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Abstrakt 
Resultatet av den kvalitativa studien har till syfte att undersöka hur anhöriga som maka, make 
eller sambo beskriver sina upplevelser, när deras partner har flyttat till ett särskilt boende, på 
grund av att ett stort omsorgs- och omvårdnadsbehov. Intervjuer gjordes med tre personer 
vars make eller maka hade flyttat till ett särskilt boende. Tiden för hur länge partnern hade 
bott på boendet varierade från sex månader upp till tre år. Av intervjuerna framkom det på 
vilket sätt man hade hunnit bearbetat sina upplevelser som kunde vara beroende av både tid 
och vilket sätt som omsorgsbehovets omfattning påverkade situationen i hemmet. Det 
framkom i studien att tiden fram till beslutet om en ansökan till särskilt boende var en svår tid. 
De anhöriga kände en stor sorg när man inte kunde bo tillsammans i hemmet. 
Kommunikationen mellan de anhöriga och personalen varierade beroende av hur den anhörige 
själva blev definierade av personalen och hur man som personal såg på boendet. Om 
personalen såg det särskilda boendet som ett hem eller som en arbetsplats där partnern fick 
sina behov tillgodosedda. Personalens kommunikation med de anhöriga gjorde att 
upplevelsen av privatlivet och makarnas relation till varandra inte alltid respekterades. Den 
sorg man kände och upplevde fanns ständigt med oberoende av tiden, det var något man som 
anhörig bar med sig under hela sin vardag. 
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Inledning 

En anledning till att äldre flyttar in till ett särskilt boende kan vara ett behov av personlig 

omvårdnad och omsorg. När den äldre drabbas av ohälsa och inte kan klara sig med hjälp av 

sin partner kan man även behöva hjälp av kommunen med hemtjänst. När man som anhörig 

inte längre klarar av att möta det omsorgsbehov som den andra parten har, trots hjälp med till 

exempel växelvård, avlösning i hemmet, avlastning på korttids boende och olika 

hemtjänstinsatser i det egna hemmet. Den tid som finns för varandra i samband med 

pensioneringen är något som man i en parrelation under längre tid har planerat inför och som 

man sett fram emot under en längre tid. Som pensionär har många sett fram emot att få göra 

det man tidigare inte kunnat göra när man har yrkesarbetat samt att man kan får mer tid 

tillsammans med sin partner som kan innebära att resa eller andra aktivitet under året. Att den 

ena parten kan drabbas av ohälsa som kan innebära att partnern måste flytta till ett särskilt 

boende. Det är något som inte finns med inför den planerade ålderdomen tillsammans. Det 

kan innebära en stor besvikelse för båda parterna som därmed inte längre kan bo tillsammans 

( Hanserkers, 1987). 

 

Författarna till studien har arbetat som undersköterskor inom äldreomsorgen samt vikarierat 

som biståndshandläggare inom socialtjänsten. Det är en anledningen till att vi blev intresserad 

av de anhörigas beskrivning av sin makes/makas inflyttning till ett särskilt boende. Under den 

tid vi har arbetat som handläggare har vi mött många anhöriga som vårdat sina närstående i 

hemmet och sett hur anhöriga verkat i den anhörigvård som finns i samhället. Det är en 

anledning till att vi har intresserat oss för de anhörigas situation när sedan omsorgsbehovet 

har ökat och den andra partnern har flyttat till ett särskilt boende. Syftet med studien var att 

genom personliga intervjuer låta anhöriga själva beskriva hur de har upplevt den separation 

som uppstod när deras partner till följd av ett stort omsorgsbehov flyttat från deras hem till ett 

särskilt boende. 
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Ordval 

I studien används orden andra part eller partner för att beskriva make/maka eller sambo som 

flyttat in på ett särskilt boende. Anhörig benämns den part som bor kvar i det tidigare 

gemensamma hemmet. Omsorgsarbetare som nämns i studien kan vara olika yrkeskategorier 

inom omsorg och omvårdnad som till exempel en undersköterska, en biståndshandläggare 

eller en enhetschef för särskilt boende. 

 

Särskilt boende används som samlingsnamn för att beskriva olika former av boenden som 

finns när den närstående inte längre kan bo kvar i hemmet pga. ett stort omvårdnadsbehov. 

Särskilt boende är en samlings beteckning för boendeformer som kommunen ansvarar för och 

de har tidigare benämnts servicehus, ålderdomshem, sjukhem och gruppboende. På 

servicehuset bor personer med varierande omsorgsbehov, från dem som klarar sig själv till 

dem som behöver omfattande hjälpinsatser. På de övriga särskilda boendena (ålderdomshem, 

sjukhem och gruppboende) finns personal dygnet runt och där bor personer med stora 

omsorgsbehov (Socialstyrelsen, 2006). 
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Bakgrund 

 

Demografi 

I Sverige finns nästan dubbelt så många kvinnor i förhållande till män som befinner sig över 

80 år och äldre. Det har visat sig att en stor del av kvinnorna över 80 år lever ensamma medan 

äldre män oftast lever tillsammans med någon make eller sambo. I Sverige räknas man till 

äldre när man inträder i pensions ålder. Hur man ser på äldre har förändrats beroende på att 

befolkningens levnadsförhållanden och hälsa blivit förbättrad under 1900-talet. Man pratar 

om att medellivslängden därmed har ökat för män med 6,2 år och för kvinnor 5,7 år sedan 

1970. I Sverige finns världen ”äldsta” befolkningen om man jämför andelen som är över 80 

år. Enligt Socialstyrelsens rapport (2006) kommer befolkningsökningen att vara konstant för 

dem över 80 år och äldre fram till år 2020. Den svenska befolkningen har historiskt kunnat 

åskådliggöras med en så kallad befolkningspyramid, där andelen barn och yngre människor i 

arbetsför ålder utgjorde basen och den större delen av pyramiden. I dag är dock 

befolkningspyramiden mera spolformad pga. antalet barn per familj har minskat och en ökad 

medellivslängd har också påverkat befolkningspyramiden.  

 

Den moderna äldreomsorgen startade under 50-talet i Sverige då hemtjänsten med hjälp i det 

egna hemmet introducerades, innan dess fanns det bara ålderdomshem som de äldre kunde 

erbjudas. Hemtjänsten blev snabbt efterfrågad inom alla samhällsklasser och inom kort fanns 

det att erbjuda i flertalet av Sveriges kommuner. Antal personer som hade ett behov av 

hemtjänst ökade från 60-talet till slutet av 70-talet, då nästan 25 % av landets pensionärer fick 

hemtjänst någon gång under året. Efter denna topp har antalet personer som får hemtjänst 

successivt minskat, samtidigt har antalet personer som är över 80 år eller äldre ökat och i den 

åldersgruppen finns det största antalet hjälptagare och den har tredubblats sedan 60-talet. I 

och med att den stora andelen äldre i befolkningen har ökat har det medfört att kommunerna 

ökat andelen boende former, beroende på vilken omsorg den enskilde har behov av. Särskilt 

boende är ett samlings namn för olika former av boenden som kommunerna har ansvaret för 

(Socialstyrelsen, 2006).  

  

Viktigt för omsorgen på det särskilda boendet 

Anhörigas omsorg och vård gällande den egna familjen räknas som självklar och faller sig 

naturligt när man lever i en nära relation tillsammans med någon. Anhöriga tar ofta på sig mer 
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än de ibland orkar eller kan klara av. De kan även begära hjälp av kommunerna i ett senare 

stadium när den anhörige ofta är trött, slut och det börjar gå ut över deras egen hälsa. 

Samhället kan gå in och erbjuda råd, stöd, samtal eller avlastning som kan underlätta för de 

anhöriga i ett tidigare skede (Socialstyrelsen, 2002).  

 

Eftersom vi människor är sociala varelser så är kommunikation nödvändig för att vi ska kunna 

samarbeta och skapa gemenskap med andra. Det är genom att vara med i den sociala 

gemenskapen som att delta vid produktion, utbildning och försvar. Förmågan till samvaro och 

samarbete är viktigt för att vi skall kunna upprätthålla viktiga relationer som ger oss 

bekräftelse och att vi är viktiga för andra människor. Det är minst lika viktigt som att kunna 

delta i andra gemenskaper som produktion, utbildning och försvar (Heap, 1997).  

 

En människa har förmåga att förutsäga framtiden, planera kommande handlingar och 

reflektera över handlingar i det förflutna. Hon kan se på sig själv som andra gör det och 

utforma sina handlingar utifrån en uppfattning och definition av vad situationen och 

medaktörerna kräver. I rutinsituationer är människan inte medveten och reflekterande, utan 

först när då hon möter problem eller när en situation förändras. Då blir människan medveten 

och reflekterande, planerande och förutseende. Innehållet i människans medvetande och 

hennes självbild bestäms av vilken typ sociala situationer hon ingått i hur aktörerna har 

agerat. Genom i dessa situationer ta det andras roller, har hon lärt sig sina sociala villkor, vad 

han kan och inte kan, sina begränsningar och möjligheter och hur andra värderar henne. 

Signifikanta andra inom familjen, i släkten, i kamratgruppen eller arbetsgemenskapen 

kommer att prägla en människas självuppfattning, identitet (Mead, 1976). 

 

Anhörigas relation och kommunikation med personalen som vårdar den äldre som har flyttat 

in på ett särskilt boende och är i behov av hjälp och stöd är av stor betydelse. Anhöriga kan 

känna sig utanför omvårdnaden av den närstående som man tidigare vårdat i hemmet. 

Anhörigas möjlighet är att genom god kommunikation kunna delge personalen den kunskap 

som den äldres livshistoria eller annan viktig information. För att kunna skapa goda 

förutsättningar för de anhöriga att känna sig delaktiga i omvårdnaden av den närstående 

(Blomqvist & Edberg, 2004).  

 

När den äldre har flyttat in till ett särskilt boende är livshistorian viktig för att kunna skapa 

goda förutsättningar för att möta den äldres behov. Beroende på den äldres hälsotillstånd kan 
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den anhörige delge personalen på boendet information om den äldres tidigare livshistoria, 

vanor, intressen vad de har tyckt om eller inte tycker om. Davies och Nolan (2004) har i sin 

artikel beskrivit att det kan vara upp till den anhörige själv att delge och informera personalen 

om sin livshistoria för att kunna använda den i omvårdnaden. Vidare beskriver de anhörigas 

upplevelse av att personalen inte efterfrågar något kring den äldres livshistoria. Utan att det 

istället sänder ut signaler att de har tagit över ansvaret från den anhörige genom att den äldre 

har flyttat in till ett särskilt boende. Anhöriga känner sig därmed inte delaktig i omvårdnaden 

och man känner att man har förlorat en tidigare roll. 

 

Roller  

Anhörigas roller kan förändras från att vara make/maka till en som vårdar och ger omsorg i 

hemmet. Vid inflyttning till särskilt boende kan nya roller ta vid beroende på vilken relation 

man har haft med sin partner i det egna hemmet innan flytten. När det gäller roller som ska 

uppfattas som ett budskap, måste dessa kunna tolkas om det ska uppfattas som ett budskap. 

Dagens komplexa samhälle kan beskrivas med begreppen rollförråd och rollrepertoar. När det 

gäller den enskilda individen kan man bara klara av ett begränsat antal roller som därefter 

representerar individens rollrepertoar. Roller är något som förändras över tid, där några 

kommer till och andra faller ifrån i glömska allt medan livet går vidare (Bergh, 1997). När du 

befinner dig i hemmet är man make eller maka, på arbetet är du chef/sekreterare och på ett 

särskilt boende är du anhörig/syskon. Beroende på vilken tidigare relation du har haft som 

anhörig och hur du är, kan man vilja delta i omvårdnaden av sin närstående för att 

upprätthålla en nära relation. Personalen har sina roller vilket gör att de anhöriga kan uppleva 

sig som utanför och att man mister sin tidigare roll av relationen som ett gift par. Roller kan 

också ses som offentliga eller privata. En roll är omgärdad av olika förväntningar som kan 

innebära skyldigheter, rättigheter och förväntningar. Som personal befinner man sig i 

maktposition och måste vara lyhörd för de anhöriga när de arbetar med social omsorgen och 

omvårdnad. Det är något som följer utav deras yrkesroll samt är en del av personalens status. 

Anhöriga kan tillskrivas vad andra vill placera dem i för en grupptillhörighet av roll, utan att 

de själva kan känna igen sig i en viss roll som tillskrivs dem (ibid.)  

 

Vidare beskriver Bergh (1997) att i mötet med anhöriga blir rollerna till en stor del bekräftade 

eller förkastade helt eller delvis då det kan motsäga det tidigare tillskrivna rollerna. 

Stereotyper av ”de andra” fungerar som en måttstock för det flesta individer som lever 

tillsammans ute i dagens samhälle. Anhöriga kan med andra ord genom att tillskrivas rollen 
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som ”besvärlig anhörig” fråntas rollen som anhörig när de kan relateras till att vara bra, 

dåliga, fyllon, engagerade eller vanvårdare. 

  

Många anhöriga ute i samhället lever tillsammans med en närstående och där man sedan 

övergår till en roll av att vårda och ge omsorg till sin partner. Rollen från att vara en make 

eller maka övergår till att vara den som vårdar, när den ena har blivit sjuk eller av någon 

annan anledning behöver hjälp. Många anhöriga förlorar den planerade tiden av sin 

pensionering som de båda makarna sedan länge har sett fram emot, men där någon av dem 

sedan blivit sjuk. Därmed går mycket av den gemensamma tiden som makarna sett fram emot 

förlorad, vilket kan upplevas som en djup sorg (Månsson, 1998).  

 

Socialtjänstlagen 

1 Kap Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratin och solidaritets grund främja människornas 

• ekonomiska och social trygghet 

• jämlikhet i levnadsvillkoren 

• aktivt deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resursers (SFS 

2001:453). 

 

Det svenska välfärdssystemet berör alla i samhället inom livets alla skeden. Äldre personer 

kommer i kontakt med socialtjänsten främst genom service inom kommun och landsting. 

Kommunens uppgift är att tillgodose bistånd för behov till dem som inte kan tillgodose dem 

själva eller som kan tillgodoses genom andra. Genom den s.k. Ädelreformen fick kommuner 

ta över huvudansvaret för äldre och handikappades boende, service och omvårdnad. I 

socialtjänstlagen finns det beskrivet vad kommunerna måste erbjuda kommuninvånare samt 

även vad det bör göra. Bistånd kan ansökas av den äldre enligt Socialtjänstlagens (SFS 

2001:453) 4 kap. 1 §. Vilket kan vara bistånd i form av hemtjänst som personlig omvårdnad, 

matdistribution, särskilt boende, trygghetslarm mm. Anhöriga har också rätten till stöd och 

avlastning då man vårdar någon närstående i hemmet. Det är nämndens uppgift att underlätta 

för anhöriga att kunna ta hand om sina närstående i det egna hemmet vid långvarig sjukdom 

eller vid äldres funktionshinder (Månsson, 1998). 
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Parbogaranti  

En precisering av skälig levnadsnivå gjordes i socialtjänstförordningen (2001:937) avseende 

särskilda boendeformer för äldre. Från och med 1 juli, 2006 stärktes den äldres rätt till att som 

make/maka kunna beredas en platsgaranti på samma särskilda boende som tidigare 

maken/makan. Rätten till att kunna beredas en plats är att behov av ett särskilt boende måste 

föreligga samt att den enskilda själv begär det. Handläggaren gör bedömningen om möjlighet 

finns att beredas plats i samma rum eller i närliggande rum beroende på arbetsmiljön för 

personalen som skall arbeta vid omvårdanden (2001:937, SoF).  

 

Kommunens möjlighet att ge bistånd 

Anhöriga har ingen laglig skyldighet att vårda varandra som make/maka i det egna hemmet 

om den ena har behov av omvårdnad. Trots att man som anhörig inte är skyldig att vårda och 

ta hand om sin närstående är det en stor andel som vårdar en närstående i det egna hemmet. 

För den anhöriga kan kommunerna erbjuda avlastning, växelvård, avlösning i hemmet, 

hemtjänst, dagverksamhet, hemvårdsbidrag för att den som har ett omvårdnads behov och 

som då skall kunna vara kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Vid vård i det egna 

hemmet kan anhöriga behöva söka ett bostadsanpassning bidrag till lägenheten eller huset för 

att handikappanpassa bostaden. Kommunerna skall verka för hjälp till själv hjälp samt för att 

man inte skall ta ifrån den äldre några ADL-funktioner, som kan påverka den äldres 

hälsotillstånd. Kommunerna har ofta riktlinjer för de insatser som kommunerna har att 

erbjuda som biståndsinsatser. Kostnaderna för olika insatser kan variera mellan olika 

kommuner och är sedan baserade på den enskildes årsinkomst. När den anhöriga inte längre 

kan vårda den närstående i hemmet, kan kommunen erbjuda särskilt boende beroende på 

vilket omvårdnadsbehovet är (Månsson, 1998). 

 

Genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare kan äldre eller närstående genom 

en anmälan eller ansökan, förmedla att ett behov av annat boende kan finnas. Ofta sker det när 

anhöriga inte längre orkar och kan vårda den enskilde i hemmet trots hjälp av med avlastning, 

växelvård, dagverksamhet och hemtjänst. Efter en ansökan/anmälan gör biståndhandläggaren 

ett hembesök eller träffas på sjukhuset i samband med en vårdplanering för att träffa de 

anhöriga tillsammans med den enskilde som eventuellt kan ha behov av annat boende. 

Handläggning av ärenden utreds enligt förvaltningslagen (SFS 1986:223) och 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) handläggaren skall utreda vilka behov den enskilda har, för 

att kunna besluta om vilken insats som bäst motsvarar den enskildes omsorgsbehov. 
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Handläggaren skall alltid ta hänsyn till om behovet kan tillgodoses på annat sätt ev. genom 

anhöriga eller andra vilket beskrivs i socialtjänstlagen 4 kap 1§ (SFS 2001:453).  

 

En ansökan kan endast göras av den enskilde själv men vid sjukdom eller om individen har 

funktionshinder som omöjliggör eller försvårar möjligheterna att ansöka själv kan godman 

eller förvaltare bistå med hjälp. En ansökan om annat boende som har beviljats skall 

verkställas inom tre månader av kommunen. Vid ett avslag har den enskilde rätt att överklaga 

beslutet och handläggaren skall då bistå med hjälp om den enskilde begär det. För att kunna 

överklaga måste det finnas ett skriftligt beslut med motivering av beslutet samt information 

om hur man kan överklaga beslutet och inom vilken tid överklagan skall vara inne (tre 

veckor). Brevet lämnas sedan till socialförvaltningen men skall ställas till Länsrätten. 

Nämnden har då en möjlighet att ompröva beslutet innan det går vidare till länsrätten. Den 

enskilde har även möjlighet att gå vidare till kammarrätten och slutligen till regeringsrätten 

vid ett avslag i länsrätten enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  

 

Kommunikation 

Kommunikation benämner Mead (1976) som konversation av gester. En gest är ett tecken 

som betyder samma sak, har samma innebörd, för sändaren och mottagaren i en 

kommunikationsprocess. En gest framkallar samma respons hos sändare och mottagare i en 

gemensam symbolmiljö. I kommunikationsprocessen är den enes respons stimuli för den 

andre och vice versa. Kommunikationen innebär att parterna i ett samtal samtidigt anpassar 

sig till varandra utifrån en gemensam förståelse av den responsen som utvecklas och från sina 

tidigare erfarenheter. De kommunicerande kan sätta sig in i varandras situation och se på det 

som händer med den andres ögon. Mead förklarar det med att ta den andres roll eller attityd. 

Interaktionen är situationsbunden och den äger rum i konkreta, namngivna och igenkända här-

och-nu-situationer. Definitionen av situationer är i allmänhet oproblematisk i rutin situationer, 

medan problem situationer kräver ingående definiering och omdefiniering. De konsekvenser 

en situation får beror av hur den definieras och upplevs, om människor definierar situationer 

som verkliga så blir de till sina konsekvenser (Mead, 1976). 

 

Kommunikation är väsentligt om vi skall kunna förstå, interagera med vår omvärld och 

samtidigt är det viktigt att kommunikationen man medverkar i är på en nivå så att man kan 

förstå den och kan förmedla ett budskap till andra. För när vi ska förmedla något är vår 

förmåga att formulera oss mycket viktig men den är också mycket varierande pga. många 
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olika faktorer som t.ex. utbildning, social ställning i samhället, kultur och vilken generation 

man tillhör. Dessa förhållanden bör man vara medveten om som omsorgsarbetare för att 

kunna hjälpa andra som kan ha problem att uttrycka det som vill ha sagt (Heap,1995 ).  

 

Många missförstånd och irritation som finns mellan personal och anhöriga på särskilda 

boenden skulle kunna undvikas om man kunde kommunicera bättre med varandra.  

Hertzberg & Ekman (2000) skriver i sin artikel om hur viktigt det är med kommunikation 

mellan personal och anhöriga på särskilda boenden. Trots detta visar deras studie att anhöriga 

själv aktivt måste söka kontakt med personalen för att få information om det vardagliga livet 

på boendet. Deras studie visar också att anhöriga vill ha en personligare relation till 

personalen och vill gärna att personalen kommer in till den som bor på boendet när man som 

anhörig besöker boendet. Medan personalen inte vill störa dem när anhöriga besöker boendet 

och undviker därför att gå in till de anhöriga vid dessa tillfällen. Kommunikationen mellan 

personal och anhöriga är ofta angående, om det ska ske några större förändringar i 

omvårdnaden kring den som bor på det särskilda boendet. Inte ens livshistorian till den som 

bor på det särskilda boendet efterfrågas av personalen. Utan det är upp till anhöriga att 

informera om den trots att bägge parter var överens om att livshistorian var viktig för 

omvårdnaden av den som bor på det särskilt boende.  

 

Kommunikationen kan försvåras genom oklarhet i budskapet men det kan också bero på en 

förutfattad inställning till själva budskapet från den som skall förmedla detta. Som 

omsorgsarbetare måste vi ofta kommunicera med äldre om problemfyllda och smärtsamma 

förhållanden. Det kan vara försvårande att ge ett klart uttryck för tunga problem och känslor 

och för hur de kan förhållande sig till sådana problem. Den som förmedlar ett budskap till en 

äldre person kan då ge en redigerad och censurerad utformning av budskapet. Det gör att en 

äldre person, mottagaren måste försöka förstå vad som ligger bakom budskapet. Annat som 

också kan ge en oklar kommunikation inom äldreomsorgen är att de finns begränsad 

sinnesuppfattning, sinnesförlust och förvirringstillstånd att ta hänsyn till när man 

kommunicerar med äldre människor (Heap, 1995). 

 

När något i tillvaron blir olösligt eller överväldigande 

Alla människor har ett behov av att känna att vi lever upp till våra egna mål och att det är vi 

som själv uppnår dem. Det är viktigt att vi känner att vi kan bemästra de utmaningar och 

konflikter som vi möter, så att man får en känsla av att räcka till. Så att en balans mellan 
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resurser och krav, mellan nödvändig frustration och önskvärt självförverkligande, mellan 

oundviklig självkritik och realistisk självaktning finns. Denna balans är dock ständigt hotad 

därför att vi saknar resurser både i oss själva och utanför oss själva, eller därför att vi möter 

krav, utmaningar och förändringar som vi precis klarar av eller som vi inte klarar. Om detta 

”olösliga” eller ”överväldigande” handlar om något som är viktigt för oss kan vi komma i en 

kris. En kris är ett tillstånd utlöst av en händelse eller en förändring där individens vanliga sätt 

att lösa problem på inte räcker. Mycket tyder på att människor som blir så överväldigade av 

kravet på att återfå balans under krisen kan välja olämpliga sätt att bemästra krisen. Detta gör 

att de blir kvar i förtvivlan, ångest eller depression och de blir kvar i en obearbetad kris då de 

inte släpper upplevelsen inpå sig och övervinner de förändringar som är nödvändiga för att 

komma igenom krisen. Det medför en förlust eller hot om förlust av viktiga värden för 

individens tillvaro (Heap, 1995). 

 

Vad som kan utlösa en kris 

Många olika förhållanden som kan leda till kriser för människor. Heap (1995) beskriver fyra 

olika situationer som kan leda till en kris. Kriserna kan efter de olika situationerna betecknas 

som olyckskriser, rollkriser, flyttkriser och livsfaskriser.  

 

Olyckskriser kan framkalla en förnimmelse av katastrof hos den drabbade, eftersom den 

verkliga förlusten som krisen innebär ofta hänger samman med ett hot om flera förluster. 

Heap (1995) beskriver olyckskriser som oförutsedda traumatiska händelser som drabbar och 

representerar ett allvarligt hot mot vår funktionsduglighet och att komma vidare som t.ex. 

genom en trafikolycka eller en olycka i hemmet eller en sjukdomsdiagnos med konsekvenser i 

form av funktionsnedsättningar. Ålderdom är ingen sjukdom men många sjukdomar kommer i 

en hög ålder och problem med hälsan kan vara allvarligt för äldre.  

 

Olyckskriser som kan finnas i bakgrunden hos en anhörig där partner har flyttat till ett särskilt 

boende, kan vara att själva flytten från det gemensamma hemmet till det särskilda boendet, 

har föregåtts av en kris. Det kan vara t ex vid en sjukhusvistelse pga. hjärtinfarkt eller annan 

sjukdom. Som medfört att partnern inte kunnat komma hem utan måste flytta till ett särskilt 

boende direkt från sjukhuset (Ryan & Scullion, 2000). 
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När vi förlorar en roll som ersätts med en ny  

Rollkriser är när vi genom en förlust eller hot om förlust av viktiga värden byter från en känd 

och invand social roll till en ny och ovan roll. Prestige, status och den tillfredställelse som vi 

har haft i den tidigare rollen är värden som kan gå förlorade när vi byter roll. Hos äldre är det 

ganska vanligt med rollkriser i samband med att man blir pensionär. Rollbyte kan bli en kris 

som att bli ”pensionär” vilket kan återspegla i en förlust av köpkraft, produktivitet, en välkänd 

dygnsrytm men även status att vara en duktig och självständig individ. Det kan även medföra 

hot om fler förluster som anseende, ett meningsfullt livsinnehåll, en värdig familjeroll och 

förmåga till konsumtion. På samma sätt kan vi möta en rollkris i övergången från frisk till 

sjuk. För att ge hjälp till människor som drabbats av en rollkris förutsätter det att man har en 

del tålamod med att lyssna på långa berättelser om det förflutna, kanske flera gånger. Men 

ännu mer förutsätter det att man har förståelse av empati med det som känns som ett angrepp 

på integriteten, som det påfrestande rollbytet har medfört (Heap, 1995). 

 

När partnern har flyttat till ett särskilt boende kan rollerna förändras för den anhörige då man 

inte längre kan bo tillsammans med sin partner. Det kan göra att man måste hitta nya roller i 

den nya situation, som blir ett faktum när partnern flyttat till ett nytt boende. Partnern får då 

hjälp av personalen, något som många tidigare har fått från sin make eller maka i hemmet. 

Den anhörige kan känna skuld, ensamhet, ilska med även lättnad över att partnern bor på ett 

särskilt boende. När det inte längre fungerar att bo tillsammans som ett par i det egna hemmet 

på grund av att man som anhörig inte kan ge den omsorg som partnern behöver (Ryan & 

Scullion, 2000).  

 

Att flytta och komma till en ny omgivning  

När vi befinner oss i bekanta miljöer där vi vet vilka förväntningar, traditioner och uppgifter 

som finns så identifierar vi oss med dem och integrerar dem i vårt levnadssätt. När vi av 

någon orsak måste flytta eller väljer att flytta kan det innebära att vår jämvikt rubbas. För att 

de nya miljöerna ställer okända krav på vår funktionsduglighet samtidigt som vi ger upp det 

kända, där vår bemästringsförmåga är prövad och har blivit bekräftad. De mest iögonfallande 

flyttkriserna är t.ex. de människor som är flyktingar eller befinner sig här som asylsökande. 

Med flyttkris menar vi då de omställningskrav som möter en familj när de måste lämna en 

känd och stabil miljö som när man flyttar till en storstad och bemästringsförmågan att klara av 

dessa förändringar är liten. När det gäller äldre människor kan man inte säga att all flyttning 

innebär en kris utan många äldre löser en del av sina problem genom att flytta (Heap, 1995).   
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Det kan även vara så att man får en bättre livskvalitet genom att flytta. Men det finns andra 

typer av flyttningar under ålderdomen som lätt kan bli till kriser. När avfolkningen inom vissa 

områden har lett till att serviceutbud, näringsunderlag och familjekontakter har blivit så små, 

kan det leda till att de äldre i de närmaste blir tvångsförflyttade till olika alternativa offentliga 

boendeformer. Detta att lämna sitt hem för att flytta till en instutition kan också vara en 

positiv upplevelse men för andra kan det innebära både en rollkris och en flyttkris. 

Krisupplevelser i ålderdomen sammanfaller ofta på ett tragiskt sätt med två eller flera olika 

kristyper på samma gång. En olyckskris kan sammanfalla med en flyttkris t.ex. ett fall som 

ger lårbensbrott, operation och flyttning till sjukhem är ett typiskt händelseförlopp som kan 

uppstå för äldre personer. En sådan situation ställer stora krav på den äldres resurser och 

bemästringsförmåga och även på omsorgsarbetarnas förståelse av krisreaktioner som personer 

kan gå igenom vid dessa situationer (Heap, 1995). 

 

Att partnern flyttar till ett särskilt boende kan vara en traumatisk upplevelse för den anhörige. 

Speciellt då man som anhörig är en del i beslutet, när man som anhörig inte kan ge sin partner 

den omvårdnad och omsorg, som maken eller makan behöver på grund av den egen hälsa och 

kanske även för att den anhörige inte själv skall drabbas av ohälsa. Ryan & Scullion (2000) 

skriver i sin artikel att anhöriga som ger sin partner omsorg i hemmet, kan behöva god tid på 

sig att förbereda sig inför ett beslut att partnern ska flytta till ett särskilt boende. Att ta beslut 

kan upplevas olika beroende på om man kommer hemifrån samt där man tagits hand av 

närstående. Ett beslut kan även tas i samband med en sjukhusvistelse. Personalen på de 

särskilda boendena måste vara medvetna om vilka faktorer, som gör att ett beslut tagits, att 

den anhöriges partner måste flytta till ett särskilt boende. Så att man kan hjälpa den anhörige 

att vidmakthålla relationen och fortfarande känner sig delaktig i partnerns omvårdnad och 

omsorg, trots att partnern bor på ett särskilt boende.  

 

Livet förändras och man kommer till nya faser 

Vi relaterar ofta krisbegrepp till händelser eller förändringar som är avgränsade i tid. Men 

under ett livslopp upplever många äldre olika fasförändringar, som tar tid och som ställer krav 

på stora rollförändringar och anpassningar som kan göra att man kommer in i tillstånd som 

kan liknas vid livsloppskriser. Heap (1995) beskriver utifrån boken ”Samtal med äldre 

människor” oavsett hur naturliga dessa förändringar är, kan själva övergången innebära 

förlust och bristande förmåga att bemästra den nya situationen så att en kris uppstår. 

Ålderdomen kan vara hoppfull och befriande med pensionering, likaväl som den kan innebära 



 18 

en kris för andra med stora förluster och stora krav på omställning från det yrkesverksamma 

livet. Flyttning till ett särskilt boende och pensionering kan medföra så stora förluster och 

omställningar, att en del tappar sin inre jämvikt och kan uppleva en kris på grund av det. Man 

kan faktiskt säga att det finns åldersbestämda kriser oftare under livets senare del än i någon 

av de tidigare faserna av livet (Heap, 1995). 
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Metod 

 

Metodval 

För att få fram upplevelser och erfarenheter som anhöriga går igenom när den andra parten 

har flyttat in på ett särskilt boende, har vi använt oss av en kvalitativ metod i vår studie. 

Holme (1997) beskriver att en kvalitativ studie med intervjuer ökar informationsvärdet och 

det skapar en grund för en djupare uppfattning om de fenomen man studerar. Därför har vi 

valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer för att få fram anhörigas upplevelser av att 

deras partner flyttat till ett särskilt boende. I den kvalitativa intervjun använder man sig inte 

av standardiserade frågeformulär. Detta för att forskaren inte skall styra intervjupersonen utan 

att intervjupersonens egna erfarenheter och uppfattningar skall komma fram vid intervjun. 

Forskaren ger endast de tematiska ramarna för intervjun men måste samtidigt försäkra sig om 

att få svar på de frågor man vill belysa med studien.  

 

Våra övergripande frågor för intervjuen var: Hur beskriver den anhörige upplevelsen av att 

partnern har flyttat till ett särskilt boende? Varför flyttade partnern till ett särskilt boende?   

Hur har relationen mellan dem påverkats av detta? Hur upplever anhöriga mötet med det 

särskilda boendet?  

 

Intervjupersonerna informerades om studiens syfte och metod där det klart och tydligt 

framgick att en medverkan i studien var frivillig samt att det intervjumaterial som framkom 

skulle behandlas utan att identitet skulle röjas. Intervjupersonerna informerades också om att 

de när som helst kunde avbryta intervjunen utan att behöva något skäl till det. Vid 

intervjuerna deltog båda författarna. En författare gjorde intervjun medan den andra 

observerar intervjupersonens kroppspråk, förde anteckningar samt kom med eventuella 

följdfrågor. Det för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Intervjuerna bandads när  

samtycke gavs från intervjupersonerna och därefter skrevs intervjuerna ut för att katigoriseras 

och analyseras. Kvale (1997) beskrev att den kvalitativa forskningsintervjun som en bra 

metod för att få fram erfarenheter från intervjupersonerna som vid intervjun kan förmedla sina 

erfarenheter. De anhöriga har genom intervjuer getts möjlighet att beskriva sina upplevelser 

av att deras partner som har flyttat till ett särskilt boende.  
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Tillvägagångssätt 

Vi genomförde studien i en mindre kommun och för att få fram tillräckligt många 

intervjupersoner kom vi därför att söka efter anhöriga på flera ställen. Vi presenterade oss och 

vår studie med ett informationsbrev till enhetschefen för kommunens gemensamma 

biståndsenhet. Därefter lämnades informationsbrevet om vår studie med en förfrågan om en 

medverkan vid en intervju, till biståndshandläggarna inom socialtjänsten. 

Biståndshandläggaren vidarebefordra sedan brevet till anhöriga, som har en partner och som 

sedan tidigare flyttat till ett särskilt boende, då biståndshandläggarna har den informationen. 

Anhöriga som var intresserade av att medverka vid studien kunde sedan anmäla sitt intresse 

per telefon till oss. Vi presenterade vår studie och dess syfte till äldreomsorgschefen för 

kommunens olika äldreboenden, Pensionärernas riksorganisation (PRO) och den lokala 

anhörigföreningen. Vi fick tillåtelse att satte upp information om studien på anslagstavlorna 

och därigenom kunde anhöriga som var intresserade av medverkan vid studien anmäla per 

telefon till oss. 

 

I informationsbrevet (se bilaga 1) och annonserna (se bilaga 2) framgick det att den andra 

partens identitet eller vilket särskilt boende, inte behövde avslöjas för författarna som gjorde 

studien. Anhöriga kunde därmed ingå i studien utan att deras identitet kunde identifieras av 

dem som läser studien. Intervjupersonerna intervjuades på plats som valdes av dem själva. 

Intervjuerna beräknades ta cirka en timme och vår tanke var att använda oss av bandspelare, 

om medgivande gavs av intervjupersonen. Det för att underlätta den efterkommande 

sammanställningen av intervjunerna. Intervjumaterialet kom sedan att kategoriseras och 

analyseras för att genom en tolkning få fram de anhörigas upplevelser. Det var endast 

författarna och handledaren av studien som kom att ta del av intervjumaterialet och ev 

bandinspelningar som avmagnetiserades direkt efter att examensarbetet var godkänt. Anmälan 

var frivillig och intervjupersonen kunde själva anmäla sitt intresse via telefon till en 

medverkan vid studien. Intervjun kunde avbrytas när som helst utan att intervjupersonen 

behövde uppge något skäl för det. Allt material behandlades konfidentiellt det vill säga att 

intervjumaterialet samt bandinspelningarna förvarades inlåst och var inte tillgängligt för 

någon annan än författarna. När studien färdigställdes kom den att göras tillgänglig för 

allmänheten på Universitetsbiblioteket hemsida http://www.ltu.se/depts/lib under länken 

Universitetets publikationer. I den färdiga studien kom man inte att identifiera något boende, 

kommun eller någon identitet. 
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När vi kunde gå ut efter etikprövningen med förfrågan efter intervjupersoner, fick vi endast 

två stycken anhöriga som kunde ställda upp för en intervju. Det faktum att vi blev försenade 

genom den etiska prövningen, gjorde att anmälningstiden som fanns förtryckt på annonserna 

och informationsbrevet blev väldigt kort svarsdatum. Samtidigt som julen stod för dörren och 

kunde ha bidragit till att människor inte hade den tiden. Vi ändrade sedan anmälningstiden 

inför intresseanmälan och var sedan ute på de särskilda boendena för att informera personalen 

på nytt om vår studie. För att genom personalen få hjälp att framföra vår önskan om att få fler 

anhöriga som kunde tänkas ställa upp för en personlig intervju. Då fick vi ytterligare två 

intervjupersoner som anmälde sitt intresse för att delta vid studien. Tiden bokades in för 

intervjuerna men tyvärr blev det ändå bara tre intervjuer som genomfördes. En av 

intervjupersonerna lämnade sedan besked genom en släkting, som ringde till författaren och 

meddelade att han inte orkade ställa upp på en intervju pga. att hälsotillståndet för den andra 

partnern blev försämrade. Därmed blev känslorna för överväldigande och svåra  

 

Urval av intervjupersoner till intervjuerna 

Holme (1997) beskrev att det finns begränsningar på antalet intervjuer man kunde genomföra 

utifrån hur krävande intervjusituationerna var, sättet vi valde ut intervjupersoner på och 

analysen av intervjumaterialet. Om antalet intervjupersoner blev för stort till antalet att 

intervjua, kom vi att göra ett urval, av de intervjupersoner som hade anmält sitt intresse. 

Intervjupersonerna anmälde sitt intresse till oss per telefon och informerades då att vi tog 

emot intresseanmälan och att vi senare kontaktar dem per telefon för att boka en tid för 

intervjun. Antalet intervjuer var beroende på hur många intervjupersoner som var intresserade 

av att delta i studien och därmed om vi behövde göra något urval. Eller så kom vi att 

intervjuade alla som anmälde sitt intresse. De som inte blev uttagna för en intervjun till 

studien skulle kontaktas per telefon och tackades för visat intresse. 

 

Etiska aspekter 

Eftersom det finns en rad etiska regler som man som forskare bör följa när man skall 

genomföra ett forskningsprojekt lämnades vår projektplans studie för en granskning av 

Instuitionen för hälsovetenskaps etik grupp. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor beskriver vilka krav forskningen har på sig för att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning. Intervjupersonerna informerades 

om forskningsuppgiftens syfte, vilka metoder som användes samt följder och risker som 

forskningen kunde medföra. Vem som är forskningens huvudman, att intervjupersonernas 
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medverkan är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan. Uppgifter ska finnas om hur  

intervjumaterialet lagras, antecknas och rapporteras så att enskilda människor inte kunde 

identifieras av utomstående och att det som kom fram genom intervjumaterialet endast fick 

användas för studiens ändamål. 

 

Det kan vara smärtsamt för intervjupersonerna att berätta om sina personliga upplevelser av 

att deras partner flyttade in till ett särskilt boende. Deras relation kunde ha förändrats mellan 

dem och dessutom innebar flytten en separation makarna mellan för de som bor på olika håll. 

Orsakerna till flytten kunde vara mycket smärtsamma och väldigt privata. De risker vi såg 

med denna studie var att intervjun kunde bli smärtsam för intervjupersonerna men där de hade 

möjligheten att avbryta intervjun utan att ge några skäl. Vid en intervju kan intervjupersonen 

behöva stöd, känna sig ledsen eller behöva tid att samla sig för att kunna delge sina 

erfarenheter och upplevelserna av när deras partner flyttade till ett särskilt boende. 

 

Ett annat etiskt problem som kunde uppstå när intervjupersonen delgav upplevelserna till oss, 

var att det kunde komma fram känslor, som sorg av att inte räcka till och sorg över att inte 

åldras tillsammans med sin partner. Andra känslor som kunde komma fram är lättnad, över att 

behöva ansvara för omvårdnaden av partnern. Det kunde vara svårt att berätta om känslor som 

man kände inför utomstående personer, samtidigt kunde det vara lättare att berätta om dessa 

känslor för en utomstående än att delge sina upplevelser och känslor för någon som det berör 

personligt. Det kom fram fakta som man vela förmedla till andra i liknande situationer. 

Genom att läsa den färdiga studien kan andra anhöriga som befinner sig i liknande situationer 

känna igen sig och känna stöd att det finns andra som har upplevt liknande känslor när deras 

partner flyttade till ett särskilt boende.  Eftersom det endast var den ena parten som 

medverkade i studien, fanns det en risk att den anhörige försökte svara på hur den andra 

partnern som hade flyttat har påverkats av flytten till ett särskilt boende. Vi fick bara 

samtycke från den anhörige som medverkar vid intervjun, men då det är den anhöriges egna 

upplevelse av att partnern hade flyttat till ett särskilt boende som ingick i studien. Trots att 

båda makarna hade påverkats av att den ena partnern hade flyttat. 
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Metoddiskussion 

Den etiska prövningen av vår studie drog ut på tiden och har därför försenat vårat arbete. 

Först genom att vi inte kunde gå ut med en förfrågan tidigare till eventuella intervjupersoner 

inför studien, förrän det att projektplanen inför studien genomgått den etiska prövningen. Det 

gjorde att intervjupersonerna fick mindre tid att besvara informationsbrevet som 

biståndshandläggarna hade skickat ut samt att annonserna hade kom upp för sent. Det kan 

vara en av anledning till att det gav oss väldigt lite svar på de annonser och 

informationsbreven som vi lämnat ut. Andra svårigheter har varit att våran egen handledare 

själv sitter med i den etiska nämnden, vilket gjort att handledaren själv inte kunnat genomföra 

granskningen av våran ansökan om etisk prövning. Det gjorde att någon annan från den etiska 

nämnden granskade den etiska prövningen och för att godkänna våra slutliga revideringar av 

ansökan. Det här bidrog också till att vår studie försenades ytterligare. Vår handledare har 

sedan inväntat svaret från nämnden, innan vi kunde få godkänt på våra revideringar. Först 

därefter kunde vi gå ut med annonserna och informationsbreven, för att komma i kontakt med 

anhöriga som eventuellt kunde vara intresserade att medverka vid studien. 

  

Trots att vi endast genomfört tre intervjuer hade vi förhoppning om att få göra fler intervjuer, 

men vi insåg att trots de få intervjuerna vi hade gjort så har vi ändå fått in ett rikt 

intervjumaterial. Intervjupersonerna har varit både makor och makar, de fanns skillnader i 

tiden hur länge deras partner hade bott på det särskilt boende och deras upplevelser och 

erfarenheter av det. Det fanns även skillnader om flytten till det särskilt boende har föregåtts 

av att den anhörige hade tagits hand av sin partner i det gemensamma hemmet innan en flytt 

till särskilt boende. Eller om de har flyttat in på särskilt boende direkt efter en sjukhusvistelse. 
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Analys 

Analysen av intervjumaterialet beskrev intervjupersonernas egen upplevelse som anhöriga till 

en make/maka eller sambo som har flyttat in på ett särskilt boende. Det på grund av att 

partnern har ett stort omsorg och omvårdnadsbehov och för att man inte kunde tillgodose 

behovet med hjälp i det egna hemmet. Upplevelsen gav en beskrivning av tiden som anhöriga 

går igenom från sjukdom och beslut, inflyttning och vardagen efter flytten. Som anhörig kom 

det fram att de tyckte att det var viktigt att ställa upp i en studie, som belyser ämnet.  

 

Intervjupersonerna beskriver sina upplevelser ur ett manligt och kvinnligt perspektiv samt 

från att ha vårdat den egna maken eller makan i hemmet innan man flyttat till det särskilda 

boendet. En av intervjupersonerna har ingen erfarenhet av anhörigvård innan flytten till 

särskilt boende vilket gör att spridningen på deras erfarenheter är mycket olika varandra.  

 

Orsaker till flyttningen 

Vad som varit orsaken till att partnern varit tvungen att flytta från det gemensamma hemmet, 

kan vara olika anledningar. Enligt svaren på intervjuerna har det varit att den anhörige inte 

längre orkar eller har haft möjlighet på grund av egna hälsoskäl, för att kunna ge omsorg och 

omvårdnad till sin partner i hemmet. Flytten till det särskilda boendet har varit nödvändig för 

att behoven hos den som flyttat från det gemensamma hemmet, skall kunna få sina behov av 

omsorg, omvårdnad och tillsyn tillgodosedda. Den partner som har flyttat har haft ett så 

omfattande behov eller hälsotillstånd, att det inte hade varit möjligt för den anhörige att 

tillgodose dessa behov i det egna hemmet. Det utan att det riskerar att parets tillvaro i det egna 

hemmet inte blev trygg och säker.  

 

Beslutet att flytta till särskilt boende 

Alla intervjupersonerna beskriver upplevelsen av att ta beslutet som en mycket svår tid men 

det var även barnen som påtalade att den vårdande föräldern inte längre klarar av situationen i 

det egna hemmet. När det gäller att ta hand om sin make eller maka beskriver de själva att 

man försökte att klara omsorgen i det egna hemmet utan hjälp och stöd av kommunen så läge 

det var möjligt. Enligt en studie av Ryan & Scullion (2000) försöker anhöriga så länge som 

möjligt att vårda sin partner i hemmet. När man till slut fattar ett beslut tillsammans att 

partnern ska flytta till ett särskilt boende, är det för att det inte finns några andra möjligheter 
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för den anhörige. Många anhöriga som måste fatta detta beslut gemensamt med sin partner, 

upplever det ofta som det största och svåraste beslut man någonsin behövt ta. 

 

En av intervjupersonen beskriver händelsen som ett kaos då han under lång tid hade vårdat sin 

maka i hemmet. När han sedan plötsligt blev sjuk och var tvungen att besöka sjukhuset blev 

läget akut, då det inte fanns någon som kunde ta hand om makan. Barnen anmälde hos 

kommunen om behov av tillfällig plats på korttidsboende, som kommunen kunde ordna och 

där blev makan boende under fem veckor. Under den tiden mognade beslutet som gjorde att 

den vårdande maken blev medveten om situationen, att han inte längre kunde klara av 

situationen i det egna hemmet. Barnens inverkan på sina föräldrar har påverkat dem i beslutet 

att medverka till ansökan om annat boende för deras make eller maka. Upplevelsen av att inte 

vara trygg i den egna bostaden på grund av mediciner eller biverkningar som påverkande 

nattsömnen samt den anhöriges upplevelse var av att ständig ha 24 timmar jour. Det var enligt 

en av intervjupersonerna också en anledning till att situationen ledde till att beslut måste tas 

enligt följande citat:  

”Gruppboendet har bra personal men det är ändå en sorg att maken måste bo där. I 

början av sjukdomen fungerade maken så då tänkte jag inte på den dag han inte skulle 

kunna bo hemma längre….(gråter)…Sorgen kom när jag insåg att han skulle var 

tvungen att flytta för att jag inte längre kunde ta hand om honom hemma. Medicinen 

gjorde honom sämre och ibland funderar jag på om det hade varit bättre att inte alls 

pröva medicinen”. 

Det som intervjupersonen förmedlar är att underförstått beror flytten till ett annat boende på grund av 

att makan som inte längre kan klara omvårdnaden i hemmet. Som maka/make upplever man det som 

att avgörandet att flytta till ett annat boende är beroende av dem och inte på grund av makens/makans 

sjukdom. Otryggheten att inte vakna om maken steg upp nattetid skapade en orolig nattsömn över 

rädslan att maken kunde ramlar eller går ut nattetid men även att sjukdomen fortskred. Beroende av att 

tiden för flytten som hade skett för ca 7 månader var sorgen ännu påtaglig över att inte få bo med 

varandra vilket fortfarande kändes väldig känslofylld. Rutiner och traditioner man skapat tillsammans 

blir förändrade och ska sedan intas i nya former med det nya boendet när julen stod för dörren.   

 

En annan av intervjupersonerna beskrev sin upplevelse med ord som: 

”Sen när man kommer till den här tiden när man ska bestämma sig om man ska kunna 

ta hem honom. Det är en svår tid. Jag skulle än idag vilja ta hem honom men måste 

tänka själv att jag är risig så att jag klara mig inte. Ja det är så här att på morgonen 

skulle man kunna säga att maken får flytta hem men så inser man att det inte går” 
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I en studie av Davies & Nolan (2004) beskrivs hur äldre personer och deras anhöriga vid 

beslutsfattandet är oförberedda på hur livet för den äldre kommer att påverkas, av att de flyttar 

in på ett särskilt boende. 

 

Chock och livskris 

Något som framkom under alla intervjuer var deras beskrivning av att det var en chock att se 

sin partner sjuk och hur långt borta den andra partnern kunde vara. I studien av Davies & 

Nolan (2004) beskriver många anhöriga att perioden runt inflyttning till ett särskilt boende, 

som en väldigt traumatisk upplevelse för de anhöriga som är involverad i den processen. Det 

beskriver det som att det tar en lång tid att komma över. Även i en studie av Ryan & Scullion 

(2000) beskrivs perioden runt inflyttning till ett särskilt boende som en väldigt traumatisk 

upplevelse för anhöriga. De anhöriga behöver få information, stöd och tid av socialtjänsten 

om vilka möjligheter som finns, när deras partner hade ett stort omsorgs och omvårdnads 

behov som kanske inte kan tillgodoses i det egna hemmet. En av intervjupersonerna beskriver 

sin upplevelse av det som: 

”Just att inte få kontakt är en väldigt stor sorg och sen då är man stressad första 

tiden att man inte så mycket upplever att han är borta utan mera att allting 

ramlar över en” 

 

En annan beskriver en chockupplevelse av att se hur det förändrade sjukdomstillstånd som 

drabbat den andra partnern, som något väldigt jobbigt. Som anhörig börjar man tvivla på att 

mediciner bara gör gott utan man ser också de dåliga sidorna med biverkningar, som en del av 

ett försvar när deras partner successivt hela tiden försämras. Intervjupersonens beskriver 

följande: 

”Sen har det fungerat sämre för varje dag som gått. Då har man bytt medicin 

men det har bara försämrats ytterligare då man inte har hittat något som har 

passat honom. Jag tänker ibland att det kanske hade varit bättre om han inte fått 

någon bromsmedicin alls, utan att sjukdomen skulle ha fått ha sitt förlopp, 

eftersom medicinen i dagsläget bara har förvärrat situationen för maken”. 

 

Sorgen 

Det som kom fram i alla intervjuer var att de alla kände en stor sorg som visade sig på olika 

sätt beroende på hur man bearbetat den nya situationen. Sorgen visade sig genom förlust av 
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tidigare gemensamma liv som att man med stor glädje berättade om tillfällen då partnern 

kunde besöka det tidigare hemmet och allt för en stund kändes som tidigare. Förlusten av 

deras gemensamma planerade tid som att åldras tillsammans vilket någon beskrev på följande 

sätt:  

”Det är så synd det här för att den ena blir sjuk att man ska tvingas behöva skilja åt. 

Det är väldigt jobbigt för alla. Jag tror alla även om vi är medvetna om att 

många går bort i väldigt unga så tror jag att alla önskar sig ålderdomen 

tillsammans. Det är liksom då man har varvat ner och har tid med varandra, 

barnen är vuxna och man har liksom inga bekymmer”. 

Det som intervjupersonen genom sin beskrivning menar är att när man själv är sjuk och har 

behov av hjälp av andra, har man inga egna krafter att hjälpa den egna maken/makan. Det 

innebär att man inte på något sätt kunnat påverka situationen till det bättre för sin egen 

make/maka. Detta i sin tur kan göra att man inte på samma sätt kan acceptera att partnern har 

flyttat och därmed får hjälp i omsorgen av andra. I intervjupersonerna sätt att beskriva sina 

upplevelser kunde man se att man som make/maka var mera nöjd över själva boendet när de 

själva innan vårdat sin make/maka i hemmet innan flytten till boendet blev av. Det är möjligt 

att man genom att vårda sin make/maka har egen förförståelse för hur man som personal 

upplever att vårda andra i omvårdnaden, när man sedan vet att man som make/maka inte 

längre kan klara av omvårdnadsbehovet som ökat i hemmet. 

 

Sorgen av att inte dela vardagliga ting som att äta tillsammans, ta gemensamma beslut men 

även att ansvara för hemmets gemensamma bohag upplevde som svåra stunder, även om 

partnern varit på särskilt boende under längre tid. Beroende på vad man tidigare inom 

äktenskapet hade haft för en fördelning av hemmets olika ansvars områden, kunde 

upplevelsen angående ansvaret efter flytten upplevas som orättvis, att den ena ensam får bära 

ansvaret för det gemensamma hemmet. Förlusten av den tid man kunde ha haft med varandra 

gjorde att tankarna en stor del av tiden fanns hos den andra partnern. Besöken på boendet 

gjorde att sorgen kunde förstärkas när maken eller makan på boendet vela följa med deras 

andra partner hem till deras tidigare gemensamma hem. Trots att det inte fanns någon 

möjlighet till det. Gemensamt för alla intervjupersoner var att sorgen av att den andra partnern 

drabbats av sjukdom hade påverkat dem väldigt svårt men att alla bearbetat det på olika sätt. 

En anledning till det var att sjukdomen och inflyttningen till det särskilda boendet hade skett 

under olika förhållande. Två av intervjupersonerna hade sedan tidigare tagit hand om sin 

make eller maka i det egna hemmet under en längre tid, vilket underlättat lite när de själva 
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insett att de inte längre klarar av situationen i det egna hemmet. En annan intervjuperson 

kunde inte ta hand om sin make på grund av sin egen hälsa, då även personen själv var 

beroende av hjälp från andra bland annat hemtjänst. Gemensamt för sorgen var också 

möjligheten att fortfarande kunna ta hem sin make eller make som kunde lindras, genom att 

det för en kort stund kunde upplevdas som det tidigare familjeliv man delade tillsammans.  

 

Artikeln av Hugh & Scullion (2000) beskrev hur de anhöriga kunde känna en lättnad över att 

omvårdnadsansvaret kunde tillgodoses av det särskilda boendet. När den äldre hade flyttat in 

på boendet. Samtidigt beskrev man att deras emotionella känsla, inte på samma sätt kunde 

acceptera att den äldre eller deras partner flyttat. Känslomässigt beskrev anhöriga det som en 

stor sorg, något man kände under en lång tid efter flytten. Intervjupersonerna beskrev sin 

upplevelse av djup sorg när det var på grund av dem själva som otillräckliga vid den sociala 

omsorgen och som otillräckliga för att tillgodose omvårdnadsbehovet till sin partner, för att 

lösa boendefrågan. Det kom också fram att de kunde vara väldigt ensamma i sin sorg då de 

hade barnen boende på annan ort eller att barnen hade fullt upp med sina egna liv och 

familjer. 

 

Relationer och kärlek 

Alla intervjupersoner beskrev att deras relation till den andra maken hade förändrats i och 

med att den andra partnern hade flyttat till ett särskilt boende, men det var ingen av dem som 

tyckte att relationen blivit sämre snarare till det bättre. På vilket sätt den blev bättre kunde 

vara att man kände att partnern hade hittat sig själv på boendet och att man istället som 

anhörig maka eller make kan ägna sig åt varandra utan att oroa sig för yttre ting. Davies & 

Nolans (2004) beskrev i sin studie att anhörigas relationer kan förändras när en den 

närstående flyttat till ett särskilt boende. Studien beskriver vidare att det är svårt för anhöriga 

att skilja på om förändringen i relationen var beroende av själva flyttningen eller om 

förändringen var en konsekvens av att hälsan för den närstående hade förändrats. 

 

Det kom också fram vid intervjuerna att familjesituationen var förändrad, man pratade om det 

man tidigare haft tillsamman samt berättade om hur det var i dagsläget. Den som var kvar i 

det gemensamma hemmet gav en bild av hur deras vardag kunde se ut och vilka rutiner som 

man hade byggt upp när familjesituationen blivit en annan efter flytten. Gemensamt för alla 

intervjupersoner var att alla besökte sin make eller maka nästan dagligen och blev kvar där 

under en stor del av dagen. Den gemensamma tiden tillsammans hade flyttats till det särskilda 
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boendet samt att deras lediga tid begränsades av dessa dagliga rutiner, som ändå ingen av de 

anhöriga verkade ha velat avstå ifrån. Att vara tillsammans i det tidigare gemensamma 

hemmet var något som alla tre intervjupersonerna saknade och berättade om. De kändes inte 

bra att man inte kunde erbjuda och ta hem partnern till tidigare hemmet på grund av olika 

orsaker. Det kunde vara ett sätt att känslomässigt få göra något bra för den andra partnern och 

en möjlighet att även att få vara som tidigare familj för en stund. De begränsningarna kändes 

inte bra och var inget de själva kunde styra över. Det kunde vara trappor, den egna 

medicinska hälsa eller utformningen av husen mm som utgjorde begränsningarna. De berätta 

också att möjligheten att ta hem sin maka eller make var bättre sommartid, då man kunde 

vistas utanför bostaden eller på någon balkong med hjälp av vänner eller grannar. På vilket 

sätt man beskrev sin parrelation, var väldigt olika och där någon kunde vara mera öppen i sin 

kommunikation när det gällde samlivet. En av de intervjuade beskrev sin uppfattning av hur 

hon tror att personalen ser på en parrelation, där den ena partnern har sitt hem på det särskilda 

boende så här:  

”Parrelation på detta boende tror jag för personalen är att en kommer och 

sitter vid middagsbordet och pratar, eller att något av barnen kommer och 

sköter sin mamma” 

Relationen till personalen eller andra boende beskrevs av någon som bra och där personalen 

fick påpeka för de andra boendena att någon var ett äkta par. Intervjupersonen beskrev 

kommunikationen mellan personalen som öppen och där han berättade att han visste mycket 

om personalen men att även personalen visste mycket om honom. Man språkade öppet om 

vad man skulle gör på kvällen som att ”blir det någon whisky i kväll eller vad ska du göra”.  

 

Ryan & Scullion (2000) skriver i sin studie att orsaken till en väl fungerande relation mellan 

anhöriga och personalen det särskilt boende var beroende av hur man kommunicerar med 

varandra. Är kommunikationen mellan anhöriga och personalen ytlig och ingen tid för 

respons ges, då fanns det inte heller någon bra relation mellan personalen och anhöriga. För 

att förbättra denna relation behövde man förbättra sättet man kommunicerar med varandra. 

Hertzberg et al. (2003) beskriver i sin studie att det var viktigt att få känna sig delaktig och 

kunna påverka omsorgen och omvårdnaden kring partnern som bor ett särskilt boende. Det 

borde i ett längre perspektiv skapa en bättre relation till personalen på det boendet och det 

borde göra anhöriga mer tillfreds.  
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Alla intervjupersoner har i sin beskrivning skildrat lite av innebörden som vad kärlek är för 

dem och kan betyda och därmed beskrivit de ord eller genom handling betydelsen av det. 

Intervjupersonerna beskrev vad man gjort tillsammans, hur den andra partnern varit som 

person tidigare, moral som de äktenskapliga plikterna och där man lovat att hjälpa varandra i 

nöd och lust även vid svåra stunder i livet. En av intervjupersonerna besvarar frågan hur deras 

relation till partnern förändrats efter flytten på följande vis: 

”Ja nästan till det bättre och bättre men man vet ju inte vad som är kärlek eller 

om det är omtanke men det finns ett ordspråk, (den som ligger sparkar man inte 

på). Det innebär ju, vi har varit gifta i då… vi har ju barn som är 57 år, den 

äldsta så vi har varit gifta i 58 år. När den andra då blir sjuk om man då börjar 

tänka på något annat i den åldern och inte sköta om den som blivit sjuk, då vet 

jag inte man måste ju ha lite moral. Jag menar att för min del känns det inte 

betungande på något vis. Jag brukar säga på alla andra ställen att frun är 

nummer ett” 

Kärlek när partnern finns på ett särskilt boende blir något annat än kärlek i hemmet. Med 

åldern förändras förälskelsen till kärlek som djupnar och tar sig uttryck i omtanke kring 

varandra. För alla intervjupersoner var deras relation till partnern förändrad till det bättre efter 

flytten till särskilt boende. Att relationen mellan makarna förbättras efter flytten kan vara 

beroende på att nu behöver man inte ha ansvaret för sin partner dygnet runt utan kan slappna 

av och ta hand om sig själv utan att behöva oroa sig för att partnern har det bra. Kärlek för de 

par där en bor på ett särskilt boende är omtanke om varandra och att ta tillvara de små stunder 

av lycka som finns och makarna vill tillbringa så mycket tid som möjligt med varandra för att 

ta vara på den tid man har tillsammans.  

 

De anhöriga beskriver vad man gör för den andra partnern på det särskilda boendet. Med allt 

från mat, kläder, rakning mm. Känslan av att deras partner hade gjort samma sak för dem och 

om de blev sjuk, kom fram under alla intervjuerna. På många sätt beskrivs relationen blivit 

bättre i och med en flytt till särskilda boendet men det kan även förekomma svartsjuka trots 

att man lever åtskilda, vilket en intervjuperson beskriver och berättar om med sig själv som 

tredje person, så är berättade han: 

”Det är viktigt det här med kontakt även om det är andra människor som 

kommer hit, hon blir jätteglad att få träffa andra. Hon faktiskt pratar mer om 

det kommer andra än med mig. Ibland är hon säkert svartsjuk också, ibland 
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säger hon till om personalen till maken - hon är farlig, det där är farligt. Ja, ja 

säger jag då” 

  

Kommunikationen till personalen 

De anhöriga som vi intervjuade hade olika erfarenhet av sin kommunikation med personalen 

på det särskilda boendet. Vid en intervju framkom det att den anhörige tyckte att de hade en 

bra relation och kommunikation med personalen. Eftersom den anhörige hade berättat sin 

partners livshistoria. Så att personalen vet vad partnern tyckte om och vad som hade varit 

viktigt tidigare i livet. Eller annat som kunde vara bra att veta när man ska ge omsorg och 

omvårdnad till någon som inte själv kan tala om vad man tycker. En av intervjupersonerna 

kunde diskutera med personalen angående partnern och även om de inte hade samma åsikt 

kunde man komma fram till lösningar på det som diskuterades mellan den anhörige och 

personalen. Vilket gjorde att den anhörige kände sig delaktig och kunde påverka partnerns 

omsorg och omvårdnad på det särskilda boendet.  

 

En annan av intervjupersonerna fick inte något gehör för sina synpunkter eller åsikter. Vilket 

gjorde att man inte kände sig delaktig i sin partners liv och blev respekterad, som den 

närmaste och får förståelse för att man har mest kunskap om partnerns livshistoria. Den 

anhörige upplevde det obehagligt när personalen kunde komma in till partnerns lägenhet utan 

att ringa på dörren, för båda makarna hade dålig hörsel, så en knackning på dörren hördes 

inte. Men trots flera uppmaningar från den anhöriga, så ringde inte alla på dörren, utan skyller 

ifrån sig som personal, att de glömt eller att det faktiskt hade knackat på dörren. Så här 

beskrev intervjupersonen det: 

”Jag kan säga att 70 % gör det idag efter en månads tjatande, men det är 

väldigt obehagligt när man sitter och prata eller läser någonting. När man 

pratat och är på ett visst ställe i livet och så blir man störd där. När man skiljs 

åt och är äldre och den ene då börjat glömma mycket måste man ju tala om det 

som finns kvar och det är det som har varit det man talar om då.”  

Det som intervjupersonen vill beskriva är att när man blir äldre och den ena partnern blivit 

sjuk och kanske börjar bli glömsk måste man ta till var på de stunder när man känner att man 

får kontakt med varandra eller minns något som blir ett samtalsämne med varandra. Att då bli 

störd när man funnit den stunden av gemenskap i samtalsämne gör att man kan bli väldigt 

störd och avbruten när någon kommer in i lägenheten för att ex, lämna kläder. Som anhörig 

upplevs det som att man som personal inte respekterar makarna tid av samvaro utan mera ser 
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bostaden som en arbetsplats man kan komma och gå till när man vill.  Intervjupersonen 

berättade vidare att det kunde bero på personalen arbetsrutiner, de tänkte inte på att man 

kunde störa paret som fanns inne i lägenheten. Eftersom personalen på boendet inte förstod 

varför den anhörige kunde vela att de skulle ringa på dörren. Samtidigt förklarade 

intervjupersonen, att det hade säkert fungerat bättre om personalen själv hade upplevt, det hon 

kände varje gång de kom in utan att ringa på dörren. 

Eftersom den anhörige inte kände att hon fick vara delaktig och påverka omvårdnaden på 

boendet, då påverkades den goda relationen mellan den anhörige och personalen. Vilket 

gjorde att den anhörige kände att hon måste kontrollera personalen och deras arbetsrutiner, 

genom att tillbringa så mycket tid som möjligt på boendet. Så att hon kunde vara delaktig och 

påverka omsorgen till maken. 

 

Heap (1995) beskrev att det aldrig är enkelt att förmedla tankar från en individ till en annan 

eftersom det kan bli missförstånd, selektiv registrering av det som sagts eller en förändring i 

uppfattning av det man har försökt förmedla. Det finns säkert felkällor i alla typer av 

kommunikation eftersom vi upplever tillvaron subjektivt på olika sätt. Även om det är samma 

känslor, begrepp och upplevelser betyder de olika saker för varje individ. Detta gör att även 

den tydligaste signal i en överskådlig situation, ändå uppfattas annorlunda av den som tar 

emot den, än den som ger signalen. När vi kommunicerar om roliga upplevelser och tankar är 

det troligt att missförstånden blir färre. Men mycket tyder på att när man kommunicerar med 

andra om något som är viktigt, problematiskt och känsligt kan missförstånden bli fler. Därför 

bör man speciellt som omsorgsarbetare vara medveten om att sådana förhållanden kan 

påverka kommunikationen och förstå källorna till dessa svårigheter (ibid.). 

 

Åldrandet 

Två av intervjupersonerna berättade om hur åldrandet hade påverkat dem. Det hade gett dem 

erfarenheter som de tidigare inte kommit i kontakt med. De har insett att flertalet av de på 

boendet har inte någon eller nästan ingen som hälsar på dem. En av de intervjuade tror att 

anledning till att maken inte trivs på boendet, kan vara att han inte hittar några andra män att 

prata med, då det är många fler kvinnliga vårdtagare på boendet. En av intervjupersonerna 

berättar: 

”Jag har fått en helt annan syn på det här, åldringsvård och åldrandet och allt 

sånt där. Under tiden har man ju också förändrats, man har blivit mera 

hänsynsfull på något vis och börjat tänka i de här termerna. Jag tror till och 
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med att man själv skulle acceptera att om man blev sjuk och skulle behöva det 

här. Det kan ju vara nära det vet man ju inte, att man är beredd det tror jag. 

Inte för att jag skulle vilja det, man vill ju vara hemma så länge som möjligt men 

man vet ju aldrig. 

Det som intervjupersonerna berättar är man på något vis blivit mera medveten om sin egen 

ålderdom, hur snabbt livet kan förändras och vad det kan innebära att bli sjuk. Man har fått 

uppleva vad det kan innebära i både positiva och negativa erfarenheter när man kommit i 

kontakt med det nya boendet som make eller maka flyttat till. Man har blivit medveten om att 

livet är ganska skört och man blir mera rädd om den tid man har tillsammans. Sjukdom kan 

förändra livet över en dag och därmed kan man bli beroende av andra i att klara sin vardag i 

det egna hemmet eller på ett särskilt boende.   

 

Vardagen på det särskilda boendet 

En av intervjupersonerna beskrev att kunna vara privat i sin partners hem när man bor på ett 

särskilt boende, inte är så lätt alla gånger. För att personalen ser det som ett boende och inte 

som ett gemensamt hem för paret. Där den ena personen har varit tvungen att flytta till ett 

särskilt boende på grund av sitt omsorgs och omvårdnadsbehov. Den anhöriga räknas inte in 

som boende av personalen, fast de borde vara en naturlig del av livet på det särskilda boendet. 

Eftersom de fortfarande är ett par och separationen som har uppkommit pga. att den ena bor 

på särskilt boende och inte en separation från varandra, utan att det bara är den ena partnern i 

förhållandet som har ett behov som inte kan tillgodoses på något annat sätt i det tidigare 

hemmet. Vid alla intervjuerna framkom det att man var beroende av andra för att kunna vara 

tillsammans med sin partner i vardagen på boendet eller i det egna hemmet. Vilket gjorde de 

anhöriga låsta och i beroendeställning av hjälp från andra. Någon av de intervjuade upplevde 

det svårt men trots detta försökte den anhörige att ta hem sin partner till det gemensamma 

hemmet. De övriga som intervjuades gjorde endast kortare utflykter från boendet. Där de 

klarade att hjälpa sin partner självständigt eller så stannade de på boendet. Där det hela tiden 

finns personal som kan hjälpa dem. Att vardagen på ett särskilt boende blir väldigt styrd av 

arbetsrutiner och personalen har en naturlig förklaring. Detta leder till att samvaron med 

partnern inte längre kan vara privat eller att planeringen över dagen inte kan vara hur spontan 

som helst, eftersom man är beroende av andra människors hjälp i olika situationer. Det 

särskilda boendet är en arbetsplats där personalen skall se till att de som bor där får den 

omsorg och omvårdnad som de behöver pga. att de inte kan få det i det egna hemmet av sin 

make eller maka. 
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Alla anhöriga som vi intervjuade förmedlade att de saknar det där lilla extra som ger tillvaron 

guldkant på det särskilda boende, där deras partner bor. Trots att alla intervjupersoner 

förmedlade att deras partner hade bra personal på de boende där det bor, hade det varit bättre 

om de själv hade kunnat ta hand om sin partner i det egna hemmet. För om man sköter om sin 

partner eller sina föräldrar gör man det fullt ut till 100 % för att det är ens nära och kära. 

Medan personalen som arbetar på ett särskilt boende kanske inte gör allt för dem som bor på 

det särskilda boendet utan endast till 90 %. Man ger inte det där lilla extra som sätter guldkant 

på tillvaron menade en av de anhöriga som intervjuades. 

  

Davies & Nolan (2004) beskriver i sin studie hur viktig den första kontakten med det 

särskilda boendet är för anhöriga. Eftersom det kommer till en ny miljö som är offentlig och 

bara det kan vara stressande för de anhöriga. Dessutom har man inte har kunskap om rutiner 

eller hur man som anhörig förväntas vara på det särskilda boendet. Därför är det väldigt 

viktigt att man som personal underlättar genom att informera och ta sig tid att introducera 

även de anhöriga när någon flyttar in på ett särskilt boende.  

 

Trygghet/otrygghet 

Intervjupersonernas sätt att beskriva sin otrygghet men också trygghet visade sig på olika sätt. 

Otryggheten kunde vara deras egna tankar på att maken eller makan vaknar och ligger där 

ensam. Inför natten brukar en av intervjupersonerna sitt bredvid sin maka tills hon somnat och 

hon somnar nästan på en gång. Tryggheten till personal dygnet runt skapar en trygghet men 

samtidigt en otrygghet då man inte säkert vet hur ofta personalen tittar in till de boende i deras 

egna lägenheter. Det gjorde att man skrev ner olika sker som man visste att partnern 

uppskattade för att försäkra sig om att de skulle få sina behov tillgodosedda även en dag då 

den andra partnern inte besökte boendet. Det kunde vara att lampan som skulle vara på 

nattetid eller att man skulle ge en chokladbit och dryck av en speciell sort.  

 

En annan berättade om hur man haft problem med larmet som finns på rummet så den 

enskilde ska kunna larma efter personal. Det har varit svårigheter att montera ett nytt larm då 

han tidigare bara haft ett golvlarm. Till saken hör att maken ramlat flera gånger och brutit 

samma ben fyra gånger vilket givetvis skapar en otrygghet som ökar om inte larmet fungerar 

som det ska.  
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Intervjupersonerna uttrycker på flera sätt olika saker som inträffat på boendet med deras make 

eller maka som något märkligt och som tidigare aldrig visat sig i det egna hemmet, vilket 

förmedlades så här: 

”Hon har haft urinvägsinfektion flera gånger sedan hon har flyttat in på 

boendet, hemma hade hon det inte en gång på tre och ett halvt år, därför att jag 

skötte henne. Jag brukar säga till personalen att för mig är det naturligt, jag 

skulle kunna tvätta er varenda en, mellan bena utan att tänka på sex och sånt 

där. Det var en helt naturlig sak att varenda dag, att tvätta henne ordentligt” 

 

Otryggheten kunde också visa sig som där någon berättade att man inte visste hur man skulle 

hantera de nya rutiner som väntade framöver och där julens traditioner inte längre kommer att 

bli som tidigare år. En av de intervjuade beskriver så här:  

”Jag tycker det finns små stunder av avslappning när jag är hemma men 

tankarna finns alltid hos maken, trots att jag vet att han har det bra där på 

särskilda boendet. Nu när julen närmar sig är det jobbigt jag har inte julpyntat 

hemma för jag har ingen lust men har tagit fram julpynt som jag ska ta med till 

maken på boendet. Hur jag ska fira julen vet jag inte heller, en dotter kommer 

hem till jul som bor söderut. Jag tror jag kommer att fira julen på boendet med 

maken, tidigare har man alltid firat julen hemma tillsammans med de barn som 

har funnits hemma då. Nu blir det nya rutiner och traditioner som skapas vid 

olika högtider när maken bor på ett särskilt boende” 

Att släppa taget från att ha ansvaret för sin partners välbefinnande till personalen på boendet 

är att tappa fotfästet för ett tag, man förlorar sin roll och skall försöka hitta en ny roll som 

make/maka till någon som man inte bor tillsammans med. Oron att man på boendet inte skall 

förstå partnern eller att personalen inte följer samma rutiner som man har haft i hemmet. Ofta 

kan den som flyttar till särskilt boende inte föra sin egen talan så bra. Därför blir det partnerns 

uppgift att framföra dennes livshistoria, vanor och ovanor då den som flyttat inte har någon 

möjlighet att uttrycka sig och sina önskningar på grund av sjukdomen. Eftersom den partner 

som bor kvar i hemmet är medveten om detta och även är medveten om partnerns olika behov 

kan man oroa sig och försöka kompensera detta genom att vara på boendet så mycket som 

möjligt för att försäkra sig om att partnern har det så bra som möjligt. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka anhörigas upplevelser av när deras andra partner 

flyttat till ett särskilt boende. Eftersom flytten blivit som en separation mellan makarna och 

som då de inte längre kunde bo tillsammans i deras tidigare gemensamma hem. Genom att 

använda sig av personliga intervjuer i studien, anser vi, att varje enskild persons upplevelser 

av när partnern flyttade till ett särskilt boende, har påverkat deras fortsatta gemensamma liv. 

Intervjuerna gjordes utifrån den anhöriges perspektiv, den som fortfarande bor kvar i det 

gemensamma hemmet.  

 

Studien visar att anhöriga känner mycket sorg och smärta, trots att det kunde ha gått lång tid 

sedan maken eller makan flyttade till särskilt boende. Det som framkom i studien var att 

anhöriga kände en stor sorg över att inte få dela ålderdomen, vardagens rutiner och traditioner 

tillsammans på samma sätt som tidigare.  

Det som kom fram i intervjuerna var att intervjupersonerna beskrev det som en chock när 

deras livspartner drabbades utav sjukdom och när man sedan insåg att man inte längre kunde 

klara av omvårdnaden i det tidigare hemmet. Något som det svåraste var enligt 

intervjupersonerna när man insåg att man tillsammans med sin partner måste ansöka om annat 

boende, då omvårdnads och omsorgsbehovet blev för stort i hemmet. 

 

Edberg (2002) beskriver om olika tillfällen som den anhörige kan drabbas av krisreaktioner. 

Det är i början då symtomen gradvis utvecklas, vid diagnos tillfället och då 

beteendestörningarna inträder. När man som anhörig tvingas söka hjälp utifrån, när partnern 

drabbas av inkontinens, om partnern måste vårdas på sjukhus för annan sjukdom kan det 

också upplevas mycket svårt för den anhörige. Vidare skriver Edberg (2002) att den svåraste 

av alla kriser troligtvis kan uppstår när man som anhörig måste ”släppa taget” och lämna sin 

partner på ett särskilt boende. Bland de sista kriserna som kan uppstå för den anhörige är när 

förmågan att förse sig med mat försvinner för partnern. Där den sista krisen som kan uppstå är 

när döden inträffar och den efterföljande sorgeperioden. Då kan anhöriga uppleva 

anpassningssvårigheter, då de förlorar sin vårdgivarroll och det kan för vissa bli till en akut 

identitetskris. 

 
Innehållet i människans medvetande och hennes jaguppfattning eller självbild bestäms av 

vilken typ av sociala situationer hon ingått i och hur aktörerna i dessa situationer har agerat. 

Genom att i dessa situationer ta de andras roller, har hon lärt sig sina sociala villkor, vad hon 
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kan och inte kan, sina begränsningar och möjligheter och hur andra värderar henne som 

människa. Signifikanta andra inom familjen, i släkten, i kamratgruppen eller 

arbetsgemenskapen kommer att prägla en människas självuppfattning, hennes identitet. Den 

människa som mötts av vänlighet och uppskattning, har en positiv självuppfattning och god 

självtillit. Den människa som mötts av ovänlighet och negativa reaktioner från andra, har en 

negativ självuppfattning och dålig självtillit. Mead (1976) framhåller emellertid att människor 

är ständigt föränderliga. Därför behöver inte en dålig start i livet vara avgörande för en 

människas möjligheter som vuxen.  

 

Trots att skillnaden var stor, i hur länge den andra partnern hade varit på det särskilt boende 

kände alla intervjupersoner en stor sorg. Den tid deras partner hade varit på boendet varierade 

mellan sex månader upp till tre år. Vi tror att det även kunde bero på hur man som anhörig har 

haft möjlighet, att bearbeta den händelse eller separation som flytten inneburit för dem. Vi såg 

skillnader i hur olika man hade bearbetat sorgen beroende på tiden samt om man varit den 

som haft ansvaret för omsorgen av sin partner i det egna hemmet, innan flytten till det 

särskilda boendet. 

 

De som tidigare hade vårdat sin make eller make i hemmet verkade mera till freds med 

boendet och personalen. Vilket man som anhörig bättre kan förstå när man vet att man inte 

längre klar av vården i det egna hemmet. Medan någon av de anhöriga inte har haft möjlighet 

att själv sköta om sin partner i det gemensamma hemmet. På grund av att flytten till särskilt 

boende har skett direkt efter en sjukhusvistelse och den anhörige själv har ett behov av hjälp i 

det dagliga livet. Vår studie visar att dessa anhöriga har haft svårare att bearbeta sorgen 

genom att man inte själv har kunnat hjälpa och ta hand om sin partner i det egna hemmet.  

Anledningen till det tror vi beror på att de anhöriga som tagit hand om sin partner innan 

flytten, har kommit till insikt att det är det enda alternativet som finns. Alla 

intervjupersonerna har beskrivit att sorgen och saknaden fanns, av att livet som pensionär 

tillsammans, inte blev som det var tänkt och det hanterade de anhöriga på olika sätt.  

 

De som hade en god relation till personalen genom sin kommunikation kunde då på ett bättre 

sätt smälta in i den nya boendemiljön. Då man upplevde att man kunde påverka situationen 

för sin partner i omvårdnaden och genom att personalen tog till sig utav partnerns livshistoria 

samt var lyhörd för den anhöriges önskan.   
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Det bara ramlade över en, var en beskrivning av hur chocken gjord den anhörige 

handlingsförlamad, när man insåg att man ensam fick ansvara för det gemensamma hemmets 

egendom. Något som visade sig under intervjuerna var att vi såg skillnader vilka svårigheter 

som man kunde ställas inför, i samband med att partnern flyttade till det särskilda boendet. 

Som kvinna tog man upp om svårigheter när det gällde att ta hand om egendom och ekonomin 

för båda partnerna medan den manliga inte på något sätt berörde ekonomin under intervjun. 

Det kan bero på vilken fördelning man har haft tidigare i sin relation samt vilken fördelning 

av det som man hade i det gemensamma hushållet/hemmet. 

 

De anhöriga försöker bevara det tidigare familjelivet, genom att ta hem partnern till det 

tidigare hemmet, men var oftast beroende av att andra kunde ställa upp då det fanns hinder 

som trappor, tunga lyft. Att vara beroende av andra kunde upplevas som svårt då det 

påverkade relationen till den egna partnern. Det kunde vara behov av hjälp till toaletten eller 

förflyttningshjälp. Vilket leder till att man inte riktigt känner sig privat på boendet utan att 

man är beroende av personalen. Samt att de arbetsrutiner som fanns på boendet gjorde att 

privatlivet kom i kläm dvs. att de anhöriga kände sig illa till mods när personalen 

kommenterade parets relation till varandra, som att man gav varandra en puss och kram eller 

att de kom in med kläder som skulle sättas in i klädskåpet, trots att partnern har besök på 

rummet. Personalens syn på den äldres hem kunde vara mer som en arbetsplats där man 

kunde komma och gå som personalen själv vela. Trots att de anhöriga hade olika relationer till 

personalen på boendena, visar studien att de anhöriga som deltagit är relativt nöjda med 

personalen på det boende där den andra partnern fanns.  

 

Det som kom fram under intervjuerna var att anhöriga hade olika upplevelser av hur man 

uppfattade att personalen såg på den partnern som var kvar i det gemensamma hemmet. Såg 

man på dem som ett gift par som fortfarande hade en relation eller såg man på dem som en 

besökare som kom till deras arbetsplats och inte till sin partners hem. Man beskrev många 

etiska dilemman, som att man inte respekterade att man kunde behöva värna om sitt privatliv, 

även om man hade sin partner på ett särskilt boende. Det kom också upp att det var de små 

detaljerna som anhöriga lade märke till, som att personalen kunde ha glömt att sätta in 

tänderna eller skjortan som var ostruken eller att någon var orakad. De små detaljerna var 

väldigt viktig för den äldres identitet, då man i sitt tidigare liv hade varit väldigt noga som 

person med sitt yttre och därmed är det som kan bekräfta den enskildes identitet. Men även 

hur andra utifrån skulle uppfatta den äldres person. 
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När en äldre person ska flytta in till ett särskilt boende är det viktigt att man bemöter den äldre 

med respekt. För en relation bygger på kommunikation där alla parter skall ha en möjlighet att 

stärka den enskildes identitet och självbestämmande. Som vårdpersonal visar man och 

bekräftar den äldres identitet med handlingar och ord. Finns det ingen respekt vid det första 

mötet blir det svårt att reparera den skadan senare. Då har man genom ett dåligt bemötande 

från personalen gett den äldre signaler om hur man värderar deras liv och åldrandet, genom att 

inte bekräfta dem som enskilda individer.  

 

Att man som personal ger den äldre och deras anhöriga tid och förståelse när det sker en 

inflyttning på boendet. Då paret går igenom en separation när den ena partnern flyttar ifrån 

hemmet och den anhörige bor kvar. Eftersom flytten innebär något mera än att det är en 

person flyttar in på ett särskilt boende, utan det också en anhörig som upplever en slags 

separation då partnern flyttar ifrån hemmet. Personalen bör se på den anhörige och partnern 

utifrån det perspektivet att de är ett par och att båda parterna i relationen berörs av att den ena 

flyttat till ett särskilt boende. Det innebär att man som personal enligt vår uppfattning bör 

stimulera och stödja deras förutsättningar att bibehålla sina relationer.  

 

Vårt förslag på vidare forskning är att titta på hur personalen på särskilda boenden upplever 

och bemöter äkta par som blir särbo när en av makarna flyttar till ett särskilt boende. Hur 

personalen beskriver mötet med den partner av ett par där den ena bor kvar i hemmet och hur 

man som personal ser på det särskilda boendet. Är det ett hem för båda makarna eller en 

arbetsplats där man skall tillgodose omvårdnads och omsorgsbehovet hos dem som bor där?
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      Bilaga 1 

   2006-10-26 

 

Information till dig som är anhörig och har din partner på ett särskilt boende 

Syftet med denna studie är att beskriva anhöriga upplevelser av den separation som uppstår 

när deras partner till följd av ett stort omsorgsbehov flyttar från deras hem till ett särskilt 

boende. Hur upplevde du det när din partner flyttade från er gemensamma bostad till ett 

särskilt boende? 

Vår tanke är att göra personliga intervjuer med anhöriga som har varit med om 

att deras partner flyttat in på ett särskilt boende. Genom anhörigas upplevelser kan vi få en 

beskrivning av deras tankar, funderingar och känslor som de har upplevt i samband med när 

deras partner har flyttat. En anhörig i denna studie kan vara make/maka eller sambo som 

tidigare har levt tillsammans i ett gemensamt hem. Den som väljer att delta i studien behöver 

inte på något sätt berätta om vem partnern är eller namnge vilket särskilt boende det gäller. 

Identitet och vilket boende det rör sig om är inte på något sätt av intresse för oss som ska 

genomföra intervjuerna, utan det som vi vill undersöka är anhörigas egna upplevelser när den 

andra partnern har flyttat till ett särskilt boende på grund av ett ökat omsorgsbehov hos den 

som flyttat till det särskilda boendet. 

Intervjuerna beräknas ta cirka en timme och vår tanke är att använda oss av 

bandspelare för att underlätta den efterkommande sammanställningen av intervjun. 

Intervjumaterialet kommer sedan att analyseras för att komma fram till en tolkning av 

anhörigas upplevelser. Det är endast författarna och handledaren av studien som kommer att 

ta del av intervjuerna och banden avmagnetiseras direkt när studien är godkänd.            

Deltagandet är frivillig och medverkan kan avbrytas när som helst utan att något skäl för detta 

behöver uppges.  

När studiens färdigställts kommer den att finns tillgänglig för allmänheten på 

Universitetsbiblioteket hemsida http://www.ltu.se/depts/lib under länken Universitetets 

publikationer. I den färdiga studien kommer man inte att kunna identifiera något boende, 

kommun eller någons identitet.  

 Vi som tänker genomföra studien är två studenter som går fjärde året på Sociala 

omsorgsprogrammet vid, Luleå tekniska universitet. Vi har under studietidens gång och 

genom att vi har arbetat inom äldreomsorgen kommit att intressera oss för hur anhöriga 
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upplever det när deras partner flyttat in på ett särskilt boende. Under vår utbildning skall vi 

göra ett examensarbete och vi har valt att göra en studie kring anhörigas upplevelser av när 

deras partner flyttat in på ett särskilt boende.  

 

Om det finns intresse av att delta i vår studie eller om du har några tankar eller funderingar, 

kontakta oss för mer information på telefon senast 23 november 2006. 

Ann-Helen Hägg  mobilnummer 070-672 23 67  

Johanna Wäyrynen  mobilnummer 070-319 72 30 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

    

Ann-Helen Hägg  Johanna Wäyrynen  

Stubbvägen 15  Curteliusvägen 6  

98334 Malmberget  982 39 Gällivare  

Mobilnummer 070-672 23 67  Mobilnummer 070-319 72 30 

  

 

 

Handledare: 

Bruno Magnusson 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Telefon (vxl) 0920-49 10 00 
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      Bilaga 2 

   2006-11-15 

 

Får vi intervjua dig? 

Syftet med denna studie är att beskriva anhöriga upplevelser av den separation som uppstår 

när deras partner till följd av ett stort omsorgsbehov flyttar från deras hem till ett särskilt 

boende. Hur upplevde du det när din partner flyttade från er gemensamma bostad till ett 

särskilt boende? 

Vår tanke är att göra personliga intervjuer med anhöriga som har varit med om 

att deras partner flyttat in på ett särskilt boende. Genom anhörigas upplevelser kan vi få en 

beskrivning av deras tankar, funderingar och känslor som de har upplevt i samband med när 

deras partner har flyttat. En anhörig i denna studie kan vara make/maka eller sambo som 

tidigare har levt tillsammans i ett gemensamt hem. Den som väljer att delta i studien behöver 

inte på något sätt berätta om vem partnern är eller namnge vilket särskilt boende det gäller. 

Identitet och vilket boende det rör sig om är inte på något sätt av intresse för oss som ska 

genomföra intervjuerna, utan det som vi vill undersöka är anhörigas egna upplevelser när den 

andra partnern har flyttat till ett särskilt boende på grund av ett ökat omsorgsbehov hos den 

som flyttat till det särskilda boendet. 

Intervjuerna beräknas ta cirka en timme och vår tanke är att använda oss av 

bandspelare för att underlätta den efterkommande sammanställningen av intervjun. 

Intervjumaterialet kommer sedan att analyseras för att komma fram till en tolkning av 

anhörigas upplevelser. Det är endast författarna och handledaren av studien som kommer att 

ta del av intervjuerna och banden avmagnetiseras direkt när studien är godkänd. Deltagandet 

är frivillig och medverkan kan avbrytas när som helst utan att något skäl för detta behöver 

uppges.  

När studiens färdigställts kommer den att finns tillgänglig för allmänheten på 

Universitetsbiblioteket hemsida http://www.ltu.se/depts/lib under länken Universitetets 

publikationer. I den färdiga studien kommer man inte att kunna identifiera något boende, 

kommun eller någons identitet.  

 Vi som tänker genomföra studien är två studenter som går fjärde året på Sociala 

omsorgsprogrammet vid, Luleå Tekniska Universitet. Vi har under studietidens gång och 

genom att vi har arbetat inom äldreomsorgen kommit att intressera oss för hur anhöriga 



 45 

upplever det när deras partner flyttat in på ett särskilt boende. Under vår utbildning skall vi 

göra ett examensarbete och vi har valt att göra en studie kring anhörigas upplevelser av när 

deras partner flyttat in på ett särskilt boende.  

 

Om det finns intresse av att delta i vår studie eller om du har några tankar eller funderingar, 

kontakta oss för mer information på telefon senast 23 november 2006. 

Ann-Helen Hägg  mobilnummer 070-672 23 67  

Johanna Wäyrynen  mobilnummer 070-319 72 30 

 

Med vänlig hälsning 

  

Ann-Helen Hägg och Johanna Wäyrynen  

 

Handledare: 

Bruno Magnusson 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Telefon (vxl) 0920-49 10 00 
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      Bilaga 3 

Intervjuguide      

De övergripande frågorna i vår studie är:  

• Hur beskriver du upplevelserna av att din partnern har flyttat till ett särskilt boende?  

• Hur har eran relationen påverkats av detta?  

• Hur upplever du mötet med det särskilda boendet?  

• Varför flyttade din partnern till ett särskilt boende?   

• Beskriv dina upplevelser som du skulle vilja dela med dig till andra anhöriga i 

liknande situationer som du har erfarenheter utav när din partner flyttade till ett 

särskilt boende? 

Beskriver de anhöriga olika upplevelser beroende på hur länge partnern har varit bosatt inom 

det särskilda boendet. Hur beskriver anhöriga sina upplevelser när man inte kan bo 

tillsammans och vårda sin partner.  

Eventuella följdfrågor som kan uppkomma är:  

• När ägde flytten till det särskilda boendet rum för din partner? 

• Hur upplever du att personalen ser på er relation, är ni som ett par och får du vara 

delaktig i omsorgen?   

• Hur upplever du att man på boendet tar emot och använder din partners livshistoria i 

omsorgen? 

• Hur ofta träffar du din partner som flyttat? 

 
 


