation.  

 

Anpassning till 

flytten 
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är väldigt rara och de är 

tacksamma att jag tar hand om 

X, på toaletten och så”. ”Jag 

kan inte säga hur det är, det är 

lite fel att kritisera dem men 

jag har sagt att jag inte gillar 

deras klädvård. Det har 

försvunnit kläder och så 

hamnar det främmande kläder 

i hans skåp”. ”Jag skaffar mig 

ju information. Det är viktigt 

att de anhöriga är delaktiga i 

beslut som t ex att sätta in 

medicin. För magen, hade hon 

både lösande och stoppande”. 

”Men han har det bra och ser 

fräsch ut”. Jag kan planera 

med kläder och så”. ”Jag 

kollar ju! Jag vill ju helst inte 

lägga mig i men … och är det 

bra talar jag om det”. ”… jag 

har varit så missnöjd. X 

behöver ju ha stimulans, den 

biten behöver de lägga lite 

extra på eftersom han är så 

ung” . ”… hon ringer ibland 

och säger att de inte kommer. 

Men de kan ju inte alltid 

komma på stubinen”. ”Ibland 

ser man ju saker som inte är så 

bra men jag har ju själv arbetat 

i sjukvården. Nä, de menar väl 

och gör så gott de kan”. ”Det 

är för dåligt med nattpersonal 

på boendena”. Resurserna är 

för dåliga”. ”Jag vill bara att 

de ska sköta X riktigt 

minutiöst”. ”Att vi ska vara 

delaktiga och informeras, före 

insatser helst. Det finns en 

svårighet i organisationen, det 

är den interna 

kommunikationen”! ”… det 

finns ju ingen arbetsledare… 

ja kanske mellan 8 och 16, 

men de är ju inte direkt i 

vården. Fast nu på senare år 

har det blivit bättre. Jag har 

mindre anledning nu att klaga. 

Men förr…”. ”Jag vill veta och 

ha möjlighet att ifrågasätta”. 

jag får vara där varje 

dag…”. 
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”Det är ett svagt moment med 

avrapporteringen, alla har 

bråttom. Kanske en brist på 

personaltäthet. Det skulle 

finnas en sjukgymnast. Det 

fanns en från början”.  ”Jag 

vill göra det så bra som möjligt 

för henne. Ingen får lägga en 

ond hand på henne. Ingen gör 

henne ju illa men hon ska ha 

det bättre än vad hon kunde 

ha”.  

Jag är obrottsligt trogen”. 

”Personligheten är så 

förändrad, empatin är 

borta…”. ”Han både finns där 

och inte…”. ”Det är en sådan 

sorg att både ha en man men 

ändå inte…”.” Det är så tråkigt 

att vi inte kan vara mor- 

farföräldrar tillsammans…”. 

”… fast jag vill ju ha honom 

kvar”.  ”… underlätta om det 

fanns någon finsktalande 

personal”. ”Jag är glad att jag 

slipper och han är glad att inte 

ha mig som ska tvätta honom”. 

”Vi får ju heller inte ställa 

orimliga krav på vårdboendet”. 

”Det finns inget kvar av vårt 

förhållande…”. ”När jag 

kommer dit ser han mig på 

långt håll och då kommer han 

och kramar mig”. ”Hans 

personlighet förändrats, det är 

det svåra”. ”Det har varit lite si 

och så med kontaktpersonen. 

Det ska de försöka förbättra”. 

”Jag är glad att jag 

slipper och han är glad 

att inte ha mig som ska 

tvätta honom”. ”… Inte 

ställa orimliga krav på 

boendet…” ”… 

kontaktperson… si och 

så”. ”Hans personlighet 

finns kvar, han bryr sig 

om mig…”.…”.” Det 

finns inget kvar av vårt 

förhållande…”.”.”Hans 

personlighet har 

förändrats, det är det 

svåra”. ”Jag vill att hon 

ska leva kvar”. ”Det hade 

varit bättre om han 

dött…”. ”… fast jag vill 

ju ha honom kvar”. ”Jag 

måste försaka så 

mycket…”.   

Relationer/Eget 

liv. 

 

Jag måste ju sköta allt nu…” . 

”Det känns som om jag är 

mamma till X…”. ”Jag vill 

inte att vi ska behöva skämmas 

för att vi inte hälsar på varje 

dag…”. ”Jag känner mig så 

ensam…”.”Nu måste jag 

besikta bilen, byta däck o s v. 

Sådant är nytt”. ”… jag får ju 

reda ut allting själv med 

ekonomin”. 

Det känns som om jag är 

mamma till C…”. ”… 

jag får ju reda ut allting 

själv…” 

Förändrad roll Att hitta tillbaka. 
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Barnbarnen behöver mig ju 

också…”.”Barnen behöver 

mig också…”.”Barnen vill att 

jag ska komma…”. ”Jag 

saknar gemenskapen…” . ”Jag 

saknar henne och det vi hade 

tillsammans…”.”Jag har 

tappat det fysiska stödet…”. ” 

… han ser efter mig, han är 

mån om mig. Det har han 

alltid varit ”. ”Det är ett dåligt 

samvete. …”. ”Jag har fått en 

närmare kontakt med barnen 

än förut”. ”Den (kontakten 

med släktingar och vänner) har 

ökat, förut var det mest X som 

skötte sådant. Det är positivt”. 

”Jag har tappat det 

fysiska stödet…” . ”Jag 

saknar henne och det vi 

hade tillsammans…”.”… 

närmare kontakt med 

barn och släktingar”. 

Förändrad 

relation. 

 

Jag måste försaka så 

mycket…”.”Jag blir så ledsen 

när hon säger att jag inte vill 

ha hem henne…”. ”Vad 

händer om jag blir sjuk, om 

något drabbar mig…?” ”… 

alltså jag mår dåligt när jag ser 

honom, jag vill inte gå dit”.  

”… det känns liksom lugnt för 

mig när jag får vara där varje 

dag…”. ”Det hade varit bättre 

om han dött…” Jag kan ju inte 

börja om, jag känner mig inte 

fri…”.”Jag kan ju inte gå 

vidare…”.”Jag är så låst, kan 

inte planera mitt eget 

liv…”.”På sätt och vis är jag ju 

friare nu…”. ”Det positiva är 

att jag sover…”.”Jag sover 

äntligen ordentligt…”.” Jag är 

mycket piggare nu…”. ”Jag 

har ingen lust”. ”Jag känner 

mig ensam fast jag har ett 

socialt nätverk…”. ”Jag har 

aldrig bott ensam. Innan jag 

gifte mig bodde jag hemma 

hos mamma. Jag har alltid 

blivit omskött…”.”Det blir 

långa dagar när man är 

ensam…”. ”Jag saknar det 

förra livet, vi kunde ha haft det 

så bra…”. ”Jag vill inte flytta, 

det är ju hans hem också…”. 

”Måste försaka…”. ”På 

sätt och vis är jag ju 

friare nu…”. ”… inte 

fri…”. ”Jag känner mig 

så ensam…”.”Jag gråter 

varje dag”. …”. Nu har 

jag kommit till en punkt, 

en slags ro…” 

Förändrat liv. 
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”Nu kan jag vara bort en hel 

dag och bara vara jag”. ”Det 

blir nog bättre och bättre för 

mig rent mentalt”. ”Besöken 

hos X kommer nog att glesas 

ut om det blir många år”. ”Jag 

lever för X:s skull och för 

barnen” ”Jag uppfyller mitt 

åtagande”. ”Jag har inte ro att 

åka ifrån henne”. ”Jag gråter 

varje dag”. ”Nu har jag 

kommit till en punkt, en slags 

ro…” 

 

 

 


