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I. Avhandlingens frågor 

Inledning 
1950-talets samhällsvetenskapliga familjeforskning dominerades av det funktionalistiska 
familjecykelperspektivet, d.v.s. av tanken att människors familjeliv utmärks av 
universella, på varandra följande utmaningar som fordrar specifika s.k. rollanpassningar: 
när ett gift par får sitt första barn måste så till exempel föräldrarna utveckla adekvata 
föräldraroller och när barnet så småningom lämnar hemmet måste föräldrarna anpassa sig 
till ett liv utan hemmavarande barn. Från och med 1970-talet framstod detta perspektivs 
begränsningar som alltmer uppenbara. Den nya familjehistoriska forskningen pekade på 
det sammansatta draget i äldre tiders familjeliv och därmed på svårigheterna att se allt 
familjeliv ur ett universellt cykelperspektiv (Hareven, 1996). Men det ökande antalet 
skilsmässor och framväxten av nya relationsformer innebar den starkaste invändningen 
mot familjecykelperspektivet. Att koncentrera familjeforskningen till kärnfamiljen och 
dess förgivettagna utvecklingsstadier hade framstått som ”naturligt” under 1950-talet, 
d.v.s. under ett decennium med en historiskt unik dominans av intakta tvåförälderfamiljer, 
men kom från och med 1970-talet att framstå som allt mera problematiskt och orealistiskt 
(se vidare Borell & Ghazanfareeon Karlsson, 2003).  
 
Om framför allt den växande diskontinuiteten i familjelivet tydliggjorde begränsningarna i 
livscykelperspektivet, var det också dessa förändringar i människors relationsmönster som 
lade grunden för ett nytt och allt mera dominerande perspektiv; livsloppsperspektivet. Vad 
innebar då denna övergång från en livscykelansats till en livsloppsansats? Kortfattat kan 
man säga att analysenheten i livsloppsperspektivet inte längre, som i 
livscykelperspektivet, är familjen utan individen och att intresset inte längre riktas mot på 
förhand antagna familjelivsmönster utan mot alternativa vägar en individ kan följa under 
ett livslopp. Att individen och individens handlingsval på detta sätt ställs i fokus innebär 
dock inte att det sociala livets kollektiva dimensioner och strukturella faktorer 
underskattas. Individen kan, genom olika val, följa olika livslopp, men dessa val och 
livslopp begränsas och påverkas av den historiska kontexten; av människors gemensamma 
erfarenheter och delade sociala och ekonomiska villkor (för en översikt, se Riley & Riley, 
1999).  
 
I dagens forskning om familjer och intima relationer har således familjecykelperspektivet 
nästan helt och hållet ersatts av ett livsloppsperspektiv. Ett av familjeforskningens 
områden, forskningen om åldrande och familj, har dock kommit att stå vid sidan av denna 
omorientering. Livslånga äktenskap förutsätts vara regel bland de äldre och när de nutida 
förändringarna inom familjelivet väl tillåts komma till uttryck handlar det oftast om dessa 
förändringars indirekta betydelse för de äldre, som t.ex. studiet av de konsekvenser 
barnens skilsmässor kan ha för mor- och farförälrars möjligheter att upprätthålla nära 
kontakter med barnbarnen (se vidare, Borell & Ghazanfareeon Karlsson, 2003). 
 
För varje ny äldrekohort blir ett sådant perspektiv allt mindre försvarbart och allt mera 
stereotypt. Äldre står inte vid sidan av dagens förändrade relations- och familjeliv; de 
deltar som aktörer i dessa förändringsprocesser i växande grad. Förändringarna i 
proportionerna mellan skilda, änkor och änklingar i åldersgruppen 65-69 år illustrerar 
detta. Då den förbättrade hälsan i gruppen har inneburit att gruppen änkor och änklingar 
har minskat med nästan hälften mellan åren 1968 och 2000 har antalet skilsmässor ökat 
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med tre fjärdedelar under samma period. Sedan 1997 är det mer vanligt bland svenska 65-
69 åringar att vara skilda än änkor eller änklingar (SCB, 1968-2000, författarens analys).  
 
När äldre människors familje- och parrelationer blir mer varierade och komplexa än 
tidigare blir konsekvensen att också dessa måste studeras ur ett livsloppsperspektiv. Det 
blir, med andra ord, intressant att studera hur individers val och livslopp påverkar 
mönstret av relationer. 
 
Nya mönster 
Det är idag en självklarhet att diskutera skillnader i äldre människors levnadsförhållanden 
utifrån ålder, kön, socioekonomisk status, etnicitet och sexuell läggning (Calasanti & 
Slevin, 2001). Mer sällan uppmärksammas den strukturerande betydelse som ”civilstånd” 
har för äldre människors levnadsförhållanden. Vad betyder det för människors sociala liv 
och för deras fysiska hälsa att vara gift, änka, skild, singel eller särboende som äldre man 
eller kvinna? Flera nya studier pekar just på betydelsen av civilstatus för äldre människors 
liv (Antonucci 1994; Cooney & Dunne, 2001; Davidson, 2001; de Jong Giervald & 
Peeters, 2003; Lee, Willets & Seccombe, 1998; Lopata, 1996; Mason, 1996).  
 
Betydelsen av intimitet bland äldre framhålls på ett specifikt sätt inom den s.k. 
socioemotionella selektivitetsansatsen (Carstensen, 1992; Charles, Carstensen & Mather, 
2004). Flera studier visar att människor, i takt med sitt åldrande, tenderar att omvärdera 
sociala relationer; formella och instrumentella relationer nedvärderas medan relationer 
med ett starkt emotionellt innehåll uppvärderas. Intima relationer med ett starkt 
emotionellt innehåll kan för äldre se mycket olika ut. De kan finnas inom ett livslångt 
äktenskap, i förhållandet till barn och barnbarn eller i relationer till vänner. Hur äldre 
konstruerar sina intima, emotionella relationer tycks dock ha en stark könsdimension. 
Kvinnors intima relationer är mer varierade eller spridda medan män i högre grad söker 
intimitet i relationen till en partner (Josselson, 1992). Kvinnor tycks också i allt högre 
grad eftersträva kombinationer av intimitet med autonomi, d.v.s. förena såväl närhet till en 
partner som oberoende från denne (se exempelvis Talbott, 1998; Wilson, 1995)  
 
Särboende, som i denna avhandling definieras som en varaktig och intim relation mellan 
två parter som inte delar ett gemensamt hem, blir inom de nämnda sammanhangen 
intressant att studera. Särboende är en relationsform där det emotionella 
relationsinnehållet ställs i centrum och relationsformen kan därmed sägas ligga i linje med 
den uppvärdering av emotionella relationer som tycks följa med åldrandet. Men om äldre 
män och kvinnor väljer belönande emotionella relationer, väljer de – som tidigare 
påpekats – på olika sätt. Att se hur dessa könsskillnader påverkar motiven till särboende 
och sätten på hur denna relationsform upprätthålls blir därmed intressant. 
 

Avhandlingens frågeställningar  
Syftet med avhandlingen är att studera äldre personers särboenderelationer i Sverige, med 
särskild tonvikt på relationsformens betydelse för åtaganden, intimitet och autonomi. Ett 
övergripande problem handlar om förhållandet mellan intimitet och autonomi i äldres 
särboenderelationer, d.v.s. om huruvida det är möjligt att förena en emotionellt nära 
relation mellan två människor med ett oberoende liv. Ett centralt dilemma utgör i detta 
sammanhang frågor om de omsorgs- och serviceinsatser som åldrandet aktualiserar. 
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De frågor som ställts under arbetet med denna avhandling är framförallt:  
• Vilka motiv ligger bakom äldres beslut att bli särboende?  
• Hur organiseras och definieras åtaganden mellan äldre särboende i Sverige? 
• Vilken betydelse har det egna hemmet för särboende äldre kvinnor och för deras 

autonomisträvanden? Hur används det egna hemmet i särboenderelationen för att 
konstruera sociala gränser för interaktionen med partner, vänner och släktingar? 

• Hur ser omsorgsförhållandet ut inom särboenderelationen, dess innehåll och 
ömsesidighet liksom förväntningar och beredskap till den, samt vilka faktorer påverkar 
beredskapen att ge omsorg i särboenderelationen? 

• Hur förhåller sig äldre särboende kvinnor till- och vilka innebörder tillmäter de olika 
tiders könsideal och vilka konsekvenser får detta för de relationer de lever inom? Hur 
ser äldre särboende kvinnor tillbaka på sina liv och relationer utifrån dessa könsideal? 

Frågor om hur särboenderelationer levs, vilka motiven är till särboende och hur 
omsorgsinsatser övervägs i dessa relationer behandlas i en inledande studie av 116 äldre 
heterosexuella särboende män och kvinnor i Sverige (Paper 1). Frågan om hur kvinnor 
med hemmet som resurs skapar sociala gränser för att kunna påverka sin handlingsfrihet 
och utrymmet för interaktionen med personer från olika delar av deras sociala nätverk 
behandlas därefter (Paper 2). I fokus ställs det separerade boendets betydelse för att kunna 
skapa sociala gränser och de strategier kvinnor använder för att kombinera intimitet med 
autonomi. Därefter behandlas omsorgsförhållandena inom särboenderelationer (Paper 3). 
Finns omsorg och omsorgspotential i dessa relationer karakteriserade av få strukturerade 
band, och hur ser dessa åtaganden i så fall ut? Hur ställer sig de särboende männen och 
kvinnorna till frågor om omsorg inom relationen och vilka faktorer kan spela in i de 
särboendes beredskap att ge omsorg. Avhandlingens avslutande bidrag handlar om hur 
fyra äldre särboende kvinnor konstruerar sina berättelser om sin förståelse och syn på 
olika tiders könsinnebörder och vilka konsekvenser dessa haft för dem själva och de 
relationer de levt inom. En central tematik i berättelserna om ”Att vara kvinna”, i olika 
tider och inom olika förhållanden, handlar om intima relationer, om rummet för dessa och 
om de könsskapande processer som äger rum där (Paper 4). 

Äldre kvinnors upplevelser av särboende ges en relativt stor plats i denna avhandling. 
Varför? Som redan framhållits visar tidigare forskning att äldre kvinnor värderar och 
utformar sociala relationer på ett annat sätt än äldre män. Att undersöka betydelsen av 
sådana könsskillnader för äldres särboende verkade därmed naturligt. I den första studien 
(Paper 1) visade det sig också, i linje med tidigare forskning, vara kvinnorna som hade 
starkast motiv för att leva som särboende. Att leva som särboende framstod för dem som 
ett sätt att kombinera intimitet med autonomi. Som en följd av detta fynd 
uppmärksammades därför specifikt kvinnors förhållanden i två av de tre följande bidragen 
(Paper 2 och Paper 4). Även om avhandlingen studerar såväl mäns som kvinnors 
upplevelser av särboende som äldre finns med andra ord en genomgående betoning på 
kvinnors erfarenheter. Det är inte så att kvinnors särboenderelationer är viktigare än 
männens, men kanske kan man säga att de är mer intressanta. När äldre kvinnor själva 
väljer den mer flexibla och mer okonventionella särboenderelationen framför andra 
relationsformer gör de det utifrån livsloppserfarenheter om hur tidigare relationer inverkat 
på deras oberoende och autonomi i förhållande till en partner. När de utformar sitt liv som 
särboende gör de det mot bakgrund av hur villkoren för dem som kvinnor sett ut inom 
olika slags relationer och kanske särskilt i förhållande till de service- och omsorgskrav 
som ställts på dem som kvinnor. 
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II. Äldres familje- och parrelationer. En forskningsöversikt  

Inledning  
Åtskillig forskning om äldres parrelationer och familjeliv har, åtminstone implicit, 
tillämpat ett familjecykelperspektiv, d.v.s. ett perspektiv som förutsätter att individen 
lever i en och samma livslånga parkonstellation. Men som redan inledningsvis underströks 
är de äldre inte isolerade från dagens förändringar av parrelationer och familjeliv. Allt fler 
äldre är skilda, lever som sammanboende utan äktenskap eller lever som särboende.  
 
Avsikten med denna forskningsöversikt är framför allt att, som en bakgrund till studiet av 
äldres särboende, ge en bild av den begränsade forskningen om nya former för äldres 
parrelationer och familjeliv. Förändringarna av äldres intima relationer, och inte minst 
uppkomsten av särboenderelationer mellan äldre, reser också frågor om förhållandet 
mellan intimitet och omsorg. Avsikten med denna forskningsöversikt blir därför att med 
utgångspunkt från tidigare forskning koppla samman förändringen av äldres 
samlevnadsrelationer med det omsorgsbehov som förr eller senare följer med åldrandet 
och dessutom att beröra välfärdsstatens och välfärdspolitikens betydelse i dessa 
sammanhang. 
 
Kontinuitet och diskontinuitet 
Med denna avhandling uppmärksammas de nyskapande inslagen i äldres familjeliv och 
parrelationer. Forskningens fokus förflyttas med andra ord från kontinuiteten i äldres 
samlevnad till diskontinuiteten. Innan jag övergår till att ge en bild av nya former för 
äldres samlevnad är det dock viktigt att betona komplexiteten i de äldres relationer. Mot 
nya relationsformer står gamla och kanske kan helhetsbilden bäst beskrivas som en 
kombination av kontinuitet och diskontinuitet. Data från Sverige kan användas för att 
illustrera denna sammansatta bild. 
 
Å ena sidan karakteriseras äldres parrelationer och familjeliv av kontinuitet. Äktenskapet 
spelar fortfarande en dominerande roll i äldres liv och tack vare äldres förbättrade hälsa 
och ökade livslängd lever gifta makar i allt mer långvariga äktenskap. 1988/89 hade de 
varaktiga parrelationerna bland äldre (personer över 65 år) i Sverige varat i genomsnitt 
42,7 år (94 % hade kunnat fira silverbröllop, 23 % guldbröllop och 1 procent hade levt 
samman 60 år eller mer). År 2002 fanns fler kortvariga äktenskap (vilket medförde att 
endast 90 % kunnat fira silverbröllop) men samtidigt fanns fler mycket långvariga band 
(därför kunde 31 % då fira guldbröllop och 3 procent hade levt ihop i minst 60 år). Den 
ökande spridningen i relationernas varaktighet hindrade inte att de i genomsnitt tenderade 
ha större varaktighet år 2002, med 43,4 år i genomsnitt (Socialstyrelsen, 2004. Se även 
Sundström, 2002).  
 
Men samtidigt som utvecklingen pekar mot att äktenskap har en för många äldre 
bibehållen, och till och med förstärkt betydelse, skall å den andra sidan inte 
diskontinuiteten i de äldres samliv underskattas. Som nämndes redan i inledningskapitlet 
finns allt flera skilda bland de äldre och det blir allt vanligare att äldre lever som 
sammanboende utan äktenskap. Andelen sammanboende utan äktenskap ökade från 2,5 % 
av alla äldre 1988/89 till 5,1 % år 2002. Samlevnadsformen är vanligare bland de yngre 
äldre (65-79 år) (ibland anges de yngre äldre även i åldersintervallet 65-74 år), men har 
ökat över lag och även för gruppen äldre över 79 år (3 respektive 0,9 procent 1988/89 och 
6,6 respektive 3,9 procent 2002) (Socialstyrelsen, 2004). 
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Denna beskrivning av äldres samlevnadsmönster ger en bild av både ökad kontinuitet 
(genom allt längre äktenskap) och av förändringar (skilsmässor och nya former för 
samlevnad). Det finns dock, och det bör påpekas i detta sammanhang, vissa inbyggda 
begränsningar i begreppsparet kontinuitet och diskontinuitet. Kontinuitet och 
diskontinuitet handlar naturligtvis om formerna för samlevnad, men också om 
samlevnadens innehåll och kvaliteter. Äktenskapet står, som relationsform betraktat, för 
kontinuitet, men å den andra sidan vet vi mycket litet om hur äldres äktenskap förändrats i 
mera kvalitativa avseenden. Sådana kvalitativa förändringar, inom ramen för en 
oföränderlig yttre form, framstår som intressanta och angelägna att studera, men detta 
ligger vid sidan av uppgiften för denna avhandling.  
 

Äldres nya parrelationer  
Andelen aldrig gifta äldre (över 65 år) har under åren 1969 och 2004 minskat från 16 % 
till 7,6 % (Socialstyrelsen, 2004) och ensamboende bland de yngre-äldre (65-79 år) har 
minskat från 36 till 33 % mellan perioden 1988/89 och 2002. Trots det är gruppen 
ensamboende bland äldre stor och den växer naturligtvis med stigande ålder. Dessutom 
kan, som några forskare föreslagit, andelen ensamboende bland äldre i framtiden återigen 
stiga som en följd av individers växande ekonomiska oberoende och den minskande 
stigmatiseringen av singellivet (Duncan, 1986; Siegel, 1995).  
 
En intressant fråga handlar om hur dessa ensamboende äldre ser på utsikterna att inleda en 
ny parrelation. Den enda statistiskt representativa studien (Bulcroft & Bulcroft, 1991) 
pekar på flera intressanta förhållanden: ensamboende amerikanska äldre upphör inte att 
söka intima kontakter med det motsatta könet, men endast mycket få säger sig vara 
intresserade av äktenskap. Vad de äldre ofta önskar är en stabil och varaktig intim relation 
utan äktenskap eller annan form för sammanboende (för liknande resultat från mindre, 
icke-representativa studier, se t.ex. Talbott, 1998; Wilson, 1995; Bulcroft & O’Connor, 
1986) och sedan 1970-talet har omgifte tillföljd av skilsmässa eller på grund av 
make/makas död blivit allt mindre vanliga (Cherlin, 1992; Goldscheider, 1990; Lee et al., 
1998; Uhlenberg, Cooney & Boyd, 1990). Det bör dock noteras att sammanboende utan 
äktenskap tycks bli allt vanligare, även i USA (Cherlin, 1992) och att sammanboende utan 
äktenskap inom denna åldersgrupp inte, som i yngre åldersgrupper, är en övergångsform 
till äktenskap. 
 
Kvinnor, män och nya relationer 
Den begränsade forskningen om nyupprättade intima relationer mellan äldre pekar på 
viktiga och intressanta könsskillnader.  
 
Dagens äldre kvinnor har spelat en stor roll i de senaste mer än 30 årens förändringar av 
intimitetens och familjelivets former. Även om forskningsunderlaget ännu så länge är litet 
tycks detsamma gälla tillkomsten av nya intimitetsformer mellan äldre. Flera studier visar 
nämligen att motståndet mot nya äktenskap inte är jämnt fördelat mellan könen. Det är 
framför allt äldre ensamstående kvinnor som är starkt negativa till äktenskap (för en 
forskningsöversikt, se Steitz & Welker, 1990). Mot bakgrund av sina erfarenheter av 
traditionella äktenskap tvekar kvinnor att ge upp den frihet och oberoende de kommit att 
uppskatta efter en partners bortgång eller efter en skilsmässa (Davidson, 2001; Heinemann 
& Evans, 1990; Lopata, 1996; Talbott, 1998). Det verkar alltså vara de ensamstående 
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äldre kvinnorna, snarare än männen, som aktivt väljer bort äktenskapet och därmed 
initierar sökandet efter intima relationer att sätta i äktenskapets ställe. Helena Znaniecka 
Lopata har under flera årtionden studerat amerikanska änkor. Återkommande har hon 
visat att ensamstående kvinnor med tiden kommit att uppskatta det oberoende de fått 
tillgång till och att de inte sällan ser ett nytt äktenskap som liktydigt med att förlora det (se 
t.ex. Lopata, 1973, 1996). Med äktenskap (eller andra former för sammanboende) följer – 
av den permanenta fysiska närvaron i en och samma bostad – kontinuerliga åtaganden 
mellan makar och ofta höga krav om samordning och anpassning (Douglas, 1991).  
 
Kvinnor uttalar också en rädsla för att förlora kontakten med sina anhöriga och vänner om 
de skulle inleda en ny relation; särskilt om det skulle innebära en flytt från det egna 
hemmet och bostadsområdet (de Jong Giervald & Peeters, 2003). Men effekterna av ett 
omgifte skulle också kunna innebära, om partnerna väljer att integrera sina respektive 
sociala nätverk, att det sociala nätverket utvidgas med exempelvis ”nya” styvbarn. 
Tidigare var detta erfarenheter många äldre gjorde genom barnens omgiften (Henry, 
Ceglian & Ostrander, 1993).  
 
Men äldre kvinnors tveksamhet inför äktenskap innebär inte att de samtidigt skulle vara 
ointresserade av intima relationer med män. I en amerikansk studie av 64 ensamstående 
kvinnor i åldrarna 61 till 85 år visar t.ex. Talbott (1998) att dessa gjorde en mycket stark 
åtskillnad mellan att vara intresserade av äktenskap och att vara intresserade av män (för 
en brittisk studie, jämför Wilson, 1995). För män är, visar också flera studier, tendensen 
delvis annorlunda. Skilda äldre män och änkemän tycks vara mer intresserade av 
äktenskap än vad äldre skilda kvinnor och änkor är (Steitz & Welker, 1990) och fler äldre 
män än kvinnor väljer att gifta om sig (Lee et al., 1998; Wilson, 1995). Särskilt män 
verkar uppskatta att leva i ett parförhållande (Antonucci 1994; Cooney & Dunne, 2001) 
och är de som sämst klarar av en partnerförlust (Lee et al., 1998). Äldre mäns och 
kvinnors ”datingmönster” visar också på könsskillnader. Drygt 30 % av de obundna 
männen över 55 år och endast 7 % av kvinnorna sade sig haft en träff med någon under 
den senaste månaden. Motiven till ”träffar” bland äldre personer visade sig vara ”sällskap” 
och ”sexuell aktivitet”. Särskilt framhävdes vänskapsrelationer som ett alternativ till ett 
traditionellt äktenskap (Bulcroft & O´Connor, 1986). Men trots att äldre män och kvinnor 
inte upphör att söka intima relationer avtar sannolikheten att träffa en presumtiv partner 
med stigande ålder (Bulcroft & Bulcroft, 1991).  
 
En annan bidragande orsak till att äldre kvinnor föredrar intima relationer utan gemensamt 
boende är äldre mäns och kvinnors olika nätverkskonstruktioner. Äldre kvinnor har fler 
och djupare sociala relationer med såväl vänner som familjemedlemmar än vad äldre män 
har (Allan, 1977; Jerrome, 1996). Män som lever ensamma har mindre nätverk och har 
mera sällan kontakt med släktingar och vänner än vad ensamboende kvinnor har. Att ha en 
nära partner är av stor betydelse både för män och för kvinnor, men betydelsen är störst 
för män. Män ersätter snabbare en intim relation med en annan intim relation, vilket stöder 
tesen om att mäns upplevelse av ensamhet är mer kopplad till avsaknaden av en nära 
relation till en intim partner (de Jong Giervald & Peeters, 2003). I större utsträckning än 
äldre män, har äldre kvinnor också tillgång till stöd från nätverk av kvinnor med 
gemensamma erfarenheter, exempelvis som änkor (Lopata, 1973). 
 
Faktum att kvinnor inte är ensamma ”utanför” parrelationen gör också att de i större 
utsträckning har stöd från andra källor än partnern. Kvinnors sociala välbefinnande är, kan 
man därför säga, relaterat till fler olika slags relationer; alltifrån intima relationer till 

 9

Tillsammans men var för sig....



mindre nära relationer (Josselson, 1992). Studier kring homosexuellas nätverksmönster 
pekar på intressanta paralleller. Likt äldre heterosexuella kvinnor söker homosexuella män 
och kvinnor sprida sitt stödnätverk till fler personer än en partner (Dorfman et al., 1995; 
Nardi, 1992; Weeks, Heaphy & Donovan, 2001; Weston, 1991. Se även Fullmer, 1995; 
Kosberg & Kaye, 1997; Weinstock, 2000). 
 
Äldre heterosexuella kvinnor och män tycks alltså ha olika slags relationskartor och, som 
en följd av det, även olika slags upplevelser och erfarenheter. Dessa varierande 
relationserfarenheter, liksom de skilda erfarenheter män och kvinnor har i sina tidigare liv 
av omsorgsinsatser, har betydelse för hur det omsorgsbehov – som förr eller senare följer 
med åldrandet – hanteras.  
 

Särboende bland äldre: Ett nytt forskningsområde  
Uppkomsten av nya relationsformer bland äldre tycks vara gemensamma för flera 
västländer men mycket få empiriska studier har gjorts av äldres nyetablerade parrelationer 
och särboende mellan äldre är ett i stort sett outforskat område.  
 
Från ”Going Steady” till särboende 
Ett slående drag i de nordamerikanska studierna av äldres intima liv är frånvaron av en 
socialt etablerad terminologi för vuxnas varaktiga relationer som inte innebär 
sammanboende. När intervjupersoner talar om sådana intima relationer använder de ofta 
begrepp som tillhör den amerikanska ungdomskulturen, men bara för att tillfoga olika 
reservationer och förbehåll, d.v.s. de använder uttryck som t.ex. ”going steady” eller 
”dating” som analogier i brist på mera träffande beteckningar (för en översikt, se Borell, 
2001).  
 
I Sverige (och t.ex. Nederländerna) finns emellertid ett etablerat språkligt sätt att tala om 
vuxnas varaktiga relationer utan sammanboende; man talar i Sverige om särboende (och i 
Nederländerna och på en del andra håll, om Living Apart Together). Med etableringen av 
begreppet särboende har en relationstyp som förutsätter åtskilt boende, men som inte är en 
övergångsform till äktenskap, en ontologisk status som den helt saknar i USA. Genom att 
namnges och definieras i förhållande till andra intimitets- och familjeformer, blir detta sätt 
att leva därmed också ett tydligare alternativ som människor medvetet kan reflektera över 
och ta ställning till (Borell, 2001). 

Samtidigt är särboende i Sverige inte en lika utbredd och institutionaliserad intimitetsform 
som sammanboende (med eller utan äktenskap). Enligt en grov och osäker uppskattning 
lever idag endast omkring fyra procent av svenskarna – dock relativt andra åldersgrupper, 
fler yngre-äldre (65-79 år) – i särboenderelationer (Levin & Trost, 1999). Men framför allt 
är särboenderelationen en långt mindre föreskrivande och standardiserad intimitetsform än 
t.ex. äktenskapet. Som begrepp har särboende visserligen kunnat beläggas sedan 1983 
(Nationalencyklopedin, 1996) och särboende har uppmärksammats i svenska massmedier 
under en följd av år (i veckotidningar har par i olika åldrar återkommande berättat om 
varför de valt att leva som särboende), men innebörden är inte särskilt entydig. Att någon 
lever som särboende talar om för oss att partnerna har var sina hem, men t.ex. inget om 
hur ofta de träffas (Borell & Ghazanfareeon Karlsson, 2000; Levin & Trost, 1999), d.v.s. 
särboende står ännu så länge inte för en kulturell schablon för relationens närmare 
organisering. 
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Studier av särboende 
Vad vi idag talar om som särboenderelationer har säkert funnits under lång tid. Ändå är 
det rimligt att tala om dessa relationer som nya. De är nya inte bara i meningen att sådana 
relationer idag rimligen är vanligare än förr, men framför allt kan de betecknas som nya 
eftersom relationsformen idag är accepterad och därmed ett mer realistiskt alternativ till 
äktenskapet. Särboenderelationer fick denna ställning under senare delen av 1900-talet 
vilket måste ses i ett bredare sammanhang. Förbättrade ekonomiska förhållanden och 
förändrade sociokulturella föreställningar från samma tidsperiod ledde både till att 
ensamboende möjliggjordes ekonomiskt och att människor orienterade sig bort från mer 
traditionella beteendemönster (Inglehart, 1997; van de Kaa, 1987). 
 
Som tidigare nämnts är forskningen om särboende fortfarande mycket begränsad och 
forskningen om äldres särboende har hittills varit mer eller mindre obefintlig. Men några 
studier uppmärksammar dock hur framförallt yngre och medelålders lever åtskillt 
tillsammans. Enligt en fransk studie (Villeneuve-Gokalp, 1997) som fokuserar yngre 
personers intima relationer, är det relativt vanligt, i början av en relation, att leva som ett 
par men att samtidigt behålla varsitt boende. Sexton procent av paren i studien bodde inte 
tillsammans i början av den etablerade relationen. Av dessa hävdade 66 procent att detta 
var en följd av yttre krav från familj och släkt eller av omständigheter som hade att göra 
med den egna yrkesutövningens uppfattade krav; 34 % hävdade att det handlade om att 
bibehålla sitt oberoende i förhållande till partnern. I Sverige har Levin & Trost (1999) i en 
kvalitativ studie också sökt urskilja olika motiv för att leva som särboende. Bland viktiga 
motivtemana fanns ansvar och omsorg för andra, strävan att upprätthålla personlig 
självständighet, men också praktiska motiv som långa avstånd (för en begränsad belgisk 
studie, se Bawin-Legros & Gauthier, 2001).  
 
Enligt Villeneuve-Gokalps studier (1997) kan få yngre par stå ut med långvariga 
boendeseparationer. Bland dem som fortfarande betraktar sig som ett par efter fem år 
fortsätter endast 12 % att leva i åtskilda hushåll. Resterande 88 % har gett efter för 
”charmen” eller ”nödvändigheten” med ett gemensamt boende och därmed blivit 
sammanboende, med eller utan äktenskap.  
 
I några av de mycket få studier som berör äldre särboende studeras dessas 
nätverkskontakter. I Nederländerna fann de Jong Giervald & Peeters (2003) och de Jong 
Giervald (2004) att äldre i mer flexibla samlevnadsformer, som exempelvis 
särboenderelationer, hade mindre kontakt med barn, barnbarn och släktingar jämfört med 
äldre i andra former av relationer. Studierna visar att äldre särboende, i jämförelse med 
äldre inom olika former av sammanboende, satte ett högre värde på nära och stödjande 
relationer utanför familjecirkeln. I de djupintervjuer som också utfördes inom ramen för 
studierna uttryckte fler av de äldre särboende att en flytt från den egna bostaden och 
området skulle äventyra de relationer de hade till vänner och andra viktiga personer i 
deras nätverk. Ett särboende innebar för dessa personer att de kunde bibehålla det egna 
nätverket och samtidigt dela en relation med en särboendepartner. 
 
En intressant och viktig fråga har hittills inte tagits upp inom den begränsade forskningen 
om särboende, nämligen frågan om vad särboenderelationen betyder för åldrande partners 
omsorg för varandra och vilken betydelse välfärdsstat och välfärdspolitik kan ha i detta 
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sammanhang. Viktiga utgångspunkter för sådana studier finns dock inom den bredare 
forskningen om omsorg, kön, välfärdsstat och relationer. 
 

Omsorg, kön, välfärdsstat och relation  
Dagens svenska välfärdsinsatser bygger på att anhörigas insatser, framförallt partners 
insatser, kombineras med välfärdsstatens. I relationer där partnerna delar en gemensam 
bostad, i sammanboende med eller utan äktenskap, blir kopplingen mellan relation och 
intimitet stark. Hemmet är en central plats för omsorgsarbetet och när ett hem är 
gemensamt antas detta få konsekvenser för den informella omsorgen. I en 
särboenderelation är dock länken mellan relation, hem och omsorg mer komplex och 
förhållandet mellan intimitet och omsorg är betydligt mer öppet och oförutsägbart. 
Eftersom hemmet utgör en central plats för var det informella omsorgsarbetet utförs, för 
personer som är medlemmar av hushållet eller har varit det, kompliceras i 
särboenderelationen förhållandet mellan partner, hem och omsorg. Därmed finns en stark 
potential för att nya mönster i familjeliv också leder till att omsorgens mönster och 
förutsättningar förändras.  
 
Omsorgshierarkier 
Majoriteten av den omsorg som förmedlas inom familjer utförs av fruar, döttrar och 
systrar (Tennstedt, McKinlay & Sullivan, 1989, Matthews & Rosner, 1988, Dwyer & 
Coward 1991, Dwyer & Folts, 1994, Mossberg-Sand, 2002) och könsskillnader i tillgång 
till vård har visats i ett otal studier. Exempel på dessa skillnader gäller hur män och 
kvinnor får tillgång till vård på olika sätt. Gifta män får med hög sannolikthet sitt 
omsorgsbehov tillgodosett genom sin maka, medan gifta kvinnor – med liknande 
omsorgsbehov – snarare tenderar att få hjälp från formella källor (Ginn & Arber, 1992; 
Sundström, 1994; Szebehely, 1998). Det informella stöd som kvinnor erhåller ges 
företrädesvis från barn och vänner (Larsson & Thorslund, 2002; Spitze & Ward, 2000; 
Szebehely, 1998). Bland ensamboende män och kvinnor finns dock inga skillnader i 
tillgång till formell hemhjälp (Szebehely, 1998).  
 
Studier visar också hur avgörande faktumet att leva tillsammans med en partner är, inte 
bara för hur omsorg förmedlas utan även för äldres möjligheter att behålla ett eget boende 
vid hög ålder samt för att minska risken för institutionalisering (Daatland, 1997; 
Szebehely, 1999). Att majoriteten av de äldre ensamboende är kvinnor visar återigen hur 
kön spelar en avgörande roll för hur äldre kvinnors och mäns liv på olika sätt kan komma 
att gestaltas. 
 
Vi kan alltså konstatera att kön är en betydande faktor bakom olika omsorgsmönster. 
Sannolikheten (se bland annat Stoller & Cutler, 1992) för att bli givare av omsorg följer 
av olika hierarkiska relationsmönster som skapats och byggts upp över tid; till exempel 
mellan barn och föräldrar och mellan män och kvinnor. Dessa relationsmönster färgas av 
de föreställningar vi har i förhållande till kön och omsorg. Generellt innehåller kvinnors 
livshistorier fler erfarenheter av vad vi definierar som omsorgsarbete än mäns. Detta 
omsorgsarbete, upplevt som mer eller mindre frivilligt, mer eller mindre pliktfyllt, har till 
hög grad införlivats på olika sätt i kvinnors liv; inte minst i äldre kvinnors liv (Waerness, 
1993). Utifrån en hierarkiskt uppbyggd konstruktion av omsorg, genom livet och genom 
olika relationer, kan man bland annat förstå den ökade sannolikheten för kvinnor att 
hamna i omsorgssituationer inom en parrelation. Denna omsorgshierarki skapar på olika 
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sätt och på olika plan makt i förhållandet mellan den som ger och den som är mottagare av 
omsorgen. Waerness (1989) problematiserar maktobalansen i omsorgsrelationer och 
menar att det finns både asymmetriskt- såväl som symmetriskt omsorgsagerande. Hon 
definierar omsorgsaktiviteter olika beroende på hur maktbalansen i relationen ser ut och 
gör så distinktioner mellan omsorg, omsorgsarbete och personliga tjänster.  
 
På olika sätt förhandlas detta omsorgsansvar fram inom familjer. I dessa förhandlingar 
kommer olika slags maktrelationer att omarbetas eller att befästas genom att 
omsorgsförhållandet antingen skapar nya maktrelationer, utifrån vem som är givare och 
vem som är mottagare, men relationshierarkierna kan också befästa gamla mönster inom 
relationen. Äldre personer som är mottagare av mycket stöd från sin familj får ”betala” 
detta stöd genom förlorad makt inom relationen, medan äldre med bibehållen makt 
förlorar i erhållet stöd (Pyke, 1999). Denna dynamik visar på betydelsen av basala 
utbytesprinciper i intergenerationella relationer. Den part som bidrar med mer service eller 
resurser till relationen kommer också att ha större makt i den (Blau, 1964 ref. i Pyke 
1999). Jag tror dock att det är viktigt att lyfta fram den relationshistoria parterna för den 
informella omsorgen delar. Hur har maktförhållandet mellan makar och barn sett ut under 
den dominerande tiden av relationen? Hur har konflikter mellan aktuella parter sett ut 
under åren och hur har dessa blivit lösta? Det vore naivt att tro att en make eller mor på ett 
enkelt sätt förlorar den eventuella makt som byggts upp över lång tid inom en relation. 
Istället bör denna maktförskjutning lyftas fram som en process som successivt leder fram 
till möjliga nya relationshierarkier. Inte heller är det självklart för mig att 
omsorgshierarkin spiller över på och bestämmer maktordningen inom andra områden i 
familjen eller relationen såsom i ekonomiska- eller intellektuella makthierarkier individen 
ingår i. Detta är intressanta frågor att studera men är inte fokus för detta 
avhandlingsarbete. 

Partneromsorg 
Ett återkommande argument mot att ingå ett nytt äktenskap från äldre ensamstående 
kvinnor handlar, som tidigare visats, om de risker de upplever med ett äktenskap. 
Äktenskapet, menar de, riskerar att skapa en snedfördelning av omsorgs- och 
serviceinsatser. När Gibson (1993) lät äldre kvinnor i självbiografisk form berätta om sitt 
intima liv, underströk en del av dem att de som gifta tidigare dubbelarbetat – d.v.s. 
kombinerat yrkesliv med ansvar för hemmet – och att de nu som pensionärer inte ville 
falla tillbaka i en vanemässig roll som ”hushållerska”, eller, på längre sikt, bli en 
”sjuksköterska” för en ofta några år äldre man (jämför Lopata, 1973). Men valet för dessa 
kvinnor står idag inte mellan att ingå äktenskap eller att avstå från intimitet. Nya 
framväxande intimitetsformer mellan äldre, t.ex. särboenderelationen där partnerna 
bibehåller var sitt hem, innebär möjligheter att utveckla intimitet utan att samtidigt behöva 
acceptera en traditionell könsbunden arbetsdelning.  

Förhållandena tycks vara likartade i de amerikanska varaktiga intima relationer mellan 
äldre, relationer som med svenskt språkbruk skulle betecknas som särboende. Bulcroft och 
O’Connors (1986) studie av 35 äldre amerikaner som ingick i varaktiga relationer, utan 
någon form av sammanboende, visade att partnerna i få fall gav varandra hjälp med 
hemarbete eller gav t.ex. ekonomisk eller annan materiell hjälp. Omsorgen om varandra 
handlade i stället om att ge råd och emotionellt stöd och de nya intima relationerna mellan 
äldre har därmed en viktig komplementär karaktär för ensamstående äldre. ”Many 
researchers”, påpekar Bulcroft och O’Connor (1986: 400 – 401), ”have documented the 
kinship structure, formal organizations, neighbors, and friends providing the tangible 
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goods of money, home chore, escort services, nutrition, benefits counseling, and friendly 
visiting. However, the area most often unfulfilled is the emotional needs of older persons 
living alone. It appears that the dating relationship is a very viable option in the provision 
of emotional support and advice giving.”  
 
Äldre kvinnor som funderar på att inleda en varaktig intim relation med en man överväger 
på olika sätt de omsorgskrav som kan följa av detta. Relationsformer där dessa krav i 
större utsträckning kan hanteras eller kontrolleras blir därmed mer attraktiva. Kvinnor gör 
dessa reflektioner utifrån egna erfarenheter om omsorg, utifrån sin nuvarande position 
som äldre kvinna men också – som denna avhandlings studier visar – utifrån den 
utveckling som skett under senare år inom den svenska välfärden.  
 
Trots att det i Sverige inte råder ett så kallat familjeansvar för individens välfärd (Esping-
Andersen, 1990), utan att staten har det primära ansvaret för medborgarnas välfärd 
(Blomberg, Edebalk & Petersson, 2000), har senare tids välfärdsutveckling bland annat 
lett fram till ett minskat offentligt ansvar för den äldre befolkningen i Sverige (Bergmark, 
Thorslund & Lindberg, 2000; Blomberg & Petersson, 2003; Socialstyrelsen, 2004; 
Szebehely, 2000). Den krympande offentliga hjälpen kompenseras av ökande insatser 
ifrån anhöriga, främst den nära familjen, men även hjälp ifrån vänner och grannar skymtar 
i Socialstyrelsens kartläggning. Den minskade täckningsgraden för offentlig omsorg 
innebär dock inte att de äldre permanent utlämnats till anhöriga. Det vanliga är att det 
offentliga och anhöriga delar på omsorgsåtagandet, men att det offentliga kommer in 
senare och delvis erbjuder annan hjälp än tidigare. Paradoxalt är att fler får hjälp idag än 
tidigare men de får hjälpen senare i livet och under en kortare period än tidigare 
(Socialstyrelsen, 2004).  
 
Trots människors vetskap om att det offentliga dragit ner på sina välfärdsinsatser visar 
flera studier att människor fortsätter att se välfärdsstaten som bärare av det primära 
ansvaret för medborgarnas välfärd (Daatland & Herlofsen, 2003; Gelissen, 2000). Den här 
tilltron uttrycks i flera av avhandlingens studier (se framförallt paper 1 och 3 längre fram). 
Med utgångspunkt i att välfärdsstaten har det primära ansvaret för äldres omsorg och vård 
ses det egna hemmet i särboenderelationen framförallt av kvinnorna som ett skydd mot det 
offentligas- och anhörigas krav om omsorgsinsatser för partnern. De särboende äldre kan 
också med vetskapen om att det fortfarande finns en, i internationell jämförelse, 
välutvecklad svensk välfärdsstat välja en relation där de inte behöver hamna i ett beroende 
av en partner vid ett framtida vård- eller omsorgsbehov. Samtidigt som indikationer om att 
omsorgsbördan för anhöriga ökar, särskilt för kvinnor, kan man också se att de offentliga 
kraven på kvinnor ökar. År 2002 var 84,7 % av kvinnorna i åldrarna 45-54 år sysselsatta1 
och 65,9 % av kvinnorna i åldrarna 55-64 år (SCB, 2002). Kvinnor av idag lever alltså 
med erfarenheter av höga krav både från det offentliga livet och från det privata. 

                                                 
1 Med "sysselsatta" menas i princip personer som har avtal om ett avlönat arbete, eller 
arbetar som egna företagaren eller oavlönade medhjälpare i familjeföretag. 
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III. Äldres särboende: Teoretiska perspektiv 

Inledning 
Studiet av nya former för familjeliv och parrelationer är ett snabbt växande område inom 
samhällsvetenskapen. En gemensam utgångspunkt för många av dessa studier har varit 
betoningen på öppenheten i dagens intima relationer och det har varit vanligt att i Anthony 
Giddens efterföljd karakterisera dem som ”rena” relationer (Giddens 1991, 1992), d.v.s. 
som relationer frikopplade från olika begränsande externa förhållanden som t.ex. social 
klass, etnicitet, släkt och olika institutionella och kulturella förhållanden.  

 
Utgångspunkten för diskussionen om avhandlingens teoretiska perspektiv och begrepp 
hämtas från Giddens resonemang om ”rena” relationer. En inledande fråga jag ställer mig 
är om det verkligen är klarläggande att karaktärisera äldres särboende som ”rena” 
relationer eller om det finns alternativa och bättre sätt att teoretiskt förstå innebörden av 
äldres särboende? 
 
Särboende, och inte minst äldres särboende, ligger förmodligen närmare innebörden i 
Giddens begrepp än andra former för samlevnad. I jämförelse med äktenskapet (eller 
andra former för samlevnad som förutsätter ett gemensamt hushåll) kan särboendet förstås 
som relativt oberoende av externa förhållanden. Trots det argumenterar jag, efter en 
granskning av Giddens perspektiv, för ett alternativt förhållningssätt som mera precist 
beskriver olika dimensioner i intima relationer och som dessutom integrerar ett kritiskt 
feministiskt perspektiv. I kapitlet behandlas också förhållandet mellan autonomi och 
intimitet, som är så viktigt i äldres särboende, och den rumsliga dimensionen av 
särboendet, d.v.s. betydelsen av att relationen baseras på två hushåll. 
 

”Rena” relationer och särboende 
I flera sammanhang har Giddens (t.ex. Giddens 1991, 1992) argumenterat för att 
västerlandets senmoderna intima relationer blivit allt mera öppna och allt mera en 
angelägenhet endast för de som ingår i dessa relationer. Oavsett om det handlar om 
vänner, makar eller t.ex. släktingar, har relationerna med andra ord blivit allt mindre givna 
och förutbestämda av olika externa förhållanden (som t.ex. social klass, släkt, institutioner 
och sedvänjor). Det senmoderna äktenskapet illustrerar detta, menar Giddens. 
Äktenskapet initieras inte längre av föräldrar och utgör inte längre ett socialt kontrakt 
mellan släkter. I och med att båda makarna blivit yrkesverksamma är dessutom 
organiseringen och fördelningen mellan förvärvsarbete och hushållsarbete inte lika 
självklar som tidigare. I detta avseende har äktenskapet ”demokratiserats”, menar 
Giddens, men äktenskapets ”demokratisering” är vidare än så och omfattar framförallt 
dess känslomässiga grundval. Äktenskapet blir en allt mera reflexiv organisation, påstår 
Giddens, vilket innebär att makarna allt oftare gemensamt reflekterar över sin relation, 
prövar den och frågar sig om den uppfyller sitt överskuggande syfte, att ge ömsesidig 
emotionell tillfredsställelse. 

 
Äktenskapet, liksom en rad andra former för intima relationer, blir därmed ”rena” 
relationer, d.v.s. relationer till vilka vi söker oss endast för den känslomässiga 
tillfredsställelse vi kan få genom att vara tillsammans med en annan människa, och vi 
upprätthåller denna relation bara så länge den verkligen ger oss denna tillfredsställelse. En 
”ren” relation, säger Giddens sammanfattande, handlar i grundläggande mening om ett 
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förhållande som är avhängigt ”…satisfactions or rewards generic to that relation itself” 
(Giddens, 1991: 244). 

 
Kritiken mot Giddens  
Som redan nämnts har många samhällsvetare anslutit sig till Giddens begrepp ”rena” 
relationer för att analysera nära relationer mellan människor idag (Roman, 2004) och 
Giddens framställning av nutidens intima relationer som helt öppna för individers fria 
konstruktion ligger också i linje med andra välkända framställningar. Beck och Beck-
Gernsheim (1995) tar, i likhet med Giddens, fasta på äktenskapets allt mera generella 
individualiseringstendens; människor väljer inte bara fritt sina äktenskapspartners utan är 
också i en helt ny utsträckning fria att själva forma sina relationer. Till skillnad från 
Giddens betonar dock Beck och Beck-Gernsheim samtidigt att dessa relationer medför 
väsentliga konflikter (Beck & Beck-Gernsheim, 1995, 2002). Trots den ökande 
jämställdheten mellan könen befinner vi oss bara i början av ett uppbrott från 
odemokratiska könsrollsförhållandena och samtida relationer karakteriseras ännu av 
konflikter som i grund och botten handlar om kvinnor och mäns självbilder och identiteter 
kopplade till idéer om hur intima relationer mellan kvinnor och män ska se ut (Beck & 
Beck-Gernsheim, 2002). 

 
Giddens kritiker ifrågasätter egentligen inte att dagens äktenskap (och äktenskapsliknande 
samlevnad i ett hushåll) – i en historisk jämförelse – är mer frikopplade från olika externa 
förhållanden. Kritiken har istället framförallt varnat för att Giddens modell för de moderna 
intima relationerna innehåller alltför stora förenklingar. Den brittiske sociologen Carol 
Smart (1997), (jämför Smart & Neal, 1999) kritiserar t.ex. Giddens diskussion om barnens 
roll i moderna äktenskap. Snarare än att som Giddens påstå att barn idag bara är ett 
begränsat hinder för skilsmässor, pekar Smart på den forskning som visar att många 
äktenskap fortfarande upprätthålls ”för barnens skull”.  

 
En mera långtgående och teoretiskt intressantare kritik har framförts av en annan brittisk 
sociolog, Lynn Jamieson (1998, 1999). I likhet med Giddens och Beck & Beck-
Gernsheim pekar Jamieson på att äktenskapet av idag tappat en del av sin förankring i 
yttre ekonomiska och sociala förhållanden. Men att konstatera detta är inte detsamma som 
att säga att äktenskapet därmed skulle vara något mer eller mindre fritt flytande. Barn 
spelar en för dagens äktenskap starkt sammanbindande roll, men Jamieson pekar också på 
ett vidare mönster av faktorer som, utöver de känslomässiga banden, binder makar till 
varandra. Inte minst, menar hon, handlar det om de materiella och ekonomiska villkor 
som följer av ett gemensamt hushåll. Sammanfattningsvis menar Jamieson att Giddens, 
som bygger mycket av sina studier på analyser av populära äktenskaps- och 
samlevnadsböcker (som troligtvis inte inkluderar äldres intima samlevnadsrelationer), 
stirrar sig blind på de yttre, retoriska förändringar som idag omger intimiteten människor 
emellan. Att tala om ”rena” relationer blir missledande och hela resonemanget, menar 
Jamieson, brister allvarligt i psykologisk trovärdighet. Äkta makar (eller andra 
sammanboende) kan så att säga inte sätta det emotionella relationsinnehållet inom 
parentes och hålla det skilt från en relations materiella, ekonomiska och sociala 
dimensioner. 
 
En annan typ av kritik mot Giddens, än den vi nyligen berört, kommer från feministiska 
könsforskare. Den handlar inte primärt om i vilken utsträckning äktenskapet och andra intima 
relationer frigjort sig från olika externa bindningar utan om betydelsen av relationernas 
emotionella innehåll. Snarare än att, som Giddens, se det emotionella relationsinnehållet 
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som ett uttryck för relationernas demokratisering, vill dessa forskare undersöka de 
maktaspekter som finns där. Till denna kritik skall jag dock återkomma längre fram. 

 
Om Giddens beskrivning av det heterosexuella äktenskapet som en ”ren” relation mött en 
del invändningar tycks detta i liten grad gälla för forskningen om homosexuellas intima 
relationer. Homosexuella män och kvinnors relationer och livsstilar har betraktats som 
viktiga exempel på nutida senmoderna livsstilsexperiment och som exemplet före andra på 
”rena” relationer (se t.ex. Weeks et al., 2001). Ett viktigt drag i de homosexuella 
relationerna, menar en rad forskare, är deras – i jämförelse med heterosexuella relationer – 
mer jämlika struktur. Detta sägs ha sin förklaring i att de heterosexuella relationerna 
grundas i upparbetade skillnader, förankrade i strukturella förhållanden män och kvinnor 
emellan, vilka i sin tur skapar ojämlika förhållanden mellan människor av olika kön (se 
t.ex. Butler, 1990, 1997; Heaphy, Donovan & Weeks, 1999; Weston, 1991).  
 

Äldres särboende och ”rena” relationer. En kritik och några 
teoretiska utgångspunkter 
Så här långt har kritiken mot Giddens framställning av äktenskapet, eller liknande 
samlevnad inom ett hushåll, riktats mot hans beteckning av dem som i växande grad 
”rena” relationer. Som vi kunnat se avvisar inte kritikerna helt Giddens betoning på att 
äktenskapet tappat i extern förankring och blivit en mer öppen institution, men de vänder 
sig mot hans oreserverade och oproblematiserade betoning på de emotionella grundvalen 
inom moderna västerländska äktenskap och därmed dess öppenhet och underbetoning av 
strukturella faktorer som sätter gränser för makarnas handlingsfrihet och relationens 
öppenhet. Men hur skall äldres särboenderelationer bedömas? Borde inte dessa kunna 
analyseras som ”rena” relationer? Eller finns det andra teoretiska utgångspunkter som ger 
bättre möjligheter att förstå äldres särboende? 
 
Äldres särboende – ”rena” relationer? 
Särboende, och inte minst äldres särboende, ligger mycket nära Giddens idealtypiska 
begrepp ”rena” relationer. I jämförelse med äktenskapet (eller andra former för samlevnad 
i ett gemensamt hushåll) är relationen i första hand inriktad mot intimitet och på den 
ömsesidiga tillfredsställelse denna kan ge och den karakteriseras av relativt oberoende 
från olika externa förhållanden. Som framgår av studierna i denna avhandling har äldre 
särboende inte bara var sitt hem. De har dessutom, och som en följd av detta, en från 
partnern separerad ekonomi. De löpande utgifter som uppstår när de träffas delas som 
regel lika och gemensamt sparande och ägande är ovanligt (Paper 1). Äldre särboende 
binds dessutom sällan samman av gemensamma barn och partnerna kan – om de så önskar 
– upprätthålla av varandra oberoende relationer med barn, barnbarn, släkt och vänner, 
d.v.s. relationen leder inte, som är fallet med äktenskapet, till olika mer eller mindre 
tvingande (och bindande) följdrelationer (Paper 2). När de särboende partnerna har 
varsina hem följer också en mer öppen arbetsdelning och med ett eget hem är kvinnor helt 
enkelt inte alltid tillgängliga för de service- och omsorgsinsatser som konventionellt faller 
på dem (Paper 1, 2, 3 och 4). Eftersom särboende är en ny relationsform karakteriseras 
den slutligen av detta skäl av en betydande öppenhet i förhållande till riktlinjer för hur 
relationen ska levas. Det har ännu inte kommit att utbildas kulturellt förankrade regler för 
hur särboende skall leva tillsammans (Paper 1 och 2). 
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Trots att särboende, och inte minst äldre människors särboende, i dessa och andra 
avseenden ligger nära Giddens begrepp ”rena” relationer används inte detta begrepp som 
en analytisk utgångspunkt för undersökningarna i denna avhandling. Det övergripande 
skälet är att Giddens begrepp är alldeles för vagt för att bli verkligt användbart, vare sig 
det handlar om externa jämförelser (d.v.s. för jämförelser mellan särboende och andra 
relationsformer, t.ex. äktenskap) eller för interna jämförelser, d.v.s. för studiet av 
varierande mönster inom särboenderelationer. Låt mig utveckla detta något och börja med 
svårigheterna att använda begreppet ”rena” relationer för externa jämförelser. 
 
Ett centralt inslag i den sociologiska kritiken mot Giddens (se framför allt Jamieson, 1998, 
1999) handlar, som tidigare visats, om att begreppet ”rena” relationer utgår från de 
retoriska förändringarna som omger dagens intima relationer och underskattar betydelsen 
av relationers strukturella förankring. Denna kritik är viktig, men kan preciseras en del. 
Giddens bortser inte helt från strukturella förhållanden men drar, t.ex. när han diskuterar 
äktenskapet, alltför lättvindigt slutsatsen att dessa spelar en liten roll. Detta görs utan 
någon systematisk idé om vad som utgör strukturella begränsningar på en relation och 
utan en verklig undersökning av sådana faktorer. I frånvaron av ett försök att bestämma 
centrala strukturerande förhållanden blir också svårigheterna stora att jämföra olika 
relationsformer; de tenderar alla att i växande grad bli ”rena” och en komparativ ansats – 
där skillnader i extern förankring mellan t.ex. ett äktenskap och en särboenderelation skall 
bedömas – försvåras därmed. 
 
Också interna jämförelser försvåras, d.v.s. det är svårt att med utgångspunkt från 
begreppet ”rena” relationer studera mönster inom en viss relationsform i avsaknaden av en 
idé om vilka typer av strukturella begränsningar som kan ha betydelse. Ett större problem 
handlar om att Giddens (även, som vi sett, i jämförelse med Beck och Beck-Gernsheim) 
lägger så liten vikt vid relationers dynamik och konflikter. Denna senare kritik är 
mycket viktig för studiet av äldres särboende. Äldres särboende är, relativt andra 
relationsformer, en friare och mer öppen relationsform. Men det betyder inte att särboende 
därmed skulle vara en fullständigt öppen och ”demokratisk” relation. Den feministiska 
kritiken hjälper oss att se detta. 
 
Det feministiska perspektivet 
Feministisk forskning visar hur moderniseringen har skapat nya former av ojämlikheter 
mellan könen men i en annorlunda och mer svårfångad skepnad än tidigare.  
 
Feministiska könsforskare uppmärksammar visserligen potentialen för nyskapandet av 
könsinnebörder och ageranden – kön skapas åter och ständigt i relationer mellan män och 
kvinnor (se exempelvis Butler, 1990, 1997; Haavind, 1987) – men trots detta finns 
förhållanden som försvårar eller bromsar eventuella utmaningar och potentiella 
förändringar av kön. Det är just i sådana sammanhang av emotionell art, som kärlek och 
sexualitet, som bekräftelse av den personliga identiteten utifrån könstillhörighet får en 
avgörande betydelse. Uppdelningen mellan man och kvinna i heterosexuella relationer gör 
att könsidentiteter och mönster bildas (Butler, 1990). Att återskapa dessa mönster om kön 
på ”rätt sätt” kan betraktas som en slags överlevnadsstrategi inom ett normativt tvingande 
system, där felsteg följs av tydliga negativa sanktioner och där ett riktigt beteende belönas 
(se exempelvis Foucault, 1977, 1979). I ett sådant sammanhang kan man ifrågasätta hur 
pass öppen förhandlingen om könsagerande verkligen är. Återskapandet av könsidentiteter 
definierar hur män och kvinnor kan och bör agera och gränserna för dessa ageranden. 
Manövreringsutrymmet för olika slags ageranden bestäms inte enbart ur ett rums- och 
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tidssammanhang utan även av strukturerande faktorer såsom kön, klass, etnicitet, 
sexualitet, ålder och geografi. Här spelar personliga livserfarenheter en avgörande roll. 
Särskilt äldre kvinnors erfarenheter av ett traditionellt familjesystem med tydliga manliga 
och kvinnliga ”roller”, kan förminska detta manövreringsutrymme. De erfarenheter de har 
från tidigare relationer och liv blir till mönster som internaliserats genom åren. 
Möjligheterna att hantera och eventuellt ändra ageranden kring kön blir, kan man säga, en 
längre process. Det handlar ju om att ett helt livs värderingar ska omprövas och förändras. 
 
Idag sägs personer göra ”fria” val inom de intima relationer de lever i men väljer ändå så 
att könsspecifika mönster bildas (Haavind, 1985). För att förstå detta måste 
kärleksupplevelsen i de intima relationerna problematiseras. Kärleken i relationer mellan 
män och kvinnor, och de könsidentiteter de inrymmer, bygger också på den makt kärleken 
innehåller (Haavind, 1982: 139). 
 
Trots decennier av social förändring och sociala reformer, grundas fortfarande ofta 
överenskommelser och ömsesidig bekräftelse i heterosexuella relationer på kvinnans 
relativa underordning den manlige partnern. Dessa kärleks- och könsrelationer 
kännetecknas av ett gemensamt kontrakt som innebär att kvinnor kan vara självständiga 
och karriärinriktade men att de samtidigt är generellt underordnade män, d.v.s. kvinnors 
självständighet är alltid villkorad av mannens självständighet. Kvinnans autonomi och 
valmöjligheter står alltid i förhållande till mannens autonomi. Så länge den generella 
under- och överordningen mellan könen inte rubbas och inte alltför mycket synliggörs 
som ett problem kan kvinnan vara och göra som hon vill. Detta kommer särskilt till 
uttryck i nutida intima emotionella relationer män och kvinnor emellan (Haavind, 1998, 
2000; Holmberg, 2003). Att samtalsretoriken starkt präglas av en jämställdhetsideologi 
gör att de ojämlika och ojämställda förhållandena blir svårare att erkänna, acceptera och 
lyfta fram. Vem vill, i denna moderna jämställdhetsutveckling, betraktas och förknippas 
med traditionella relationer baserade på ojämlika maktförhållanden mellan män och 
kvinnor?  
 
Särboenderelationen bland äldre bygger företrädesvis på relationens emotionella innehåll. 
Detta emotionella innehåll är emellertid fyllt av maktförhållanden och begränsningar. I 
denna nyare form av relation, skulle ett utrymme för förändring av normer, föreställningar 
och ideal om kön, teoretiskt vara mer möjligt eftersom relationen kan sägas ta avstamp 
mot det traditionella äktenskapets relationskontrakt, med en traditionell arbetsdelning och 
traditionellt uppbyggda åtaganden partnerna sinsemellan. Den kan därmed betraktas som 
en gränssättare gentemot traditionella krav som uppstår i relationer med emotionellt 
innehåll. För de äldre kvinnorna i denna studie handlar det om ett ofta aktivt och övervägt 
agerande (se särskilt Paper 2 och Paper 4), och inte om något som ska betraktas som en 
enkel följd av relationens konstruktion. Kvinnorna skapar och upprätthåller, aktivt, olika 
gränser i särboenderelationen. 
 
Att helt undvika ”de traditionella” äktenskapsliknande uppgifterna i en särboenderelation 
går inte, men relationerna är – som jag snart skall återkomma till mera i detalj – ändå 
öppnare.  
 
Att som äldre kvinna inleda en ny intim relation eller, i förhållande till en manlig partner, 
säga nej till traditionellt förväntade åtaganden om omsorg kan vara ett sätt på vilket 
normer om kön utmanas, ifrågasätts, flyttas eller försvagas. Att som äldre kvinna 
dessutom hävda sig själv och den egna viljan i förhållande till en partner är också ett 
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agerande som kan betraktas som ”konstigt” eller ”avvikande” för kvinnor. Att successivt 
aktivt utmana gränser, på olika områden är ett möjligt sätt för de äldre särboende 
kvinnorna att förändra innebörder av kön (Paper 4). Trots denna potential visar studierna i 
avhandlingen (Paper 3 och Paper 4) att traditionella mönster om exempelvis 
omsorgsåtaganden kvinnor och män emellan även existerar och upprepas i 
särboenderelationen mellan äldre med argumenten för detta grundade i de emotionella 
banden partnerna emellan. 
 
Multiplexitet och organisationsgrad 
I den tidigare kritiken mot Giddens begrepp ”rena” relationer framhölls bl.a. att detta 
begrepp innebär att de olika strukturella förhållandena, som sätter sina gränser runt en 
relation, underskattas. Detta, hävdades det, är en följd av att Giddens inte intresserar sig 
för att specificera sådana faktorer. 
 
En utgångspunkt för detta avhandlingsarbete har, snarare än Giddens begrepp ”rena” 
relationer, varit ett försök att hitta infallsvinklar för att kunna jämföra särboende med 
andra former för intimitet men också för att kunna studera hur olika individer utformar 
just sitt särboende, d.v.s. jämföra olika särboenderelationer. För att detta ska bli möjligt 
fordras en idé om vilka faktorer som verkar strukturerande på en intim relation. För att 
ringa in sådana variationer i extern förankring framstår dimensionerna organisationsgrad 
och multiplexitet som viktiga (se vidare Borell, 2001; Borell & Ghazanfareeon Karlsson, 
2000, 2003; Espwall, Borell & Johansson, 2001). 

 
För att beskriva dessa dimensioner kan det vara enklast att utgå från äktenskapet som 
exempel. Låt oss börja med relationens organisationsgrad.  
 
Äktenskapet (men också äktenskapsliknande samlevnad) karakteriseras av hög 
organisationsgrad. Paret bygger under en följd av år upp en rad gemensamma materiella 
och sociala resurser (där den gemensamma bostaden oftast är den mest centrala), men till 
det gemensamma ”äktenskapskapitalet” (för att nu tala med Becker, 1960) hör också t.ex. 
den arbetsdelning makar utvecklar över tid: genom att fördela arbetet inom och utanför 
hushållet på ett visst sätt växer en svårförändrad specialisering fram. Till äktenskapets 
höga organisationsgrad hör också äktenskapets fortfarande starka institutionella ställning. 
Trots förändringar av samlevnadsformer och trots att relationer idag är mer öppna än 
tidigare, är formerna för äktenskapligt samliv fortfarande på många sätt kulturellt givna. 
Det finns, kan man säga, fortfarande starka kulturella schabloner för hur äkta makar skall 
leva sitt liv tillsammans.  

 
Äktenskapet är också starkt multiplext, d.v.s. den inkluderar många olika typer av 
relationer, åtaganden och band. De äkta makarna flätas in i varandras släkter, och av 
denna inbäddning följer en rad olika åtaganden och lojaliteter. Och som tidigare 
uppmärksammats utgör makars gemensamma barn det i särklass viktigaste 
sammanbindande bandet mellan paret och en tredje part.  

 
Mot äktenskapets typiskt höga organisationsgrad och multiplexitet kan andra 
samlevnadsformer, inklusive särboende, på ett systematiskt sätt jämföras och centralt för 
studierna i denna avhandling är betoningen på särboendets låga organisationsgrad och 
begränsade multiplexitet. För att börja med organisationsgraden har partnerna tillgång till 
var sin resursbas; de har varsina hushåll och få – om ens några – andra gemensamma 
materiella resurser. Till den låga organisationsgraden hör också relationsformens 
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begränsade institutionalisering. Det finns för ett särboendepar helt enkelt få tydliga 
konventioner att falla tillbaka på. Banden mellan särboendepartnerna är också mindre 
multiplexa. Oberoende av varandra kan partnerna, om de så önskar, upprätthålla en rad 
från varandra åtskilda sociala relationer och sociala åtaganden av olika slag; gentemot 
barn från tidigare äktenskap, men också gentemot vänner, släktingar och grannar. 

 
På detta sätt kan alltså särboendet skiljas från andra former för intimitet, men det blir 
också från dessa utgångspunkter naturligt att titta på variationer i särboendet och att 
studera hur särboende utnyttjar relationens relativa öppenhet.  
 

Särboendets rumsliga sammanhang  
Som en relationsform med, generellt sett, låg organisationsgrad och begränsad 
multiplexitet har intimiteten en betydande roll att spela i äldres särboende, och i den 
meningen kan man säga att särboende ligger ganska nära Giddens begrepp ”rena” 
relationer. Men den starka betoningen på intimitet är på samma gång kopplad till en för 
relationsformen lika typisk betoning på autonomi. Att leva ”åtskilt tillsammans” ger, i 
jämförelse med äktenskapligt och annat sammanboende, speciella förutsättningar att 
kombinera intimitet med autonomi. Eller annorlunda uttryckt: att leva tillsammans eller att 
leva ”åtskilt tillsammans” ger upphov till helt olika krav på att tid, handlingar och resurser 
ska koordineras. 
 
Men den närmare utformningen av balansen mellan autonomi och intimitet är därmed inte 
given. Den måste utformas konkret i varje relation och eftersom det handlar om en ny 
relationsform görs detta utan stöd av kulturella schabloner för hur ett särboendepar bör 
leva. Som flera studier i denna avhandling visar är detta inte en alldeles samstämd 
process. Partnerna kan vilja utforma relationen på olika sätt och spänningar och konflikter 
kan förekomma kring avvägningen mellan intimitet och autonomi. Som studierna 
dessutom visar har sådana friktioner en tydlig könsdimension. Äldre kvinnor tycks, i 
större utsträckning än män, inte bara föredra särboende framför olika former av 
sammanboende. De slår dessutom, i särskilt hög grad, vakt om de särskilda möjligheter till 
autonomi som relationsformen ger genom att bevaka och påverka förhållandet mellan 
intimitet och autonomi. Detta görs i ett alldeles speciellt rumsligt sammanhang: 
särboendet får ju sin speciella rumsliga karaktär genom att partnerna bor åtskilt i var sitt 
hem. 
 
Kontrollen över ett eget rum, ett eget hem, är den helt centrala resursen i kvinnors försök 
att balansera intimitet och autonomi. Jag skall därför till sist i detta kapitel närmare 
diskutera de teoretiska övervägandena bakom detta centrala rumsliga perspektiv på äldres 
särboende. Men innan detta görs måste diskussionen om förhållandet mellan intimitet och 
autonomi beröras litet närmare. 

 
Intimitet och autonomi 
Intimitet handlar på ett övergripande plan om ömsesidiga relationer mellan individer och 
som regel antas att intimitet inte avser flyktiga förhållanden. Intimitet förutsätter ett mer 
eller mindre långvarigt samspel människor emellan (Hahn, 2004). Utöver en sådan allmän 
bestämning är enigheten om hur begreppet intimitet skall användas begränsad inom 
samhällsvetenskapen. Vissa forskare understryker vikten av att på olika sätt specificera 
intimitet i olika dimensioner. Schreurs och Buunk (1996) föreslår t.ex. att begreppet är ett 
slags paraply för emotionell, social, rekreationell och, slutligen, sexuell intimitet. Andra 
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forskare framhäver snarare begreppets heuristiska värde. Reis och Shaver (1997) föreslår 
från sådana utgångspunkter att intimitet bara kan förstås på ett generellt plan som 
gemensamma erfarenheter, engagemang och ömsesidig närhet. I denna avhandling 
används begreppet i denna senare, mera allmänna mening. 
 
Begreppet intimitet får dock framförallt sin mening i avhandlingen i relation till 
begreppet autonomi. I likhet med vad som är vanligt bland en del psykologer ses autonomi 
och intimitet som poler för en och samma dimension där en hög grad av intimitet leder till 
låg autonomi och vice versa. Ett antal studier med psykologisk ansats visar så t.ex. hur 
framförallt kvinnor i heterosexuella parrelationer riskerar den egna autonomin inom 
relationen för den intimitet de eftersträvar (se t.ex. Chodorow 1978, Miller, 1986; Elise, 
1986, Kaufman, Harrison & Hyde 1984).  
 
Rum och särboende: Det egna hemmet  
Det sociala livets rumsliga dimensioner har allt oftare kommit att uppmärksammas inom 
samhällsvetenskapen. Socialt liv, betonas det, utvecklas i rumsliga kontexter (för en 
översikt, se Massey, 1994). Detta rumsliga perspektiv är också centralt för att förstå äldres 
särboende. Redan när vi använder begrepp som sammanboende (med eller utan 
äktenskap) och särboende i diskussionen understryks bostadsformens utslagsgivande 
betydelse för relationen. Att leva tillsammans under samma tak eller att bo i var sin bostad 
ger upphov till helt olika grundnivåer för ömsesidig koordinering av tid, handlande och 
resurser, kort sagt för olika nivåer av relationens organisationsgrad. Av särskild betydelse 
för studiet av särboende, och försöken att balansera intimitet och autonomi, blir därmed 
den speciella rumsliga miljö som hemmet utgör. 

Hemmet.och.studiet.av.särboende 
Trots att allt flera människor numera lever som ensamboende förknippas begreppet hem 
ofta med begreppet familj, d.v.s. vi är benägna att se ett hem som i första hand en plats för 
familjerelationer (se t.ex. Bowlby, Gregory & McKie, 1997). Från detta perspektiv har 
också de äldres hem studerats. Hemmet får, hävdades det, sin mening genom att utgöra 
platsen för ett livslångt äktenskap och den miljö där de gemensamma barnen vuxit upp 
och den invanda, trygga plats där de åldrande makarna drar sig tillbaka (se t.ex. Sixsmith, 
1986). Ett sådant homogeniserande perspektiv på äldres erfarenheter är, inte minst genom 
uppkomsten av särboende, inte längre rimligt.  

Som flera av avhandlingens studier på olika sätt visar är det framförallt kvinnor som 
initierar särboende mellan äldre. De vill upprätthålla en intim relation, d.v.s. ett 
förhållande mellan två människor karakteriserat av i första hand emotionell närhet, men 
samtidigt ha tid för ”ett eget liv”. Hemmet är, som redan sagts, en central resurs i dessa 
oberoendesträvanden och styrkan i denna resurs handlar i hög grad om den kulturella 
mening hemmet har i västerlandet.  

Hemmets.kulturella.konstruktion 
Hemmet beskrivs i en del, framför allt äldre samhällsvetenskap, i starkt generaliserande 
termer. Hemmet, hävdas det, är en plats för vila, för återhämtning, trygghet och värme (för 
en översikt, se Tognoli, 1991). I modern samhällsvetenskap är bilden mycket mera 
komplicerad. För vissa är hemmet en arbetsplats (Shelton & Daphne, 1996) och inte en 
plats för vila; för vissa en plats för förtryck, övergrepp och våld (Hague & Malos, 2005; 
Mama, 1996; Price, 2002) och inte en plats för trygghet och värme. En central dimension i 
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dessa olika bilder av hemmet är naturligtvis kön; hans erfarenheter av hemmet är inte 
nödvändigtvis hennes erfarenheter.  

Som kommer att visas i denna avhandling har dessa könsskilda perspektiv på hemmet en 
central betydelse för äldres särboende. Kvinnor är pådrivande bakom särboenderelationer 
mot bakgrunden av deras specifika erfarenheter av äktenskap och ett gemensamt hem. För 
alldeles oavsett om de betraktar sitt förra äktenskap som ”lyckligt” eller ”olyckligt” 
förknippar de ofta sitt tidigare hem med bundenhet snarare än frihet och med arbete 
snarare än återhämtning. Med ett sådant livsbiografiskt perspektiv på särboende 
understryks emellertid också hemmets elasticitet. Om dessa kvinnors hem tidigare var en 
plats där traditionella sociala könsrelationer upprätthölls och reproducerades, utgör deras 
hem i dag den resurs från vilken de kan dra de gränser som krävs för att undkomma, eller 
åtminstone starkt modifiera, en sådan ordning. 

För att kunna förstå hur hemmet kan användas som en oberoenderesurs, måste vi dock 
fråga oss vilken kulturell betydelse ett eget hem har i västvärlden. 

Gränserna runt ett hem markeras inte bara genom staket och häckar, ytterdörrar och 
gardiner. De vidmakthålls också genom tydliga sociala regler om tillträdet till ett hem. 
Familjemedlemmar som permanent lever där har fri tillgång till hemmet, men för alla 
andra krävs som regel något slags ”inbjudan”. Ett hem har, annorlunda uttryckt, 
kapaciteten att inkludera och exkludera.  

Sådana här föreställningar om hemmet som människans ”borg” lägger en grund för 
partnernas gränssättning i särboenderelationer, men bara en generell grund. Gränssättning 
kräver gränsbearbetning, d.v.s. en aktiv och skapande process, där partnerna prövar, 
reviderar och förhandlar gränser (se Nippert-Eng, 1996). Kvinnors gränsbearbetning får, 
som visas i Paper 2, en avgörande betydelse för avvägningen mellan intimitet och 
autonomi. Ett eget hem ökar kvinnors möjligheter att undvika personliga serviceåtaganden 
till sin partner (som att städa och laga mat), men mera i detalj regleras detta genom 
specifika gränsbearbetningar. På ett liknande sätt möjliggör särboende för partnerna att, 
om de så önskar, separera sina respektive sociala nätverk och relationer till t.ex. barn, 
barnbarn och vänner. Men återigen bestäms detta mera i detalj av de gränsbearbetningar 
som utförs.  

Den.kulturella.konstruktionen.av.särboende  
På ett sätt kan alltså hemmet betraktas som det rum som möjliggör för en partner att mera 
i detalj kombinera eller segmentera olika relationer. Men hemmet eller rummet kan också 
ses mer symboliskt och därmed variera, inte enbart genom de fysiska gränser ett hem 
sätter, utan också utifrån de olika innebörder ett rum inrymmer i förhållande till olika 
strukturerande förhållanden som kön, klass, etnicitet och civilstånd.  

Rummet är en plats (offentlig eller privat), det har en uppgift, ett sammanhang och det 
inryms av människors olika ageranden utifrån detta. Exempelvis får olika sammanhang 
(rum) betydelse för hur de särboende äldre i avhandlingen väljer att framträda inför andra. 
De intervjuade beskriver hur de på resor, då det är ”lättare” eller blir mer accepterat att 
presentera sig som gifta gör det. Sammanhanget gör relationen mer eller mindre 
accepterad, statusingivande och mer eller mindre lättbegriplig för omgivningen. I andra 
sammanhang, exempelvis i förhållande till krav och förväntningar av olika slag från det 
offentliga eller från partner, presenterar sig personerna som singlar. Att kunna laborera, 
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utifrån sammanhang av tid och rum, med sitt civilstånd ger i vissa stunder makt och 
befogenheter att skapa egna definitioner och utrymmen av olika slag.  

Att också kunna avsätta tid för olika relationer (”i eftermiddag träffar jag vänner”) eller 
sammanhang (”på den här semesterresan får vi betraktas som gifta”) innebär också att 
tiden har en gräns, som när den passerats, innebär att man kan bryta sig ur rummet eller 
sammanhanget och återgå till tidigare förhållanden (”nu är vi särboende igen”) eller till att 
få tid för annat (”nu är det kväll och nu ska jag umgås med min särboendepartner”). 
Denna tidsaspekt som många särboende, framförallt kvinnorna, får genom tidselaborering 
mellan olika relationer i det sociala nätverket kan betraktas som en maktresurs i likhet 
med t.ex. ekonomiska resurser. Kvinnorna använder sin tid för olika personer, investerar 
den eller slösar med den på olika sätt. Det innebär att tiden och det sociala umgänget kan 
kontrolleras. Det egna hemmet (rummet) är det som sätter grunden för denna 
tidselaborering. På ytan kan de särboende kvinnornas och männens relationer se enkla och 
självklara ut men inrymmer både ett aktivt agerande och skapande av gränser i tid och 
rum; ett skapande som i stor utsträckning tar sitt avstamp mot etablerade strukturella 
konflikter och förhållanden mellan män och kvinnor, mellan olika prioriteringar och 
mellan olika förväntningar. Just de kulturella schablonernas makt och inflytande över 
specifika könsmönster i intima relationer mellan män och kvinnor är kanske det som är 
svårast att förändra. Och som nämnts tidigare kommer den makt som är inneboende i 
relationers emotionella innehåll inte bara till uttryck inom äktenskapet utan i de flesta 
intima relationer mellan män och kvinnor oberoende dess organisations- och 
multiplexitetsgrad. 
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IV. Metoder 

Inledning 
Det övergripande syftet för avhandlingen är att studera äldre personers 
särboenderelationer med inriktning på relationsformens betydelse för åtaganden, intimitet 
och autonomi. För att angripa sådana mångfacetterade frågor finns fördelar med att 
använda såväl kvantitativt som kvalitativt inriktade metoder. 
 
Avsikten med detta kapitel är att redovisa och diskutera dessa metodval och de 
undersökningar som artiklarna i avhandlingen baseras på. Sammanfattningsvis har 
följande delstudier utförts: (a) en inledande kvalitativ pilotstudie, (b) en kvantitativ 
enkätstudie, (c) en kvalitativ fördjupande intervjustudie, och (d) en avslutande kvalitativ 
livsbiografisk djupintervjustudie. Paper 1 och 3 baseras primärt på den kvantitativa 
enkätstudien, men paper 1 utnyttjar också kvalitativa data från den inledande kvalitativa 
pilotstudien. Paper 2 bygger i första hand på data från den kvalitativa djupintervjustudien, 
men här används även en del enkätdata. Paper 4 baseras uteslutande på den kvalitativa 
livsbiografiska intervjustudien. I det följande kommer jag att steg för steg redovisa dessa 
olika undersökningar. Låt mig börja med att redovisa enkätundersökningen. 
 
Enkätstudien 
Enkätstudien (se bilaga 1) utformades mot bakgrund av resultaten från den begränsade 
kvalitativa pilotstudien (se nedan) och syftade till att ge en vidare överblick av vad 
särboende bland personer över 60 år ”är” för något. Hur och varför lever man som 
särboende och vilka åtaganden har partnerna till varandra och andra?  
 
I en enkät finns alltid en osäkerhet kring frågornas relevans och tydlighet. För att 
minimera sådana problem testades enkäten på tre äldre särboende personer. Men trots att 
enkäten justerades efter denna test, och trots att enkätfrågorna formulerades på grundval 
av resultaten från den kvalitativa pilotstudien (se nedan), visade det sig finnas en del 
mindre relevans- och tydlighetsproblem i den. Ett exempel på detta är frågan som i 
enkäten lyder: Har du och din partner diskuterat att flytta ihop? Svarsalternativen Ja eller 
Nej åtföljs av en öppen fråga om hur diskussionen förts. Analysen av dessa öppna svar 
visade att frågan tolkats på fler än ett möjligt sätt, vilket förhindrade kategoriseringar. Ett 
annat liknande exempel handlar om en fråga där respondenten fick markera vem de kan 
tala med om åldrandets oundvikliga skröplighet och sjukdom. Här borde, kan man i 
efterhand se, respondenten istället fått rangordna personerna de lättast kan prata med i 
fallande ordning. I enkäten fick dock respondenten ange individer utan inbördes prioritet, 
vilket innebar att olika personers betydelse i frågan inte kunde viktas. Frågan lyftes därför 
ut ur enkäten. Trots sådana, relativt sett få, problem visade sig enkäten ge en bred 
överblick över hur särboenderelationer bland äldre kan se ut och särskilt den kvalitativa 
pilotstudien visade sig värdefull för konstruktionen av enkäten. 
 
Urvalet  
Antalet särboende i Sverige har, som tidigare nämnts, uppskattats till cirka 4 % av den 
vuxna befolkningen (Levin & Trost, 1999; Trost & Levin, 2000), men sådana skattningar 
är, som också framhållits, givetvis mycket osäkra. Personer som formar 
särboenderelationer är inte registrerade på något sätt, och populationens storlek är därför 
okänd. Särboende – och inte minst äldres särboende – utgör en s.k. dold population (Lee, 
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1993). Mot den bakgrunden är det mycket svårt att uppnå ett statistiskt representativt 
urval. För att komma i kontakt med medlemmar ur denna dolda population, annonserades 
efter äldre personer som levde som särboende. Annonser sattes in i nio lokaltidningar, 
med täckningsområde i såväl landsbygd som tätort. Dessutom annonserades i två 
rikstäckande tidskrifter för äldre personer (i PRO:s respektive SPF:s medlemstidningar).  

I annonsen uttrycktes intresse att komma i kontakt med personer som valt ”att leva åtskilt 
tillsammans” som särboende och som var över 60 år. I annonsen nämndes inget om 
partnernas sexuella läggning (se bilaga 2), men trots att många homosexuella äldre 
förmodligen lever i särboenderelationer anmälde sig inte någon homosexuell person till 
studien. Möjligen kan detta ha att göra med att många äldre homosexuella inte kunnat leva 
som öppet homosexuella (men förmodligen hade man kunnat rekrytera homosexuella 
särboende äldre genom att t.ex. annonsera i RFSL:s medlemstidning). 

Ett urvalsförfarande som bygger på att respondenterna själva skall ta kontakt med forskare 
innebär alltid en slags självselektion, d.v.s. vi kan tänka oss att vissa människor är mer 
benägna än andra att ta denna typ av kontakt. Av detta och andra skäl kan det urval som 
ligger till grund för enkätstudien inte ses som representativt för den dolda populationen. 
Vad som är dolt är per definition okänt. Men hur ser då svarandegruppen ut och vad 
karakteriserar den i jämförelse med andra i samma åldersgrupper? 

 
Som redan nämnts lever de 116 respondenterna i heterosexuella relationer och 
respondenterna har själva valt relationsformen, d.v.s. särboendet har inte påtvingats dem 
som en följd av t.ex. den ene partnerns sjukdom eller institutionalisering. Respondenternas 
sociala och demografiska bakgrund, fördelat på kön, presenteras i Tabell 1. Trots den 
stora åldersspännvidden i urvalet är majoriteten av deltagarna, 52 %, yngre äldre (65 till 
74 år). Som framgår av tabellen ser åldersfördelningen olika ut mellan män och kvinnor 
medan skillnaderna är små för andra demografiska och sociala bakgrundsfaktorer. 
Majoriteten av de äldre har etablerat en ny relation med sin särboendepartner efter en 
skilsmässa eller på grund av att deras tidigare partner avlidit. Endast 6 % lever som 
särboende med sin tidigare make eller maka. 
 
Siffrorna i tabellen kan också användas för att peka på några skillnader mellan 
undersökningsgruppen och den generella ålderspopulationen. Deltagarna i studien är 
högutbildade (gymnasieexamen eller högre), 57 % i urvalet mot 24 % i populationen 
(SCB, 2000a) och anser sig ha god eller utmärkt hälsa, 81,5 % mot 65 % (SCB, 2000b). 
Om dessa skillnader i gruppen för urvalet beror på studiens självurval eller om det är 
något som kännetecknar den bakomliggande teoretiska populationen (d.v.s. alla äldre som 
lever som särboende) är givetvis omöjligt att säga. Det kan dock inte uteslutas att själva 
rekryteringsmetoden fångar dem med bättre hälsa och högre utbildning eftersom dessa 
grupper har större möjligheter att delta. 
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 Totalt Män Kvinnor p 
N= 116 50 66  
Ålder av respondenter, mean years (sd) 69.5 (6.70) 71.3 (7.54) 68.2 (5.66) 0.016 (b) 
Etnicitet, % Svenska 91.4 90.0 92.4 n.s. (c) 
Boendeort, % i stad/kommun med 

< 10.000 invånare 
10.000 - 250.000 invånare 

 
22.6 
55.7 

> 250.000 invånare 21.7 

 
26.0 
54.0 
20.0 

 
20.0 
66.9 
23.1 

 
 
n.s. (c, d) 

Utbildning, % gymnasieexamen eller högre (a)  55.7 54.0 56.9 n.s. (c, d) 
Civilstatus, % (a): 

Aldrig gifta 
Gifta 
Skilda 

 
  3.5 
  6.1 
49.6 

Änka/Änkling 

 

40.9 

 
  4.0 
  4.0 
46.0 
46.0 

 
  3.1 
  7.7 
52.3 
36.9 

 
 
n.s. (c) 

Hälsa, god eller mycket god, % 81.7 82.0 81.5 n.s.(c, d) 
Har barn, % 91.3 94.0 89.2 n.s. (c) 
Har barnbarn, % 85.2 86.0 84.6 n.s. (c) 

a) En kvinna gav inte data; b) T-test; c) Chi-square; d) Mann-Whitney's U-test (även prövad på original 5-point ordinal skalor på utbildning 
och hälsa). 

 Enkätens.utformning 
Den omfattande enkäten – 18 sidor (se bilaga 1) – skickades till respondenterna per post 
och besvarades enskilt av varje person innan de returnerade enkäten. I de fall där två 
personer ingår i ett par, har varje individ var för sig besvarat enkäten. I ett senare skede 
har bådas svar analyserats tillsammans vid de frågor som berör par (i Paper 3 visas några 
resultat från de matchningar som gjordes av de individuella svaren från de personer som 
ingick i de 18 paren). 
Enkäten inleds med frågor av demografisk- och social bakgrundskaraktär om såväl 
respondenten som dennes partner (kön, ålder, bostadsområde, civilstånd, utbildning, barn, 
barnbarn, födelseland, koppling till arbetsmarknad och deras finansiella status) och vidare 
ett fåtal frågor om avstånd i kilometer och i tid mellan partnernas hem och frågor om hur 
länge deras relation varat. Ytterligare 26 huvudfrågor och 133 underfrågor ställs om 
respondenten och dennes särboendepartner. Dessa frågor inkluderar deras hälsostatus, 
villkoren för omsorg och service, sociala relationer med barn och vänner, tillgänglighet 
för social- och emotionell support, motiv för den nuvarande samlevnadsformen, frekvens 
och plats för kontakt med särboendepartner, arbetsfördelning i det egna hemmet och i 
partnerns, tidigare arbetsfördelning (om de tidigare hade sammanbott med en annan 
partner än den aktuelle särboendepartnern), deras attityd till denna arbetsfördelning, 
konflikter i särboenderelation, sociala relationer, finansiella överenskommelser, frekvens 
av olika former av stöd till och från olika medlemmar av det sociala nätverket, bedömning 
av varierande normer i relationen till särboendepartnern, förväntningar om framtida stöd 
om hälsoproblem skulle uppstå och beredskapen att ge stöd till särboendepartnern i fall 
framtida hälsoproblem skulle inträffa. Frågorna inkluderar såväl öppna som slutna 
svarsalternativ.  
 
Annonseringen ledde snart till kontakter och via telefon, e-post och brev fick jag förklara 
studiens syfte och mål, vad mitt avhandlingsarbete så småningom skulle mynna ut i och 
vem jag var. I dessa samtal kom personerna också att berätta kort om sig själva och sin 
situation. Till de personer som anmält intresse att delta i studien skickades därefter ett 
brev som förutom enkäten innehöll ett frankerat svarskuvert samt ett följebrev där syftet 
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Tabell 1: Demografisk och social bakgrund av respondenter 



och målet med studien än en gång presenterades. Alla enkäter markerades med ett 
nummer som sedan kopplades till anteckningar om respondentens namn, adress och 
telefonnummer. Detta namn- och nummerdokument hålls i säkert förvar och finns endast 
tillgängligt för mig. 

 
Analys 
Resultaten från enkätstudien presenteras huvudsakligen i Paper 1 och 3, men till delar 
även i Paper 2. Analysmetoderna i Paper 1 (och 2) och Paper 3 skiljer sig åt. I Paper 1 
(och 2) presenteras huvudsakligen resultatet i form av deskriptiv statistik. Analyserna 
utgår från medelvärden och signifikansnivåer på de olika skalorna och tar fasta på 
jämförelser mellan grupper i fråga om kön, utbildning, civilståndshistoria med mera och 
går sedan vidare med att framförallt jämföra skillnader mellan gruppen män och kvinnor. I 
Paper 3 undersöks omsorgsberedskapen bland de särboende personerna, hur omsorgs- och 
stödutbytet ser ut mellan partnerna och vilka faktorer som kan ligga bakom 
omsorgspotential.  
 
För samtliga dessa studier användes SPSS (the Statistical Package for the Social Sciences) 
version 11.0. För Paper 1 (och 2) användes standardstatistik för att testa skillnaderna 
mellan kön, t.ex. t-test för parametriska variabler, Chi-square för nominalskalor och 
Mann-Whitneys U-test för variabler på ordinalskalenivå.  
 
För studierna av omsorgsfrågor i Paper 3 användes Friedmans-test för att pröva 
rangordningen av olika typer av stöd, såväl som för rangordningen av de olika källorna för 
stöd, vilka mättes på ordinalskalenivå. Förväntningar om stöd från olika källor jämfördes 
genom användning av Wilcoxon Sign Rank test för parurval. Prediktorer för beredskapen 
att ge omsorg till särboendepartnern undersöktes i en multivariat linjär regressionsmodell 
med ett brett angreppssätt. Eftersom ett stort antal möjliga prediktorer fanns tillgängliga, 
användes en stegvis inkludering av signifikanta oberoende variabler för att kunna skapa en 
optimal modell, det vill säga modeller som signifikant kan förklara variationen i den 
beroende variabeln med så få oberoende variabler som möjligt.  
 

De kvalitativa studierna 
I detta avsnitt kommer de tre olika kvalitativa studierna – pilotstudien, den kvalitativa 
djupintervjustudien samt den livsbiografiska djupintervjustudien – att presenteras, var för 
sig. Det empiriska underlaget för Paper 4 bygger uteslutande på den livsbiografiska 
djupintervjustudiens resultat medan det empiriska underlaget för Paper 2 grundas både på 
empiri från den kvalitativa djupintervjun och på resultat från den kvantitativa 
enkätstudien. Paper 1 bygger även den på material från enkäten men också på empiri från 
de första kvalitativa pilotintervjuerna.  
 
Att studera intimitet, autonomi och åtaganden i äldres särboenderelationer kräver en 
mångdimensionell metodologisk ansats, d.v.s. en kombination av bredd och djup. För att 
verkligen förstå innebörden av denna nya relationsform räcker det inte med att beskriva 
bredare mönster och tendenser. Frågor om intimitet, autonomi och åtaganden väcker också 
frågor av mer kvalitativ art. Ur enkätdata framgår t.ex. att det egna hemmet har en speciell 
betydelse för äldre kvinnor i särboenderelationer, men för att mer i detalj förstå hur äldre 
kvinnor kan använda det egna hemmet för att balansera intimitet och autonomi krävs en 
kvalitativ ansats. Detta görs i Paper 2. På ett liknande sätt krävs en kvalitativ ansats för att 
kunna förstå hur äldre kvinnor i särboenderelationer, mot bakgrund av sina 
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livserfarenheter, ser på innebörder av kön i olika slags relationer ur ett jämförande 
perspektiv. Detta görs genom kvalitativa livsbiografiska intervjuer i Paper 4. 
 
Låt mig, innan jag övergår till en redovisning av dessa två kvalitativa intervjustudier, säga 
något om den begränsade pilotstudie som användes för att utforma enkäten och som i 
mindre utsträckning finns presenterad i Paper 1. 
 
Pilotstudien 
För att kunna studera ett nytt fält som faktiskt särboende äldre var för mig (och för många 
andra) var det viktigt att få en första inblick i vad det hela innebar. Därför valde jag att 
göra en första pilotstudie bland äldre särboende personer i Jämtlands län. För att komma i 
kontakt med personer över 60 år som levde som särboende vände jag mig till lokalradion 
– radio Jämtland – samt till lokala företrädare för pensionärsorgansiationen PRO för att få 
möjlighet att, vid tre tillfällen, besöka de pensionärsdanser som de arrangerar. I en av 
lokalradions program uppmanades särboende personer att kontakta mig per telefon för att 
delta i studien. Vid de tre nämnda danstillfällena presenterade jag studien och kom där 
inte bara i kontakt med personer som senare deltog i pilotstudien; jag fick också en bild av 
att män och kvinnor ”trots” sin ålder fortsätter att skapa kontakter och intima relationer 
med varandra och att detta är något som fortfarande har stor betydelse för deras 
välbefinnande och självidentitet. 
 
Sammanlagt kom 12 personer att intervjuas, tre män och nio kvinnor. Intervjuerna 
genomfördes antingen i personernas hem eller på en offentlig plats (till exempel i 
Mittuniversitetets lokaler eller på ett bibliotek). I intervjuerna uppmanades respondenterna 
att fritt berätta om varför de beslutat att leva som särbo, hur de ställt sig till andra 
samlevnadsalternativ, hur omgivningen reagerat på deras val av relation, hur umgänges- 
och arbetsfördelningsmönster ser ut mellan partnerna, om (och isåfall hur) partnerna 
umgås gemensamt med partnerns sociala nätverk samt vilka omsorgsåtaganden de har för 
varandra och hur de ser på sådana. Intervjuerna bandandes, varade i cirka en timme och 
analyserades genom en naiv och öppen läsning med innehållsanalytiskt fokus. 
 
Den kvalitativa djupintervjun 
Den kvalitativa djupintervjun som nu ska presenteras ligger till grund för en betydande del 
av de resultat som presenteras i Paper 2. 
 
Population och urval 
Som redan sagts pekade enkätstudien på intressanta variationer i kvinnors sätt att med det 
egna hemmet som bas hantera gränser inom särboenderelationer. Den kvalitativa studien 
syftade till att förtydliga, illustrera och fördjupa insikterna om dessa skillnader. En fråga 
av speciellt intresse handlade om hur särboende kvinnor hanterar sina nätverksrelationer. 
Ett äktenskap leder som regel till en rad olika följdrelationer, d.v.s. makarna integreras i 
varandras släkter och får ofta gemensamma vänner. En särboenderelation är i dessa 
avseenden betydligt mera öppen. Olika relationer kan segmenteras (d.v.s. de kan 
upprätthållas var för sig) eller, som i fallet med äktenskapet, snarare integreras, d.v.s. vara 
gemensamma mellan partnerna. Urvalet för denna studie gjordes från det större urvalet, 
d.v.s. från gruppen 116 respondenter som deltog i den kvantitativa enkätstudien. Fyra 
kvinnor valdes ut. Samtliga kvinnor, och deras särboendepartners, hade barn och barnbarn 
och var antingen skilda eller änkor/änklingar. I ålder låg kvinnorna nära det ungefärliga 
genomsnittet, 74 år (och därmed motsvarades den dominerande profilen för den studerade 
gruppen). De fyra kvinnorna valdes även ut med hänvisning till deras enkätsvar som 
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antydde att de valde olika gränsbearbetningsmetoder (varierande från vad som senare kom 
att beskrivas som polerna segmenterande till integrerande). 
 
Det var relativt oproblematiskt att kontakta de fyra kvinnorna för de kvalitativa 
djupintervjuerna då de i den tidigare enkätstudien fått möjlighet att anmäla intresse att 
delta i fortsatta studier (vilket för övrigt majoriteten av respondenterna ställde sig positiva 
till). 
 
Intervjuerna var semistrukturerade och innehöll öppna frågor (se bilaga 3) som tillät de 
fyra respondenterna att svara med egna ord och att ge sina individuella berättelser.  
 
Utifrån en beskrivning av sitt vardagsliv och sociala nätverk tillfrågades kvinnorna om hur 
de balanserade sina åtaganden och relationer. Intervjuerna genomfördes i kvinnornas hem, 
och tog i tid cirka två till tre timmar. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut så gott 
som i sin helhet, förutom de passager som tolkades som irrelevanta för studiens fokus. Där 
gjordes en sammanfattande anteckning om det som kvinnan berättade. I dessa studier 
uppnåddes vad som brukar beskrivas som mättnad i det empiriska materialet (Kvale, 
1997) efter kompletterande telefonintervjuer med kvinnorna.  
 
De kompletterande telefonintervjuerna genomfördes efter cirka tre månader. Jag hade då 
fått reflektera över mina frågor och respondenternas svar. De kompletterande 
telefonintervjuerna genomfördes för att få klarhet i svar som på något sätt innehöll 
osäkerhet eller i frågor där jag ville att kvinnorna skulle utveckla sina resonemang. 
 
Utifrån transkriberingen och senare analys av intervjutexterna kom en teoretisk 
referensram att utvecklas som senare ledde fram till en teoretisk förståelse av materialet. 
 
Analys 
Analysarbetet tog fart efter att de fyra intervjuerna skrivits ut och lästs igenom en första 
gång. Genom den första läsningen fick jag en helhetsbild av var och en av intervjuerna, 
men också en slags helhetsbild av samtliga berättelser och därmed av de frågor som ställts 
för studien. Därefter genomfördes en innehållsanalys, eller kodning (Kvale, 1997), med 
utgångspunkt från problemställningar och teorival för studien. Frågor ”ställdes till texten” 
som; Vad handlar detta om? Vad säger texten om hur sociala nätverk integreras eller 
separeras? Hur uppnås en sådan separering eller gränssättning i vardagen och varför? Med 
andra ord sökte jag efter på förhand ställda frågor utifrån mönster om umgänge som på 
olika sätt framkommit i den tidigare nämnda kvantitativa enkäten. I denna läsning och 
analysfas av intervjuerna kan man säga att jag sökte ett visst innehåll och vissa svar i 
texten vilka hade sitt ursprung i problemställningen för studien; hur sociala gränser skapas 
och vilken betydelse den egna bostaden har för kvinnorna i denna gränsskapande process.  
 
Intervjuerna avslutades med att respondenterna gavs möjlighet att reflektera över hur 
intervjun hade varit, om de ville få något mer sagt och om det var något de ville fråga mig 
om. 
 
Den livsbiografiska intervjustudien 
Den livsbiografiska intervjustudien som nu ska presenteras ligger till grund för det 
kvalitativa resultatet i Paper 4. 
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Population och urval 
Även urvalet för denna studie gjordes från det större urvalet, d.v.s. från gruppen 116 
respondenter som deltog i enkätstudien.  
 
Paper 4 utgår från en livsbiografisk ansats om kvinnors liv i olika tider och i olika 
relationer. Utifrån de kunskaper som nu hade tillförts avhandlingen ville jag ta reda på 
vilka innebörder dessa äldre särboende kvinnor la i ”Att vara kvinna” under olika tider 
och i olika relationer. Avhandlingens tidigare studier visar att kvinnorna har mindre 
beredskap att ge sin partner omsorg, att deras motiv att leva som särboende är starkare än 
männens samt att de också är tydliga med att de vill uppnå både autonomi och intimitet i 
denna form av relation. Min fråga blev då hur dessa kvinnor ser på sin situation idag i en 
relation som tillåter ett större mått av autonomi än vad de erfarit inom de relationer de levt 
i tidigare. Jag ville också ta reda på om de upplever att särboenderelationen mellan äldre 
män och kvinnor erbjuder förändrade innebörder av kön i jämförelse med andra relationer 
i andra tider. Därför valde jag att anta en livsbiografisk ansats för intervjuerna i Paper 4 
och att anta en narrativ ansats för analysen av dessa intervjuer.  
 
I studien deltog fyra kvinnor och urvalet inriktades på gruppen av intresse, d.v.s. kvinnor 
födda under 1920- och 1930-talen med erfarenheter av att leva i olika relationer under 
olika tidsperioder, med erfarenheter av moderskap samt med erfarenhet av att som äldre 
leva som särboende. Delvis kan urvalet också beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Med 
utgångspunkt från de nämnda kriterierna sökte jag – för att underlätta det praktiska 
genomförandet av intervjuerna – efter kvinnor som skulle bo i Jämtlands län. Jag fann fyra 
kvinnor som stämde överens med ovan nämnda urvalskriterier, väl medveten om att 
utfallet kunde ha blivit annorlunda om urvalet skett på annat sätt. Då avsikten var att få 
beskrivningar av kvinnors upplevelser av innerbörder av kön fann jag att eventuella 
konsekvenser för bekvämlighetsurvalet var av mindre relevans. 
 
Intervjuerna avslutades med att respondenterna gavs möjlighet att reflektera över hur 
intervjun hade varit, om de ville få något mer sagt och om det var något de ville fråga mig 
om. Det stora flertalet kvinnor kom då att göra tillägg till intervjun genom förtydliganden 
men det var även vanligt att de ställde frågor till mig om mitt liv med särskild tonvikt på 
hur mitt familjeliv såg ut. Jag svarade på dessa frågor och upplevde att det gjorde att 
intervjun avslutades på ett bra sätt men också att balansen mellan våra positioner i 
intervjusituationen blev mer neutraliserade. 
 
Analys av de livbiografiska intervjuerna 
Analysen för den livsbiografiskt intervjustudien började med en genomläsning av hela 
materialet. Analysarbetets gång kom att färgas av det metodval jag gjort i form av 
berättelsefokuserade intervjuer (Mishler, 1995).  
 
Syftet med intervjuerna var att uppmuntra kvinnorna att, utifrån den egna positionen som 
kvinna idag, prata fritt om sin förståelse av- och förhållningssätt till könsinnebörder 
utifrån de egna erfarenheterna och utan att i alltför stor utsträckning störa berättelsen. Den 
tematiska orienteringen ”Att vara kvinna” i olika tider och relationer definierades inte, 
utan lämnades öppen för kvinnorna att själva definiera.  
 
I ett första steg av intervjuerna konstruerade kvinnorna biografiska livsberättelser, ett 
slags ”bakgrundsfakta” (Miller, 2000). I det frågeformulär som skickades till kvinnorna 
ca. 1-2 veckor före de bandade intervjuerna, fick de beskriva sin bakgrund samt i en s.k. 
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livshändelseguide välja ut och beskriva den viktigaste händelsen utifrån det övergripande 
temat ”Att vara kvinna” under olika decennier i deras liv – från idag och bakåt i tiden (se 
intervjumanualen, bilaga 4). De individuella intervjuerna kom sedan att styras av de svar 
som kvinnorna gett i livshändelseguiden. Intervjuerna bandades och varade mellan 2,5-3,5 
timmar och genomfördes i kvinnornas hem. Intervjuerna skrevs ut i sin helhet vilket 
resulterade i 105 A4 sidor.  
 
Efter genomläsning av de biografiska livsberättelserna kom tematiska fält att väljas ut för 
de bandade intervjuerna. Den naiva, första läsningen av de bandade intervjuerna gjordes 
så öppen som möjligt, för att få ett första intryck av textens betydelse i dess helhet, med 
andra ord de intervjuades erfarenheter, konstruktion och förståelse av villkoren att vara 
kvinna i olika relationer och under olika perioder i livet. Nästa fas i tolkningen handlade 
om den tematiska analysen och påbörjades när intervjuerna var uppdelade i 
meningsbärande enheter, exempelvis en mening, delar av meningar eller hela stycken med 
relaterade meningsbärande innehåll. Utifrån de meningsbärande enheterna kom 
berättelserna att kategoriseras innehållsmässigt i tre typer: deskriptiv text, narrativ text och 
i argumenterande text. Den tematiska analysen möjliggjorde att djupare slutsatser om 
kvinnornas upplevelser av händelser som inträffat under olika tider kunde göras. Texten 
sattes sedan under mikroanalys där vissa delar av intervjuerna kom att framstå som viktiga 
för förståelsen av studiens generella tematiska orientering. I denna analys gjordes möjliga 
tolkningar och antaganden om textens innehåll. Denna mikroanalys fortsatte tills dess att 
en övergripande tolkning eller tematik av materialet uppnåddes (Miller, 2000).  
 
De meningsbärande enheterna var till en början många och disparata men kunde reduceras 
ju längre analysen gick. En parallell läsning av hela texten gjordes mellan de olika 
intervjuerna för att hitta kopplingarna mellan berättelserna. Berättelserna om deras 
erfarenheter och innebörder av ”Att vara kvinna” i olika tider och relationer ledde fram till 
ett nyckelresultat i form av tre temana. Det slutliga övergripande temat för de fyra 
berättelserna kom fram i mikroanalysen av materialet och mynnade ut i den övergripande 
tolkningen av texten som ”Villkorad frihet” med följande underliggande teman: 
Könsnormer, ideal och ageranden, Ansvar, samt Inordning och frigörelse. 
 
Reflektioner över de kvalitativa studierna 
De åtta kvinnorna som deltog i de två kvalitativa studierna hade kännedom om 
avhandlingens övergripande syfte eftersom de deltagit i den tidigare enkätstudien och de 
hade också fått information om intervjuernas upplägg. De hade på så sätt god kännedom 
om studiens syfte, om mig som forskare och de hade gett sitt medgivande till att delta i 
studien. Jag hade också informerat dem om hur studien senare skulle komma att 
publiceras samt att jag garanterade dem konfidentialitet. Vid det första intervjutillfället för 
Paper 2, frågade jag också kvinnorna hur de ställde sig till en eventuell kompletterande 
intervju. Samtliga ställde sig positiva till det, vilket innebar att jag kunde följa upp 
eventuella tankar som uppkommit hos kvinnorna utifrån de diskussioner som förts i den 
första intervjun.  
 
En negativ aspekt med de första intervjuerna, för Paper 2, var att de var långa. Jag 
upplevde inte att kvinnorna tröttades av de långa intervjuerna eller att de förlorade fokus, 
däremot märkte jag, vid transkriberingarna av de första intervjuerna, en trötthet hos mig 
själv vilket gjorde att jag som forskare tappade följdfrågor i intervjusituationen. Men det 
fanns en chans för mig att få ställa dessa frågor vid den kompletterande telefonintervjun. 
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I den livsbiografiska intervjustudien kom intervjuerna att handla om innebörder, uttryck 
och normer om kvinnlighet i olika situationer. Dessa intervjuer blev betydligt mera 
personliga än de tidigare kvalitativa intervjuerna. På olika sätt och till olika grad kom 
kvinnorna att diskutera svåra och personliga frågor med mig. De berättade också utifrån 
detta om både sorgliga och glädjande händelser i sina liv. Vissa frågor visade sig vara 
”känsligare” och svårare att svara på för respondenterna. Vid dessa tillfällen gick jag 
vidare med intervjun och frågade om något annat, för att antingen senare återkomma till 
frågan på ett annat sätt eller helt enkelt, om frågorna uppenbarligen varit alltför jobbiga, 
förtydliga att respondenterna inte har skyldighet att svara på frågor de upplever som 
obehagliga eller obekväma.  
 
Dock är min erfarenhet att kvinnorna själva återknyter till diskussioner som det tidigare i 
intervjun upplevt som ”jobbiga”. Många gånger har de gjort det genom att ställa 
hypotetiska frågor till mig om mitt liv. Jag har då gett dem mina åsikter eller mina 
upplevelser av det som diskuteras.  
 
Intervjuer är en form av social interaktion och det finns alltid en risk att forskaren 
påverkar respondenternas svar. Det är så t.ex. inte ovanligt att respondenter formulerar 
svar som de tror att forskaren vill höra. Men i de två kvalitativa intervjustudierna var 
kvinnorna på olika sätt noga med att definiera sina svar. När jag har försökt att gå vidare i 
intervjuerna, och de upplevt att de inte pratat färdigt, har de avbrutit mig eller självmant 
återknutit till resonemanget som jag lämnat. Emellanåt har de också ifrågasatt mina frågor 
och när jag försökt sammanfatta vad de sagt har de kommit med tillrättalägganden och 
korrigeringar. Utifrån detta har jag tolkat att de inte upplevt mig som forskaren med 
makten att definiera deras verklighet. Jag tror, trots att det finns en stor ålderskillnad 
mellan mig och respondenterna, att det handlar om en slags närhet, en närhet som kändes 
särskilt tydlig i den livsbiografiska intervjustudien. Vi hade som kvinnor gemensamma 
erfarenheter, om än på olika plan. Det faktum att de äldre kvinnorna och jag hade dessa 
gemensamma erfarenheter kan ha inverkat på hur intervjusituationen upplevdes och på 
den kunskap som kom ut av intervjuerna. Att det krävs en kvinnas erfarenheter för att på 
allvar kunna förstå och samla kunskap om andra kvinnor (t.ex. Oakley, 1988; Harding, 
1991) tror jag kan vara riktigt, åtminstone i studier som mer berör de kvinnliga 
livsvillkorens mer känsloladdade områden. 
 

De kvalitativa studiernas validitet 
När kvalitativa studier som djupintervjuer med olika fokus ska analyseras förflyttar sig 
forskaren från en övergripande förståelse av texten mot en mer innehållsinriktad analys 
där abstraktioner av materialet följer. Denna abstraktion av textens innehåll är ett led i 
försöken att skapa analytiska beskrivningar och begrepp av textens eller berättelsernas 
innehåll. Naturligtvis är varje sådan abstraktion, analys och tolkning av innehållet en 
tolkning i ett visst sammanhang av en viss text; den inrymmer forskarens egna tolkningar 
vilket bland annat speglas i de namngivna kategoriseringarna och i den slutliga 
övergripande analysen. Genom att använda sig av en ”oberoende” bedömare, som i sin tur 
försöker att kategorisera samma material, kan trovärdigheten i analysen öka (se t.ex. 
Larsson, 1986; Kvale, 1997 m.fl.). Men även om forskarens och medbedömarens 
kategoriseringar sedan kan jämföras, kvarstår naturligtvis faktumet att diskussionen om 
vilken kategorisering som är mest relevant aldrig helt kan avgöras. Det finns alltid en 
osäkerhet hos den kritiske läsaren om det verkligen är de bästa och mest riktiga 
kategoriseringarna som gjorts av materialet. Till syvende och sist handlar det om att känna 
tillit till forskarens kunskaper i analysarbetet.  
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Jag har i mitt arbete haft medläsare, som fått läsa hela intervjuutskrifter, valda delar av det 
material som kategoriserats och de citat som sedan fått stå som representanter för de 
kategoriseringar som gjorts av texterna. I analysens slutskede kom dessa tolkade utvalda 
textfragment att reflekteras mot intervjuernas helhet vilket innebar att jag kunde bedöma 
om de hängde ihop med det större sammanhanget och om de kunde ses som representanter 
av det. I valideringsarbetet av intervjuerna för avhandlingens studier har Kvales (1997) 
”Validering i sju stadier” varit ett stöd.  
 

Avslutning 
Varför innehåller denna avhandling så många studier? Ett spontant svar: För att det var så 
roligt! Men ett något mer nyanserat svar handlar först och främst om de krav som följer av 
det faktum att det är ett nytt forskningsområde. Som visades i den tidigare 
forskningsöversikten är forskningen om nya relationsformer mellan äldre, och i synnerhet 
forskningen om äldres särboenderelationer, synnerligen begränsad. Forskningsfrågorna 
kan med andra ord inte hämtas från ”litteraturen”, de har i stället fått formuleras efter 
hand. Som jag redan varit inne på har avhandlingens olika studier därmed kommit att så 
att säga växeldra varandra: den ena studien har fått ge upphov till frågor som kunnat 
belysas i den andra. 
 
Men detta handlar inte bara om att de successiva resultaten fått avgöra kommande studiers 
inriktning. Mera specifikt handlar det om förhållandet mellan kvantitativa och kvalitativa 
studier och om fördelen av att kombinera dessa metodologiska ansatser. Den inledande 
kvalitativa pilotstudien var en nödvändig grund för en bredare kvantitativ studie av äldres 
särboende. Bara genom att på ett öppet och sonderande sätt intervjua äldre särboende blev 
det möjligt att ställa frågor som kunde studeras kvantitativt. När dessa kvantitativa data 
sammanställts och analyserats visade det sig att de, i sin tur, gav upphov till frågor som 
bara kunde studeras kvalitativt. På detta sätt blev det, genom att kombinera kvantitativa 
och kvalitativa undersökningar, möjligt att beskriva olika aspekter av äldres särboende, 
såväl gemensamma mönster som individuella upplevelser och förhållningssätt. 
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V. Sammanfattning av avhandlingens delstudier 
 
Denna avhandling baseras på fyra studier, refererade i den löpande texten genom sina 
respektive nummerbeteckningar. Paper 1 bygger på resultaten från en kvalitativ pilotstudie 
samt på enkätdata (n=116). Paper 2 baseras företrädesvis på de kvalitativa 
djupintervjuerna med fyra äldre särboende kvinnor men även, i mindre utsträckning, på 
enkätdata. Paper 3 baseras uteslutande på enkätdata och Paper 4, slutligen, bygger på data 
från kvalitativa livsbiografiska intervjuer. 
 
I: Intimacy and autonomy, gender and ageing: Living Apart Together2

I forskningen om differentieringen av dagens intimitets- och familjeliv har de äldres roll 
ofta nonchalerats. Men i tilltagande grad är särskilt de s.k. äldre-yngre (65 till 74 år) 
viktiga aktörer i denna process. Särboenderelationer är ett av de äldres bidrag till dessa 
nyare former av familje- och parrelationer. I särboenderelationen bibehåller partnerna var 
sitt hem trots att de upprätthåller en långvarig intim relation.  
 
Studien visar att särboenderelationer är mångfacetterade företeelser, men det går också att 
urskilja förhållandevis tydliga gemensamma mönster, såväl för motiven att leva som 
särboende som i relationernas regler och roller.  
 
Särboende erbjuder äldre skilda, änkor och änklingar möjligheter att förverkliga en 
emotionellt tillfredsställande intim relation, samtidigt som denna tillförsäkrar individen 
autonomi. Detta tycks vara särskilt viktigt för äldre kvinnor. De vill upprätthålla en nära 
relation, men samtidigt ha utrymme för ett ”eget liv” och framför allt vill de inte ha 
intimitet till priset av en traditionell arbetsdelning mellan könen. Balansen mellan 
intimitet och oberoende upprätthålls i kraft av tillgången till ett eget hushåll. Även om 
arbetsdelningen mellan män och kvinnor är relativt traditionell när kontrahenterna träffas, 
utgör det egna hemmet en viktig gränsresurs. Med separata hushåll, visar studien, följer 
också separata ekonomier. Gemensamt sparande och ägande är ovanligt och ökar inte med 
tiden, d.v.s. särboenderelationer tycks inte bli mer äktenskapsliknande över tid. 
 
Äldres särboenderelationer saknar inte ömsesidiga åtaganden, men dessa har primärt att 
göra med utbytet av emotionellt stöd. Få särboende skulle dock, visar studien, avstå från 
omsorgsinsatser om partnern blev allvarligt sjuk. De flesta ser dock framför sig ett mer 
eller mindre begränsat omsorgsansvar.  
 
II: A home of their own. Women´s boundary work in LAT-relationships3

Särboende mellan äldre karakteriseras, som den första studien visar, av en stark betoning 
på den emotionella tillfredsställelse som emotionell närhet till en annan människa kan ge. 
Men den starka betoningen på intimitet är samtidigt knuten till en för relationsformen lika 
stark betoning på autonomi. Att leva ”åtskilt tillsammans” ger, i jämförelse med framförallt 
ett äktenskap, speciella förutsättningar att kombinera närhet med ett eget, självständigt 
liv. För äldre kvinnor i särboenderelationer tycks detta vara särskilt viktigt. Men den 
närmare utformningen av balansen mellan autonomi och intimitet är därmed inte given. 
Den avgörs av kontrahenternas sätt att förstå och bearbeta relationens gränser. 
 

                                                 
2 Published in Ageing International, 2002, 27 (4): 11-26. 
3 Published in Journal of Aging Studies, 2005, 19 (1): 73-84. 
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I denna studie av äldre kvinnors sätt att bearbeta gränserna i särboenderelationer är 
variationerna i denna gränsbearbetning det mest slående draget. Tillgången till ett eget 
hem gör det möjligt för de kvinnor, som så önskar, att segmentera sociala relationer i tid 
och rum, d.v.s. de kan upprätthålla sinsemellan separerade relationer till partnern, barn 
och barnbarn, släkt och vänner. Men särboenderelationer gör det också möjligt att på olika 
sätt integrera sådana sociala relationer och mera situationsanpassat och flexibelt växla 
mellan enskilt och med särboendepartnern gemensamt umgänge med släkt och vänner. 
Trots avståndet mellan relativt segmenterade och relativt integrerande umgängesstrategier 
tycks dock möjligheterna att utöva kontroll över det sociala umgängets former ha en 
central betydelse för kvinnor i särboenderelationer. 
 
Ett viktigt inslag i kvinnornas umgängesstrategier utgörs av de utökade möjligheter till 
tidssektorisering som särboende ger. Ett gemensamt hem tenderar att ge upphov till 
synkroniserade aktiviteter mellan makar (eller sammanboende utan äktenskap). Genom en 
särboenderelation, som bygger på att partnerna har var sina hem, ökar det individuella 
manöverutrymmet och möjligheterna att ”sektorisera” tiden, d.v.s. rutinmässigt förlägga 
umgänget med olika människor till olika tider.  
 
Genom de manöverutrymmen i tiden som ett eget hem ger kan särboende kvinnor 
upprätthålla flera förtroendefulla och nära relationer; med partnern, barn och barnbarn 
och, inte minst, med vänner. 
 
III: Caring while Living Apart4

I avhandlingens tidigare två studier (Paper 1 och Paper 2) visas att det framförallt är 
kvinnor som har starka motiv för att leva som särboende. Ett argument för detta är att 
kunna undvika de omsorgs- och serviceåtaganden som lätt uppstår mellan sammanboende 
män och kvinnor.  
 
Studiens syfte är att undersöka förväntningar, attityder och beredskap till omsorg mellan 
äldre personer i särboenderelationer. Studien undersöker även hur det aktuella stödutbytet 
ser ut i de 116 särboendes relationer.  
 
Studien visar att det är särboendepartnern som är den högst rankade stödgivaren för de 
äldre särboende personerna, särskilt av männen, men svarsvariationerna är betydande. 
Denna variation tycks huvudsakligen vara kopplad till graden av flexibilitet i särboendet 
som relationsform. Vissa särboende ser relationen som mer äktenskapslik, och därmed 
fylld med ömsesidigt åtagande om stöd och omsorg, medan andra ser relationen som en 
garant för möjligheten att kunna upprätthålla det egna oberoendet. Dessa olika 
relationsdefinitioner får betydelse för hur åtaganden partnerna emellan förhandlas och 
utvecklas inom relationen och till andra utanför den.  
 
Studien visar hur de särboende männen och kvinnorna ger partner, släkt och vänner stöd i 
olika form och till olika grad samt att de också är mottagare av densamma från det sociala 
nätverket. Studien visar också att männen i särboenderelationen står som större 
nettomottagare av stöd både från sin partner och från det sociala nätverket i övrigt 
(förutom från vänner).  
 

                                                 
4 Resubmitted to Journal of Gerontological Social Work, November 2005. 
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I jämförelse med mer institutionaliserade relationsformer, som äktenskap, skapar 
särboenderelationen mer osäkerhet i situationer av omsorg för partnern. I en 
särboenderelation, som är baserd på mer frivilliga åtaganden partnerna emellan, kan man 
inte kräva eller utgå från att partnern tillhandahåller omsorg vid hög ålder. 
 
IV: Villkorad frihet. Äldre särboende kvinnors tillbakablick på livet.5

Avhandlingens tidigare studier visar att det i första hand är kvinnor som föredrar 
särboenderelationen. De vill kombinera intimitet med autonomi och undvika traditionella 
omsorgs- och serviceåtaganden. Men studierna visar också hur männen och kvinnorna på 
olika sätt följer mer traditionella mönster för intima relationer mellan män och kvinnor, 
både ifråga om arbetsdelning och ifråga om omsorgs- och serviceåtaganden. 
 
I artikeln studeras hur fyra kvinnor ser på sin situation idag i en relation som tillåter ett 
större mått av autonomi än vad de erfarit i de tidigare relationer de levt i. Hur tolkar de 
innebörder av kön i särboenderelationen i förhållande till andra relationer de levt i? I ett 
jämförande och reflekterande perspektiv beskriver de hur mönster och förhållanden 
utifrån normer och föreställningar om kön möjliggör och begränsar det egna utrymmet för 
autonomi för dem som kvinnor, inom olika relationer och tider. 
 
Studien visar att relationers konstruktion, och de sammanhang de uppstår i, är av 
avgörande betydelse för hur innebörder av kön är möjliga att förändra, utmana och 
ifrågasätta samt hur detta skapar olika slags utrymme för autonomi. Denna möjlighet, att 
kunna utmana könsinnebörder av olika slag samt att kunna skapa autonomi inom 
relationen, beskriver de intervjuade kvinnorna som en avgörande faktor för att de idag, ur 
ett jämförande perspektiv, betraktar sitt liv i ett mer positivt sken. 
 
Kvinnornas berättelser innehåller också motstånd och begränsningar, framförallt i 
berättelserna om dem själva som unga kvinnor och mödrar inom traditionella intima 
relationer, men även i berättelser från idag i förhållande till normer om hur kvinnor och 
män i intima relationer bör agera och i förhållande till kärnfamiljen (egna barn och 
barnbarn). I normer om hur en partner, mor och mormor bör agera upprepas traditionella 
mönster och föreställningar om kön. 

                                                 
5 Inskickad till Socialvetenskaplig Tidskrift, februari 2006. 
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VI. Avslutning. Särboenderelationer mellan äldre kvinnor 
och män i Sverige 
 
I detta avslutande kapitel ska avhandlingens resultat diskuteras med syftet att mera 
generellt knyta samman de olika delstudierna med varandra, med utgångspunkt från 
avhandlingens syftesformulering och frågeställningar. I samband med denna avslutande 
diskussion är det också motiverat att kort reflektera över resultatens värde och 
implikationer för ämnet socialt arbete och för fortsatt forskning inom avhandlingens 
ämnesområde.  
 
Syftet med avhandlingen är att studera äldre personers särboenderelationer i Sverige, med 
tonvikt på relationsformens betydelse för åtaganden, intimitet och autonomi. Är det 
möjligt att förena en emotionellt nära relation mellan två människor med ett oberoende 
liv? Ett centralt dilemma utgör i detta sammanhang frågor om de omsorgs- och 
serviceinsatser som åldrandet aktualiserar. 
 

Särboende mellan äldre. Några generella resultat  
Särboende är en relationsform där det emotionella relationsinnehållet ställs i centrum och 
relationsformen kan därmed sägas ligga i linje med den uppvärdering av emotionella 
relationer som tycks följa med åldrandet.  
 
Avhandlingens studier visar att särboenderelationer erbjuder äldre skilda, änkor och 
änklingar möjligheter att förverkliga en emotionellt tillfredsställande intim relation, 
samtidigt som denna tillförsäkrar individen autonomi. Detta tycks vara särskilt viktigt för 
äldre kvinnor. De vill upprätthålla en nära relation, men samtidigt ha utrymme för ett 
”eget liv” och framförallt vill de inte ha intimitet till priset av en traditionell arbetsdelning 
mellan könen. Balansen mellan intimitet och oberoende upprätthålls i kraft av tillgången 
till ett eget hushåll. Även om arbetsdelningen mellan män och kvinnor är relativt 
traditionell när kontrahenterna träffas, utgör det egna hemmet en viktig gränsresurs. Med 
separata hushåll, visar studierna, följer också separata ekonomier. Gemensamt sparande 
och ägande är ovanligt och ökar inte med tiden, d.v.s. särboenderelationer tycks inte bli 
mer äktenskapsliknande över tid. Äldres särboenderelationer saknar därmed inte 
ömsesidiga åtaganden, men dessa har primärt att göra med utbytet av emotionellt stöd. Få 
särboende skulle dock, visar studierna, avstå från omsorgsinsatser om partnern blev 
allvarligt sjuk. De flesta ser dock framför sig ett mer eller mindre begränsat 
omsorgsansvar.  
 
Resultaten från avhandlingens studier visar att tillgången till ett eget hem gör det möjligt 
för de kvinnor, som så önskar, att segmentera sociala relationer i tid och rum, d.v.s. de kan 
upprätthålla sinsemellan separerade relationer till partnern, barn och barnbarn, släkt och 
vänner. Men särboenderelationer gör det också möjligt att på olika sätt integrera sådana 
sociala relationer och mera situationsanpassat och flexibelt växla mellan enskilt och med 
särboendepartnern gemensamt umgänge med släkt och vänner. Möjligheterna att kunna 
utöva kontroll över det sociala umgängets former har en central betydelse för kvinnor i 
särboenderelationer. 
Genom en särboenderelation, som bygger på att partnerna har var sina hem, ökar det 
individuella manöverutrymmet och möjligheterna att ”sektorisera” tiden, d.v.s. 
rutinmässigt förlägga umgänget med olika människor till olika tider.  
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Avhandlingens studier visar vidare att äldres särboenderelationer innehåller såväl en 
potentiell som faktisk stödpotential. Särboendepartnern är den högst rankade stödgivaren 
för de äldre särboende personerna, särskilt av männen, men svarsvariationerna är 
betydande. Denna variation tycks huvudsakligen vara kopplad till den betydande 
flexibilitet och öppenhet som är så karakteristiskt för äldres särboenderelationer. Vissa 
särboende, företrädesvis män, ser relationen som mer äktenskapslik, och därmed som en 
relation präglad av en högre grad av ömsesidiga åtaganden, stöd och omsorg. Andra, 
företrädesvis kvinnor, ser relationen som en garant för möjligheten att kunna upprätthålla 
det egna oberoendet och därmed som ett skydd mot krav om åtaganden av olika slag. 
Dessa olika relationsdefinitioner får betydelse för hur åtaganden partnerna emellan 
förhandlas och utvecklas inom relationen och till andra utanför den.  
 
Vidare visar studierna att relationers konstruktion, och de sammanhang de uppstår i, är av 
avgörande betydelse för kvinnors möjligheter att utmana, förändra och ifrågasätta 
innebörder av kön samt för möjligheten att skapa utrymme för autonomi. Denna 
möjlighet, att kunna utmana könsinnebörder av olika slag samt att kunna skapa autonomi 
inom relationen, beskrivs av de äldre intervjuade särboende kvinnorna som en avgörande 
faktor för att de idag, ur ett jämförande perspektiv, betraktar sitt liv i ett mer positivt sken 
än tidigare.  
 
Särboende och socialt arbete 
För de särboende kvinnorna i Sverige har det svenska välfärdssystemets utformning 
möjliggjort ett mer ”fritt” liv beträffande utbildningsmässiga, ekonomiska och 
relationsmässiga förhållanden. Det har varit möjligt att i större utsträckning välja det liv 
man vill leva, med eller utan partner, med eller utan barn. I ett samhälle där osäkerheten 
på det sociala planet ökar kan vi tänka oss att sådana valmöjligheter kommer att 
begränsas.  
 
I Sverige, liksom i övriga nordiska länder, är det individen och inte familjen som är den 
minsta enheten i välfärdssystemet och det finns ingen praxis om ”familjeansvar” inom 
välfärdsområdet i Sverige. Staten, inte de anhöriga, står därmed som formellt ansvarig för 
de äldre. Under 1900-talet tog staten gradvis över ansvaret på en rad välfärdsområden och 
kom att anta en dominant roll i att erbjuda medborgarna trygghet (Blomberg et al., 2000). 
Men sedan den ekonomiska krisen, på 1990-talet har allmänhetens tidigare starka tilltro 
till välfärdsstaten kommit att rubbas av de nedskärningar som gjordes inom den svenska 
välfärden. Under senare år har också det offentligas ansvar för de äldre i Sverige minskat 
(Bergmark et al., 2000; Palme et al., 2002). Trots att svensk lagstiftning inte anger 
familjen som ansvarig för vård och omsorg av åldrande anhöriga, förekommer idag starka 
moraliska påtryckningar på anhöriga om att utföra informell omsorg. Detta gäller särskilt 
makar och andra partners, och särskilt kvinnor (Mossberg-Sand, 2000). Trots vetskapen 
om de nämnda nedskärningarna, och högre krav på anhörigas omsorgsinsatser, visar flera 
studier att människor fortfarande ser välfärdsstaten som den primära ansvarsbäraren för 
medborgarnas välfärd (Daatland & Herlofsen, 2003; Gelissen, 2000). Denna tillit till 
välfärdsstaten framgår också av studierna i denna avhandling. Kvinnor som väljer att leva 
som särboende ser sitt eget hem som ett skydd mot potentiella krav på dem om omsorg 
och service för partnern. De uttrycker att så länge de inte bor under samma tak som 
partnern kommer den offentliga sektorn att erbjuda partnern nödvändig omsorg, 
exempelvis genom kommunal hemtjänst (se Paper 1). 
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Under senare år har en del forskare kommit att intressera sig för hur omsorg och stöd 
hanteras inom nyare och mindre traditionella relationsformer, bland annat inom 
homosexuella parrelationer. Studierna visar att homosexuellas långvariga relationer har 
stor stödpotential men kommer inte alltid till uttryck på samma sätt som inom ett 
heterosexuellt äktenskap. Exempelvis har de homosexuellas vänskapsnätverk en 
avgörande betydelse för stöd- och omsorgsutbyte (se exempelvis Heaphy, Yip & 
Thompson, 2004).  
 
Särboenderelationerna som studerats i denna avhandling och dess stödpotential måste 
betraktas utifrån relationens karaktär. Som särboende är man varken singel eller 
sammanboende. Relationen är flexibel vilket betyder att partnerna kan välja utifrån 
sammanhanget hur de vill framträda, som exempelvis singlar eller som gifta. Relationen 
möjliggör också för partnerna att aktivt kunna etablera gränser för relationen, och 
återskapa dem kontinuerligt. Studierna visar hur väsentligt måttet av autonomi i relationen 
är, särskilt för kvinnor, och hur varierad denna gränsbearbetningsprocess är (se Paper 2). 
Studierna om stöd- och omsorgsutbyte i äldres särboenderelationer (Paper 3) visar att 
särboendepartnern är den av partnern högst rankade stödgivaren, särskilt av männen. Men 
som tidigare nämnts varierar svaren beroende på hur partnerna betraktar sin 
särboenderelation.  
 
Äldres särboenderelationer innehåller alltså inte obetydliga stöd- och omsorgspotentialer 
men i jämförelse med mer institutionaliserade relationsformer, som äktenskap, finns en 
betydligt större osäkerhet. I en särboenderelation, som är baserad på mer frivilliga 
åtaganden partnerna emellan, kan man inte kräva eller utgå från att partnern 
tillhandahåller omsorg vid hög ålder. Socialarbetare och biståndsbedömare kan utifrån 
detta resultat behöva ompröva konventionella uppfattningar om äldres intima relationer. 
Socialarbetare, och andra, bör också i dessa sammanhang ifrågasätta sina egna 
föreställningar om könsmässiga innebörder och förväntningar om informell omsorg och 
försöka förstå den fulla betydelsen av kvinnors autonomisträvanden. I 
särboenderelationen, upplever kvinnor möjligheter att kunna utmana och töja gränser och 
innebörder av kön, och inte minst utmana rådande omsorgsförväntningar. Denna 
möjlighet, att kunna utmana könsinnebörder av olika slag samt att kunna skapa autonomi 
inom relationen, beskriver de intervjuade kvinnorna som en avgörande faktor för att de 
idag, ur ett jämförande perspektiv, betraktar sitt liv i ett mer positivt sken än tidigare 
(Paper 4). 
 
Studiens begränsningar och framtida forskning 
Förändringarna av äldres intimitets- och familjeliv har hittills uppmärksammats mycket 
litet inom samhällsvetenskapen och detta är den första bredare studien av äldres 
särboende. Som tidigare understrukits har detta fordrat en stegvis process. I frånvaron av 
tidigare forskning inom området har den ena studien skapat frågor för nästa. En 
metodologiskt bred ansats har varit en grundförutsättning i denna successiva process. 
Avhandlingens kvantitativa studier hade inte varit genomförbara utan kvalitativa, och de 
kvantitativa resultaten har väckt frågor som gjort kvalitativa fördjupningar nödvändiga. 
 
Trots att denna avhandling på detta sätt kunnat belysa en rad olika problem som har att 
göra med särboendets betydelse för åtaganden, intimitet och autonomi måste det 
understrykas att den är en inledande studie av äldres särboende och att den har flera 
begränsningar. Eftersom äldre särboende utgör en dold population har det varit praktiskt 
nödvändigt att i detta avhandlingsarbete utgå från ett självurval, med de svårigheter detta 
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innebär att generalisera: urvalet domineras av yngre-äldre och av individer med relativt 
god hälsa och utan behov av mer omfattande vårdinsatser.  
 
Mot denna bakgrund är det intressant att fundera över hur dessa särboenderelationer 
kommer att organiseras i och med att en eller båda partnerna i relationen får behov av vård 
och omsorg, något som förr eller senare blir aktuellt för oss alla. Hur påverkas 
relationsformens konstruktion vid en sådan förändring som vård och omsorgsbehov 
innebär? Hur ställer sig de särboende männen och kvinnorna till en sådan faktisk situation, 
d.v.s. hur förhåller de sig till de uttryckta attityderna till omsorg som framkommit i 
avhandlingens studier kopplat till det faktiskt utförda insatserna? Att följa det nuvarande 
urvalet longitudinellt vore med andra ord mycket intressant. 
 
En helt annan infallsvinkel på frågan om omsorg och äldres särboende, och som skulle 
vara intressant att studera, handlar om, och i så fall i vilken grad, biståndsbedömare inom 
kommunal- och landstingsstyrd biståndsbedömning tar hänsyn till klienters eventuella 
särboende.  
 
Men avhandlingen pekar också på betydelsen av att utveckla en bredare forskning om 
äldres familjeliv och nära relationer. 
 
Som flera gånger påpekats har äldre ställts vid sidan av den omfattande forskning om 
förändringen av dagens intimitets- och familjeliv eftersom forskare har antagit att de står 
vid sidan av dessa förändringar. Det innebär att flera mer eller mindre ännu outforskade 
områden kan pekas ut, t.ex. de äldre homosexuellas relationserfarenheter och äldres 
erfarenheter av egna skilsmässor. Men också förändringarna av äldres äktenskap måste bli 
föremål för studier. För som understrukits i den tidigare forskningsöversikten handlar 
förändringen av äldres intima relationsmönster inte bara om nya former för nära relationer 
utan också om förändringar inom etablerade relationsformer.  

Avslutning 
Avhandlingens olika studier pekar på vikten av att inkludera förändringarna inom äldre 
människors familje- och intimitetsliv i familjeforskningen. Det är också av avgörande 
betydelse för att förstå vilken roll dessa relationer spelar inom den framtida informella 
omsorgen människor emellan. Denna avhandling har bidragit till detta genom att ge en 
första bild av äldre människors särboenderelationer. Särboendet erbjuder äldre människor 
en emotionellt tillfredställande relation, samtidigt som den i jämförelse med ett äktenskap 
tillförsäkrar individen autonomi. Men som avhandlingen också på olika sätt visat är 
särboenderelationerna mångfacetterade. Till denna komplexitet hör att 
särboenderelationer, samtidigt som de är fria från många av äktenskapets strukturerande 
band, inte är fria från alla dess maktrelationer. Dagens äldre särboende har bidragit med 
en ny och öppnare intim relationsform, men för denna relationsform finns ännu ingen 
schablon. Det handlar om individuella experiment, om vänskap, kärlek och stöd men 
också om gränsbevakning och konflikter. 
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VII. Summary 
 

Together but still apart. Elderly women and men Living Apart Together in Sweden. 
 

Contemporary family life and intimate relationships today are characterised by increasing 
heterogeneity. In the growing body of research on this differentiation, the role of elderly 
people has largely been ignored. But for each new cohort of the elderly, this omission 
becomes less defensible. The elderly are not merely observers of the changes that are 
taking place in family life and intimate relationships, but they are increasingly becoming 
actors in the process of change. The changes in the relative proportion of those aged 65-69 
who are divorced, widows or widowers illustrates this. While the improved health of this 
age group has meant that the number of widows and widowers has decreased by almost 
half in the period 1968 to 2000, the number of divorcees has increased by three-quarters in 
the same period. Since 1997 it has become more usual in the age group 65 to 69 to be a 
divorcee than to be a widow or widower.  
 
One of the least researched contributions of the elderly to the restructuring of 
contemporary intimate relationships is the establishment of lasting intimate relationships 
that do not include a mutual home, i.e. an alternative to marriage or other forms of 
cohabitation. This type of relationship is referred to as Living Apart Together (henceforth 
LAT-relationships. In Swedish: särboende).  
 
The aim of this thesis is to examine LAT-relationships among elderly heterosexual 
individuals in Sweden, focusing in particular on the influence of this type of relationship 
on commitments, intimacy and autonomy. A major dilemma is the question of who should 
provide the care and service that ageing often makes necessary.  

 
A pluralistic methodological approach has been adopted, which includes the use of a 
qualitative pilot study, a broad quantitative questionnaire study, a qualitative interview 
study and finally a qualitative study with a lifestory perspective.  

 
In LAT-relationships, the emotional content of the relationship is brought into focus, 
which makes this type of relationship well suited to the elderly, who appear to value the 
emotional side of relationships more as they get older. However, even though elderly men 
and women choose emotionally satisfying relationships, they see these relationships in 
different ways. It is therefore interesting to examine how this gender difference influences 
the motives for choosing a LAT-relationship and the way in which this relationship is 
maintained.  
 
This thesis is comprised of four studies: Paper 1 is based on the results of a qualitative 
pilot study and data from a survey using questionnaires (n=116). Paper 2 is primarily 
based on qualitative interviews with four elderly women living in LAT relationships, but 
also to a lesser extent on data from questionnaires. Paper 3 is entirely based on data from 
questionnaires and, finally, Paper 4, is based on qualitative lifestory interviews. 
 
The first study in the thesis, Intimacy and autonomy, gender and ageing: Living Apart 
Together, shows that LAT-relationships vary greatly, but that it is nevertheless possible to 
identify relatively clear common patterns, both in the motives for choosing to live in a 
LAT-relationship and in the rules and roles implied by the relationship. The LAT-
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relationship gives elderly divorcees, widows and widowers the possibility of having an 
emotionally satisfying intimate relationship, while retaining their autonomy. This seems to 
be especially important to elderly women. They are interested in having a close 
relationship, but still want the possibility of having “a life of their own”, and above all, 
they are not prepared to accept a traditional division of labour between genders in return 
for intimacy. A balance between intimacy and independence is maintained through having 
access to a home of their own. Even if the division of labour between men and women is 
relatively traditional when they are together, a home of their own constitutes an important 
boundary-setting resource. The study shows that separate homes usually mean separate 
private economies. Joint saving and ownership is unusual and does not seem to increase 
with time, i.e. LAT-relationships do not seem to become more “marriage-like” over time.  
 
LAT-relationships between elderly partners do not lack mutual commitments, but these 
are principally concerned with giving one another emotional support. Nevertheless, the 
study shows that not many LAT individuals would refuse to offer care to their partner if 
they became seriously ill. Most of them, however, envisage taking only a limited share of 
responsibility for providing care.  
 
Based on the results of this study, showing that LAT-relationships are based on emotional 
satisfaction and put a major focus on both intimacy and autonomy, it is interesting to 
examine how the consequences of “living apart together” enable individuals to combine 
an intimate relationship with an independent life of their own. This seems to be of 
particular importance to elderly women in LAT-relationships. However, this does not 
mean that the way in which the balance between autonomy and intimacy is achieved is 
given. This depends on the way in which the individuals involved perceives and 
establishes the boundaries of their relationship. 
 
In the second study in this thesis, A home of their own. Women´s boundary work in LAT-
relationships, elderly women’s ways of setting boundaries in their LAT-relationships is 
therefore studied. The most striking result of this study is the great variety in boundary-
setting that exists. Having their own homes allows those women that wish to, to segment 
their social relations in time and space i.e. that they can have independent relationships 
with their partners, children, grandchildren, friends and relations. But LAT-relationships 
also allow individuals to integrate these relationships in different ways and give them the 
flexibility to alternate between meeting their friends and relatives together with their 
partner or separately, depending on the situation. Although the individuals’ strategies 
range from relatively segmented till relatively integrated, it seems that the ability to 
control the way in which these relations are organised is of primary importance for 
women in LAT-relationships. 
 
A key mechanism in the women’s socialising strategies is time-sectioning, which is made 
possible by living apart. A shared home tends to give rise to synchronised activities 
between man and wife (or those living together outside wedlock). LAT-relationships, in 
which the partners each have their own home, increases the individuals’ choices and 
possibilities of “sectioning” their time, i.e. developing routines by which they can meet 
different people at different times. 
 
Thanks to the opportunities afforded by a home of their own for sectioning their time, 
women in LAT-relationships can maintain a number of close, confidential relationships 
with their partner, children, grandchildren and, not least, with their friends.  
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The first two studies in the thesis (mentioned above) show that it is primarily the women 
in LAT-relationships that have strong motives for choosing this type of relationship. One 
of the reasons given is to avoid committing themselves to providing the care and service 
to their partner that is often expected from men and women who live together.  
 
In the third article in the thesis, Caring while living apart, we therefore examine the 
expectations, attitudes and willingness of elderly individuals living in LAT-relationships 
to take on the care of their LAT-partner in old age. The study shows that LAT-
relationships between elderly individuals comprise both potential and real support, and 
that individuals living in LAT-relationships also feel that they both give and receive 
support from other members of their social network (external to their LAT-relationship). 
The study shows that elderly people in LAT-relationships rank their partner as the main 
provider of care in their social network, especially in the case of men, but there is 
considerable variation in the answers given. This variation seems to be mainly related to 
the way in which the individuals regard the LAT-relationship. Some LAT-partners, 
usually men, see the relationship as a more or less marriage-like relationship, involving 
mutual commitments, such as providing care and support, while others, usually women, 
see this type of relationship as a way of ensuring that they can maintain their 
independence and thereby set boundaries to demands and expectations of various types of 
care and services. These different definitions of the relationship affect how the level of 
commitment between the partners is negotiated and develops, both within the relationship 
and in relation to those external to the relationship.  
 
In comparison with more institutionalised types of relationship, like marriage, LAT-
relationships give rise to a more uncertain situation regarding care of a partner. In LAT-
relationships, which are characterised by more voluntary commitment between partners, it 
cannot be demanded of a partner or assumed that they will provide care and service to the 
other one in old age.  
 
The earlier studies in the thesis show that it is primarily women that choose to have a 
LAT-relationship. They want to combine intimacy with autonomy and avoid committing 
themselves to providing care and service for their partner. But they also show that the men 
and women in LAT-relationships nevertheless follow a relatively traditional pattern for 
intimate relationships between men and women, both with regard to the division of labour 
and to the provision of care and service.  
 
The final study included in the thesis, Villkorad frihet. Äldre särboende kvinnors 
tillbakablick på livet (In English: Conditional freedom. Elderly women in LAT-
relationships look back on their lives), examines, in the light of the earlier studies, how 
four women see their present situation in a relationship that allows a greater degree of 
autonomy than they experienced in their earlier relationships. What significance do they 
feel that gender has had in their LAT-relationship, in comparison with their earlier 
relationships? They describe, from a comparative and analytical perspective, how social 
patterns and conditions based on norms and concepts of gender have either enabled them 
to achieve or prevented them from achieving autonomy as women in their different 
relationships and periods of their lives.  
 
The study shows that the natures of their relationships, and the context in which they have 
been formed, have a major significance for whether it is possible to change, challenge or 
question the gender norms, and how this can create different opportunities for achieving 
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autonomy. This possibility, of being able to challenge gender norms of different sorts and 
being able to achieve autonomy in a relationship, is described by the women interviewed 
as a crucial factor behind the fact that they now see their lives, comparatively speaking, in 
a more positive light.  
 
The women also tell about the opposition they have met and the constrictions they have 
felt, especially when they describe themselves as young women and mothers in traditional 
intimate relationships, but even when they describe their present situation in relation to the 
norms about how men and women in an intimate relationship are expected to behave 
towards their nuclear family (their own children and grandchildren). The norms regarding 
how a partner, mother and grandmother should behave are based on traditional patterns 
and assumptions about gender.  
 
The studies included in the thesis emphasise the importance of including the changes in 
the family life and intimate relationships of elderly people in family research. It is also of 
vital importance to recognise how these new types of relationship affect the provision of 
informal support and care. This type of informal care has become increasingly important, 
due to the cutbacks in the welfare state. The informal care provided by husbands, wives 
and other partners is increasingly taken for granted. This thesis emphasises the fact that 
this is a complex issue that should be taken into consideration when discussing the welfare 
state and social work policy.  
 
Changes in the family life and intimate relationships of the elderly have so far attracted 
very little attention from social scientists, and this is the first major study of elderly 
individuals in LAT-relationships. This has resulted in a step-by-step research process. As 
there is no earlier research on this issue, each study has provided the basis for the next 
study. A broad methodological approach has been a prerequisite for this successive 
process. The quantitative studies in the thesis would not have been possible without the 
qualitative ones, and the quantitative results have raised questions that have called for 
qualitative in-depth investigations. 
 
Although this thesis has thus been able to examine a number of problems related to the 
role of LAT-relationships in relation to commitments, intimacy and autonomy, it should 
be emphasised that it is an introductory study of LAT-relationships among the elderly, and 
that it has a number of limitations. As those living in LAT-relationships are a hidden 
population, the studies were inevitably based on self-elected samples, in spite of the 
limitations this involves when making generalisations. The sample is dominated by the 
“young-old” and by individuals in relatively good health, who are not in need of extensive 
care or assistance. 
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