
 

 

 

ENSAM HEMMA  

Min närstående bor på särskilt boende 

ELEONOR ERIKSSON 
ANNA WILHELMSSON 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning 
mot omvårdnad 
Grundnivå 
15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet 
VAE027 

Handledare: Anette Ljungman och Veronica 
Sandqvist 

Examinator: Margareta Asp 
 
Datum: 2017-12-04 

 
 



 

 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning beskriver att vårdarna på det särskilda boendet hade fokus 
på närståendes upplevelser i samband med flytt till särskilt boende. Den närstående hade 
olika upplevelser av flytten, även tiden efter. Upplevelsen skilde sig beroende på om flytten 
var påtvingad eller om flytten genomfördes utifrån den närståendes egna vilja. Syftet: 
Beskriva de anhörigas upplevelser av att sin närstående flyttar till och bor på särskilt boende. 
Metod: kvalitativ litteraturstudie, där elva vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades 
utifrån Juniarti och Evans (2010) beskrivande analysmetod. Resultatet: Visar att en 
förändring skedde i livet för de anhöriga efter den närstående flyttat till särskilt boende. 
Anhöriga upplevde en ambivalens kring flytten och tiden efter flytten, de anhöriga beskrev att 
de förlorat en del av den närstående, samtidigt som de vunnit en ny frihet. Anhöriga 
upplevde ofta sorg och saknad, flera anhöriga upplevde skuld gentemot den närstående. 
Slutsats: Det framkom från resultatet att vårdarna bör uppmärksamma de upplevelser som 
anhöriga kan uppleva och försöka förstå. Genom att vårdarna uppmärksammar dessa 
upplevelser så kan en rakare kommunikation ske. Vårdare kan möjliggöra att god relation 
skapas och anhöriga kan få ett stöd av vårdarna vid flytten av den närstående. 

Nyckelord: anhöriga, ensamhet, kvalitativ litteraturstudie, särskilt boende.   



 

 

ABSTRACT 

Background: previous research shows that the care staff at the service home had focus on 
the next of kin's experiences when the move to the service home went forward. The next of 
kin had different experiences during the move and the time after, the experience differed 
depending on if the move was forced upon them or from their own free will. Aim: To 
describe the experience that relatives have when their next of kin moves to and lives at a 
service home. Method: It is a qualitative literature study, were eleven articles was selected 
and the analysis by using Juniarti and Evans (2010) descriptive analysis method. Results: It 
showed that a change happened in life for the spouses after the next of kin moved to the 
service home. The spouses experienced a ambivalence about the experience around the move 
and the time after the move, the spouses described that they had lost a part of their next of 
kin, and at the same time found a new freedom. Spouses experienced sorrow, loss and a guilt 
to the next of kin. Conclusion: That emerged in the thesis was that the care staff should 
acknowledge the spouses experiences and try to understand the spouses experiences when 
their next of kin moves to a service home. By noticing the experiences that the spouses have 
when their next of kin moves to a service home, the care staff have the possibility to create a 
better relationship and the spouses can get support from the care staff.  

Keywords: loneliness, qualitative literature study, service home, spouses. 
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1 INLEDNING 

Enligt statistiska centralbyrån (2015) har antalet äldre människor ökat globalt, även i 
Sverige, därmed ökar antalet människor som behöver flytta till och bo på särskilt boende. Vid 
tidigare arbete på särskilt boende, även under den verksamhetsförlagda utbildningen på 
Mälardalens Högskola har vi mött anhöriga som uttryckt att de upplevt sig hjälplösa. De har 
haft svårt att komma in i den nya vardagen som uppstått då deras närstående flyttat till och 
bor på särskilt boende. Därför känns det viktigt att beskriva upplevelsen hos de anhöriga som 
uppstår i samband med flytt, även tiden efter flytten. Det utvalda intresseområdet 
“Upplevelsen att som gifta leva åtskilda då maken/makan bor på särskilt boende”, kommer 
ifrån verksamheten på Frustunagården i Gnesta. Vid en flytt till särskilt boende uppstår en 
separation mellan de anhöriga och den närstående som flyttar till och bor på särskilt boende. 
Om vi kan beskriva hur anhöriga upplever en flytt till särskilt boende och även tiden efter 
flytten, kan det göra vårdpersonal medvetna och få kunskap om de anhörigas upplevelser. 
Kunskapen kan göra att flytten blir tryggare både för den närstående som flyttar samt för den 
anhöriga som blir ensam kvar i det som tidigare varit ett gemensamt boende. Denna 
beskrivning behövs för att kunna bemöta anhöriga professionellt. Genom att använda oss av 
tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar är målet att få klarhet i de anhörigas 
upplevelser av att bli ensam kvar i hemmet. 

2 BAKGRUND 

Det som kommer tas upp i bakgrunden är en beskrivning av de definitioner och centrala 
begrepp som kommer användas i examensarbetet samt de kriterier som finns för att den 
närstående ska få flytta in på särskilt boende. Tidigare forskning som beskriver hur vårdarna 
ser på det betydelsefulla mötet och hur en god relation kan skapas. Tidigare forskning kring 
hur den närstående upplever flytten och upplevelsen av att bo på det särskilda boendet tas 
upp i bakgrunden. Det vårdteoretiska perspektivet kommer beskrivas, vårdrelationen utifrån 
Eriksson (2014), vårdlidande utifrån Kasén, Nordman, Lindholm, Eriksson (2008) och 
lidande utifrån Eriksson (2015). Bakgrunden kommer avslutas med en problemformulering. 
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2.1 Definitioner och centrala begrepp 

2.1.1 Anhöriga och närstående 

För att benämna den personen som bor kvar hemma då den närstående flyttar och bor på 
särskilt boende, används begreppet anhöriga. I examensarbetet benämns aldrig andra 
släktingar som anhöriga. Med anhöriga menas endast sammanboende och makar. 

I examensarbetet används benämningen närstående för att beskriva de anhörigas 
närstående. Den närstående är den äldre personen som ska flytta eller har flyttat till särskilt 
boende. Närstående är äldre personer som är 65 år eller äldre, som inte kan bo kvar i sitt hem 
på grund av sjukdom eller ålders problematik.   

2.1.2 Särskilt boende 

I examensarbetet används benämningen särskilt boende. Särskilt boende kan vara 
äldreboende, profilboende eller ett serviceboende. Ett boende med lättåtkomlig service, 
tillgång till omvårdnad och särskilt stöd för äldre sjuka människor vilket även definieras i 
socialtjänstlagen § 5 (SFS 2001:453). Gemensamt för dessa personer är att de behöver stöd i 
vardagen av vårdpersonal. Enligt socialtjänstlagen § 4 (SFS 2001:453) ska äldre människor 
ha rätt till eget boende där de kan känna trygghet och vara självständiga, de ska kunna ha ett 
aktivt och meningsfullt liv i gemenskap av andra. 

2.1.3 Vårdarna 

Vårdarna används som samlingsnamn i examensarbetet för att benämna alla de personer 
som vårdar den närstående personen som flyttar in på eller som bor på det särskilda boendet. 
Personer som vårdar den närstående kan till exempel vara sjuksköterska, undersköterska 
eller vårdbiträde. 

2.2 Kriterier för att flytta till och bo på särskilt boende 
I Sverige är det befolkningen av äldre människor, 65 år eller äldre som ökar mest. Var femte 
person som bodde i Sverige år 2015 var 65 år eller äldre (Statistiska centralbyrån, 2015). 
Enligt socialstyrelsen (2017) bodde 13% av äldre personer över 80 år på särskilt boende. 
Enligt socialstyrelsen (2016) måste en person uppfylla vissa kriterier för att ha rätt att bo på 
särskilt boende i Sverige. Dessa kriterier är att en person ska ha behov av vård, stöd och 
omvårdnad dygnet runt. Att den närstående har omvårdnadsbehov dygnet runt kan innebära 
att anhöriga har stort ansvar för den närståendes omvårdnad redan innan flytt till särskilt 
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boende sker. Det kan påverka upplevelsen för hur anhöriga senare upplever flytten av den 
närstående även tiden efter flytten.  

2.3 Tidigare forskning från ett vårdarperspektiv 
Det har uppstått en global ökning av äldre människor, vilket innebär att det är flera äldre 
människor som har behov av särskilt boende. Detta innebär att det skett en ökning på de krav 
vårdarna har, att hantera det ökade behovet. Tidigare forskning bekräftar att populationen av 
äldre personer inte bara har ökat globalt utan även i Sverige (Ellis & Rawson, 2015; Sainio & 
Hansebo, 2008).  

2.3.1 Det betydelsefulla mötet 

Tidigare forskning visar att det är viktigt för vårdarna att ha kunskap om det första mötet. 
Vårdarna behöver kunskap för att flytten och första mötet ska bli skonsamt och inte upplevas 
som något skrämmande för den närstående som ska flytta till det särskilda boendet. Detta är 
avgörande för att flytten och tiden efter flytten ska bli så bra som möjligt. Även för att under 
längre tid möjliggöra och upprätthålla fortsatt god relation mellan vårdarna och den 
närstående som flyttar till särskilt boende. Tidigare forskning visar att det tagits fram 
strategier för att göra flytten till särskilt boende så skonsam som möjlig för den närstående 
som flyttar. Ett gott och varmt välkomnande från vårdarna, där den nyinflyttade närstående 
direkt presenteras och bjuds in till olika aktiviteter tillsammans med andra människor som 
bor på det särskilda boendet har gett gott resultat. Att vårdarna trivs med sitt arbete och ser 
ett nöje i att arbeta på det särskilda boendet, ökar trivseln och skapar upplevelse av trygghet 
för den närstående. Tid beskrivs som avgörande för att det goda välkomnande ska kunna ske, 
detta upplever dock vårdarna som ett problem. Att tiden inte räcker till för att skapa ett gott 
välkomnande, även tid för det första mötet och den första tiden på det särskilda boendet. 
Vilket är avgörande för hur den nyinflyttade närstående ska trivas på det särskilda boendet 
(Brandburg et al., 2013; Borgström Bolmsjö et al., 2015; Ellis & Rawson, 2015).  

2.3.2 En god relation 

Goda relationer är viktigt i vården generellt. Har den närstående som bor på särskilt boende 
och vårdarna en bra vårdrelation ökar chanserna för att uppleva tillit och att uppleva sig 
sedd. Att få den närstående att uppleva trygghet är viktigt för att flytten och vistelsen på det 
särskilda boendet ska upplevas positiv. Om den närstående som flyttar till särskilt boende 
inte upplever trygghet i sin omgivning kan den uppleva att sin egen kontroll förloras. I det 
dagliga livet på det särskilda boendet har vårdrelationen mellan vårdarna och den närstående 
som bor på det särskilda boendet stor betydelse för hur den ska trivas. Om vårdarna bemöter 
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den närstående med vänskap, respekt och låter de ta tiden de behöver ses det positivt och en 
grund har lagts för att skapa en god relation i vården. Relationen som den närstående på 
särskilt boende har till deras anhöriga är minst lika viktig. Det kan hjälpa till att stärka 
relationen mellan vårdarna och den närstående som bor på det särskilda boendet. Genom att 
vårdarna kan ha god kommunikation med de anhöriga skapas en god relation mellan 
vårdarna och den närstående som bor på särskilt boende. Kommunikationen är viktig för den 
närstående, de anhöriga och vårdarna (Boström et al., 2016; Eldh et al., 2016; Forsgren et al., 
2016).  

Vårdarna skapar oftast starkare relation till vissa av de närstående på det särskilda boendet 
och kan uppmärksamma att det finns en saknad efter sitt tidigare liv. Den närstående som 
bor på särskilt boende beskriver saknad efter sina anhöriga, trots att de ofta kommer på 
besök. Den närstående på det särskilda boendet beskriver saknaden av friheten. Vårdarna 
upplever sitt arbete som givande och försöker finnas där så mycket som tiden räcker till för 
att stilla den ensamhet som den närstående upplever på det särskilda boendet (Eldh et al., 
2016; Ellis & Rawson, 2015). 

2.4 Tidigare forskning från den närståendes perspektiv 
För den närstående innebär flytten en omställning av livssituationen, anledningen till flytten 
är nedsatt fysisk, psykisk eller social förmåga. Flytten beror på att den nuvarande situationen 
i det egna hemmet inte längre är hållbar, ett ökat behov av stöd i vardagen uppstår, det kan 
ske succesivt eller uppstå akut. Vid akut försämring är det vanligt att flytten upplevs 
påtvingad och inte genom ett frivilligt val den närstående gjort av egen fria vilja. Det är 
vanligt att en flytt sker medan den närstående som ska flytta har en negativ inställning. Det 
kan vara den närstående själv som upplever att vardagen blir för svår i hemmet eller att de 
anhöriga anser att det finns ett problem i den nuvarande hemsituationen och flytt till ett 
särskilt boende är det enda alternativet (Brandburg et al., 2013; Sainio & Hansebo, 2008). 

2.4.1 Flytten till särskilt boende 

När beslutet att flytta till särskilt boende fattas, väcks upplevelser hos både den närstående 
som flyttar och hos de anhöriga. Utifrån den närståendes perspektiv beskrivs en upplevelse 
av nedsatt självständighet som visar sig på olika sätt, hur den förlorade självständigheten 
hanteras beror på den närståendes egen självbild. Det är vanligt att den närstående upplever 
ensamhet, förlust av autonomi och tristess, när de flyttar till och bor på särskilt boende. Att 
vara beroende av andra för att klara vardagliga saker skapar lidande hos den närstående som 
flyttar till och bor på det särskilda boendet. Samtidigt upplever den närstående som bor på 
det särskilda boendet en trygghet av att vårdarna finns i närheten om de skulle behöva stöd 
eller hjälp. Upplevelserna hos den närstående varierar dock och deras egna inställning till 
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flytten påverkar hur flytten upplevs, framförallt inställningen före flytten sker har stor 
betydelse. Om den närstående som ska flytta har varit med att fatta beslutet om flytt, blir 
övergången till särskilt boende mindre påfrestande än om flytten upplevs som tvång eller 
påtryckning från någon annan (Boström et al., 2016; Brandburg et al., 2013; Cooney, 2010; 
Österlind et al., 2016). Om närstående som ska flytta till särskilt boende är tillfreds med 
flytten, och som upplever sig nöjda med livet på det särskilda boendet även efter flytten 
berättar de närstående att det ofta beror på det goda bemötandet från vårdarna. En god 
relation till vårdarna anses viktigt för att uppleva en trygghet i flytten och i vardagen på det 
särskilda boendet. Att ha vårdarna att vända sig till och som alltid finns där ger en upplevelse 
av trygghet (Andersson et al., 2007; Brandburg et al., 2013; Cooney, 2010; Sainio & Hansebo, 
2008).  

2.4.2 Att bo på särskilt boende 

För den närstående som bor på särskilt boende finns en strävan att uppleva trygghet, de vill 
ha ett hem som upplevs kärvänligt och tryggt. Den närstående som bor på särskilt boende 
anser att detta växer fram. En tid efter flytten kan den närstående uppleva det särskilda 
boendet mer som ett hem. Det är svårt för den närstående som bor på det särskilda boendet 
att uppleva sig riktigt hemma, på grund av de strikta reglerna och rutinerna som finns på det 
särskilda boendet. Strikta regler och rutiner bidrar till en förlust av privatliv och 
självständighet. Den närstående anser att relationen till de anhöriga är viktig, anhöriga 
upplevs vara ett stort stöd för den närstående. Att få kontinuerliga besök av anhöriga lyfter 
humöret och ger den närstående en påminnelse från omvärlden och tiden innan det särskilda 
boendet (Brandburg et al., 2013; Cooney, 2010).  

Flera närstående som bor på det särskilda boendet vantrivs, de upplever att aktiviteter blir 
påtvingade och en upplevelse att vara fängslad beskrivs. Att uppleva tristess är en 
återkommande upplevelse som den närstående på det särskilda boendet upplever och 
beskriver, att dagarna består av att äta och sova. Det som bryter tristessen är att få besök från 
de anhöriga. Den närstående som bor på det särskilda boendet beskriver att en god och nära 
relation till vårdarna är en viktig faktor för att uppleva trivsel och en förutsättning för bo på 
det särskilda boendet (Andersson et al., 2007; Cooney, 2010; Sainio & Hansebo, 2008; 
Österlind et al., 2016).  

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 
Fokus i examensarbetet har legat på vårdrelationen och lidande. Erikssons (2014) 
beskrivning av vårdrelationen kommer att tas upp och beskrivas. Även Kasén, Nordman, 
Lindholm och Eriksson (2008) beskrivning av vårdlidande kommer att beskrivas och till sist 
Eriksson (2015) teori om lidande. 
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2.5.1 Vårdrelationen 

I bakgrunden på examensarbetet beskrivs relationen mellan den närstående och anhöriga 
och mellan den närstående och vårdarna. Relationen beskrivs som avgörande för hur tiden 
på det särskilda boendet ska upplevas för den närstående. I och med att fokus läggs på 
relationer kommer Erikssons (2014) beskrivning av vårdrelationen att användas. 
Vårdrelationen är grunden för själva vårdandet, det är en relation mellan vårdarna och 
patienterna. Eriksson beskriver att en god vårdrelation utgår från människans 
medmänsklighet. Att som vårdare besitta kunskaper som medlidande och barmhärtighet 
lägger en grund för att skapa en god vårdrelation. Eriksson beskriver människan som en 
helhet, dit räknas kroppen, själen och anden hos varje individ. Genom att vårdarna tar 
tillvara på detta helhetsperspektiv i sitt vårdande kan en god vårdrelation uppstå. Kasén et 
al., (2008) menar att om vårdarna inte reflekterar över vårdrelationen kan ett vårdlidande 
uppstå. 

2.5.2 Lidande 

Lidandet blev synligt i bakgrunden hos den närstående, med lidandet i fokus under 
examensarbetet kommer olika perspektiv av lidande att tas upp. Kasén et al., (2008) menar 
att en form av lidande har tagit form på vårdanstalter, ett lidande som uppkommer då 
patienten upplever sig kränkt eller att vård sker utan att patienten själv kan styra över något. 
Detta lidande benämns som vårdlidande och kan uppkomma på olika sätt inom vården. 
Vårdlidande beskrivs av Eriksson (2015) som sammanfattar vårdlidandet i fyra övergripande 
kategorier, kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och till 
sist utebliven vård. 

Enligt Eriksson (2015) är lidandet unikt för varje människa. Lidandet beskrivs som en plåga, 
vånda, smärta eller ett kval som en människa utsätts för. Nu i modern tid förknippas lidandet 
ofta med sjukdomsdiagnos eller kroppslig smärta. Eriksson beskriver fyra dimensioner av 
lidande, den första dimensionen som beskrivs är att lidandet är något negativt och ont. Den 
andra dimensionen beskrivs som ett lidande som människan måste leva med. Den tredje 
dimensionen beskrivs som att lidandet är en kamp mellan det goda och det onda och den 
fjärde dimensionen beskrivs som något konstruktivt eller meningsbärande, som en 
försoning.  Lidande kan visa sig genom att ha sympati för någon annan person och kan då 
beskrivas som ett medlidande. Eriksson beskriver att vara ensam, att inte vara med i en 
gemenskap kan skapa ett lidande hos människan. Människor kan uppleva en ensamhet trots 
att de är omringade av andra människor, det kan bero på att människan inte upplever sig 
vara en del av tillvaron. Eriksson beskriver att ensamheten kan leda till ett lidande som är 
svårt att komma ifrån. 

Eriksson (2015) beskriver ytterligare ett lidande begrepp, livslidande. Ett lidande som kan 
uppkomma vid sjukdom, ohälsa eller i en situation som påverkar hela människan och dennes 
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hela livssituation. Livslidande är ett lidande som kan uppkomma när som helst under livets 
gång. En hastig förändring i livet eller en påtvingad förändring i människors liv och 
livssituation kan skapa ett livslidande. Ofta behövs då mera tid för att kunna hitta ny mening 
i livet och med den livssituationen som på ett eller annat sätt förändrats. 

2.6  Problemformulering 
Tidigare forskning visar att när den närstående flyttar till särskilt boende, finns det i många 
fall anhöriga som står bredvid den närstående. Det är inte bara den närstående som påverkas 
av flytten, även de anhöriga påverkas av flytten och förändringen som sker. Enligt tidigare 
forskning har vårdarna fokus på den närstående som flyttar in på det särskilda boendet. 
Tidigare forskning beskriver att beslutet om att den närstående behöver flytta fattas 
vanligtvis av de anhöriga som inte längre orkar med vardagen i hemmet. Detta kan leda till 
att de anhöriga får bära en tung börda. Flytten till särskilt boende skapar ett lidande för den 
närstående, även för de anhöriga. När förändringen sker för de anhöriga när den närstående 
flyttar, hamnar vårdarnas fokus på den närstående. Förutsättningen för att skapa en god 
relation mellan anhöriga och vårdarna ökar genom att vårdarna får en ökad förståelse av 
upplevelsen och förändringen som de anhöriga går igenom. Genom att beskriva de 
upplevelser som uppstår hos de anhöriga, ökar möjligheterna att skapa en ökad kunskap och 
förståelse av upplevelsen som de anhöriga går igenom. Genom att använda forskning i form 
av vetenskapliga artiklar är målet att få klarhet och beskriva de anhörigas upplevelser av att 
sin närstående flyttar till och bor på särskilt boende.  

3 SYFTE 

Beskriva de anhörigas upplevelser av att sin närstående flyttar till och bor på särskilt boende. 

4 METOD 

Examensarbetet är en systematisk litteraturstudie av Juniarti och Evans (2010) beskrivande 
analysmetod, resultatet bygger på analys av elva kvalitativa bearbetade vetenskapliga 
artiklar. En systematisk litteraturstudie utgår från primärkällor, vilket innebär att artikeln är 
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skriven av den personen som har utfört undersökningen (Axelsson, 2012). Genom att göra en 
kvalitativ studie skapas en fördjupad förståelse om människors upplevelser och situationer, 
erfarenheter och förväntningar blir tydligare. Genom att göra en sammanställning av de 
granskade artiklarna som har samlats in finns kunskap att hämta. Kunskapen kan användas 
för vägledning i kommande vårdsituationer (Segesten, 2012). I avsnittet metod kommer en 
beskrivning av urval och datainsamling, samt dataanalysen. Etiska överväganden tas upp 
längst ner i avsnittet. 

4.1 Urval och datainsamling 
Examensarbetet utgår ifrån Juniarti och Evans (2010) beskrivning av en systematisk 
litteraturstudie, vilken kommer att användas i dataanalysen. Anledningen till valet av 
Juniarti och Evans beskrivande analysmetod är att det ger en tydlig bild av innehållet, en 
ytterst liten omtolkning kan ske. En insamling av datamaterial sker, baserade på bestämda 
urvalskriterier och efter de inklusions respektive exklusionskriterier som valts. 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att de skulle vara referentgranskade, 
ha en kvalitativ metod, tydliga etiska överväganden och att forskningen som genomförts i de 
utvalda artiklarna ska ha sitt ursprung ur västerländsk kultur, forskningen ska vara 
överförbar till vårt svenska vårdsystem. Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. 
Artiklarna ska innehålla de anhörigas upplevelser vid flytt av sin närstående till särskilt 
boende. Ingen skillnad har gjorts av vilken typ av boende den närstående flyttade till och 
bodde på, det kan vara äldreboende, serviceboende eller profilboende som tillsammans går 
under benämningen särskilt boende. För att artiklarna skulle inkluderas skulle den 
närstående som flyttar till och bor på särskilt boende vara 65 år eller äldre.  

Exklusionskriterier var artiklarna som utgick från den närståendes eller vårdarnas 
perspektiv. Länder där vårdkulturen skiljer sig från den västerländska kulturen exkluderades. 
Artiklarna som inte var referentgranskade och som var skrivna på andra språk än svenska 
och engelska exkluderades. Om den närstående på det särskilda boendet var under 65 år 
exkkluderades dessa. Många artiklar exkluderades direkt genom att läsa titeln, det visade sig 
ofta redan i titeln från vilket perspektiv upplevelsen av flytten beskrivits. När titeln på 
artikeln verkade intressant för examensarbetet, lästes abstrakten. Flera artiklar valdes bort 
eftersom de inte kunde svara på syftet i examensarbetet. 

Databaser för att söka efter vetenskapliga artiklar har varit Cinahl Plus och Google Scholar, 
de valdes för att de kan erbjuda ett brett utbud av vetenskapliga artiklar. Även andra 
databaser användes för att söka vetenskapliga artiklar, inga artiklar valdes från dessa 
databaser därför artiklarna som hittades där inte följde inklusionskriterierna Ett urval av 
sökorden som använts vid databassökningarna har varit spouse, nursing home, care home, 
change och live. Valet av sökord utformades för att hitta artiklar där anhöriga beskriver 
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upplevelsen av att ens närstående flyttar till och bor på särskilt boende. Sökorden visas mer 
utförligt i sökmatrisen (Bilaga A). I databasen Cinahl Plus separerades sökorden med AND 
för att hitta artiklar där alla sökorden var representerade. I databasen Google Scholar 
användes allintitle för att få en begränsning av sökningen. En översikt av artiklarna som valts 
visas i artikelmatrisen (Bilaga B). Sökningen av artiklarna gick tillbaka till år 2000. 
Sökningen började med en fem års intervall, av antalet artiklar som hittades var det inte 
tillräckligt många som svarade på syftet. Valet gjordes då att gå längre bak i tiden. Efter 
sökningen av artiklar från 2013 och framåt, gjordes sökningar från 2000 och framåt. De 
utvalda artiklarna som är äldre än 2013 valdes trots att de är äldre än fem år, på grund av att 
de svarade på syftet i examensarbetet. Efter en jämförelse av resultaten i de äldre artiklarna 
och de nya artiklarna visade det att resultaten i de äldre artiklarna överensstämmer med de 
nyare artiklarna. Detta visar att ingen större förändring av upplevelser hos anhöriga som har 
närstående som flyttar till eller bor på särskilda boenden har skett.  

Tabell 1. Exempel på sökmatris 

Nr. 
artikel 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 

1 & 2. CINAHL 
Plus 

couple AND live AND 
nursing home 

Referentgranskat, årtal 
2000–2017, engelska, 
tillgängliga referenser, ålder 
65+ 

7 2 valda 

4. Google 
Scholar 

spouse in nursing home Markerade allintitle, årtal 
2000–2017 

7 1 vald 

5. Google 
Scholar 

spouse care home Markerade allintitle, årtal 
2000–2017 

10 1 vald 

 
Innan dataanalysen påbörjas kommer en kvalitetsgranskning av de valda vetenskapliga 
artiklarna utföras enligt Friberg (2012). Kvalitetsgranskningens frågor kommer från Friberg 
(2012) som tar upp 14 kvalitetsgranskningsfrågor. Examensarbetet utgår ifrån Juniarti och 
Evans (2010) beskrivande analysmetod, analysmetoden delas upp i tre steg. I det första 
steget identifieras nyckelfynden, genom att läsa artikeln flera gånger, så att innehållet 
verkligen träder fram. Nyckelfynden kan vara en eller flera meningar som svarar på syftet 
utifrån artiklarnas resultat. Andra steget i analysmodellen är att sammanställa de utvalda 
studiernas teman samt subteman. Detta görs genom att gruppera nyckelfynden utifrån 
likheter och skillnader, utifrån likheter och skillnader bildas teman med respektive 
subteman, vilket ger en djupare förståelse av fenomenet. I det tredje steget beskrivs 
fenomenet utifrån de teman och respektive subteman som tagits fram. 
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4.2 Dataanalys 
Vetenskapliga artiklar söktes fram efter de urvalskriterier som beskrivits under urval och 
datainsamling, elva vetenskapliga artiklar valdes och de kvalitetsgranskades utifrån Friberg 
(2012). Tio frågor valdes ut av 14 som bifogas i Bilaga C. Fyra frågor valdes bort i 
kvalitetsgranskningen de upplevdes inte relevanta för examensarbetets omfattning och 
utformning. Kvalitetsgranskningens frågor har omformulerats för att kunna besvaras med ett 
ja eller ett nej, för att förtydliga poängsättningen. Varje artikel graderades med poäng, fråga 
som besvaras med ett ja gav en poäng om svaret blev nej, gavs noll poäng. De vetenskapliga 
artiklarna delades in som svaga, medel och höga i kvalitetsgranskningen och redovisas i 
Bilaga B. Av de utvalda artiklarna fick en vetenskaplig artikel medel kvalitet, endast en poäng 
från hög kvalitet, de andra tio artiklarna fick en hög kvalitet. Av elva vetenskapliga artiklar 
var en redan skriven på svenska, de andra vetenskapliga artiklarna översattes från engelska 
till svenska för att innebörden skulle förtydligas, vilket gjordes textnära för att undvika 
omtolkningar. 

Dataanalysen genomfördes genom Juniarti och Evans (2010) beskrivande analysmetod, 
under urval och datainsamling beskrivs de tre stegen utförligt. I första steget av analysen 
lästes de utvalda artiklarna av båda skribenterna var för sig flera gånger och vid flera 
tillfällen, för att innehållet i de utvalda artiklarna skulle träda fram. Sedan diskuterades 
innehållet i artiklarna tillsammans så att en enighet bildades. Meningar som var betydande 
och svarade på syftet valdes ut tillsammans och gul markerades elektroniskt i artiklarna. 
Dessa kom att användas som nyckelfynd, 77 nyckelfynd valdes ut totalt. Nyckelfynden sattes 
in i en tabell i ett elektroniskt dokument, för att få en överblick över nyckelfynden.  

I andra steget av analysen strukturerades nyckelfynden från de elva artiklarna upp i tabellen, 
där jämfördes likheter och olikheter mellan nyckelfynden, för att få fram teman och 
subteman. Tre teman identifierades; leva i ensamhet, en pågående förändring och att svika 
den närstående. Utifrån dessa tre teman identifierades två till tre subteman i varje tema. 
Teman och subteman sattes in i tabellen med nyckelfynden. Exempel på nyckelfynd, teman 
och subteman finns i Tabell 2. Teman och subteman granskades noggrant tillsammans för att 
se sammanhangen. I det tredje steget jämfördes teman och subteman med de utvalda 
artiklarna för att säkert stödja de fenomen som hittats i artiklarna. Teman som hittades i 
dataanalysen användes till rubriker i resultatet och subteman användes som underrubriker 
under varje tema i resultatet.   
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Tabell 2. Exempel på nyckelfynd 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Adapting to the new life situation was about 
accepting and realizing that they were alone. 

  Saknaden av den 
närstående 
 

Feelings of powerlessness often coincided 
with the emptiness that spouses felt at the loss of 
their lifelong partner. 

 
Leva i ensamhet 

Leva kvar i det tidigare 
gemensamma hemmet  
 
 

The participants described how the separation 
from their loved one resulted in social isolation. 

 

 
Fortsätta med samma 
rutiner 

 

4.3 Etiska överväganden 
I alla studier där människor är deltagare måste de etiska aspekterna ses över ordentligt. 
Godkännanden ska ges av personerna som kommer medverka i studierna, samt att ett 
godkännande av olika etiska kommittéer måste ges (Polit & Beck, 2012). De vetenskapliga 
artiklar som valts ut till examensarbetet har fått etiskt godkännande för sina studier från den 
etiska kommitté som berör deras valda område. När granskningen av de utvalda 
vetenskapliga artiklarna gjorts, har inget förvrängts, kopierats eller förfalskats utan utgått 
ifrån det ursprungliga innehållet. De vetenskapliga artiklarna har översatts från engelska till 
svenska, detta har gjorts textnära och med noggrannhet så att innehållet inte har förvrängts. 
Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att referenser hanteras på ett korrekt vis för att 
förhindra plagiat. Vilket har följts i examensarbetet för att förhindra risken för plagiat. Det är 
viktigt att följa god forsknings- och dokumentation sed när vetenskapliga artiklar ska 
användas i examensarbetet för att ingen oredlighet ska ske (Codex - regler och riktlinjer för 
forskning, 2017). 
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5 RESULTAT 

Dataanalysen som genomfördes utifrån Juniarti och Evans (2010) beskrivande analysmetod 
ledde fram till tre teman, och till varje tema framkom två till tre subteman, som också 
kommer att staplas upp som underrubriker i texten nedan. De tre teman som framkom från 
dataanalysen är; leva i ensamhet, en pågående förändring och att svika den närstående. I 
Tabell 3 visas en resultatöversikt med de teman och subteman som kommer att beskrivas i 
texten nedan.   

Tabell 3. Resultatöversikt 

Tema Subtema 

 
Leva i ensamhet 

● Saknaden av den närstående 
● Leva kvar i det tidigare gemensamma 

hemmet 
● Fortsätta med samma rutiner 

 
En pågående förändring 

● Bevara relationen 
● Hitta nya rutiner 
● Delaktighet i vården 

 
Att svika den närstående 

● Skuld över att uppleva lycka 
● En upplevelse av misslyckande 

 

5.1     Leva i ensamhet 
En gemensam beskrivning som framkom i alla elva utvalda vetenskapliga artiklarna var att 
de anhöriga som har en närstående som bor på särskilt boende upplever ensamhet, en 
ensamhet som beskrivs som ett tomrum, saknad och sorg. Att sitta ensam vid matbordet och 
inte längre ha den närstående där att prata och äta tillsammans med, gjorde att ensamheten 
blev särskilt påtaglig. Även i andra vardagliga situationer blev ensamheten extra tydlig 
(Høgsnes et al., 2014; Lundh et al., 2000; Martin et al., 2008; Ryan & Scullion, 2000). 
Underrubrikerna nedan är subteman till leva i ensamhet och framkom genom dataanalysen, 
dessa är; saknaden av den närstående, att leva kvar i det tidigare gemensamma hemmet och 
fortsätta med samma rutiner.  

5.1.1 Saknaden av den närstående 

När den närstående flyttar från hemmet till särskilt boende sker en separation mellan de 
anhöriga och närstående, saknaden av den närstående blev stor hos anhöriga. Anhöriga 
beskriver separationen som en isolering, isolering från det sociala livet. Det beskrevs som en 
förlust av social samvaro i vardagen med den närstående, och saknaden av den närstående 
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blev påtaglig. Vardagliga aktiviteter som tidigare genomförts tillsammans med den 
närstående gjorde att saknaden av den närstående blev väldigt tydlig. Anhöriga använde 
tiden hos den närstående till att prata gamla minnen och försöka göra aktiviteter de tidigare 
gjort hemma, detta minskade saknaden av den närstående. Anhöriga ansåg att deras saknad 
och ensamhet inte uppmärksammades av omgivningen och att ingen riktigt förstod de 
upplevelser som de anhöriga hade. Anhöriga upplevde att ingen förstod hur jobbig 
ensamheten var och hur stor saknaden av den närstående var (Førsund et al., 2014; Førsund 
et al., 2016; Martin et al., 2008; Sandberg et al., 2001; Seiger Cronfalk et al., 2017). Det var 
anhöriga som redan innan den närstående flyttat till det särskilda boendet som upplevde 
saknad efter den närstående, den närståendes sjukdom eller ålders problematik gjorde att 
saknaden redan fanns där. När flytten blev av kom saknaden av den närstående på nytt, fast 
starkare, då den riktiga separationen blev tydlig (Høgsnes et al., 2014; Lundh et al., 2000; 
Mullin et al., 2011). “Loneliness in the spousal relationship was another subject that was 
described by the spouses” (Høgsnes, Melin-Johanssona, Norberghb, & Danielson, 2014, 
p.156). För att minska saknaden av den närstående var det många anhöriga som använde det 
särskilda boendet som sitt sociala umgänge. Anhöriga ändrade sina rutiner för att kunna 
tillbringa timmar tillsammans med den närstående, det stillade en del av saknaden av den 
närstående. Kontinuerliga besök hos den närstående gjorde att de anhöriga fick inblick i den 
närståendes vardag. Det ledde till att saknaden upplevdes lite mer uthärdlig. Livet för de 
anhöriga förändrades, de anhöriga var tvungna att ta hand om allt i hemmet ensam 
(Andersson et al., 2007; Braithwaite, 2002; Martin et al., 2008). 

5.1.2 Leva kvar i det tidigare gemensamma hemmet 

När de anhöriga var själva i det tidigare gemensamma hemmet var ensamheten stor, behöva 
äta måltider ensam och inte kunna höra den närstående i hemmet, tystnaden gjorde att 
upplevelsen av ensamhet ökade. Att leva kvar i det tidigare gemensamma hemmet gjorde att 
anhöriga ständigt blev påminda om tiden när den närstående fortfarande bodde kvar i 
hemmet. “However, their homes constantly reminded them that they were alone” (Førsund, 
Skovdahl, Kiik, & Ytrehus, 2014, p.126). Att varje dag se något i hemmet som den närstående 
spenderat mycket tid i eller vid var en svår upplevelse för de anhöriga. Leva kvar i det tidigare 
gemensamma hemmet var väldigt krävande för de anhöriga, att sköta hushållssysslor 
självständigt och hela tiden uppleva saknad efter den närstående (Førsund et al., 2014; 
Martin et al., 2008; Sandberg et al., 2001). Leva kvar i det tidigare gemensamma hemmet var 
viktigt för de anhöriga, flytta till annan plats var otänkbart på grund av att det tidigare 
gemensamma hemmet hade minnen av den närstående. Anhöriga ansåg det viktigt att det 
tidigare gemensamma hemmet såg ut som förut, att ingen förändring skulle ske. Detta för att 
behålla delar av det förflutna och minnena från tiden den närstående och de anhöriga 
fortfarande delade boende tillsammans (Førsund et al., 2014; Høgsnes et al., 2014). Leva 
kvar i det tidigare gemensamma hemmet skapade upplevelse av isolering, anhöriga upplevde 
att de var fast i hemmet. Utan den närstående kvar i det gemensamma hemmet, upplevde 
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anhöriga att de föredrog att stanna hemma istället för att gå på aktiviteter. Genom att de 
anhöriga valde att leva kvar i det tidigare gemensamma hemmet kunde de behålla minnen av 
den närstående, vilket gjorde att flera anhöriga valde att stanna hemma mycket (Høgsnes et 
al., 2014; Martin et al., 2008; Sandberg et al., 2001). 

5.1.3 Fortsätta med samma rutiner 

Anhöriga ville fortsätta med samma rutiner som de haft i sitt gemensamma hem med den 
närstående som flyttat och bor på det särskilda boendet. Däremot ansåg flera anhöriga att 
detta förhindrades av vårdarna på det särskilda boendet, som hade speciella regler och 
rutiner. Vårdarna ansåg det viktigare än anhörigas önskan att fortsätta sina rutiner med den 
närstående. De anhöriga och vårdarna på det särskilda boendet försökte kompromissa för att 
de anhöriga skulle få fortsätta med samma rutiner de tidigare haft tillsammans med den 
närstående. Detta var en växande och pågående process som skedde under tid. Genom att 
fortsätta göra saker tillsammans med den närstående på det särskilda boendet så fick 
anhöriga en upplevelse av samhörighet med den närstående (Førsund et al., 2014; Martin et 
al., 2008; Sandberg et al., 2001).  

Anhöriga kunde uppleva ny frihet och fortsätta med samma rutiner som innan deras 
närstående flyttat och tappat förmågan att genomföra dessa aktiviteter tillsammans som 
tidigare. Anhöriga beskrev att de kunde träffa vänner och på så sätt fortsätta med samma 
rutiner. Att fortsätta med samma rutiner som innan den närstående flyttat var viktigt för de 
anhöriga, det kunde vara enklare saker som att mata fåglar i parken eller gå till kyrkan. Trots 
att anhöriga fortsatte med samma rutiner som förut så var det inte alltid glädje i det, vissa 
upplevde sorg i att utföra samma rutiner som de anhöriga haft tillsammans med den 
närstående. Vissa anhöriga hade svårt att sova och upplevde ensamhet i att fortsätta med 
samma rutiner som de gjort med den närstående (Braithwaite, 2002; Høgsnes et al., 2014; 
Lundh et al., 2000).  

Om de anhöriga kunde fortsätta med samma rutiner tillsammans med den närstående som 
de haft innan flytten till särskilt boende kunde deras relation bevaras. De anhöriga ville 
fortsätta vara ett par trots att de inte längre bodde tillsammans med sin närstående. För att 
fortsätta med samma rutiner som innan blev det många inplanerade besök till den 
närstående på det särskilda boendet. Detta gjorde att andra aktiviteter i de anhörigas liv blev 
åsidosatt (Førsund et al., 2016; Martin et al., 2008; Mullin et al., 2011). “Most participants 
described ways in which they made sacrifices for their loved ones. There was no regret in 
making sacrifices, there seemed to be a sense of satisfaction in doing so” (Martin, Miranda, & 
Bean, 2008, p.52). Besöken till den närstående var viktiga och betydelsefulla, både för den 
närstående och för de anhöriga. De anhöriga upplevde ingen belastning av besöken. Att träffa 
vänner och andra familjemedlemmar upplevdes inte lika viktigt som att få vara med den 
närstående och att kunna fortsätta med samma rutiner som innan flytten till särskilt boende. 
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Anhöriga ansåg att stödet de fick av vänner och andra familjemedlemmar var betydelsefullt 
(Førsund et al., 2014; Lundh et al., 2000; Martin et al., 2008). 

5.2     En pågående förändring  
Anhöriga önskade att allt skulle vara som tidigare, innan deras närstående flyttat till särskilt 
boende. När den närstående inte längre bor hemma och livet inte längre är som det brukar, 
uppstår en förändring. Rutiner som tidigare funnits i vardagen ruckas och ser inte likadana 
ut längre. Anhöriga beskrev att det skedde en stor förändring i deras äktenskap efter att den 
närstående flyttat, en anledning till detta var att kommunikationen mellan anhöriga och 
närstående blivit förändrad sedan flytten till särskilt boende (Førsund et al., 2014; Lundh et 
al., 2000; Martin et al., 2008; Sandberg et al., 2001). En pågående förändring var ett av de 
tre teman som framkom i analysen, tre subteman identifierades, bevara relationen, hitta nya 
rutiner och delaktighet i vården.  

5.2.1 Bevara relationen 

Genom att delta i vården blev de anhöriga en del av den närståendes vardag och då kunde 
relationen till den närstående bevaras. Att vara deltagande i vården betydde inte bara att de 
anhöriga själv vårdade den närstående som bor på det särskilda boendet. Att ha en god 
kommunikation med vårdarna om den närståendes behov var betydande för att bevara 
relationen (Mullin et al., 2011; Sandberg et al., 2001). Anhöriga upplevde att de fortfarande 
hade starka känslor för den närstående. “Despite the experience of losing their partner, they 
still felt like they were in love and had emotional feelings for their partner” (Førsund, 
Skovdahl, Kiik, & Ytrehus, 2014, p.126). Genom att de anhöriga gjorde täta och planerade 
besök hos den närstående på det särskilda boendet kunde relationen bevaras. De spelade 
spel, tittade på gamla fotografier av familj och vänner, pratade gemensamma minnen 
tillsammans vilket bevarade relationen mellan de anhöriga och den närstående på det 
särskilda boendet. Den lilla privata tid som de anhöriga kunde få tillsammans med den 
närstående som bor på det särskilda boendet var betydelsefullt för att bevara relationen. Att 
kramas och pussas eller att hålla handen var betydelsefullt för de anhöriga för att bevara 
relationen som de hade tillsammans. Det skilde sig från olika anhöriga hur deras relation var 
till den närstående på det särskilda boendet. Vissa anhöriga kunde bevara relationen som den 
var innan, där en intimare relation fanns, andra anhöriga tappade denna intima relation och 
upplevde det var svårare att bevara relationen (Braithwaite, 2002; Førsund et al., 2016; 
Lundh et al., 2000; Martin et al., 2008).  
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5.2.2 Hitta nya rutiner 

Att fortfarande ha sitt sociala liv kvar trots att den närstående inte länge bodde hemma 
upplevdes som en svårighet för de anhöriga. En stor utmaning för de anhöriga var att hitta 
nya rutiner i vardagen. Tidigare gemensamma rutiner som att äta middagar tillsammans med 
vänner förändrades då inbjudan till dessa aktiviteter uteblev på grund av att vänner antog att 
de anhöriga inte ville delta på dessa aktiviteter utan den närstående med. Detta var dock inte 
alltid fallet, vissa anhöriga fortsatte ha goda relationer med vänner och fortsatte ha sociala 
aktiviteter trots att den närstående flyttat till särskilt boende (Braithwaite, 2002; Martin et 
al., 2008; Mullin et al., 2011). Vänner och släktingar till anhöriga antog att de inte hade 
någon vilja i att delta på middagar eller sociala aktiviteter de trodde att anhöriga hade en 
skam över att den närstående bor på särskilt boende. “Maintaining relationships with 
relatives and friends became difficult, and some spouses described that their friends did not 
invite them to their homes any longer because they knew the spouses felt ashamed” 
(Høgsnes, Melin-Johanssona, Norberghb, & Danielson, 2014, p.155). Att hitta nya rutiner och 
aktiviteter var inte enkelt för anhöriga till närstående som flyttat till särskilt boende. Det var 
avgörande för hur de anhöriga kunde hantera och uppleva flytten av den närstående och även 
tiden efter flytten. Det uppmärksammades en skillnad i om de anhöriga upplevde ensamhet 
eller inte, avgörande var huruvida de anhöriga hade hittat nya rutiner och skaffat sig 
meningsfulla aktiviteter. De anhöriga som hade hittat nya rutiner och meningsfulla 
aktiviteter upplevde inte samma ensamhet (Førsund et al., 2014; Lundh et al., 2000; Mullin 
et al., 2011). Anhöriga upplevde att det inte var lika givande att vara med på aktiviteter utan 
den närstående och saknaden efter att allt skulle vara som förut var vanligt. Detta gjorde att 
anhöriga slutade med de aktiviteter som de tidigare haft nöje av och hittade nya rutiner som 
inkluderade den närstående på det särskilda boendet (Førsund et al., 2016; Lundh et al., 
2000; Martin et al., 2008). 

5.2.3 Delaktighet i vården 

Anhöriga hade oftast vårdat den närstående i hemmet innan flytten till det särskilda boendet 
ägde rum och flera av de anhöriga ville fortsätta ha delaktighet i vården på det särskilda 
boendet. Anhöriga upplevde att de hade en bra uppfattning om vad deras närstående hade 
för behov och på vilket sätt deras behov kunde tillgodoses på bästa sätt. Det var inte ovanligt 
att de anhöriga upplevde att de var i vägen för vårdarna på det särskilda boendet. Att 
vårdarna inte ansåg att de anhöriga skulle ha någon delaktighet i vården alls (Lundh et al., 
2000; Seiger Cronfalk et al., 2017). Anhöriga upplevde att vårdarna inte bekräftade deras 
kunskap om den närstående. “However, ensuring continuity often proved difficult because 
staff frequently did not acknowledge the `expert' knowledge of the carers or saw their efforts 
as interfering with the smooth running of the home” (Sandberg, Lundh, & Nolan, 2001, 
p.409). I många fall var det påfrestande för de anhöriga att genomgå en flytt av den 
närstående och tiden efter flytten upplevdes som en krävande förändring. Trots att flytten 
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kunde upplevas som krävande så fanns en upplevelse av att anhöriga gjort det bästa för den 
närstående. De anhöriga var medvetna om att den närstående nu fick den vård som denne 
var i behov av. Många anhöriga upplevde att beslutet om flytt var rätt när de såg att deras 
närstående fått den vård som denne var beroende av. Det var viktigt att de anhöriga skulle få 
ett förtroende för det särskilda boendet, för att få ett förtroende behövde de anhöriga ha den 
delaktighet i vården som de önskade, vilket minskade upplevelsen av svek, skuld och 
misslyckande (Førsund et al., 2016; Førsund et al., 2014; Ryan & Scullion, 2000; Seiger 
Cronfalk et al., 2017). Anhöriga upplevde oro över att den närstående på det särskilda 
boendet inte blev behandlade med integritet och på ett värdigt vis. Det var vanligt att de 
anhöriga tog ansvar för att deras närstående på det särskilda boendet skulle få vården de 
behövde. Under de anhörigas besök hos den närstående på det särskilda boendet 
kontrollerades det att vården var värdig och att deras närstående var ren och nöjd. Denna 
delaktighet i vården gjorde att de anhöriga kunde andas ut och uppleva lugn över att den 
närstående fick värdig vård. De anhöriga ansåg att ansvaret var deras då den närstående som 
bodde på det särskilda boendet inte alltid kunde tala för sig själv (Andersson et al., 2007; 
Braithwaite, 2002; Mullin et al., 2011). 

5.3     Att svika den närstående 
Att svika den närstående är det tredje och sista temat som framkom genom dataanalysen. Att 
fatta beslut om flytt till särskilt boende är inte alltid enkelt, varken för den som flyttar eller 
för de anhöriga som bor kvar hemma. Anhöriga orkade inte längre med vardagen hemma, 
deras närstående hade blivit så dålig att det inte längre var möjligt att bo kvar hemma. I vissa 
fall hade de anhöriga kämpat hårt och länge med att vårda den närstående i hemmet och 
deras egna hälsa började påverkas negativt (Høgsnes et al., 2014; Lundh et al., 2000; Ryan & 
Scullion, 2000). Nedan följer två subteman som identifierades i dataanalysen dessa är skuld 
över att uppleva lycka och en upplevelse av misslyckande.  

5.3.1 Skuld över att uppleva lycka 

Skuld över att svika den närstående beskrevs av anhöriga. Att de anhöriga inte längre klarade 
eller orkade att vårda den närstående hemma längre gjorde att anhöriga ofta upplevde att de 
svikit den närstående (Høgsnes et al., 2014; Ryan & Scullion, 2000). Flera anhöriga upplevde 
frihet och såg möjligheter att göra sådant som de inte kunnat göra innan den närstående 
flyttade till särskilt boende. Anhöriga upplevde skuld över att uppleva lycka, trots att deras 
närstående inte bodde hemma längre. Anhöriga började med aktiviteter och var mer sociala 
med vänner igen. För flera av de anhöriga var upplevelsen av att den närstående flyttat till 
särskilt boende positivt, även negativt på samma gång. Skulden över att uppleva lycka och 
samtidigt skulden av att de svikit den närstående var vanligt. När anhöriga fortsatte att njuta 
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av livet fanns hela tiden en upplevelse av skuld. Att uppleva lycka när de inte kunde uppleva 
det innan deras närstående flyttat till det särskilda boendet gav en skuld hos anhöriga 
(Braithwaite, 2002; Lundh et al., 2000; Martin et al., 2008; Mullin et al., 2011). Anhöriga 
upplevde skuld över att uppleva lycka när den närstående var uttråkad, var sorgsen och 
klagade över att det inte fanns något att göra på det särskilda boendet. Den närstående ville 
ofta följa med de anhöriga hem för att de hade så tråkigt. Detta var jobbigt för anhöriga och 
ville gärna att vårdarna på det särskilda boendet skulle komma på aktiviteter för deras 
närstående, för att minska tristessen. Besöken hos den närstående kunde upplevas 
påfrestande för de anhöriga (Andersson et al., 2007; Førsund et al., 2016; Høgsnes et al., 
2014).  

5.3.2 En upplevelse av misslyckande 

När en närstående flyttar till och bor på särskilt boende beskrev anhöriga en upplevelse av 
misslyckande. Anhöriga upplevde sig som misslyckade när de inte klarade att vårda den 
närstående i hemmet längre. Även fast de anhöriga visste att det fattat rätt beslut om att låta 
den närstående flytta och bo på särskilt boende, fanns upplevelsen av misslyckande. 
Anhöriga visste att den närstående skulle få det bättre på särskilt boende eftersom 
hemsituationen inte längre var hållbar. Anhöriga visste att de inte hade något annat val än att 
låta den närstående flytta, ändå upplevde anhöriga misslyckande (Førsund et al., 2014; 
Lundh et al., 2000; Ryan & Scullion, 2000; Seiger Cronfalk et al., 2017). De anhöriga 
upplevde ett misslyckande när de inte kunde vara hos den närstående. Anhöriga satte sina 
egna behov åt sidan och planerade sin tid efter den närstående, ändå fanns en upplevelse av 
misslyckande hos anhöriga. När flytten till det särskilda boendet blev av, upplevde de 
anhöriga misslyckande. Anhöriga beskrev i efterhand att de upplevde de gett upp för lätt 
gällande den närståendes situation och detta gav en upplevelse av misslyckande (Høgsnes et 
al., 2014; Seiger Cronfalk et al., 2017). “Although the decision to place a relative in nursing 
home was taken with great reluctance, it was usually considered to be in the best interest of 
the older person” (Ryan & Scullion, 2000, p. 1192). Anhöriga kunde leta efter ett särskilt 
boende som de var nöjda med länge. Om det särskilda boendet inte gav den förväntade 
tryggheten kunde de anhöriga uppleva misslyckande. Det fanns inte alltid möjlighet för de 
anhöriga att välja särskilt boende, den närstående blev placerad där av kommunen. En 
upplevelse av misslyckande hos de anhöriga blev särskilt påtaglig om den närstående var 
missnöjd (Andersson et al., 2007; Høgsnes et al., 2014; Ryan & Scullion, 2000; Sandberg et 
al., 2001). 
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6 DISKUSSION 

I examensarbetets diskussion förs det en resultatdiskussion, där resultatet kommer 
diskuteras mot tidigare forskning samt det vårdteoretiska perspektivet. Vidare kommer en 
metoddiskussion, där kvalitetskriterier och dataanalysen diskuteras. Sist i avsnittet kommer 
en etikdiskussion. 

6.1     Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen förs diskussion där skillnader och likheter jämförs mellan resultatet, 
den tidigare forskningen från bakgrunden och det vårdteoretiska perspektivet. Den fjärde 
dimensionen, meningsbärande och försoning, av Eriksson (2015) valdes bort för att den inte 
ansågs vara relevant för examensarbetet. Rubrikerna nedan utgår från det som var mest 
framträdande i resultatet; anhörigas skuld, anhörigas ambivalens, skillnader i rutiner, 
relationens betydelse och förändringen i livet.  

6.1.1 Anhörigas skuld 

I resultatet framkom att när den närstående flyttat till särskilt boende upplevde anhöriga 
frihet och lättnad, friheten beskrevs inte alltid som positiv. Den nya friheten och lättnaden 
förde även skuld med sig. De anhöriga upplevde lättnad över att deras närstående fick stödet 
som behövdes från vårdarna på det särskilda boendet. Samtidigt upplevde anhöriga skuld 
över att själva inte kunna ge stödet i hemmet. Anhöriga sökte tröst hos andra 
familjemedlemmar och försökte acceptera beslutet. Enligt tidigare forskning av Boström et 
al., (2016), Brandburg et al., (2013), Cooney (2010), Österlind et al., (2016) hade den 
närstående som flyttat till särskilt boende varierande upplevelser av förändringen som skett i 
livet. Den närstående upplevde sig tillfreds med den nya livssituationen, ibland upplevdes 
förlust av den egen frihet. I jämförelse med resultatet där anhöriga mestadels hade negativa 
upplevelser av att den närstående flyttat till särskilt boende. Att det skiljde sig mellan 
upplevelserna för de anhöriga och den närstående som flyttat till det särskilda boendet skulle 
kunna bero på skulden som de anhöriga bar på. Skulden de anhöriga upplevde utvecklades 
till ett lidande. Detta kan jämföras med andra dimensionen av lidande som Eriksson (2015) 
beskriver lidandet, att det är oundvikligt och något en människa måste lära sig att leva med. 
Lidandet kan liknas vid det som de anhöriga upplevde när den närstående flyttade till särskilt 
boendet och den acklimatiserings tid som följde. I tidigare forskning beskriver Ellis och 
Rawson (2015) hur vårdarna uppfattade flytten av nya personer till det särskilda boendet. 
Vårdarna uppmärksammade hur den nya personen saknade sitt tidigare hem och anhöriga, 
att de upplevde ensamhet. Detta visade sig även i resultatet där anhöriga beskrev att de 
upplevde ensamhet och uppmärksammade hur deras närstående på det särskilda boendet var 
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sorgsna. Vårdarna i tidigare forskning av Eldh et al., (2016), Ellis och Rawson (2015) nämner 
inte mycket om hur de anhöriga upplever flytten av sin närstående till det särskilda boendet, 
vårdarna fokuserar endast på den som flyttat in på det särskilda boendet. Enligt resultatet är 
det viktigt att vårdarna förstår den skuld och negativa upplevelser som de anhöriga utsätts 
för vid en flytt av den närstående. För att anhöriga ska kunna få ett stabilt stöd av vårdarna 
för att hantera flytten av den närstående till särskilt boende. Första dimensionen av lidande 
som Eriksson (2015) beskriver som något negativt och ont kan vara anledningen till att en 
flytt till särskilt boende blir nödvändig. Vare sig det handlar om sjukdom eller oförmåga att 
klara av vardagen hemma på egen hand. Det framkom i resultatet att anhöriga beskrev hur 
tungt och krävande det var att ta beslutet om att flytta sin närstående till särskilt boende. 
Beslutet om att den närstående skulle flytta gjorde att de anhöriga upplevde en skuld och ett 
lidande. Lidande som anhöriga upplevde skulle behöva uppmärksammas av vårdarna på det 
särskilda boendet och att kunna finnas som stöd för de anhöriga.  

6.1.2 Anhörigas ambivalens 

I resultatet beskriver anhöriga en upplevelse av frihet när den närstående flyttade till särskilt 
boende. Friheten yttrade sig i att anhöriga hade mer tid för att ta hand om sig själva och göra 
saker för sin egen del. Att kunna åka iväg på aktiviteter och umgås med vänner som hade 
varit svårt innan när den närstående flyttat. Att anhöriga faktiskt kan uppleva en frihet och 
lättnad efter en flytt är enligt tidigare forskning av Brandburg et al., (2013) och Cooney 
(2010) raka motsatsen mot vad den närstående bär på för upplevelser efter en flytt till 
särskilt boende. Den närstående beskriver att de efter flytten upplever de tappat kontrollen 
över sitt eget liv och att de upplevde sig instängda på det särskilda boendet. De strikta 
rutinerna på det särskilda boendet gjorde att den närstående upplevde att deras liv blev 
styrda av vårdarna och att den egna kontrollen över livet var borta. Kasén et al., (2008) 
beskriver att när den närstående upplevde att deras liv blev styrda av vårdarna och att de inte 
kunde påverka sin egna vård uppstår ett vårdlidande. Vårdlidandet kan uppstå om den 
närstående upplever kränkning eller att all deras makt har gått till vårdarna. Enligt resultatet 
ansåg anhöriga att det var deras ansvar att säkerställa att den närstående fick god vård, för 
att förhindra ett vårdlidande. Det var viktigt för anhöriga att deras närstående skulle uppleva 
sig trygga och tillslut uppleva det särskilda boendet som ett hem. Tidigare forskning av 
Brandburg et al. (2013) och Cooney (2010) beskriver att upplevelsen hos den närstående gick 
fram och tillbaka mellan, att uppleva trygghet och att uppleva sig otrygg på det särskilda 
boendet. Att uppleva det särskilda boendet som ett hem och att det inte fanns någon 
upplevelse av att vara i en hemlik miljö. Enligt resultatet framkom att anhöriga hade behov 
av att den närstående skulle uppleva sig trygg och hemma på det särskilda boendet. Om den 
närstående istället upplevde sig otrygg och ville följa med de anhöriga hem vid besöken på 
det särskilda boendet upplevde anhöriga en kamp inom sig. Kampen som Eriksson (2015) 
beskriver som den tredje dimensionen av lidande, kan vara kampen som finns mellan det 
goda och det onda. Kampen skulle kunna vara kampen som anhöriga har inom sig när deras 
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vilja är att den närstående ska trivas och vara trygg på boendet, men den närstående varken 
trivs eller upplever trygghet på det särskilda boendet. Kampen mellan det goda och det onda 
som Eriksson (2015) beskriver skulle även kunna vara den frihet de anhöriga upplever efter 
flytten av sin närstående och det onda skulle vara att de anhöriga samtidigt upplever en 
saknad.  

6.1.3 Skillnaden i rutiner 

I resultatet där de anhöriga beskriver att de vill fortsätta med samma rutiner som de tidigare 
haft, men samtidigt finns behov av att skapa nya rutiner. Fortsätta med samma rutiner var 
inte lätt för anhöriga, de försökte fortsätta med aktiviteter som de haft innan den närstående 
flyttat till särskilt boende. Anhöriga försökte fortsätta med dessa rutiner med sin närstående 
på det särskilda boendet, de spelade till exempel kort tillsamman som de tidigare gjort. Enligt 
Brandburg et al., (2013) och Cooney (2010) i tidigare forskning ansågs det viktigt att 
anhöriga kom på kontinuerliga besök och försökte ha en normal vardag med den närstående 
på det särskilda boendet. Besöken muntrade upp den närstående och minskade tristessen de 
upplevde. Enligt vad resultatet visar upplevde anhöriga ro av att den närstående muntras upp 
och att deras tristess blev minskade. Anhöriga skapade nya rutiner som ibland involverade 
den närstående på det särskilda boendet. Vissa rutiner skapade anhöriga i sin nya vardag, 
med nya aktiviteter som de inte utförde när den närstående bodde kvar hemma. De nya 
rutinerna som involverade den närstående kunde vara att anhöriga deltog i vården, anhöriga 
ville även kontrollera kvaliteten på vården. Anhöriga ansåg det viktigt att behålla de nya 
rutinerna för att behålla relationen till sin närstående. Eriksson (2014) beskriver 
vårdrelationen som grunden i vårdandet och genom att anhöriga deltog i vården av sin 
närstående kunde det hjälpa vårdarna på det särskilda boendet att skapa en god 
vårdrelation.Genom att anhöriga gav vårdarna verktygen att se den närstående som en 
helhet, kunde lägga en grund för en god vårdrelation. Andersson et al., (2007), Cooney 
(2010), Sainio och Hansebo (2008) och Österlind et al., (2016) i tidigare forskning beskrivs 
det även viktigt för den närstående när anhöriga kom på besök och deltog i vardagen på det 
särskilda boendet.  

6.1.4 Relationens betydelse 

I resultatet framkommer att anhöriga var fast beslutna att försöka behålla relationen till den 
närstående trots att den inte längre bodde hemma. Anhöriga besökte den närstående ofta och 
försökte behålla gemensamma minnen de hade tillsammans. Upprätthållandet av minnena 
bestod i att fortsätta utföra aktiviteter som de tidigare genomfört tillsammans. Att relationen 
mellan de anhöriga och den närstående förändras när flytten till särskilt boende sker kan ses 
som ett livslidande. Vilket Eriksson (2015) beskriver som kan uppstå när en förändring i livet 
sker, vilket även framkommer i resultatet som något anhöriga får försöka leva med. Enligt 
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tidigare forskning av Boström et al., (2016), Eldh et al., (2016) och Forsgren et al., (2016) 
ansåg vårdarna att det var viktigt att skapa en stark relation till den närstående som bor på 
det särskilda boendet. Vårdarna såg att det var viktigt för den närstående att få möjlighet att 
behålla relationen med anhöriga. Att anhöriga hade frekventa besök ansågs vara viktigt enligt 
vårdarna, för att få en fungerande relation. Trots att vårdarna ansåg att anhörigas besök var 
värdefulla framkom det i resultatet att anhöriga upplevde sig i vägen för vårdarna och 
upplevde att besöken blev ett störande moment. Anhöriga upplevde sig illa till mods av detta, 
men det var inte vanligt att anhöriga tog upp detta med vårdarna. Enligt Boström et al., 
(2016), Eldh et al., (2016) och Forsgren et al., (2016) i tidigare forskning anser vårdarna att 
det är viktigt att anhöriga kommer på besök, det kan då antas att vårdarna var ovetande om 
anhörigas upplevelse av att vara i vägen. Resultatet visar att om anhöriga skapar en relation 
till vårdarna på det särskilda boendet kunde anhöriga få möjligheten att delta i vården av sin 
närstående. Genom att anhöriga fick delta i vården upplevde de sig vara en del av sin 
närståendes vardag och då kunde relationen bevaras. Om en trygg och god relation kan 
skapas mellan anhöriga och vårdarna skulle de möjligen kunna lyfta problemet och 
eventuella missförstånd samt konflikter minskas. Boström et al., (2016), Eldh et al., (2016) 
och Forsgren et al., (2016) i tidigare forskning beskriver att vårdarna och den närstående som 
bor på det särskilda boendet behöver ha en fungerande vårdrelation. Den närstående som 
bor på särskilt boende beskriver att de behöver ha en god och nära relation till vårdarna för 
att kunna bo och uppleva trygghet i sin vardag. Om relationen inte fungerar skapas ingen god 
vårdrelation, detta kan påverka den fortsatta vården. Vilket Kasén et al., (2008) beskriver 
sker när vårdrelationen inte tas på allvar av vårdarna och den närstående som bor på särskilt 
boende kan utsättas för ett vårdlidande. Vårdrelationen behöver noggrant reflekteras över för 
att minska möjligheten för att ett vårdlidande ska uppstå. Eriksson (2014) beskriver vikten av 
att reflektera över vårdrelationen som förekommer för att vårdrelationen är grunden i 
vårdandet. 

6.1.5 Förändringen i livet 

I resultatet framkom det att anhöriga i samband med flytten av den närstående genomgick en 
livsomställning. Denna livsomställning som de anhöriga upplevde kunde yttra sig på olika 
sätt. Det sociala livet blev påverkat och en ofrivillig isolering kunde ske. De anhöriga 
upplevde en viss misstro mot hur vården på det särskilda boendet gick till. De anhöriga hade 
ofta ett behov av att vara delaktig i vården som den närstående fick och upplevde att de ville 
bevaka hur vården utfördes. Anhöriga kunde ha svårt att anpassa sig i den nya livssituationen 
och ett livslidande kunde uppstå. Denna livsomställning skulle kunna beskrivas som det 
livslidande som Eriksson (2015) beskriver. Ett livslidande som berodde på förändringar i 
livet mer än på grund av sjukdom eller ohälsa. I tidigare forskning beskriver Boström et al., 
(2016), Brandburg et al., (2013), Cooney (2010) och Österlind et al., (2013) att även den 
närstående genomgår en stor livsomställning. Livslidandet som den närstående upplevde var 
förlust av sin autonomi och en nedsatt självständighet. Att vara beroende av andra för att 
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klara av vardagen var en del av livsomställningen som den närstående upplevde. I resultatet 
beskrivs de anhörigas livslidande som den förändringen i livet som de är med om, vilket är 
detsamma för den närståendes upplevelse förändringen. I tidigare forskning av Andersson et 
al., (2007), Conney (2010), Sainio och Hansebo (2008) och Österlind et al., (2016) 
framkommer att det var flera av de närstående som flyttar till och bor på särskilt boende som 
beskrev vantrivsel, de beskrev upplevelsen av att aktiviteter blev mer eller mindre påtvingade 
och att vara fängslad var en vanlig upplevelse. Att uppleva tristess och vara uttråkad var en 
återkommande upplevelse som den närstående på det särskilda boendet beskrev. Att dagarna 
på det särskilda boendet bestod i att äta och sova. Dessa upplevelser som den närstående 
beskriver ger kan kopplas till det Kasén et al., (2008) beskriver som ett vårdlidande. Om att 
vård sker utan att den närstående kan påverka vården, vilket kan skapa ett vårdlidande. För 
att minska vårdlidandet beskrivs det att vårdarna ska lyssna till synpunkter som både 
patienter och anhöriga har. I resultatet beskriver de anhöriga att de anser att ansvaret att 
förhindra vårdlidande låg hos dem. De anhöriga använde besöken för att kontrollera att 
vården utfördes på ett acceptabelt sätt, då de ansåg att ansvaret för den närstående 
fortfarande var deras. Enligt Kasén et al., (2008) är det upp till vårdarna på det särskilda 
boendet att reflektera över vården de ger och då förhindra att vårdlidande sker. 

6.2     Metoddiskussion 
En kvalitativ metod i examensarbetet valdes då det i en kvalitativ metod finns möjlighet att 
undersöka upplevelser. Anledningen till att använda en systematisk litteraturstudie utifrån 
Juniarti och Evans (2010) beskrivande analys i examensarbetet var att ge ett tydligt resultat, 
utan omtolkningar. Juniarti och Evans beskrivande analysmetod användes för att få fram 
resultatet och för att hålla texten tydlig och textnära. Valet av metod gjorde att de subteman 
som används till underrubriker i resultatet förekommer mycket i tillhörande text, detta för 
att vara övertydliga och minska risken för att tolkningar av texten ska ske. En systematisk 
litteraturstudie var ett lämpligt val för att svara på syftet. I den systematiska litteraturstudien 
användes elva vetenskapliga artiklar till resultatet för att svara på syftet. Att elva artiklar 
användes till resultatet kan göra resultatet begränsat i jämförelse med om det hade använts 
fler artiklar. Fler artiklar ger resultatet en högre trovärdighet och ger ett starkare svar på 
syftet. Att använda narrativer eller intervjuer med anhöriga skulle kunna ge ett gott resultat, 
hade valet gjorts att använda narrativer eller intervjuer hade förmodligen resultatet blivit 
liknande med tanke på resultaten från tidigare forskning. Att genomföra intervjuer är 
tidskrävande på grund av att etiska tillstånd måste godkännas och att hitta personer som är 
villiga att ställa upp tar tid. Tid som inte fanns för att examensarbetet skulle kunna 
genomföras enligt den tidsplan högskolan gav. Vissa skillnader i resultatet skulle ha skett 
beroende på vilket antal intervjuade personer som deltagit i arbetet. Vid sökningen av 
artiklarna har sökord valts, sökorden diskuterades fram om hur artiklar som besvarade syftet 
kunde sökas fram. Enligt Polit och Beck (2012) är det bra att ta i beaktande att sökorden inte 
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alltid ger det önskade resultatet och flera olika synonymer på sökorden kan behöva användas. 
I början av sökningen var det problematiskt att hitta sökord som gav svar på syftet, efter att 
sökorden ändrades till andra synonymer gav sökningen det önskade resultatet av artiklar. I 
examensarbetet användes elva vetenskapliga artiklar som gick tillbaka till år 2000. En 
jämförelse av resultaten mellan artiklarna som gick tillbaka 17 år och de nyare artiklarna 
visade att resultatet i dessa var likvärdiga och att alla svarade på syftet. Målet var från början 
att endast använda artiklar som gick tillbaka fem år i tiden. Av artiklarna som hittades i 
sökningar från 2013 och framåt var det få som svarade på syftet. Beslutet togs att utöka 
tidsspannet till år 2000. År 2000 valdes för att längre tillbaka i tiden upplevdes inte rimligt. 
Enligt Axelsson (2012) är det den forskning som finns tillgänglig, som avgör hur långt 
tillbaka i tiden som det är godtagbart att gå efter sökandet av datamaterial. Flera av de nyare 
artiklarna kunde stödja forskningen som fanns i de äldre artiklarna ansågs det godtagbart att 
använda artiklarna från år 2000 och framåt. I varje tema presenteras både nyare och äldre 
forskning som stödjer resultatet och svarar på syftet, vilket visar på trovärdigheten i den 
äldre forskningen. Alla elva artiklarna är ur västerländsk kultur och fem av elva är från 
Sverige, resterande från Norge, Irland, UK och USA. Vårdkulturen är sig lik i dessa länder 
och resultatet upplevs överförbart till den svenska vården. Om artiklar valts från 
utvecklingsländer hade inte resultatet blivit överförbart till den svenska vårdkulturen, på 
grund av skillnaden i vårdkultur. 

Genom kritisk granskning av de vetenskapliga artiklarna stöttades resultatet av att de valda 
artiklarna var trovärdiga, hade god giltighet och överförbarhet. Trovärdigheten i en artikel 
baseras på hur sann den är gentemot tolkningen som forskarna haft, om resultatet skulle bli 
detsamma om studien skulle göras om igen (Polit & Beck, 2012). I de valda artiklarna ansågs 
det att trovärdigheten är hållbar då forskarna som genomfört studien hade noggranna 
redovisade metoder och resultat. Resultaten i alla artiklar hade liknande resultat, troligen 
skulle resultaten bli liknande om forskningen görs om på nytt. Trovärdigheten i 
examensarbetet anses god, detta för att artiklarna som använts blev grundligt granskade och 
att tio av elva artiklar har hög kvalitet. För att öka trovärdigheten ytterligare kunde fler 
artiklar användas men på grund av tid valdes inte det. Giltigheten är enligt Polit och Beck 
(2012) hur överensstämmande den funna datan är mellan en eller flera personer och hur 
relevant och meningsfull den funna datan är. Giltigheten var god då de valda artiklarna gav 
mycket information till resultatet. De svarade på syftet och gav meningsfull information till 
resultatet i examensarbetet. Dock kan giltigheten sänkas av att använda redan bearbetat 
material eftersom forskarna som utfört studierna redan haft en egen förförståelse. Men 
genom att bearbeta artiklarna textnära och med så liten omtolkning kan examensarbetet 
anses ha en god giltighet. Överförbarheten i en vetenskaplig artikel är enligt Polit och Beck 
(2012) hur väl forskning går att föras över till andra situationer eller persongrupper. Det är 
oklart om forskningen som kom fram kan överföras till andra situationer eller grupper, men 
det finns situationer i en människas liv där skuld, ensamhet och svåra beslut måste fattas. 
Möjligheten finns att resultaten i examensarbetet kan överföras till andra situationer eller 
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persongrupper. I äldreomsorgen kan överförbarheten vara god då forskningen kan hjälpa 
vårdarna på de särskilda boendena hur de kan hantera anhöriga till den närstående som bor 
på det särskilda boendet. Eftersom fem av elva artiklar var från Sverige kan överförbarheten 
ses stark och de resterande sex artiklarna var från västerländsk kultur, vilket gör resultatet 
överförbart till svensk vårdkultur. 

Två skribenter genomförde examensarbetet, vilket anses positivt. Att det var två som 
genomförde examensarbetet gav en styrka, att det blev två olika synsätt på formuleringar och 
hur avsnitt skulle utformas. Eftersom att två skribenter uppmärksammade liknande delar 
från artiklarna som ansågs viktiga, stärks resultatet ytterligare. Att vara två skribenter istället 
för ensam när artiklarna granskades och analyserades var till fördel eftersom det gav ett 
bredare synsätt. Det gavs möjlighet att diskutera sinsemellan genom hela examensarbetet, 
om examensarbetet genomförts ensam hade möjligheten till att köra fast varit större. Genom 
diskussion mellan skribenterna kunde slutsatser dras om var fokusen i examensarbetet låg. 
Inga märkbara problem har uppstått under examensarbetets gång och det har funnits en god 
rytm i skrivandet under hela examensarbetet.   

6.3     Etikdiskussion 
De etiska överväganden som lade grunden i examensarbetet var att inte tolka eller förvränga 
de vetenskapliga artiklarna som användes i examensarbetet. Då artiklarna är skrivna på 
engelska gjordes en översättning från engelska till svenska. Översättningen har försökts göras 
så korrekt som möjlig utan att lägga några värderingar eller tolkningar i texten. Att översätta 
artiklarna upplevdes inte som något problem då båda studenterna behärskar det engelska 
språket.   

Det ansågs viktigt att alla artiklarna som användes i examensarbetet skulle följa de etiska 
principer som Codex (2017) rekommenderar. I examensarbetet har det funnits en etisk 
medvetenhet och de rekommendationer som finns beskrivna i Polit och Beck (2012) samt 
Codex (2017) har följts. För att undvika plagiat och förfalskningar har referenshanteringen 
varit mycket viktig. Att inte plagiera eller att tolka så lite som möjligt har varit viktigt. 
Referenserna har använts enligt APA style och för att säkerställa att referenserna har använts 
korrekt i examensarbetet har APA Style (2017) använts som vägledning vid 
referenshanteringen.  
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7 SLUTSATSER 

Upplevelsen hos anhöriga när ens närstående flyttar till och bor på särskilt boende kan 
upplevas som både positivt och negativt. Det är flest negativa upplevelser som misslyckande, 
skuld, saknad och ensamhet. Genom att skapa en större medvetenhet kring anhörigas 
upplevelser ger en ökad medvetenhet och kunskapsnivå kring att anhöriga genomgår en 
jobbig tid. Det är möjligt att vårdarna skulle bli mer observanta på anhörigas upplevelser, att 
lyfta detta anhörigperspektiv vid olika personalgrupper på särskilda boenden skulle kunna 
öka vårdarnas förståelse.   

Vårdarna som arbetar på särskilt boende har som huvuduppgift att vårda den närstående 
som bor på det särskilda boendet, i detta ansvar ingår det att observera och åtgärda 
eventuellt lidande. Om vårdarna skulle kunna få en ökad kunskap kring att fler anhöriga 
upplever skuld, saknad och ensamhet när deras närstående flyttar och bor på särskilt boende. 
Det kan vara möjligt att vårdarna får kunskap att ge stöd till anhöriga. I de fall vårdarna inte 
själva kan ge stödet till anhöriga, kanske de kan hjälpa anhöriga till professionella som har i 
uppgift att stötta anhöriga som har den närstående på det särskilda boendet. Genom att 
vårdarna och anhöriga har en god kommunikation och en tydlig plan inför varje närstående 
som flyttar och bor på det särskilda boendet, minskas risken för onödigt vårdlidande. I 
samtalet kan det framkomma vad den närstående och de anhöriga har för förväntningar, 
finns det en stark önskan om att få vara delaktig i vården av den närstående? Både anhörigas, 
den närstående och vårdarnas förväntningar behövs diskuteras igenom i samband med att en 
flytt till särskilt boende blir aktuell. Möjligen skulle det ingå en punkt som alltid tas upp och 
diskuteras kring med de anhöriga när en flytt till särskilt boende planeras. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Genom att undersöka hur vårdarna på de särskilda boendena hanterar och ser på de 
anhörigas situation när deras närstående flyttar till särskilt boende, så kan en djupare 
förståelse och kunskap hos vårdarna uppnås. Om vårdarna kan få en ökad kunskap kring att 
även anhöriga kan uppleva en form utav lidande när deras närstående flyttar till särskilt 
boende så skulle det kunna uppmärksammas av vårdarna i ett tidigt skede och eventuella 
stödinsatser för anhöriga skulle kunna sättas in tidigt, ett eventuellt lidande hos de anhöriga 
kunna reduceras och möjligen kunna lindras i ett tidigare skede. 
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BILAGA A. SÖKMATRIS 

Nr. 
artikel 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval 

1 & 2. CINAHL Plus couple AND live AND nursing home Referentgranskat, årtal 2000–2017, engelska, 
tillgängliga referenser, ålder 65+ 

7 2 valda 

4. Google Scholar spouse in nursing home Markerade allintitle, årtal 2000–2017 7 1 vald 

5. Google Scholar spouse care home Markerade allintitle, årtal 2000–2017 10 1 vald  

3. Google Scholar artikel 6 hela titeln Markerade allintitle, sedan relaterade 
artiklar, 2000–2017 

101 1 vald  

6 CINAHL Plus care home AND older people AND 
relatives 

Referentgranskat, årtal 2000–2017, engelska, 
tillgängliga referenser, ålder 65+ och 80+ 

26 1 vald 

7. CINAHL Plus change AND spouse or partner AND 
nursing home 

Referentgranskat, årtal 2013–2017, engelska, 
ålder 65+ och 80+ 

11 1 vald 

8 & 9. Google Scholar artikel 2 hela titeln Markerade allintittle, sedan relaterade 
artiklar, årtal 2000–2017 

101 2 valda 

10. Google Scholar family member nursing home  Markerade allintittle, årtal 2013–2017 5 1 vald 

11. CINAHL Plus spouse AND sweden AND care home Referentgranskat, årtal 2000–2017, engelska, 
tillgängliga referenser, ålder 65+ och 80+ 

13 1 vald 
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BILAGA B. ARTIKELMATRIS 

Nr Titel, författare, 
år 

Tidskriftstitel Syfte Metod Resultat Kvalitets 
poäng 

1. An exploration of 
spousal separation 
and adaptation to 
long-term 
disability: six 
elderly couples 
engaged in a 
horticultural 
programme.  
 
Martin, L., 
Miranda, B., & 
Bean, M. (2008). 
 

Occupational 
Therapy 
International 
15(1). 

Att undersöka 
effekterna av 
separation hos 
par där den ena 
maken/ makan 
bor på ett särskilt 
boende och den 
andra bor ensam i 
samhället. 
 

Kvalitativ design med  
fenomenologisk och 
hermeneutisk metod.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes på sex 
makar. 
 
Sedan genomfördes 
observationer och 
diskussioner. 
 

Många av de anhöriga kände en 
social isolation, de socialiserade 
inte som de brukade, utan använde 
det särskilda boende för att 
socialisera sig på.  
 
Förändringar i vardagsrutiner 
skedde då de anhöriga ville finnas 
tillgängliga på det särskilda 
boendet så mycket de kunde. Alla 
anhöriga kände en stor förändring 
i relationen till sin närstående som 
flyttat till det särskilda boendet. 

HÖG (8p) 

2. The loss of a 
shared lifetime: a 
qualitative study 
exploring spouses’ 
experiences of 
losing couplehood 
with their partner 

Journal of 
Clinical 
Nursing, 24. 

Att undersöka och 
beskriva makars 
erfarenheter av 
att förlora 
relationen 
med sin 
demensdrabbade 

Kvalitativ design med 
grounded theory 
metod. 
 
Konversations 
intervjuer 
genomfördes på tio 

En vanlig känsla hos de anhöriga 
var att de upplevde en tomhet efter 
sin närstående och en känsla av 
ensamhet. 
 
Att delta i evenemang som de 
tidigare gjort med sin närstående 

HÖG (9p) 
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with dementia 
living in 
institutional care. 
 
Førsund, L. H., 
Skovdahl, K., Kiik, 
R., & Ytrehus, S. 
(2014). 

partner som bor i 
vårdboende. 
 

makar. var svårt och jobbigt för de 
anhöriga, så många avstod istället.  
 
Att behålla attraktionen till sin 
sjuke partner var svårt för vissa 
anhöriga medan andra kände att 
den ökade. 

 

3. Nursing home 
placement: an 
exploration of the 
experiences of 
family carers. 
 
Ryan, A. A., & 
Scullion, H. F. 
(2000). 
 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 32(5). 

Att undersöka 
erfarenheter från 
anhöriga som 
sätter sina 
närstående på ett 
vårdboende. 

Kvalitativ design, 
grounded theory 
metod.  
 
Intervjuer 
genomfördes med 10 
anhöriga, sex döttrar, 
tre söner och en fru. 

Nästan alla sa att de höll ut så 
länge de orkade, men tillslut 
orkade de inte längre med att 
vårda sin närstående i hemmet.  
 
Många av de i familjen som 
vårdade sin närstående tog avstånd 
från beslutet att skicka sin 
närstående till ett vårdboende, 
utan beslutet togs av deras 
handläggare istället. 
Anhöriga kände känslor av 
misslyckande, skuld, hjälplöshet, 
förlust, och sorg.  
 
Alla anhöriga uppgav att beslutet 
att placera sin släkting i ett 

HÖG (8p) 
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vårdhem var en mycket svår, fast 
de insåg att det inte fanns något 
annat alternativ. 

4. “Married 
widowhood”: 
Maintaining 
couplehood when 
one spouse is 
living in a nursing 
home. 
 
Braithwaite, D. O. 
(2002).  

Southern 
Communication 
Journal, 67(2). 

Att undersöka 
rollen hos fruar 
som bor ute i 
samhället som 
har sina äkta män 
boende på ett 
vårdhem. 
 

Kvalitativ tolkande 
metod användes 
 
Semi strukturerade 
djupgående intervjuer 
med 21 fruar. 

Alla fruar ansåg att stora 
förändringar hade skett sen deras 
man flyttat till ett vårdhem. Den 
sociala biten hade stor förändring 
och påverkade relationen till gamla 
vänner. Vissa såg mycket positivt 
medan andra mycket negativt på 
förändringen. Flera såg sig inte 
som gifta längre trots att de 
juridiskt var det, medan andra 
aldrig släppte den känslan. 

HÖG (8p) 

5. Placing a spouse in 
a care home: the 
importance of 
keeping. 
 
Sandberg, J., 
Lundh, U., & 
Nolan, M. R. 
(2001). 

Journal of 
Clinical nursing, 
10. 

Att undersöka 
upplevelsen av att 
placera en make i 
ett vårdhem. 
Syftet var även att 
ta fram en teori 
som kan bidra till 
att underlätta 
placeringen till ett 
vårdboende. 

Kvalitativ design med 
grounded theory 
metod. 
 
Strukturerade 
intervjuer 
genomfördes på 11 
makor och 3 makar. 

Fyra huvudpunkter var viktiga för 
de anhöriga:  

 Beslutet om flytt, oftast togs 
beslutet av vårdare eller barn. 
Trots detta så kände många 
anhöriga skuld.  

 Genomföra flytten, överlag negativ. 
De flesta anhöriga kände sig 
maktlösa och sorgsna över 
förlusten av sin livspartner.  

 Anpassa sig efter flytten, 

MEDEL 
(7p) 
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motstridande känslor, lättnad men 
sorg. 

 Att omorientera sig, de anhöriga 
försökte lägga nya mönster för 
relationen, då den var förändrad. 
Vissa kände en nyfunnen frihet.  

6. Daily life after 
moving into a care 
home – 
experiences from 
older people, 
relatives and 
contact persons. 
 
Andersson, I., 
Pettersson, E., & 
Sidenvall , B. 
(2007). 
 

Journal of 
Clinical 
Nursing, 16. 

Att beskriva äldre 
människors 
upplevelser av att 
bo på ett särskilt 
boende och deras 
anhöriga och 
kontaktpersoners 
upplevelser av att 
den äldre bor på 
boendet. 

Kvalitativ design 
användes. 
 
Öppna intervjuer med 
13 äldre människor 
som bodde på ett 
särskilt boende, 10 
anhöriga och 11 
kontaktpersoner. 

Majoriteten av de äldre på boendet 
var nöjda med boendet men kunde 
känna sig lite ensamma. De 
anhöriga var nöjda med säkerheten 
och uppskattade den privata 
atmosfären hos deras äldre. De 
kunde dock känna de äldre var 
uttråkade men få av de anhöriga 
krävde att fler aktiviteter skulle 
finnas eller att det borde vara mer 
socialisering. 

HÖG (8p) 

7. The existential life 
situations of 
spouses of persons 
with dementia 
before and after 
relocating to a 

Aging & Mental 
Health, 18(2). 

Att beskriva de 
existentiella 
livssituationer 
som uppstå hos 
makar som vårdar 
personer med 

En kvalitativ design 
användes. 
 
Intervjuer med 11 
makar genomfördes. 

Två domäner med fyra teman 
hittades efter analysen.  

 Före omplacering - känslor av 
skam och skuld, vara isolerad i 
hemmet, utsättas för psykologiskt 
hot och fysiskt våld, känslan av att 

HÖG (9p) 
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nursing home.  
 
Høgsnes, L., 
Melin-
Johanssona, C., 
Norberghb, K. G., 
& Danielson, E. 
(2014). 

demenssjukdom, 
innan och efter 
flytt till vårdhem. 
 

sätta sina egna behov sist. 
 Efter omplacering - känslor av 

skuld och frihet, leva med sorg och 
tankar på döden, känslor av 
ensamhet i relationen, strävan 
efter godkännande trots brist på 
fulländning. 

8. Experiences of 
spouses of people 
with dementia in 
long-term care.  
 
Mullin, J., 
Simpson, J., & 
Froggatt, K. 
(2011).  

Dementia, 
12(2). 

Att undersöka 
erfarenheter hos 
makar av 
personer med 
demenssjukdom 
som bor på ett 
vårdhem. 

Kvalitativ design som 
grundar sig i 
fenomenologisk 
hermeneutisk och 
symbolisk 
interaktionism metod. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes på 10 
makar. 

Fyra teman visade sig tydligt i 
resultatet:  

 Identitet: ‘tills döden skiljer oss åt’. 
 Att förstå förändringen. 
 Förhållande med ingående vård: 

övervakade besök. 
 Förhållandet till framtiden: hopp 

kontra förtvivlan. 

HÖG (9p) 

9. Constructing 
togetherness 
throughout the 
phases of 
dementia: a 
qualitative study 

Journal of 
Clinical 
Nursing, 25. 

Att undersöka och 
beskriva hur 
makar engagera 
sig i relationen 
med sina partner 
med 

Kvalitativ design med 
grounded theory 
metod användes. 
 
Intervjuer med 15 
makar genomfördes. 

Det visade sig att de anhöriga hade 
bestämt sig för olika besöksrutiner 
för att bevara relationen trots den 
framskridande demenssjukdomen. 
Tre kategorier visade sig: 

 Att hålla sig involverad och att 

HÖG (9p) 
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exploring how 
spouses maintain 
relationships with 
partners with 
dementia who live 
in institutional 
care. 
 
Førsund, L. H., 
Kiik, R., Skovdahl, 
K., & Ytrehus, S. 
(2016). 
 

demenssjukdom 
som bor i ett 
vårdboende. 
 

bevara intimiteten för att hålla 
kvar kontinuiteten i förhållandet. 

 Strukturerade besök för att 
upprätthålla samverkan och 
kommunikation. 

 Att ta vara på stunder av 
ömsesidighet trots en pågående 
försämrad relation. 

10. Being a close 
family member of 
a person with 
dementia living in 
a nursing home. 
 
Seiger Cronfalk, 
B., Ternestedt, B.-
M., & Norberg, A. 
(2017). 
 

Journal of 
Clinical 
Nursing. 

Att belysa hur 
familjemedlemma
r med 
demenssjuka 
närstående 
beskriver sina 
egna erfarenheter, 
före och efter att 
ha placerat sina 
släktingar i ett 
vårdhem. 
 

Kvalitativ studie med 
beskrivande design. 
 
Intervjuer med tio 
familjemedlemmar 
som har demenssjuka 
närstående som bor 
på ett vårdhem.  

Resultatet visar på både positiva 
och negativa aspekter av att vara 
anhörig till demenssjuka 
närstående. Fem kategorier visade 
sig. 

 Ett ansvar att besöka den 
närstående på boendet. 

 En lättnad eller en börda. 
 Övervaka den närståendes 

vårdbehov. 
 Att de anhöriga ska ta hand om 

sina egna behov. 

HÖG (9p) 
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 Tankar om framtiden och döden 
för den närstående. 

11. `I don't have any 
other choice': 
spouses' 
experiences of 
placing a partner 
in a care home for 
older people in 
Sweden. 
 
Lundh, U., 
Sandberg, J., & 
Nolan, M. (2000). 
 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 32(5). 

Att ta hänsyn till 
svenska makars 
upplevelser av att 
placera sin 
närstående på ett 
särskilt boende. 
 

Kvalitativ design med 
grounded theory 
metod användes. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 14 
makar som har 
placerat sin 
närstående på ett 
särskilt boende. 

Resultatet visade att makarnas 
upplevelser var att de kände sig 
missförstådda och fyra teman 
visade sig: 

 Att ta beslutet - känslan av att 
svika sin partner var vanlig. 

 Att göra flytten - nästan bara 
negativa upplevelser. 

 Att anpassa sig till flytten - frihet 
men skuld hos den anhöriga. 
Känslan av att vårdarna inte 
lyssnade. 

 Omorientering - alla anhöriga 
fortsatte att ka kontinuerliga besök 
hos sin närstående. Många kände 
en nyfunnen frihet. 

HÖG 
(10p) 

  



 

 
 

BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING 
 
Frågor till att granska kvaliteten hos de valda vetenskapliga artiklarna, hämtat från Friberg 
(2012). Varje fråga som kan besvaras med JA tilldelas en poäng och antal frågor som 
stämmer ger: 

1–4 poäng → låg kvalitet 
5–7 poäng → medel kvalitet 
8–10 poäng → hög kvalitet 
 

● Vilket är syftet och är det tydligt formulerat? 
● Finns en tydlig problemformulering? 
● Beskrivs metoden noggrant? 
● Beskrivs ålder och kön på deltagarna i studien? 
● Är dataanalysen tydligt beskriven? 
● Redovisas resultatet tydligt? 
● Bedöms resultatet som trovärdigt? 
● Förs några argument fram i studien?  
● Redovisas några etiska principer? 
● Framkommer det en metoddiskussion? 
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