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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stor del av äldre närståendes vård och omsorg tillgodoses av anhöriga i hemmet. 

I samband med ökat vårdbehov ställs den närstående tillsammans med anhöriga inför beslut 

om äldreboendeplacering. Att flytta innebär en omställning där vårdpersonal har en 

betydande roll i hur anpassning till den nya situationen upplevs. Syfte: Att beskriva 

anhörigas upplevelser i samband med att en äldre närstående flyttar till äldreboende. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med deskriptiv syntes beskriven enligt Evans (2002), 

genom analys av elva vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: Tre teman och åtta subteman 

identifierades. En ohållbar situation beskriver anhörigas upplevelser av att begränsas av oro 

och ensamhet samt upplevelser av skam, skuld och sorg. Påverkas av omgivningen innefattar 

interagera med vårdpersonal, att påverkas av äldreboendets miljö samt anhörigas 

upplevelser av att stödjas och hindras av sociala nätverk. Anpassa sig handlar om att våga 

släppa ansvaret och därmed uppstår upplevelsen av att mista sitt syfte, för att sedan åter 

finna en ny mening. Slutsats: Anhörigas upplevelser i samband med flytten kan ses som en 

process som sträcker sig från en ohållbar situation till att anpassa sig, vilken påverkas av 

omgivande faktorer. Kännedom om anhörigas upplevelser kan hjälpa vårdpersonal att skapa 

trygghet i övergången.  

Nyckelord:  familj, flyttprocess, kvalitativ, litteraturstudie, särskilt boende 

 
  



ABSTRACT 

Background: Caring for elderly is to a large extent handled by relatives at home.  When the 

need for care increases, the elderly and the relatives have to make a decision about nursing 

home placement. The move to a nursing home requires readjustment, and nursing staff play 

a significant role in how well the new situation is experienced. Purpose: To describe the 

experiences of relatives during a nursing home placement. Method: A qualitative literature 

review with descriptive synthesis, in accordance with Evans (2002), through analysis of 11 

nursing scientific articles. Results: Three themes and eight sub-themes are identified. An 

unsustainable situation describes relatives experiences of being limited by anxiety and 

loneliness, as well as shame, guilt, and sorrow. Environmental impact includes interaction 

with nursing staff, nursing home environment, and relatives support as well as impediment 

from social networks. Adapting to the new situation involves daring to let go of the 

responsibility, followed by a sense of lost purpose and finding a new purpose. Conclusion: 

Relatives experience of a nursing home placement should be viewed as a process, ranging 

from an unsustainable situation to adapting to the new situation, and is affected by many 

elements. By understanding the experience of relatives, nursing staff can build trust during 

the transition.  

Keywords: family, literature review, moving process, nursing home, qualitative 
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1  INLEDNING   

För många anhöriga är det en naturlig del av livet att hjälpa en närstående samt ge omsorg vid 

ålderdom och sjukdom, men vad händer när hjälpbehovet blir för stort och de egna krafterna 

inte räcker till för att ge trygg vård i hemmet? Många äldre personer vill helst bo kvar hemma 

så länge som möjligt, men när de behöver bryta upp från det välbekanta och trygga hemmet för 

att flytta till ett äldreboende, sker en omställning som kan vara svår att hantera för såväl den 

äldre närstående som för anhöriga. Det verkar finnas relativt mycket forskning utifrån äldre 

personers upplevelser att flytta till eller leva på äldreboende men mindre avseende anhörigas 

upplevelser. Hur anhöriga förhåller sig till att släppa ansvaret över omsorgen av sina nära och 

kära för att överlämna det i vårdpersonalens händer, är en fråga som väcker vårt intresse. 

Genom att undersöka anhörigas upplevelser i samband med flytt av närstående, ökar 

förhoppningsvis såväl kunskap som förståelse hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal för 

anhörigas situation. Denna kunskap kan vidare vara behjälplig för att möta anhörigas behov, 

stöd och preferenser i övergången.  

Intresseområdet anhörigas upplevelser av att på ett värdigt sätt flytta make/maka/far/mor 

till äldreboende efterfrågades av Sjötången och Björntorps äldreboenden i Oxelösunds 

kommun. Dock fanns begränsat material om ”upplevelser av värdig flytt”, varpå 

ämnesområdet modifierades till att beskriva anhörigas upplevelser i samband med att en 

äldre närstående flyttar till äldreboende. Det valda området ansågs intressant att undersöka 

då vi tror att den kunskap som framkommer i examensarbetet kan omsättas i klinisk praxis i 

den kommande sjuksköterskeprofessionen. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt definieras några centrala begrepp, som är väsentliga för förståelsen av 

innehållet i examensarbetet, detta följs av en inblick i informell vård och omsorg av äldre i 

Sverige. Därefter presenteras styrdokument och riktlinjer samt tidigare forskning. Slutligen 

presenteras det vårdteoretiska perspektivet följt av problemformuleringen.  

2.1 Centrala begrepp 

Med anhörig avses i detta examensarbete den person, vanligen tillhörande familj eller de 

närmaste släktingarna som i likhet med Statens offentliga utredningar [SOU] (2017) är den 

person som regelbundet ger insatser av olika slag till en närstående. Insatserna kan vara av 
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omvårdande karaktär eller annan form av hjälp och stöd. Närstående är, enligt SOU (2017), 

den person som tar emot omsorg, vård eller stöd av en anhörig. Äldre avser i likhet med SOU 

(2017) personer som fyllt 65 år. Äldreboende är synonymt med särskilt boende för äldre, vilket 

innebär en boendeform med heldygnsvistelse samt vård- och omsorgsinsatser vid behov av 

särskilt stöd (Socialstyrelsens termbank, 2018). Med vårdpersonal avses i examensarbetet 

olika yrkesgrupper inom vård och omsorg av äldre personer. Enligt Blomqvist och Petersson 

(2014) finns det flera yrkesgrupper som är involverade i vård och omsorg av äldre personer. 

Sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden arbetar direkt i vård- och omsorgsarbetet 

medan chefer, administratörer och biståndshandläggare arbetar indirekt genom att planera 

och organisera. Därutöver arbetar även andra yrkeskategorier med de äldre bland annat 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter (Blomqvist och Petersson, 2014). Vård och omsorg är 

enligt SOU (2017) ett begrepp som används inom äldreområdet för att beskriva de äldres 

samlade behov av insatser i form av vård och omsorg, vilket handlar om att stärka den äldres 

förmågor, se möjligheter och skapa trygghet. Det handlar även om att hjälpa den äldre att i 

möjligaste mån behålla sitt gamla liv, intressen och kontakter. Formell vård och omsorg utförs 

av vårdpersonal, medan informell vård och omsorg utförs av anhöriga (SOU, 2017). 

2.2 Informell vård och omsorg av äldre i Sverige 

Enligt Paulsson (2001) har gemenskapen i familj och släkt historiskt sett varit den största 

tryggheten för den människa som inte längre kunnat arbeta och försörja sig. SOU (2017) lyfter 

att till och med 1956 års Socialhjälpslag hade anhöriga skyldighet att svara för äldres 

livsuppehälle, vård och omsorg. Efter anhörigas befrielse från omvårdnadsplikt bygger deras 

roll numera på frivillighet. Tre fjärdedelar av de insatser som i vida bemärkelser kan beskrivas 

som äldreomsorg utförs av anhöriga (SOU, 2017). Drygt var femte vuxen, vilket motsvarar 1,3 

miljoner personer ger regelbundet hjälp i form av stöd eller vård till en närstående som är 

äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning (Nationellt kompetenscentrum 

anhöriga, u.å.). Äldreomsorgen har, enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2006), under de 

senaste decennierna genomgått stora förändringar. Sedan 1990-talets ekonomiska krisår, då 

kommuner och landsting tvingades skära ner verksamheter trots att andelen äldre fortsatt öka, 

har tillgängliga resurser koncentrerats till de som är i störst behov av omvårdnadsinsatser. 

Härav kan äldre, med mindre omfattande hjälpbehov och som inte är berättigade till 

hemtjänst, ställas utanför kommunens åtagande. I många svenska kommuner har riktlinjerna 

skärpts och tjänstemän som bedömer hjälpbehovet hos de sökande har instruktioner om att 

undersöka ifall det finns anhöriga eller andra som står den äldre nära utanför hushållet som 

kan erbjuda efterfrågad hjälp (SCB, 2006). SOU (2017) visar att begärda insatser avslås med 

hänvisning till att behoven kan tillgodoses av maka/make/partner, barn eller andra släktingar.  

2.3 Styrdokument och riktlinjer 

Det är Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som reglerar äldreomsorgens verksamhet i Sverige. 

Socialtjänsten har som mål att bedriva en verksamhet som bygger på respekt för människans 
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självbestämmande och integritet. Här ingår en nationell värdegrund för äldreomsorg som 

lyfter att äldreomsorgens arbete ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (SFS 2001:453). Enligt Socialtjänstlagen har socialnämnden i uppdrag 

att verka för den äldre människans självständighet samt för dennes rätt att bo under trygga 

levnadsförhållanden samt möjlighet till stimulerande aktiviteter. Dessutom ska den äldre 

personen ges möjlighet till en meningsfull tillvaro i samvaro med andra. Socialnämnden verkar 

även för att erbjuda goda boendeförhållanden, lättåtkomlig service samt stödjande eller 

hjälpande insatser för äldre människor som bor i egna bostäder. Om den äldre människan är i 

behov av särskilt stöd skall kommunen initiera möjlighet till särskilda boendeformer som 

tillgodoser den äldre människans behov av omvårdnad eller serviceinsatser. Den äldre 

människan skall även, i möjligaste mån av resurser, självständigt kunna välja när och hur hjälp 

och service ska utföras i boendet. Beviljade insatser syftar till att tillgodose den enskilde en 

skälig levnadsnivå. Om den äldre människan väljer att vårdas av anhöriga ska socialnämnden 

erbjuda stöd till den person som vårdar en närstående (SFS 2001:453). 

Enligt SOU (2017) är kommunernas ansvar att ge stöd till de anhöriga som vårdar närstående 

angeläget för att förebygga att de anhöriga själva inte blir fysiskt och psykiskt utslitna. Stödet 

kan bestå av olika former av avlösning, tekniska hjälpmedel och välfärdsteknik, dock under 

förutsättning att den närstående själv vill ha insatsen. Däremot kan anhöriga erbjudas 

samtalsstöd eller utbildning oavsett närståendes vilja (SOU, 2017). Det är, enligt SCB (2006), 

påtagliga skillnader på kommunernas stöd i landet och nästan hälften ger inga kontantbidrag 

för informell vård och omsorg. Enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (u.å.) saknar tre 

av fyra anhöriga, som ger närstående informell omsorg, kännedom om att kommunerna har 

skyldighet att underlätta och erbjuda dem stöd. De flesta äldre föredrar enligt SOU (2017), 

insatser i form av formell omsorg utförd av professionella framför hjälp utförd av anhöriga. 

Äldre önskar enligt SCB (2006) inte behöva besvära anhöriga om hjälp där dessutom 

anhörigas stöd bestraffas med inkomstbortfall. SOU (2017) lyfter det samband som finns 

mellan omfattningen på omsorgsansvaret och de informella omsorgsgivarnas hälsa. Ju större 

omsorgsbörda desto större ohälsa, främst trötthet och nedstämdhet men även utslitning 

orsakad av fysiskt tunga arbetsmoment. Anhöriga hamnar i en utsatt situation där de känner 

ett stort ansvar för närståendes välbefinnande vilken dessutom är beroende av hur andra 

aktörer agerar och samarbetar (SOU, 2017). 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) ligger det i sjuksköterskors ansvarsområde att arbeta för att människor ska erhålla bästa 

möjliga välbefinnande och livskvalité. Det gäller att sjuksköterskor arbetar utifrån ett etiskt 

förhållningssätt, respekterar mänskliga rättigheter, tar hänsyn till individernas värderingar, 

vanor och tro samt respekterar självbestämmande, integritet och värdighet. 

Sjuksköterskors arbete bör utgå från en personcentrerad vård som kännetecknas av att såväl 

patient som närstående betraktas som unika personer med individuella behov. I mötet ska 

vården utgå från patientens berättelse och utmärkas av en ömsesidig öppenhet för varandras 

kunskaper. Utifrån patientberättelsen ska sjuksköterskor kunna identifiera vad hälsa är för 

den enskilda individen. Sjuksköterskor ska även kunna skapa förutsättningar för kontinuitet i 

vårdkedjan. Sjuksköterskor ska också ha förmåga att kunna kommunicera på ett respektfullt 

och empatiskt sätt med såväl personal och patienter som närstående. Sjuksköterskor ska också 
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kunna vara aktiva i att utforma och utveckla vårdmiljön utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet med hänsyn tagen till patientens behov och önskemål. Sjuksköterskor ska även 

kritiskt reflektera över rutiner och metoder som tillämpas och utveckla en god och säker 

vårdmiljö samt göra patienter och närstående delaktiga i förbättringsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Enligt International Council of Nurses, ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), 

ligger vårdens natur bland annat i rätten till liv och egna val samt rätten till att bli bemött med 

värdighet och respekt. Sjuksköterskor ansvarar för att främja insatser för sårbara 

befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Personen har rätt att få den information som 

behövs för att samtycka till, eller välja att avstå från, omvårdnad/behandling. Sjuksköterskor 

ska, enligt ICN:s etiska kod, i sitt vårdabete främja en miljö som respekterar mänskliga 

rättigheter, värderingar, traditioner och tro. Sjuksköterskor ska även medverka till att 

vårdkulturen främjar öppen dialog och etiskt förhållningssätt. Här ingår också att medverka 

till att organisationskulturen är etisk och tar ställning mot oetiska förhållanden och metoder. 

Dessutom ska sjuksköterskor utarbeta riktlinjer för god omvårdnad där utgångspunkten är att 

arbetsmiljön befrämjar god vård. Sjuksköterskor ska även arbeta för att det finns system som 

skyddar mot att vårdpersonal handlar fel (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning om äldre personers föreställningar och upplevelser av 

äldreboenden samt hur vårdpersonal kan uppleva möten och samarbete med anhöriga. 

2.4.1 Äldres personers föreställningar och upplevelser av äldreboenden 

Anledningen till att äldre flyttar till äldreboende är, enligt Nakrem, Vinsnes, Harkless, 

Paulsen och Seim (2013), att omsorgsbehovet blivit alltför omfattande för att kunna 

tillgodoses i hemmet. Många äldre i studien av Nakrem et al. (2013) önskar att det vore 

möjligt att få bo kvar hemma, men trots förekomst av motstridighet accepteras som regel 

ändå beslutet för att avlasta anhöriga från omsorgsbördan. Befrielsen leder ofta dock till att 

den äldre får minskad kontakt med anhöriga. Dessutom saknar den äldre den sociala 

gemenskap som boendet i hemmiljön inneburit (Nakrem et al., 2013). Enligt Tuominen, 

Leino-Kilpi och Suhonens (2016) önskar de äldre i studien att vårdpersonal känner till deras 

tidigare livshistoria eftersom den kan hjälpa förståelse och respekt för hur de vill leva sitt liv. 

Slettebø et al. (2017) visar att äldre uppskattar individanpassade aktiviteter som de anser 

vara meningsfulla och de önskar att vårdpersonal undersöker deras möjlighet och vilja till 

deltagande.  

Enligt Tuominen et al. (2016) förekommer det att vårdpersonal brister i respekt för de äldres 

fria vilja genom att fatta beslut på de äldres vägnar, negativa attityder, godtyckligt 

maktutövande, manipulationer samt en negativ inställning till de äldres förfrågan om hjälp. 

De äldre i studien av Tuominen et al. (2016) ifrågasätter vårdpersonalens yrkeskunskaper 

och ger exempel på lathet, bristande intresse eller oflexibilitet. De upplever även att de 
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begränsas i möjlighet att röra sig fritt såväl inne som utanför äldreboendet. Att få hjälp att 

komma till toaletten är ett återkommande problem, som de äldre erfar inte ha möjlighet att 

själva fatta beslut om utan måste istället vänta. De äldre upplever att de har möjlighet att 

själva fatta beslut endast när besluten överensstämmer med vårdpersonalens rutiner och inte 

skapar extraarbete (Tuominen et al., 2016). Anpassning till rutiner innebär, enligt Nakrem et 

al. (2013), att hjälp ges vid den tid vårdpersonal blir tillgänglig. De äldre i studien vill inte 

vara till besvär och upplevas krävande genom att störa vårdpersonal i arbetet. De ser att 

vårdpersonal är upptagna och därmed anser de sig inte kunna be om hjälp eftersom det alltid 

finns någon annan som måste prioriteras. De äldre bedömer även om vårdpersonal är bra 

eller dåliga yrkesutövare utifrån hur intresserade och motiverade de är av att göra någonting 

extra för dem. De äldre i studien anser dessutom att viss vårdpersonal endast utför uppgifter 

som de förväntas utföra utan att visa emotionellt stöd. En strategi de äldre tillämpar för att 

acceptera och anpassa sig till den nya situationen, efter flytt till äldreboende, är att sänka 

förväntningarna (Nakrem et al., 2013). 

De äldres relation med vårdpersonal är, enligt Cooney (2012), betydelsefull för den 

övergripande trivseln på äldreboendet. Tillgänglighet, tillförlitlighet och flexibilitet hos 

vårdpersonal påverkar de äldre liksom att vårdpersonal är fysiskt och emotionellt tillgänglig 

för dem. Pålitlig vårdpersonal värderas högt och tillförlitlighet genererar förtroende, som i 

sin tur bidrar till att stärka relationen. Vårdpersonal som småpratar med de äldre och delar 

personlig information, oavsett hur trivial den är, ses som ett tecken på att en speciell relation 

har utvecklats. Brist på personalkontinuitet är emellertid ett problem för att kunna utveckla 

en relation (Cooney, 2012). De flesta äldre kan, enligt studien av Nakrem et al. (2013), inte 

komma ihåg vårdpersonalens namn, utan talar om dem som ett kollektiv och har inte energi 

att lära känna dem. Det upplevs ansträngande för de äldre att upprepade gånger förklara för 

ny personal hur procedurer utförs. Det finns även en farhåga, hos de äldre, att vårdpersonal 

som inte känner dem särskilt väl inte lägger märke till om de får försämrad hälsa eller om 

några ovanliga problem skulle uppstå (Nakrem et al., 2013). 

Många äldre ser stort värde i att ha möjlighet att vistas ute i solsken och frisk luft. Därför 

uppskattas enkel åtkomst till utomhusområden på äldreboendet. Samtala samt att upplevas 

betydelsefull i den sociala gemenskapen värdesätts av de äldre (Nakrem et al., 2013; Slettebø 

et al., 2017), liksom även möjlighet att dra sig undan i ett privat utrymme för att få vara ifred 

(Nakrem et al., 2013). Även Cooneys (2012) studie lyfter den fysiska miljöns påverkan på de 

äldres trivsel på äldreboendet. De äldre i studien uppskattar när det finns platser där de kan 

sitta tillsammans i mindre grupper och umgås privat eller tillsammans med släkt och vänner. 

Således har den fysiska miljön på äldreboendet betydelse för den äldres frihet, oberoende, 

rörlighet och interaktioner. De äldres första intryck är avgörande för om de betraktar 

äldreboendet som bra eller mindre bra vilket i sin tur är beroende av om miljön upplevs 

hemtrevlig (Cooney, 2012). 

Att få träffa familjemedlemmar är en källa till glädje för de äldre (Tuominen et al., 2016; 

Westin, Öhrn & Danielsson, 2012). Enligt Westin et al. (2012) är vissheten om att det finns 

någon som bryr sig om de äldre och som dessutom gläds av deras närvaro uppskattad. 

Westin et al. (2012) lyfter även att samtal med släktingar och andra betydelsefulla personer 

bekräftar att livet inte levts förgäves och därigenom minskar upplevelsen av isolering på 
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äldreboendet. Se tillbaka på livet och delge minnen med de närmaste genererar en upplevelse 

av att vara en värdefull person (Westin et al., 2012). Enligt Nakrem et al. (2013) är 

upplevelsen av att bli sedd, behövd och att känna trygghet faktorer som är avgörande för 

trivsel och välmående på äldreboendet. 

2.4.2 Vårdpersonals upplevelser av anhöriga 

I en studie av Ellis och Rawson (2015) är vårdpersonal medvetna om att situationen kan 

upplevas svår för anhöriga i samband med att äldre närstående flyttar in på äldreboende. I 

Salin, Kaunonen och Åstedt-Kurkis (2013) studie upplever vårdpersonal även att många 

anhöriga har ett ökat behov av att få samtala med dem om den egna situationen. 

Vårdpersonal i Holmgren, Emami, Eriksson och Erikssons (2013) studie upplever att många 

anhöriga uttrycker oro över flytten genom att ställa många frågor angående om den 

närstående kommit till ro eller funnit någon att umgås med. Enligt Ellis och Rawson (2015) 

brukar vårdpersonal försöka förmedla till anhöriga att de kan ringa när som helst eller att de 

själva ringer vid nödfall samt försäkra dem om att den närstående har det bra i den nya 

miljön. Vårdpersonal i Salin et al. (2013) lyckas ibland skapa en ömsesidig relation och 

tillgivenhet mellan dem och anhöriga, men enligt Ellis och Rawson (2015) anser 

vårdpersonal att många anhöriga kan vara svåra att förstå samt skapa en relation till. I Salin 

et al. (2013) upplever vårdpersonal att anhöriga ibland inte ägnar uppmärksamhet och tid i 

frågor som berör närstående vid inträde till äldreboendet, vilket vårdpersonal antas bero på 

utmattning. 

Vårdpersonal upplever som regel att det är viktigt att samverka med anhöriga samt att 

anhöriga besitter betydelsefulla kommunikations- och vårdfärdigheter avseende den 

närstående (Norrheim & Guttormsen Vinsnes, 2012; Salin et al., 2013), dock upplever 

vårdpersonal i Holmgren et al. (2013) att kunskaperna är begränsade till en viss tidsperiod 

och inte kan nyttjas i samma utsträckning på äldreboendet som i hemmet. Vårdpersonal 

upplever att de ofta hindras i det dagliga arbetet av anhöriga som fortsätter involvera sig i för 

stor utsträckning i vårdandet av den närstående (Holmgren et al., 2013; Salin et al., 2013). 

Enligt Holmgren et al. (2013) upplever vårdpersonal att anhöriga har invändningar om vilka 

inkontinensskydd som ska användas, kläder som ska bäras samt vad den närstående ska äta. 

Anhöriga fortsätter även utföra vårdinsatser som bland annat intimomsorg, vilket 

vårdpersonal har motsättningar till och menar på är en oetisk handling. Vårdpersonal 

markerar denna ståndpunkt genom att tydligt sätta gränser, bland annat genom att låta 

anhöriga vänta i allmänna utrymmen under tiden vårdpersonal utför vårdinsatser i den äldre 

närståendes lägenhet. Vårdpersonal kan aktivt undvika anhöriga som de betraktar som 

krävande, vilket vårdpersonal själva anser bero på den egna bristande förmågan att våga 

samtala med anhöriga (Holmgren et al., 2013). 

Holmgren et al. (2013) uppger även att vårdpersonal ibland kan stereotypisera anhöriga efter 

social status, etniskt ursprung, kön, beteende och familjerelationer samt kategorisera dem 

som trevliga anhöriga respektive udda eller konstiga. Detta är i sin tur baserat på hur 

krävande och utmanande anhöriga är och utefter detta får de olika bemötande, frihet och 

möjligheter på äldreboendet. De önskemål som kommer från krävande anhöriga kan 
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exempelvis försummas eller ignoreras medan de önskemål som kommer från trevliga 

anhöriga tas i högre grad i beaktan. Vårdpersonal i studien hänvisar dessutom till en outtalad 

vi-de dikotomi mellan vårdpersonal och anhöriga (Holmgren et al., 2013).  

Vårdpersonal upplever enligt Norrheim et al. (2012) att det finns anhöriga som tar för stort 

utrymme gällande de aktiviteter som den närstående erbjuds på äldreboendet, de menar på 

att anhöriga tar beslut på den närståendes vägnar om vilka aktiviteter som är lämpliga att 

deltaga på. Ellis och Rawson (2015) och Salin et al. (2013) visar att vårdpersonal upplever att 

den närståendes önskan inte alltid stämmer överens med vad anhöriga har bestämt och 

ibland sker detta även mellan anhöriga och andra familjemedlemmar, vilket skapar förvirring 

hos vårdpersonal som inte vet vad de ska förhålla sig till. Enligt studierna av Ellis och 

Rawson (2015), Norrheim et al. (2012) och Salin et al. (2013) är ytterligare en faktor som 

påverkar interaktioner med anhöriga tidspressen, vilket bland annat kan innebära att 

skriftlig information som är väsentlig om den närstående inför inträde till äldreboendet kan 

utebli att läsas eller ignoreras. I Eika, Espnes och Hvalviks (2014a) studie framgår att om inte 

vårdpersonal välkomnar anhöriga kan utvecklandet av en förtroendegivande relation 

försvåras. 

2.5 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv   

Vårdande är centralt i detta examensarbete, såväl utifrån anhörigas perspektiv som från 

vårdpersonal på äldreboendet. Därför ansågs Erikssons (1986) Vårdandets idé vara en 

lämplig teori eftersom teorin berör såväl den naturliga (informella) som den professionella 

(formella) vården. 

2.5.1 Vårdandets idé 

Hos människan finns, enligt Eriksson (1986), en inneboende vilja att vårda en annan 

människa vilket kan beskrivas som ett ursprungligt naturligt mänskligt beteende. Vårdandet 

är verkligt och verksamt genom att på olika vis främja helheten, hälsan, integrationen och 

tillväxten hos människan. Syftet med vårdandet är att ge en människa den hjälp hon behöver 

för att bli den hon är ämnad att vara. ”Vårdande (caring) innebär att genom olika former av 

ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt 

och andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, 

igångsätta, eller stödja) hälsoprocesserna” (Eriksson, 1986, s. 7). Den bästa naturliga vården 

utförs av människan själv genom handlingar i samspel med anhöriga för att utvecklas mot en 

högre integrationsnivå och generera välbehag, tillit och tillfredsställelse. Alla människor är 

naturliga vårdare, men den naturliga vården har i vårt nutidssamhälle till stor del fått 

ersättas med professionell vård. Vårdandet är en interaktiv process som manifesterar 

ömsesidighet och kan även beskrivas som en akt mellan två levande agenter. Vårdandets 

utgångspunkter sammanfattar Eriksson (1986) i följande 10 satser: 
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1. Vårdandet är ursprungligen ett naturligt mänskligt beteendemönster. 

2. Varje människa är i grunden en naturlig vårdare. 

3. Den ursprungliga tendensen och förmågan att vårda aktiveras i en gynnsam miljö. I en 

gynnsam miljö upplever individen en frihet att förverkliga sina innersta syften. 

4. Att vårda är att ansa, leka och lära. 

5. Att vårda är att dela. 

6. Vårdandet innefattar ursprungligen hela människan med kropp, själ och ande. 

7. Vårdandet har ett hälsobefrämjande syfte. 

8. Att vårda är att hela. 

9. Vårdandet kan anta olika former men dess grundläggande substans är alltid densamma. 

10. Att utföra ett vårdarbete – att arbeta som vårdare, läkare eller präst – innebär inte 

nödvändigtvis vårdande. 

 (Eriksson, 1986, s. 9) 

2.5.2 Vårdandets kärna 

Eriksson (1986) relaterar vårdande och hälsa till människan sedd som en enhet bestående av 

kropp, själ och ande och blir således en representant för livet. Syftet med vårdandet är 

därmed att främja hälsa och följaktligen själva livet. Om livet uppfattas som en enhet 

innehållandes en andlig dimension utgör tro, hopp och kärlek grunden för att ansa, leka och 

lära. Det måste finnas någon slags tro för att kunna handla. Tron är impulsen som ger liv och 

utgör således drivkraften till handlingen, som genomförs i en anda av kärlek till 

medmänniskan. Vårdandet är ett handlande som karakteriseras av mod, storsinthet och 

oegennytta i utövandet. Mest fundamentalt i vårdandet är ansningen som utmärks av värme, 

närhet och beröring. Beröring behöver inte nödvändigtvis vara en direkt beröring utan kan 

även bestå av ögonkontakt eller att finnas bredvid. I ansning manifesteras vänskapen genom 

att genuint vilja den andre väl. Ansningen är kravlös och genererar upplevelsen att vara 

accepterad och älskad för sin egen skull. Genom ansningen bekräftas individens 

individualitet och identitet. Ansningen innebär även att våga gå utanför det förgivettagna, att 

gå utanför sig själv och genom olika handlingar visa verklig uppskattning och omsorg för den 

andra människan. Förmågan att leka är ett tecken på hälsa. Leken är ett sätt att uppnå hälsa 

genom att den är en manifestation för lusten och för olika önskningar. Leken är interaktiv, 

men det är alltid individen själv som har kontroll och vårdaren måste kunna resignera. 

Grundläggande tillit är en förutsättning för lekandet. Att lära går ut på en ständig förändring 

och att utvecklas. Lärandet öppnar upp nya vägar och möjligheter att nå högre 

integrationsnivåer. Vårdarens uppdrag är att underlätta och göra lärandet möjligt (Eriksson, 

1986). 

2.5.3 Dela i en anda av tro, hopp och kärlek 

Enligt Eriksson (1986) innebär vårda ett delande där två människor är delaktiga i samma 

helhet. Det betyder att vara närvarande i tid och rum, att mötas, att dela livsrum och att ha en 

medvetenhet om den andra människan. För att kunna dela krävs förmågan att tro på sig själv 

och på andra. Alla människor har någon slags tro i form av någonting som går utanför 

människan själv och ger klarhet, tillförsikt och hopp (Eriksson, 1986).  
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Tron fungerar, enligt Eriksson (1986), som en livgivande källa och är ett av kärnämnena i den 

naturliga vården. Till detta hör även tanken att människan ska få växa i en miljö som främjar 

och stödjer utvecklandet av den personliga tron. Tro betyder dels att ha klarhet om framtiden 

men även att ha en fast förtröstan i nuet. Tro hör ihop med hopp. Att hoppas är att ännu inte 

ha gett upp, det vill säga att tro på framtiden. Hoppet är av stor betydelse för människans 

hälsa och välbefinnande. Både tron och hoppet riktas mot framtiden, mot ett mål. Tro hör 

även samman med kärlek. Leva i tro betyder att leva i kärlek och ha möjlighet att ge och ta 

emot kärlek. Kärleken är den bro som binder samman själv med andra. Förutsättningen i 

mötet med en annan människa är att vilja den andra väl, att ombesörja en kärlekshandling. 

En människas grundläggande förmåga att ta emot hör ihop med den grundläggande tilliten. 

Mottagandet förutsätter en form av beroende och om människan inte upplever frihet vågar 

hon inte heller vara beroende och blir därmed även rädd för att ta emot. Ett äkta mottagande 

känns igen av att det innehåller glädje (Eriksson, 1986). 

2.6 Problemformulering 

Många äldre personer vill, enligt tidigare forskning, bo kvar hemma så länge som möjligt och 

där få hjälp med de uppgifter de själva inte längre klarar av. Denna hjälp utförs ofta av 

anhöriga. Med tiden blir hjälpbehovet allt mer omfattande och en flytt till äldreboende blir 

aktuell, inte minst för att avlasta de anhöriga. Anpassningen och trivseln på äldreboendet 

beror såväl på den äldres inställning till äldreboendet som hur miljön på äldreboendet 

upplevs. Friheten att kunna påverka livssituationen blir till stor del beroende av 

vårdpersonals tillgänglighet, vilket inte alltid är i överensstämmelse med de äldres önskemål. 

Tidsbundna rutiner i kombination med bristande personalkontinuitet är faktorer som 

påverkar trivseln. Vidare visar tidigare forskning att vårdpersonal upplever hinder i 

relationen till anhöriga, bland annat genom brist på den egna förmågan att möta anhörigas 

behov av stöd under den första tiden efter flytt av den närstående. Vårdpersonal upplever 

även att anhöriga fortsätter utföra informell omsorg som inte är i kongruens med den 

närståendes nuvarande behov. Vårdpersonal ifrågasätter även anhörigas förmåga att bedriva 

god omvårdnad, då anhöriga inte själva tycks förstå att närståendes vårdbehov förändrats. 

Många anhöriga tar ett allt mer omfattande ansvar för närståendes omsorg. Detta upptar i sin 

tur en stor del av anhörigas tid, energi och kapacitet som påverkar den egna hälsan till det 

sämre i proportion till ansvarsbördan. Trots påfrestningar på det egna levernet anses 

vårdandet som en naturlig komponent som utförs i en anda av kärlek. Människan har en 

inneboende vilja att vårda en annan människa. Vårdandet är en konst som bygger på en 

känsla och ett levande förhållningssätt, vilket omfattar tron på att göra någonting verkligt. 

När vårdandet verkligen är vårdande uppstår en helande kraft. Anhöriga som överlämnar 

den närståendes vård och omsorg i vårdpersonalens händer genomgår en omställning som 

går emot detta ursprungliga naturliga beteende. Den äldres anpassning till äldreboendets 

miljö samt eventuella motsättningar som kan uppstå mellan vårdpersonal och anhöriga torde 

påverka anhörigas omställning. Därför kan det vara intressant att ta reda på anhörigas 

upplevelser. Genom att undersöka anhörigas perspektiv i överlämnandet av vården, ökar 
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förhoppningsvis sjuksköterskans förutsättningar till att stödja anhöriga i samband med flytt 

av närstående till äldreboende. 

3 SYFTE 

Att beskriva anhörigas upplevelser i samband med att en äldre närstående flyttar till 

äldreboende. 

4 METOD 

Examensarbetet baseras på en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Segesten (2012a) 

är avsikten med kvalitativ ansats att skapa förståelse för en individs livssituation och genom 

att analysera kvalitativ forskning fördjupas förståelse av det fenomen som ska studeras, vilket 

kan avse upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov. För att analysera inhämtat 

datamaterial, vilket bestod av vårdvetenskapliga artiklar med bearbetat material, användes 

en analysmetod med deskriptiv syntes beskriven enligt Evans (2002).  

4.1 Analysmetod 

Analysmetoden beskriven enligt Evans (2002) utgick från följande fyra steg: 1) Samla ihop ett 

antal homogena studier utifrån uppsatta inklusionskriterier. 2) Efter upprepad läsning 

identifieras nyckelfynd utifrån varje studies resultat som sammanställts. 3) Relatera 

nyckelfynden från de olika studiernas resultat till varandra utifrån likheter och skillnader för 

att skapa teman och subteman. 4) Formulera en beskrivning av fenomenet som studerats 

som styrks genom hänvisning tillbaka till originalstudierna. 

4.2 Urval och datainsamling 

Första steget i litteraturstudie beskriven enligt Evans (2002) är att samla ihop studierna. För 

att finna relevanta vårdvetenskapliga artiklar utfördes sökningar i databaserna CINAHL Plus, 

MEDLINE och PubMed. Inledningsvis utfördes flertal pilotsökningar utifrån olika 

synonymer och kombinationer av utvalda sökord. Genom att trunkera sökord samt lägga till 

nya söktermer, funna från relevanta artiklars nyckeltermer, breddades sökningarna. Sökord 

som användes i kombination med de booleska operatorerna AND, OR och NOT var bland 

annat: family caregiver, informal caregiver, experience, perception, move, relocation, 
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transition, nursing home, long term care och qualitative. Dessutom utfördes frisökningar 

både från citeringar av  äldre relevanta artiklar samt manuella sökningar utifrån funna 

artiklars referenslistor. De sökord som slutligen användes, begränsningar samt utfall av 

sökningarna redovisas i Bilaga A. För att endast innefatta den senaste forskningen 

begränsades även sökningarna till att inte vara äldre än fem år samt vara expertgranskade 

(Peer Review) och publicerade på engelska. För att inkluderas i analysen behövde artiklarna 

svara an mot examensarbetets syfte och vara utifrån anhörigas perspektiv. Ytterligare 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle innefatta etiska överväganden. Artiklarna från 

sökningarna i MEDLINE och PubMed kontrollerades i databasen UlrichsWeb för att bekräfta 

att tidskriften genomgått vetenskaplig granskning. Urvalet gjordes först utifrån titel, därefter 

utifrån läsning av abstract och slutligen efter genomläsning av hela artikeln. Flera artiklar 

verkade, efter noggrann genomläsning, inte direkt svara an mot examensarbetets syfte eller 

hålla tillräckligt hög kvalitet och därmed exkluderades de. En kvalitetsgranskning av valda 

artiklar genomfördes, med inspiration av Fribergs (2012) frågeställningar vid granskning av 

kvalitativa studier. De frågeställningar som ansågs vara relevanta för examensarbetet 

presenteras i Bilaga B. För att anses vara av hög kvalitet beslutades att minst 8 av 10 kriterier 

skulle uppfyllas. Totalt användes elva artiklar från tio olika länder i analysen, varav samtliga 

ansågs uppfylla angivna kriterium samt hålla hög kvalitet. Artiklarna som slutligen valdes 

presenteras i Bilaga C.  

4.3 Dataanalys och genomförande 

Andra analyssteget var att läsa alla inkluderade artiklar upprepade gånger både enskilt och 

gemensamt för att skapa en helhetsbild av innehållet. Sedan identifierades de viktigaste fynden 

ur varje studies resultat, de så kallade nyckelfynden, vilka markerades genom att strykas under 

i artiklarna. Under gemensamma överväganden valdes de nyckelfynd som bäst besvarade 

syftet ut och skrevs in i ett separat dokument. Dokumentet bestod av en tabell med tre 

kolumner. En kolumn för nyckelfyndet på engelska, en för en svensk översättning och den sista 

kolumnen med hänvisning till respektive artikel. Totalt identifierades 180 nyckelfynd 

beståendes av meningar eller stycken vilka skrevs in i tabellen. Tredje analyssteget innebar att 

identifiera teman och subteman genom att relatera nyckelfynden till varandra utifrån likheter 

och skillnader. För att underlätta analysprocessen klipptes tabellens rader isär och 

nyckelfynden relaterades till varandra. Nyckelfynden grupperades över en bordsyta genom att 

de flyttades fram och tillbaka tills att avgränsade områden framkom, vilket bildade teman. I de 

teman som framträdde hittades variationer som skapade subteman. Fjärde analyssteget var att 

skapa en beskrivning av fenomenet, vilket redovisas i examensarbetets resultatdel. För att 

styrka resultatet refererades citeringar från de analyserade artiklarna. Subteman redovisas 

som underrubriker till de tema de ingår i. Analysen resulterade i tre teman och åtta subteman. 
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Tabell 1:  Exempel på nyckelfynd, tema och subtema.  

Nyckelfynd Tema Subtema 
“To experience this kind of powerlessness made 
them feel completely exhausted, inadequate, and 
constantly anxious. Their life situation became 
limited…” (Høgsnes, Norbergh, Danielson & 
Melin-Johansson, 2016, p. 125). 
 

       
 
 
 
En ohållbar 
situation 

 
Begränsas av oro och 
ensamhet 

”They also admitted that the placement had 
caused emotional distress, which was a mixture 
of various negative emotions such as grief, guilt, 
compassions, shame, apprehension, and/or 
feelings of failure” (Kwon & Tae, 2012, p. 147). 

 
Uppleva skam, skuld 
och sorg 

 

4.4 Etiska överväganden 

Efter att ha tagit del av forskningsetiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2017) utfördes 

arbetet utifrån återkommande reflektioner över eget etiskt ansvar. Arbetet bedrevs förenligt 

med Helsingforsdeklarationens riktlinjer med avseende forskning som involverar människor. 

Samtliga artiklar som användes i analysen hade fört ett etiskt resonemang som presenterades i 

respektive artikel. Vidare bedrevs arbetet textnära för att undvika eventuell förvanskning, 

tolkning eller försök till vilseledning av examensarbetet resultat. För att referering och citering 

skulle bli korrekt följdes American Psychological Association (2009) i examensarbetet. För att 

undvika missförstånd i samband med översättningar av engelskt material, genomfördes 

examensarbetet med att ha den engelska texten parallellt med en svensk översättning. Arbetet 

eftersträvade, i enlighet med Sandman och Kjellström (2013), att utföras utifrån de fyra etiska 

principerna: göra-gott principen, icke-skada principen, autonomiprincipen och 

rättviseprincipen. Urvalet ska sträva efter en så rättvis fördelning som möjligt (Sandman & 

Kjellström, 2013), därav användes artiklar från tio olika länder till analysen. 

5 RESULTAT 

Utifrån analys av vårdvetenskapliga artiklar med syfte att beskriva anhörigas upplevelser i 

samband med att en äldre närstående flyttar till äldreboende framkom tre teman och åtta 

subteman, vilka redovisas sammanställda i Tabell 2. 
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Tabell 2:  Presentation av teman och subteman 

Tema Subtema 

En ohållbar situation Begränsas av oro och ensamhet 

Uppleva skam, skuld och sorg 

 
Påverkas av omgivningen 

Interagera med vårdpersonal 

Påverkas av äldreboendets miljö 

Stödjas och hindras av sociala nätverk 

 
Anpassa sig 

Våga släppa ansvaret 

Mista sitt syfte 

Finna en ny mening 

 

5.1 En ohållbar situation  

Nedan redogörs temat en ohållbar situation som består av två subteman: begränsas av oro 

och ensamhet samt uppleva skam, skuld och sorg. 

5.1.1 Begränsas av oro och ensamhet  

De anhöriga upplevde maktlöshet, otillräcklighet och oro som ökade i samband med att 

vårdkraven blev mer omfattande (Høgsnes, Norbergh, Danielson & Melin-Johansson ,2016; 

Kwon & Tae, 2012). Situationen innebar att de egna behoven av att uppfylla andra 

ansvarsområden blev begränsade, vilket också inverkade på den egna hälsan (Crawford, 

Digby, Bloomer, Tan & Williams, 2015; Koplow, Gallo, Knafl, Vincent, Paun & Gruss, 2015; 

Mortazavi, Peyrovi & Joolaee, 2015; Ramanathan & Fisher, 2016). “We are at the end and her 

status is going to become worse and her expectations will increase. It is her right. She is ill, 

she is not healthy, but it can’t be a reason of breaking up my life” (Mortazavi et al., 2015, p. 

192). Flera anhöriga uppgav att det hade varit svårt att ha en fungerande arbetssituation samt 

att behålla sociala relationer vid sidan av vårdandet. De anhöriga upplevde även en konstant 

oro för farofyllda situationer som riskerade att uppstå i hemmet om den äldre närstående 

inte hade frekvent tillsyn (Høgsnes et al., 2016; Kopolow et al.,2015, Kwon et al.,2012). 

Många anhöriga upplevde att de var ensamma i sitt ansvar över den närstående och under 

ständig press som med tiden påverkade både kropp och sinne (Crawford et al., 2015; Høgsnes 

et al., 2016; Kwon et al., 2012).  

Många anhöriga upplevde osäkerhet gällande vem som bar ansvaret över att ta det avgörande 

beslutet att flytta den äldre närstående. Detta gav en upplevelse av att bli lämnad ensam i 

ambivalensen över att ta beslutet (Eika, Espnes, Söderhamn & Hvalvik, 2014b). Flera av de 

anhöriga upplevde en lättnad när de fick ett professionellt utlåtande från vårdpersonal om att 

den äldre närstående inte längre kunde bli adekvat vårdad i hemmet, utan behövde en mer 

omfattande vård (Crawford et al., 2015; Eika et al., 2014b). Det fanns även en markant 

skillnad på hur väl anhöriga kunde förhålla sig till placeringsbeslutet beroende på om de var 
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förberedda på att det skulle ske eller om de var tvungna att fatta ett snabbt beslut om 

äldreboendeplacering (Høgsnes et al., 2016; Johansson, Olsson Ruzin, Hällgren Graneheim 

& Lindgren, 2014). Att acceptera beslutet eller att vara initiativtagande till beslutet kunde 

upplevas ensamt samt ge upphov till skam och skuld, vilket medförde att många anhöriga 

tvivlade över beslutet de tagit (Kwon et al., 2012). 

5.1.2 Uppleva skam, skuld och sorg 

Att vårda en äldre närstående i hemmet ansågs i flera kulturer vara traditionsenligt och 

moraliskt riktigt (Høgsnes et al., 2016; Kopolow et al., 2015; Kwon et al., 2012; Ramanathan 

& Fisher, 2016). Det fanns en förväntan hos den äldre närstående att bli omhändertagen av 

anhöriga fram till livets slut, vilket skapade skuldkänslor hos de anhöriga när de hade svårt 

att möta de ökande vårdkraven. De anhöriga upplevde att det fanns skam i att erkänna att 

vårdbelastningen överträffat den egna kapaciteten och då valde många att avvakta med 

äldreboendeplaceringen trots att utmattningen varit omfattande en längre tid (Kwon et al., 

2012, Mortazavi et al., 2015). Samtidigt fanns det ofta en vilja hos de anhöriga att få vara 

involverad i vårdandet av den äldre, vilket till stor del var relaterat till en önskan om att få ge 

tillbaka av den omsorg de själva mottagit av den närstående tidigare i livet (Ramanathan & 

Fisher, 2016). När vårdbehovet successivt ökade upplevde många anhöriga en sorg över att 

de inte kunnat tillgodose den äldre närståendes vårdbehov i den omfattning de önskat, vilket 

i sin tur ledde till uttalade skuldkänslor om att de borde kunnat göra mer (Høgsnes et al., 

2016; Kwon et al., 2012). 

Then you have such an incredibly bad conscience and you are ashamed of yourself. What have 

I done to my mother, my mom who has always been there for us, and we had a good childhood 

and everything. And now I am doing this to her. (Høgsnes, Norberg, Danielson & Melin-

Johansson, 2016, p.126) 

Flytt till äldreboende ansågs generellt vara det sista alternativet oberoende av anledning till 

vårdandet (Crawford et al., 2015; Ramanathan & Fisher, 2016). Många anhöriga väntade till 

dess att placeringen blev oundviklig (Crawford et al., 2015; Kopolow et al., 2015; 

Ramanathan & Fisher, 2016), däribland av säkerhetsskäl då det saknats förutsättningar för 

kontinuerlig tillsyn av den äldre närstående (Crawford et al., 2015; Kopolow et al., 2015). 

Detta orsakade även samvetskval i form av skam, skuld och sorg då detta behov inte kunde 

tillgodoses (Crawford et al., 2015; Kopolow et al., 2015). Flera anhöriga upplevde även skam 

och skuldkänslor samt sorg gentemot sig själva och den äldre närstående även efter flytt till 

äldreboende (Cronin, Hynes, Breen, McCarron, McCallion & O’Sullivan, 2015; Kwon et al., 

2012). Anhöriga uttryckte att de upplevde att de svek den närstående samt misslyckades i 

rollen som informell omsorgsgivare (Høgsnes et al., 2016; Kwon et al., 2012).  
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5.2  Påverkas av omgivningen 

Temat påverkas av omgivningen består av tre subteman: interagera med vårdpersonal, 

påverkas av äldreboendets miljö samt stödjas och hindras av sociala nätverk. 

5.2.1 Interagera med vårdpersonal 

Anhöriga upplevde den praktiska processen med att finna ett lämpligt äldreboende samt att 

flytta den äldre närståendes personliga tillhörigheter som omfattande. Flera anhöriga sökte 

interaktion och stöd från vårdpersonal med önskan att få hjälp med att organisera flytten 

(Johansson et al., 2014; Crawford et al., 2015). Hur interaktioner och relationer mellan de 

anhöriga och vårdpersonal utvecklades ansågs ha en avgörande betydelse om flytten och 

överlämnandet av vården skulle bli tillfredsställande eller ej (O’Shea, Weathers & McCarthy, 

2014). Anhöriga ansåg att ett varmt mottagande på äldreboendet var av stor vikt för att ett 

förtroende skulle utvecklas (Johansson et al., 2014; Kopolow et al., 2015). “The nursing staff 

arranged the move; one of her favourite nursing assistants accompanied her and stayed with 

her the first day. The staff was really helpful and we were very pleased” (Johansson et al., 

2014, p. 1032). Vissa anhöriga uppgav att interaktioner med vårdpersonal kunde resultera i 

visat intresse och välvilja för att uppmärksamma det känslomässiga lidande de upplevde 

under den första tiden. Vidare utgjorde upplevelsen av trygghet, bli sedd och hörd samt bli 

tagen på allvar i interaktionerna att anhöriga även vågade uttrycka sina önskemål och 

farhågor till vårdpersonal (Johansson et al., 2014).  

Anhöriga som hade fått minimalt stöd av vårdpersonal under den första tiden efter 

överlämnandet av vården, upplevde sig osäkra på om de kunde interagera med och vad de 

kunde förvänta av vårdpersonal på äldreboendet (Eika et al., 2014b). Brist på ett 

välfungerande informationsutbyte samt ömsesidig interaktion återspeglades i anhörigas 

upplevelse av oro över att deras äldre närståendes vård skulle påverkas i negativ bemärkelse 

om de uttryckte missnöje (Ramanathan & Fisher, 2016), vilket uttrycks i följande citat: “I 

cannot [give] feedback… they ask me to do feedback, …my mom is here” (p. 17p). Dessutom 

ansåg somliga anhöriga att vårdpersonal hade bristande kompetens samt att vården av den 

närstående inte var god nog när den utövades av andra vårdutövare än dem själva (Cronin et 

al., 2015; Høgsnes et al., 2016; Kwon et al., 2012). Många anhöriga utvecklade också ett 

behov av att övervaka vården av den närstående (Crawford et al., 2015; Johansson et al., 

2014; Ramanathan & Fisher, 2016).  

Anhöriga beskrev interagerandet och utvecklandet av relationen till vårdpersonal som en 

utmaning och att det kunde vara svårt att etablera en positiv relation, vilket i sin tur skapade 

osäkerhet och bristande förtroende hos de anhöriga (Eika et al., 2014b; Johansson et al., 

2014; Kwon et al., 2012). Välfungerande interaktioner där anhöriga fick dagliga 

uppdateringar om den närståendes liv upplevdes lugnande (Johansson et al., 2014), och 

skapade en relation mellan vårdpersonal och anhöriga präglad av trygghet (O’Shea et al., 

2014). Anhöriga upprördes däremot av att vårdpersonal inte tog hänsyn till deras berättelser 

eller försummade den närståendes skötsel (Ryan & McKenna, 2015). Det upplevdes även 

svårt att övergå från att ha varit informell omsorgsgivare till att bli besökare på äldreboendet 

(Ryan & McKenna, 2015). Anhöriga var rädda för att störa vårdpersonal i arbetet och 
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upplevde att de blev betraktade som inkräktare om de avbröt dem för att fråga något. 

Anhöriga upplevde även brist på interaktion när de blev förbisedda om vårdpersonalen inte 

hälsade (Eika et al., 2014b). Det fanns, enligt Ryan & McKenna (2015), en otydlighet 

angående var gränsen gick mellan anhörigas och vårdpersonalens roller. Anhöriga upplevde 

att om de åtog sig en uppgift så skulle de behöva fortsätta utföra denna uppgift. Denna 

förvirring angående ett fortsatt engagemang i omvårdnaden visade på ett behov av en 

välfungerande interaktion med en öppen kommunikation (Ryan & McKenna, 2015). 

5.2.2 Påverkas av äldreboendets miljö 

Anhöriga bevakade den närståendes anpassning till miljön på äldreboendet och det fanns en 

tröst i att se att den närstående verkade trivas med det nya livet (Johansson et al., 2014). Att 

äldreboendets miljö var utformat för möjlighet att upprätthålla den äldre närståendes 

identitet ansågs, av anhöriga, vara ett prioriterat område (Kopolow et al., 2015).  

“I said she loved birds, when I came in the following day there was a bird feeder outside her 

window” (O’Shea at al., 2014, p. 29). Det upplevdes positivt när miljön var utformad för att 

underlätta möjligheterna till att umgås med den närstående på äldreboendet (Johansson et 

al., 2014). Anhöriga uppskattade när miljön var utformad så att deras närstående kunde 

spendera tid utomhus och uppskattade även individuellt planerade aktiviteter (Johansson et 

al., 2014). Detta uppskattades oavsett om den närstående deltog eller ej (Kopolow et al., 

2015). Att däremot se den närstående isolerad upplevdes som svårt (Kopolow et al., 2015). 

Äldreboendets utformning och miljö var därmed en viktig faktor för om upplevelsen av 

överlämnandet av vården skulle bli positiv eller negativ. För att anhöriga skulle ha möjlighet 

till regelbundna besök skulle äldreboendet inte heller vara beläget för långt borta (Johansson 

et al., 2014). Om äldreboendet fanns inom rimligt avstånd hade de anhöriga möjlighet att 

lära sig äldreboendets rutiner samt delta i den dagliga verksamheten. På så sätt kunde de 

anhöriga själva vara med och påverka vårdmiljön för de närstående, vilket skapade trygghet 

(Ryan & McKenna, 2015).   

5.2.3 Stödjas och hindras av sociala nätverk 

För många anhöriga upplevdes anpassningen till att leva ensam efter att den närstående 

flyttat till äldreboende som svår (Crawford et al., 2015). Stöd från ett socialt nätverk kunde 

upplevas lugnande och underlätta separationen (Johansson et al., 2014). Anhöriga som 

saknade stöd från ett socialt nätverk upplevde oro över hur de skulle klara en eventuell 

krissituation när de blivit ensamma (Eika et al., 2014b). De anhöriga som fick stöd och 

försäkran från ett socialt nätverk om att de fattat rätt beslut angående äldreboendeplacering, 

fick en mindre besvärlig omställning (Crawford et al., 2015; Johansson et al., 2014). “Because 

I had such a bad conscience and questioned myself: Oh my God, what have I done? But I was 

not responsible all by myself. My brother and my sister also agreed. I was glad to share the 

responsibility” (Johansson et al., 2014, p. 1033). Förutom sociala nätverk i form av vänner, 

familj eller andra kontakter så var föreningsliv behjälpligt stöd när anhöriga skulle 

konstruera en ny värld (Cronin et al., 2015). Ett ytterligare stöd fanns enligt Johansson et al. 

(2014) i vänner som haft liknande erfarenheter och därmed hade förståelse för anhörigas 
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strävan efter att få behålla samhörigheten med den närstående (Johansson et al., 2014). Det 

förekom även hinder i form av skilda uppfattningar inom familjer med konflikter som följd. 

Om inte placeringsbeslutet stöddes av de anhörigas familj återfanns bitterhet långt efter 

äldreboendeplaceringen (Kwon et al., 2012; Mortazavi et al., 2015). Anhöriga som hört 

oroväckande påståenden av bekanta eller själva hade dåliga erfarenheter av äldreboenden 

sedan tidigare var skeptiska, vilket utgjorde ett hinder i samband med flytten av den 

närstående (Eika et al., 2014b). 

5.3 Anpassa sig 

Det sista temat anpassa sig handlar om att våga släppa ansvaret och hantera upplevelsen av 

att mista sitt syfte och därefter försöka finna en ny mening i livet. 

5.3.1 Våga släppa ansvaret 

Flytten till äldreboende innebar, för anhöriga, en lättnad och trygghet över att den 

närstående fick omsorg och därmed vågade de successivt släppa ansvaret. Det innebar en 

acceptans över att formell vård var ett bra alternativ såväl för den äldre närstående som för 

den anhörigas välbefinnande (Crawford et al., 2015). Förtroende för vårdpersonal samt 

visshet om att den äldre närstående befann sig i en säker miljö, där grundläggande behov 

tillgodosågs, föranledde att de anhöriga kunde slappna av och släppa taget om den oro som 

ansvaret för vården inneburit (Høgsnes et al., 2016: O’Shea et al., 2014). “It’s when you leave 

and go away and leave your mother there… you know she’s being cared for and looked after” 

(O’Shea et al., 2014, p. 30). Trots att de flesta anhöriga upplevde lättnad och vågade släppa 

ansvaret, fanns det även anhöriga som fortsatte uppleva oro och därigenom även ett fortsatt 

ansvarstagande för den äldre närstående efter flytten (Eika et al., 2014b). Oron anhöriga 

upplevde kunde skingras vid bekräftelse på att grundläggande omvårdnad var av god kvalitet 

(Eika et al., 2014b; Johansson et al., 2014). Även när det förekommit incidenter var de flesta 

anhöriga ändå säkra på att vårdpersonal hade förmåga att ge säker vård (Kopolow et al., 

2015). Vetskap om att de närstående fanns i en säker och strukturerad miljö innebar, för 

anhöriga, förutom lättnad (Kopolow et al., 2015; Ramanathan & Fisher, 2016) även en frihet 

(Crawford et al., 2015) och sinnesro (Kwon et al., 2012). Det fanns även en uppfattning hos 

anhöriga att personcentrerad omvårdnad var nära relaterad med god omvårdnad samt 

vetskapen om att den närstående fick ett personligt och gott omhändertagen gjorde att de 

vågade släppa ansvaret (Ryan & McKenna, 2015). 

5.3.2 Mista sitt syfte 

Den nyvunna friheten, efter att vårdandet i hemmet upphört, hade inslag av tomhet. 

Tomheten kom utav att anhöriga upplevde att de mist sitt syfte (Høgsnes et al., 2016). 

Anhöriga hade upplevelser som att den närstående inte längre fanns med dem, vilket 

försvårade separationen och anpassningen (Crawford et al., 2015; Kopolow et al., 2015). 

Vårdandet hade enligt Crawford et al. (2015) varit en stor del av de anhörigas existens och 
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därefter var det svårt att komma hem till ett tomt hus för att enbart rå om sig själv. Att vårda 

närstående hade hållit anhöriga aktiva samt givit dem en mening som de i och med 

omplaceringen till äldreboendet gick miste om (Crawford et al., 2015). Övergångsstadiet från 

att ha varit informell omsorgsgivare till att anpassa sig beskrevs som att befinna sig i ett 

tomrum ”utan värld”. Att mista sitt syfte upplevdes som att inte tillhöra, inte ha någon 

särskild etikett eller identitet (Cronin et al., 2015). “You’re in no world, your life before caring 

is gone, your caring world is gone, you’re left with no world” (p. 92). Anhörigas självbild och 

självuppfattning påverkades i och med minskat omsorgsansvar, vilket var svårt att förhålla 

sig till (Ramanathan & Fisher, 2016). Att mista sitt syfte i och med att avstå från vårdandet 

innebar flerdimensionella förluster: förlust av sin omsorgsgivaridentitet; förlust av den 

vårdande rollen; förlust av det nära bandet de haft med den närstående samt förlust av det 

sociala nätverk som diverse vårdkontakter inneburit. Isolering uppstod efter att ha förlorat 

alla dessa kontakter (Cronin et al., 2015) och det innebar dessutom ett minskat engagemang i 

den närståendes vardagsliv samt förlust av kontroll (O’Shea et al., 2014).  

5.3.3 Finna ny mening 

Det var viktigt för anhöriga att fortfarande ha en meningsfull uppgift och att få förbli 

involverad, delaktig och ha inflytande över omvårdnaden även efter äldreboendeplaceringen 

(Crawford et al., 2015; Eika et al., 2014b; Johansson et al., 2014; Kopolow et al., 2015; O’Shea 

et al., 2014; Ryan & McKenna, 2015). Att finna en ny mening genom att vara till värdefull 

hjälp mildrade skuldkänslor och ambivalens (Johansson et al., 2014; Ryan & McKenna, 

2015). Genom att hitta en ny mening i form av fortsatt engagemang hoppades anhöriga på 

bättre och mer individualiserad service och vård av den närstående (Ramanathan & Fisher, 

2016). De anhöriga fann även en ny meningsfull uppgift, genom att ta ansvar för den äldre 

närståendes lycka och välbefinnande på äldreboendet med uppmuntran till engagemang i 

verksamheten (Høgsnes et al., 2016). De anhöriga insåg att de själva behövde avstå från det 

handgripliga vårdandet till vårdpersonalen för att kunna tillbringa meningsfylld kvalitetstid 

och återetablera det familjära förhållandet som funnits tidigare (Kopolow et al., 2015). Med 

tanke på de äldre närståendes minskande kognitiva funktioner blev den relationella 

bindningen allt mer viktig (Ramanathan & Fisher, 2016). Anhöriga fann även en ny mening 

genom ett fortsatt ansvarstagande för de närstående med täta besök och regelbundna 

avstämningar med vårdpersonal angående om närstående verkligen fick god vård (Høgsnes 

et al., 2016; Kopolow et al., 2015). Anhöriga var angelägna i att företräda närståendes behov 

eller önskemål, vilket de ansåg sig ha expertkunskaper på (Crawford et al., 2015). Det fanns 

även en ständig oro över att närståendes behov inte tillfredsställdes om de själva inte ingrep 

och därmed fann de en viktig mening i att övervaka vården (Ramanathan & Fisher, 2016). 

Närståendes flytt till äldreboende innebar en rollförändring för de anhöriga (Crawford et al., 

2015; Kwon et al., 2012; O’Shea et al., 2014). Denna rollförändring kunde upplevas som en 

förlust av ursprungligt syfte, det vill säga vårdandet. Att inte längre ha en framträdande 

vårdande roll var svårt att förhålla sig till (Crawford et al., 2015; Kwon et al., 2012). 

Omställningen var svårast i början, men med tiden gick det bättre med anpassningen till den 

nya situationen (Kwon et al., 2012). Anhöriga fann en ny mening i de dagliga besöken på 

äldreboendet (Kopolow et al., 2015). Besöken var enligt Cronin et al. (2015) även ett sätt till 
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aktivering samt att komma ut ur huset (Cronin et al., 2015). Ytterligare en mening med de 

regelbundna besöken på äldreboendet var enligt O’Shea et al (2014) att minska oron över 

risken att bli bortglömd, vilket följande citat lyfter: “Well, it’s really to keep up the contact 

with him and so he won’t forget us… and you know that he’ll remember me” (p. 29). Ett annat 

sätt att kompensera för samvetskval var åtagande av andra meningsfulla uppgifter som 

exempelvis administrativt arbete, som tidigare varit den närståendes ansvarsområde (O’Shea 

et al., 2014). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultat mot bakgrundens teoretiska utgångspunkter följt av 

diskussion avseende val av metod, analys och genomförande. Slutligen förs en diskussion 

kring etiska överväganden och resonemang. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examenarbetet var att beskriva anhörigas upplevelser i samband med att en äldre 

närstående flyttar till äldreboende. Genom analys framkom tre teman: en ohållbar situation, 

påverkas av omgivningen och att anpassa sig.  

 

Resultatet visade att anhöriga hade svårt att hantera rollen som informell omsorgsgivare i 

samband med det framgent växande vårdbehovet samt upplevde de egna resurserna 

otillräckliga. I överensstämmelse med Nakrem et al. (2013) är anledningen till 

äldreboendeplacering oftast ett alltför omfattande vårdbehov för att mäktas med av anhöriga. 

Eriksson (1986) resonerar att när en människa slutar vara sig själv kan hon inte längre vara 

en naturlig vårdare varken gentemot sig själv eller andra. Att ge anhöriga stöd i deras 

situation betonas i SOU (2017), SBC (2006), Nationellt kompetenscentrum anhöriga (u.å.) 

och SFS (2001:453). Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017), ska sjuksköterskor kritiskt reflektera över tillämpade rutiner 

och metoder och arbeta för en säker vårdmiljö. En reflektion är att när informell omsorg 

ombesörjs i hemmet blir hemförhållandena den vårdmiljö och arbetsmiljö som både 

närstående och anhöriga vistas i. Som vårdpersonal inom vård och omsorg är det bra att 

reflektera över omständigheterna utifrån olika perspektiv för att försöka förstå vilket 

alternativ som är bäst för både närstående och anhöriga. Huvudsaken är att den som får vård 

blir bemött respektfullt och värdigt, vilket betonas i ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

Vidare framkom ur resultatet att anhöriga både hade en egen vilja, men även förväntades att 

vårda den närstående i hemmet så länge som möjligt. Enligt Nakrem et al. (2013) vill de äldre 

närstående helst bo kvar hemma men har upplevelser av att de måste acceptera 
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omplaceringsbeslutet för anhörigas skull. Motsättningar till flytten förorsakar svårigheter till 

anpassning till det nya livet på äldreboendet och många äldre är ledsna och saknar hemmet 

(Nakrem et al., 2013). Resultatet visade även att anhöriga upplevde skam, skuld och sorg i 

samband med att den närstående flyttade in på äldreboende samt upplevde av att de borde 

gjort mer för att behålla den närstående kvar i hemmet. Salin et al. (2013) lyfter att anhöriga 

ofta söker stöd hos vårdpersonal samt uttrycker behov av att få samtala om den aktuella 

situationen. Varje människa har, enligt Eriksson (1986), upplevelser av synd och skuld vilka 

leder till ofrihet. Alla vårdare bör vara beredda på att möta själsliga och andliga behov men 

även erkänna sin kompetensgräns så att inte den egna oförmågan att svara på andliga behov 

förnekar dess existens (Eriksson, 1986). En reflektion är att för vårdpersonal på äldreboende 

kan det vara bra att bli påmind om att det inte bara är den äldre närstående som sörjer och 

saknar hemmet utan även de anhöriga kan vara tyngd av sorg. Vårdpersonal som märker att 

anhöriga tyngs av skuldkänslor bör inte rygga tillbaka utan istället erbjuda att ta del av 

bekymren alternativt föreslå en samtalskontakt. 

I resultatet framkom även att anhöriga tenderade att hamna i konflikter och 

meningsskiljaktigheter mellan andra familjemedlemmar gällande äldreboendeplacering, 

vilket ofta ledde till osämja i familjekonstellationerna. Salin et al. (2013) visar att även 

vårdpersonal ofta hamnar i mitten av konflikter och att de inblandade familjemedlemmarna 

försöker övertyga dem om att stödja deras egna argument. Resultatet påvisade att anhöriga 

upplevde en lättnad när vårdpersonal gav ett professionellt utlåtande om att den närstående 

var i behov av äldreboendeplacering, vilket också underlättade flytten och överlämnandet av 

vården. Eriksson (1986) menar att människor som själva upplever sig vara splittrade är den 

största orsaken till splittrade relationer människor emellan (Eriksson, 1986). En reflektion 

till detta är att det kan vara värdefullt för vårdpersonal inom äldreomsorgen att ha kännedom 

om att konflikter och osämja kan förekomma i samband med flytt av närstående till 

äldreboende. 

Resultatet visade att anhöriga ansåg att interaktioner med vårdpersonal hade en avgörande 

betydelse för om flytten och överlämnandet av vården skulle bli en positiv eller negativ 

upplevelse. Interagerandet var också avgörande för om anhöriga skulle uppleva tillit nog för 

att ett förtroende skulle utvecklas. Holmgren et al. (2013) och Salin et al. (2013) visar att 

vårdpersonal är villiga att samarbeta med anhöriga och att de anser att anhöriga är en viktig 

resurs och kompetenta vårdare. Men tidigare forskning visar även att vårdpersonal inte alltid 

tycker att samarbetet med anhöriga är tillfredställande och att anhörigas vårdkunskaper är 

begränsade (Holmgren et al., 2013; Norrheim & Guttormsen Vinsnes, 2012). I Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) betonas att sjuksköterskor bör beakta även närståendes 

anhöriga som unika personer med individuella behov samt att sjuksköterskor ska kunna 

kommunicera respektfullt och empatiskt även med anhöriga.  

 

Det framkom ur resultatet att anhöriga hade svårt att interagera med vårdpersonal om de 

ansåg att stödet de fått under flytten varit begränsat. Detta skapade även osäkerhet och 

negativa förväntningar hos anhöriga som upplevde att de behövde kontrollera den 

närståendes vårdinsatser. Holmgren et al. (2013) och Salin et al. (2013) visar att 

vårdpersonal anser det vara svårt att bemöta överaktiva anhöriga som involverar sig för 
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mycket i den äldres vård samt att de anhöriga saknar kompetens för att bestämma vilken 

vård som ska bedrivas på äldreboendet (Holmgren et al., 2013; Salin et al., 2013). Även de 

äldre närstående har funderingar över vårdpersonals yrkeskunskaper vilket framgår i 

Tuominen et al. (2016), där de äldre tvivlar över vårdpersonals kompetens främst när de 

upplevs vara ointresserade och ovilliga att hjälpa dem. Enligt Eriksson (1986) ser vårdare 

som försöker ha en helhetssyn att deras eget val endast är ett bland många tänkbara 

möjligheter till problemlösning. I helhetssynen ingår ett medvetande om att allting har 

samverkan och samband mellan de olika delarna. Det finns tillfällen när det går att arbeta 

utifrån flera perspektiv samtidigt (Eriksson, 1986). En reflektion är att det vore önskvärt om 

vårdpersonal på äldreboendet kunde betrakta anhöriga som en resurs och ta hjälp av 

kunskaperna de besitter för att göra vården för den närstående så bra som möjligt. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) bör vården utmärkas av en ömsesidig öppenhet för 

varandras kunskaper och sjuksköterskor ska kunna bemöta olika kunskapsnivåer, utvärdera 

information, planera utbildningsåtgärder i samråd med såväl närstående som anhöriga. 

Resultatet visade även att många anhöriga generellt upplevde det svårt att etablera en god 

kontakt med vårdpersonal. I Salin et al. (2013) framgår att vårdpersonal upplever att 

anhöriga är ovilliga till att skapa kontakt med vårdpersonal och drar sig tillbaka, samtidigt 

påvisar Salin et al. (2013) att även vårdpersonal saknar mod eller vilja att skapa en relation 

till anhöriga. Oviljan uttrycktes också vara en medveten strategi för att undvika krävande 

anhöriga (Salin et al., 2013). Holmgren et al. (2013) bekräftar att vårdpersonal favoriserar 

vissa anhöriga och därmed ger dem fler valmöjligheter och mer frihet än till de anhöriga som 

anses vara krävande (Holmgren et al., 2013). Eriksson (1986) lyfter att mötets förutsättning 

är att vilja den andra väl samtidigt som människans grundläggande förmåga att ta emot hör 

samman med tillit och kännetecknas av glädje. Ett mottagande förutsätter något slag av 

beroende, men den som inte upplever frihet vågar inte hamna i en beroendesituation och blir 

således även rädd för att ta emot (Eriksson, 1986). En reflektion är att det skulle kunna vara 

betydelsefullt för vårdpersonal att ha kännedom om anhörigas eventuella svårigheter med att 

etablera en god kontakt. Med anledning av detta kan det vara bra om vårdpersonal 

upprepade gånger initierar till kontakt och försöker grunda ett välfungerande samarbete 

baserat på ömsesidig tillit. 

I resultatet framkom att anhöriga upplevde att utformningen av miljön på äldreboendet var 

av stor vikt för att den närstående skulle kunna integrera med andra bosatta eller med dem 

själva vid besök. Westin et al. (2012) lyfter den betydelse äldre upplever av att få träffa 

familjemedlemmar, vilket kan bryta den isolering som den äldre kan uppleva. I Nakrem et al. 

(2013) framgår att de äldre även behöver ha privata utrymmen där de kan få vara ensamma 

och vila. Ellis och Rawson (2015) visar att vårdpersonal behöver försäkra anhöriga att deras 

närstående har möjlighet till en ombytlig miljö. Enligt Eriksson (1986) omfattar livet i 

samvaro med andra även ett behov av ensamhet. Ensamheten är en slags vila som på ett 

tydligt sätt medvetandegör det egna självet (Eriksson, 1986). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskors arbete utgå från att ge människor optimalt 

välbefinnande och livskvalité där hänsyn tas till individernas vanor samt respekt för 

självbestämmande och integritet. Även ICN:s etiska kod betonar att sjuksköterskor ska 

arbeta för en vårdmiljö som respekterar traditioner, tro, rättigheter och värderingar (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2014). En reflektion är att det kan vara värdefullt om vårdpersonal 

stannar upp och kritiskt reflekterar över äldreboendets rutiner och ständigt har i åminnelse 

att det faktiskt är vårdpersonal som är besökare i de äldres hem. 

Resultatet påvisade att anhöriga upplevde den egna anpassningen till att leva ensam som 

svår att förhålla sig till. Denna process kunde dock underlättas med stöd av sociala nätverk 

vilket gynnade omställningen till det nya levernet. Anhöriga som hade vänner med liknande 

erfarenhet kunde förstå den sorg de upplevde, vilket gav förtröstan. Tidigare forskning lyfter 

även att de äldre närstående på äldreboendet behöver någon att samtala med och uppleva sig 

vara betydelsefull i gemenskap med andra (Nakrem et al., 2013; Slettebø et al., 2017). Äldres 

trivsel på äldreboendet kan hindras om de saknar det sociala nätverk de haft i sitt forna hem 

(Nakrem et al., 2013). Eriksson (1986) lyfter att i vänskap finns det en faktor som har positiv 

inverkan på hälsoprocesserna. Hälsa är ett tillstånd som på olika sätt är beroende av en 

annan människa. Att förenas med andra i vänskap leder till hälsa på en högre 

integrationsnivå (Eriksson, 1986). En reflektion är att det inte nog kan betonas hur 

betydelsefullt ett välfungerande socialt nätverk kan vara när livet tar en ny vändning. 

Förutom att vårdpersonal bör vara observant på hur de äldre upplever tillvaron kan de även 

vara lyhörda och uppmärksamma om anhöriga verkar vara ensamma och i sådana fall 

informera om föreningar och samfund. 

Ur resultatet framkom att anhöriga upplevde tomhet i samband med överlämnandet av 

vården. Att vårda den närstående hade varit en central del i livet under längre tid, vilket 

genererade en upplevelse av förlust av bland annat mening, identitet och relation till den 

närstående i samband med flytten. Holmgren et al. (2013) och Salin et al. (2013) visar att 

vårdpersonal anser att anhöriga har svårt att avstå från att fortsätta vårda närstående, och 

vårdpersonal ställs inför att behöva sätta tydliga gränser för vad anhöriga tillåts eller inte 

tillåts bidra med som informella omsorgsgivare. Däremot uppskattar vårdpersonal att 

anhöriga följer med den närstående i utförande av ärenden och på så sätt kan de fortsätta 

vara delaktiga (Holmgren et al., 2013; Salin et al., 2013). Enligt Eriksson (1986) är vårdande 

ett inneboende, ursprungligt, naturligt mänskligt beteende. Vårdandet är den relation som 

binder samman, bestämmer och möjliggör människans varande som helhet och hälsa 

(Eriksson, 1986). En reflektion är att anhöriga som mist sitt syfte behöver, för att 

återupprätta helheten, kämpa med att finna en ny mening. Vårdpersonal bör ha kännedom 

om att det är svårt att överlåta omsorgen och därmed gå emot ett naturligt beteende. 

Anhöriga kan behöva hjälp att finna en ny roll som även upplevs meningsfull. Här finns det 

möjligheter för vårdpersonal tillsammans med anhöriga att komma överens om det finns 

någon uppgift som anhöriga kan och vill åta sig att utföra. Det kan även tänkas vara ett 

alternativ att äldreboendet bjuder in anhöriga att delta i aktiviteter för att tillbringa tid 

tillsammans med närstående.  
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6.2 Metoddiskussion 

Begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet tillämpas enligt Wallengren och 

Henricson (2012) i kvalitativ ansats och används i syfte att diskutera examensarbetets 

kvalitet. Följande diskussion är uppbyggd utifrån dessa tre begrepp. 

Trovärdighet innebär att skapad kunskap är sannolik och resultatet giltigt, vilket stärks 

genom att bland annat presentera hur söktermer hittats, vilka databaser som använts, öppet 

redogöra för inklusions- och exklusionskriterier samt presentation av artiklarnas kvalité 

(Wallengren & Henricson, 2012). Eftersom det vårdvetenskapliga intresseområdets 

initialläge behandlade upplevelser samt var av kvalitativ ansats, ansågs det relevant att göra 

en systematisk litteraturstudie med deskriptiv syntes, beskriven enligt Evans (2002).  

Denna analysmetoden utgår från bearbetat material vilket ansågs ha god relevans för 

examensarbetets utformning då vårdvetenskapliga, expertgranskade artiklar hanterades. 

I och med att examensarbetet utgjordes på grundnivå samt med hänsyn tagen till den 

tidsbegränsning examensarbetet omfattades av, ansågs tolkande syntes för utmanande i 

denna kontext. Då examensarbetet avsåg att utforska upplevelser, ansågs det därmed inte 

lämpligt att använda kvantitativ ansats. Detta då kvantitativt inriktade metoder bygger på 

statistiskt grundade och mätbara data, vilket är svårt att fånga i subjektiva upplevelser. 

Studie med empiriskt tillvägagångssätt, exempelvis intervjuer, enkäter eller fokusgrupper 

hade i enlighet med syftet kunnat tillämpats för examensarbetet. Dock uteslöts detta 

alternativ då studenter saknar befogenheter till att utföra empiriska studier ur ett 

anhörigperspektiv. Enligt Segesten (2012b) bör inte heller empiriska studier utföras i mer än 

undantagsfall, med anledning av att studenten i första hand ska visa sig kapabel att 

konsumera forskning. Genom att regelbundet hantera vetenskapligt material under 

examensarbetet, ökade förståelsen av artiklars utformning och terminologi. Detta genererade 

även kunskap gällande kvalitetsgranskning av vetenskapligt material samt ökad förmågan att 

kritiskt kunna reflektera över det resonemang som förts. En potentiell nackdel med 

litteraturstudie som metod skulle kunna vara att artikelförfattarna i och med bearbetningen 

valt ut essensen utefter egna preferenser. Detta skulle dock även kunna ses som en fördel då 

artikelförfattarna i och med bearbetningen fångat upp den viktigaste innebörden i ett mer 

omfattande material. Den mest tidskrävande delen av examensarbetet var att hantera 

artikelsökningar. För att få fram relevant vårdvetenskaplig forskning användes databaserna 

CINAHL plus, MEDLINE och PubMed. En tydlig fördel med att använda just dessa databaser 

var att de hade en tämligen enkel struktur som underlättade artikelsökningarna. Denna 

begränsning till tre databaser kan också ses som en nackdel då eventuella artiklar med god 

relevans därmed inte identifierades. För att få fram relevanta söktermer och välgrundat 

underlag till analysen gjordes flera pilotsökningar. Denna strategi gav en ökad förståelse både 

för databasernas uppbyggnad och indexeringssätt som för fenomenet som skulle studeras.  

Under analysarbetet upptäcktes hur lätt det var att hamna på sidospår där intressanta fynd 

upptäcktes, men som dessvärre inte svarade mot examensarbetets syfte. Enligt Friberg 

(2012) är det vanligt förekommande att hamna på sidospår under analysprocessen, därav 

anser Friberg (2012) att det kan vara lönsamt att hålla syftet i minnet under processen. För 

att minska risken att åter hamna på sidospår skrevs syftet ner på ett papper som sedan låg 



24 

 

som en tydlig påminnelse på bordsytan när varje nyckelfynd diskuterades. Under 

analysprocessen upptäcktes 22 stycken nyckelfynd som inte rent konkret svarade an mot 

examensarbetets syfte och därför togs dessa bort ur analysen. Vidare upptäcktes nyckelfynd 

under analysen som kunde passa in i två olika subteman och därav togs beslut om att två 

subteman skulle slås samman till ett mer omfattande subtema. För att få ett korrekt resultat 

ur analysen ansågs det rimligt att göra om analysen flertal gånger tills nyckelfynden hade en 

given plats som båda upplevde rättfärdigad. Enligt Segesten (2012c) är engelska 

vetenskapens officiella språk, därmed återfinns mycket av den mest relevanta forskningen i 

den engelskspråkiga litteraturen. Av denna anledning begränsades artiklarna som användes i 

analysen till att endast hantera det engelska språket och annan relevant forskning som var 

publicerad på andra språk uteslöts. En ytterligare avgränsning var att endast inkludera 

artiklar från de senaste fem åren. Detta för att analysen skulle innefatta så aktuell forskning 

som möjligt, dock kan detta bidragit till att betydelsefulla äldre resultat uteslöts.  

Pålitligheten kan påvisas genom beskrivning av förförståelse och hur tidigare erfarenheter 

har påverkat datainsamling och dataanalys (Wallengren & Henricson, 2012). Genom 

reflektion över förförståelse och genom att regelbundet lyfta och diskutera den har 

ambitionen varit att inte låta förutfattade meningar eller önskningar påverka resultatet. På 

grund av sviktande tidigare erfarenheter av såväl datainsamling som analys har kunskap först 

stärkts i olika läroböcker och därefter verifierats genom kontakt med utomstående personer 

med expertkunskaper inom området, däribland bibliotekarier. Att ha varit två personer i 

samarbete under examensarbetet har sannolikt främjat lärandet, genom de vidgade 

perspektiv samt genom den kunskap som våra olika kvalitéer och färdigheter givit i samband 

med diskussioner och kontinuerliga återkopplingar. Alla utmaningar har hanterats i 

samvaro, vilket inneburit tillgänglighet av stöd av varandra när det behövts. I början av 

examensarbetet gjordes även en tidsplan och en loggbok som underlättade planering och 

struktur under processen.  

Överförbarheten avser om resultatet går att överföra till andra grupper, situationer eller 

kontext (Wallengren & Henricson, 2012). Examensarbetets kvalitetssäkring utgår från att 

påvisa transparensen under hela processen genom att öppet redovisa hur resultatet 

framkommit. Genom denna transparens torde motsvarande resultat vara reproducerbart, 

men i och med att examensarbetet inkluderar forskning från tio olika länder förekommer 

kulturella aspekter. Detta kan i sin tur påverka hur fenomenet betraktas och även utfallet av 

resultatet. Dock är kunskap om olika kulturers sätt att betrakta fenomenet av betydelse i 

omvårdnadsarbetet. Enligt Jirwe, Momeni och Emami (2014) är det viktigt att beakta att 

människor från olika kulturer inte är homogena och därför inte kan generaliseras. Med 

hänsyn till alla människors individuella värderingar och synsätt går det dock inte att säkert 

säga att examensarbetets resultat går att applicera på andra grupper eller sammanhang. 

Däremot ger kulturella perspektiv kunskap om hur situationen kan upplevas utifrån olika 

aspekter, bakgrunder eller kulturer. 
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6.3 Etikdiskussion 

Endast artiklar med tillstånd från etisk kommitté eller redovisning av etiskt resonemang 

inkluderades i analysen. Under examensarbetets gång lyftes frågan om deltagarna i studierna 

ställt upp med avsikt att exempelvis erhålla bättre vård för sina närstående. I en artikel 

framkom att deltagarna erhållit en ersättning i form av en värdekupong motsvarande cirka 

120 kronor som uppskattning för deltagandet. Eftersom artikelns etiska resonemang för 

övrigt ansågs vara godtagbart beslutades att artikeln skulle inkluderas. Vilken avsikt 

deltagarna haft för medverkan går endast att spekulera kring och tilltron till det etiska 

resonemang som redovisades fick vara styrande. Därutöver kontrollerades och diskuterades 

även om artikelförfattarna redovisat sitt resonemang kring egna vinstintressen. 

Kjellström (2012) lyfter att begränsade kunskaper i engelska kan begränsa möjligheterna till 

rättvisa bedömningar av ingående artiklar. Detta har dock tagits i beaktande genom att 

kontinuerligt under examensarbetets gång arbeta parallellt med en svensk översättning och 

den engelska originaltexten. Dessutom översattes inte citaten från artiklarna med hänsyn till 

risken för feltolkningar. Oredlighet är, enligt Kjellström (2012), avsiktlig vilseledande 

manipulering eller förvrängning exempelvis genom plagiering eller resultatförvrängning. 

Genom korrekt källhänvisning, citering och referering i enlighet med American Psychological 

Association (2009), minskar risken för vilseledning. Ärlighet och hederlighet har 

eftersträvats i examensarbetet och ambitionen har varit att inte feltolka resultat eller tolka 

dem utifrån egna önskemål. 

7 SLUTSATSER 

Flytt av en närstående till äldreboende kan betraktas som en process som inleds med att 

situationen har blivit ohållbar när den egna kapaciteten av att ge adekvat vård i hemmet är 

överträffad. I denna situation upplever anhöriga sig vara begränsade av oro och ensamhet. 

Detta ger i sin tur upplevelser av sorg, skam, och skuld i övervägandet av 

äldreboendeplacering. Att våga släppa ansvaret om vård och omsorgen kan vara svårt och 

samtidigt upplevas som att mista sitt syfte, identitet och roll som informell omsorgsgivare. 

Genom att erkännas som medaktör i vården av den närstående kan anhöriga finna en ny 

mening och därmed fylla det tomrum som uppstått. Hur utfallet av denna process blir 

speglas i hur väl anhöriga kan interagera med vårdpersonal, vilket stöd eller hinder de möter 

i sociala nätverk samt om äldreboendets miljö bjuder in till delaktighet och social samvaro.  

I vårdandet kan det vara bra att känna till att anhöriga behöver bli sedda, hörda, 

informerade, förstådda och visas omtanke för att de ska kunna uppleva att de har kontroll 

över situationen. De anhöriga som vill fortsätta vara involverade i vården behöver erkännas, 

respekteras samt erbjudas delaktighet i beslut som rör den närstående, under förutsättning 

att den närstående godkänner det. Detta kan i sin tur motivera anhöriga till ett fortsatt 

engagemang i den närståendes liv. Viktigast är att anhöriga oavsett fortsatt delaktighet eller 
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engagemang blir bemötta med värdighet och respekt. Vård och omsorg på äldreboendet bör 

förutom att skapa trygghet även handla om att hjälpa den äldre närstående bibehålla så 

mycket som möjligt av sitt forna liv, vilket anhöriga varit en central del i. Med anledning av 

detta kan det vara värdefullt att hjälpa anhöriga finna en meningsfull uppgift på äldreboendet 

så att de känner sig välkomna och behövda där. 

8 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Det finns relativt mycket forskning avseende äldre som lever på äldreboende, men verkar 

finnas begränsad forskning avseende informell omsorg från ett anhörigperspektiv. Eftersom  

en stor del av de äldres vård och omsorg tillgodoses av anhöriga i hemmet, vore det bra med 

fortsatt forskning utifrån anhörigas upplevelser. Ytterligare förslag är även forskning 

angående vilka stöd anhöriga skulle vara i behov av både före och efter flytten av den 

närstående till äldreboende. Det skulle även vara behövligt med kvantitativa studier som 

jämför hur befintliga stöd tilldelas och upplevs utav anhöriga. Eftersom utfallet av anhörigas 

anpassning till den nya situationen, efter flytt av närstående till äldreboende, till stor del 

påverkas av omgivande faktorer skulle det vara intressant med flera riktade studier utifrån 

omgivningens påverkan. Här kan tänkas studier som handlar om interaktioner mellan 

vårdpersonal och anhöriga, hur sociala nätverk kan påverka anhöriga och vilka miljöfaktorer 

som har betydelse för anhörigas upplevelser. 



27 

 

REFERENSLISTA  

Artiklar markerade med * ingår i resultatet. 

American Psychological Association. (2009). Publication Manual of the American 

Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological 

Association. Hämtad 2018-02-05 från http://www.apastyle.com 

Blomqvist, K. & Petersson, P. (2014). Vårdkedjans aktörer och organisering. I A. Ehrenberg & 

L. Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (2. uppl., s. 167-

194). Lund: Studentlitteratur AB. 

Cooney, A. (2012). ’Finding home’: a grounded theory on how older people ‘find home’ in 

long-term care settings. International Journal of Older People Nursing, 7(3), 188-

199. doi: 10.1111/j.1748-3743.2011.00278.x 

*Crawford, K., Digby, R., Bloomer, M., Tan, H. & Williams, A. (2015). Transitioning from 

caregiver to visitor in a long-term facility: the experience of caregivers of people with 

dementia. Aging and Mental Health, 19(8), 739-746. doi: 

10.1080/13607863.2014.962008 

*Cronin, P., Hynes, G., Breen, M., McCarron, M., McCallion, P. & O’Sullivan, L. (2015). 

Between worlds: the experiences and needs of former family carers. Health and Social 

Care in the Community, 23(1), 88-96. doi: 10.1111/hsc.12149 

Eika, M., Espnes, G. A. & Hvalvik, S. (2014a). Nursing staff’s actions during older residents’ 

transition into long-term care facility in a nursing home in rural Norway. 

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9(1), 1-12. 

doi: 10.3402/qhw.v9.24105 

*Eika, M., Espnes, G.A., Söderhamn, O. & Hvalvik, S. (2014b). Experiences faced by next of 

kin during their older family members’ transition into long-term care in a Norwegian 

nursing home. Journal of Clinical Nursing, 23(15-16), 2186-2195. doi: 

10.1111/jocn.12491 

Ellis, J. M. & Rawson, H. (2015). Nurses’ and personal care assistants’ role in improving the 

relocation of older people into nursing homes. Journal of Clinical Nursing, 24(13-14), 

2005-2013. doi: 10.1111/jocn.12798 

Eriksson, K. (1986). Vårdandets idé (2. uppl.). Stockholm: Liber AB. 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretative research: interpretive data synthesis of 

processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26. Hämtad 

2018-02-05 från 

https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=405497388325103;res=IEL

HEA 

http://www.apastyle.com/


28 

 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (2. uppl., s. 121-132). Lund: Studentlitteratur AB. 

Holmgren, J., Emami, A., Eriksson, L. E. & Eriksson, H. (2013). Being perceived as a ’visitor’ 

in the nursing staff’s working arena- the involvement of relatives in daily caring 

activities in nursing homes in an urban community in Sweden. Scandinavian Journal 

of Caring Science, 27(3), 677-685. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01077.x  

*Høgsnes, L., Norbergh, K. G. Danielson, E. & Melin-Johansson, C. (2016). The shift in 

existential life situations of adult children to parents with dementia relocated to 

nursing homes. The Open Nursing Journal, 10, 122-130. doi: 

10.2174/1874434601610010122 

Jirwe, M., Momeni, P. & Emami, A. (2014). Kulturell mångfald. I F. Friberg & J. Öhlén 

(Red:er.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (2. uppl., s. 341-

357). Lund: Studentlitteratur AB. 

*Johansson, A., Olsson Ruzin, H., Hällgren Graneheim, U. & Lindgren, B. M. (2014). 

Remaining connected despite separation – former family caregivers’ experiences of 

aspects that facilitate and hinder the process of relinquishing the care of a person with 

dementia to a nursing home. Aging & Mental Health, 18(8), 1029-1036. doi: 

10.1080/13607863.2014.908456 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-92). Lund: Studentlitteratur AB. 

*Koplow, S. M., Gallo, A. M., Knafl, K. A., Vincent, C., Paun, O. & Gruss, V. (2015). Family 

caregivers define and manage the nursing home placement process. Journal of 

Family Nursing, 21(3), 469-493. doi: 10.1177/1074840715571365 

*Kwon, S. H. & Tae, Y. S. (2012). Nursing home placement: the process of decision making 

and adaptation among adult children caregivers of demented parents in Korea. Asian 

Nursing Research, 6(4), 143-151. doi: org/10.1016/j.anr.2012.10.005 

*Mortazavi, H., Peyrovi, H. & Joolaee, S. (2015). How do family caregivers of older people 

give up caregiving? International Journal of Community Based Nursing and 

Midwifery, 3(3), 187-197. Hämtad 2018-02-05 från 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4495326/ 

Nakrem, S., Vinsnes, A. G., Harkless, G. E., Paulsen, B. & Seim, A. (2013). Ambiguities: 

residents’ experience of ’nursing home as my home’. International Journal of Older 

People Nursing, 8(3), 216-225. doi: 10.1111/j.1748-3743.2012.00320.x 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (u.å). Snabba fakta om Sveriges 1,3 miljoner 

anhöriga. Hämtad 2018-02-05 från 

http://www.anhoriga.se/Global/Informationsmaterial/Snabba_fakta_folder_Nka_1

40623_web.pdf  

http://www.anhoriga.se/Global/Informationsmaterial/Snabba_fakta_folder_Nka_140623_web.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/Informationsmaterial/Snabba_fakta_folder_Nka_140623_web.pdf


29 

 

Norrheim, A. & Guttormsen Vinsnes, A. (2012). Factors that influence patient involvement in 

nursing homes: staff experiences. Vård I Norden, 32(3), 42-46. doi: 

10.1177/010740831203200309  

*O’Shea, F., Weathers, E. & McCarthy, G. (2014). Family care experiences in nursing home 

facilities. Nursing Older People, 26(2), 26-31. doi: 10.7748/nop2014.02.26.2.26.e543 

Paulsson, J. (2001). Boendealternativ för äldre; förr, nu och i framtiden. I A. Grimby & G. 

Grimby (Red.). Åldrandets villkor (s. 164-185). Lund: Studentlitteratur AB. 

*Ramanathan, R. & Fisher, P. (2016). Singaporean caregivers’ experiences of placing a 

relative into long term care. Clinical Gerontologist, 39(3), 167-189. doi: 

10.1080/07317115.2015.1120250 

*Ryan, A. A. & McKenna, H. (2015). ’It’s the little things that count’. Families’ experience of 

roles, relationships and quality of care in rural nursing homes. International Journal 

of Older People Nursing, 10(1), 38-47. doi: 10.1111/opn.12052  

Salin, S., Kaunonen, M. & Åstedt-Kurki, P. (2013). Nurses’ perceptions of their relationships 

with informal carers in institutional respite care for older people. Nursing Research 

and Practice, 2013, 1-9. doi: 10.1155/2013/967084 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Lund: Studentlitteratur AB. 

Segesten, K. (2012a). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), 

Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., s. 

97-100). Lund: Studentlitteratur. 

Segesten, K. (2012b). Ännu en metodbok. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., s. 13-21). Lund: Studentlitteratur. 

Segesten, K. (2012c). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (2. uppl., s. 47-56). Lund: Studentlitteratur. 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Hämtad 2018-02-05 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

Slettebø, Å., Sæteren, B., Caspari, S., Lohne, V., Rehnsfeldt, A. W., Tolo Heggestad, A. K., et 

al. (2017). The significance of meaningful and enjoyable activities for nursing home 

resident’s experiences of dignity. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 

718-726. doi: 10.1111/scs.12386  

Socialstyrelsens termbank. (2018). Hämtad 2018-02-05 från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ 

Statens offentliga utredningar [SOU]. (2017). Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och 

omsorg om äldre personer (SOU 2017:21). Stockholm: Wolters Kluwers. 

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1177/010740831203200309
http://termbank.socialstyrelsen.se/


30 

 

Statistiska centralbyrån [SCB]. (2006). Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, 

hälsa och sociala nätverk 1980-2003. Hämtad 2018-02-05 från 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-

information/?publobjid=1848 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm. 

Hämtad 2018-02-05 från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm. Hämtad 2018-02-05 från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-

legitimerad-sjukskoterska/ 

Tuominen, L., Leino-Kilpi, H. & Suhonen, R. (2016). Older people’s experiences of their free 

will in nursing homes. Nursing Ethics, 23(1), 22-35. doi: 10.1177/0969733014557119  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 2018-02-05 från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till 

examination inom omvårdnad (s. 481-496). Lund: Studentlitteratur AB. 

Westin, L., Öhrn, I. & Danielsson, E. (2012). Residents’ experiences of encounters with 

relatives and significant persons: a hermeneutic study. Nursing and Health Sciences, 

14(4), 495-500. doi: 10.1111/j.1442-2018.2012.00731.x



1 

 

 

BILAGA A. SÖKMATRIS  

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
fulltext 

Antal kvalitets- 
granskade  

Valda artiklar 

CINAHL 
Plus 

family 
caregiver 
OR 
informal 
caregivers 
OR 
relatives 
OR  
family  
OR  
family 
members 
OR  
carers  
OR 
caregivers  
AND 
experiences 
OR 
perceptions 
OR 
attitudes 
OR  
views 
AND 
transition 
OR  
move  

Peer Reviewd 
 
Publiceringsår: 
2012-2017  
 
Skrivna på 
engelska 
 
Journal Article 
 
 

79 33 9 9 Crawford, K., Digby, 
R., Bloomer, M., Tan, 
H. & Williams, A. 
(2015). Transitioning 
from caregiver to 
visitor in a long-term 
facility: the 
experience of 
caregivers of people 
with dementia 
 
Cronin, P., Hynes, 
G., Breen, M., 
McCarron, M., 
McCallion, P. & 
O’Sullivan, L. (2015). 
Between worlds: the 
experiences and 
needs of former 
family carers. 
 
O’Shea, F., Weathers, 
E. & McCarthy, G. 
(2014). Family care 
experiences in 
nursing home 
facilities. 



2 

 

OR 
relocation 
AND 
residential 
care  
OR  
nursing 
home  
OR  
long term 
care  
OR  
care home 
AND 
qualitative 
NOT 
pediatrics 
OR 
children 

MEDLINE Family 
caregivers 
OR 
informal 
caregivers 
OR 
relatives 
OR family 
AND 
experiences 
OR 
perceptions 
OR 
attitudes 
OR views 
AND 
nursing 

Publiceringsår: 
2012-2017  
 
Skrivna på 
engelska 
 
Journal Article 
 
Tidskriftens 
vetenskaplighet 
verifierad i 
ULRICHSWEB 
 

17 17 8 8 Eika, M., Espnes, 
G.A., Söderhamn, O. 
& Hvalvik, S. 
(2014b). Experiences 
faced by next of kin 
during their older 
family members’ 
transition into long-
term care in a 
Norwegian home. 
 
Johansson, A., 
Olsson Ruzin, H., 
Hällgren Graneheim, 
U. & Lindgren, B.-M. 
(2014). Remaining 
connected despite 



3 

 

home 
placement 

separation – former 
family caregivers’ 
experiences of 
aspects that facilitate 
and hinder the 
process of 
relinquishing the 
care of a person with 
dementia to a 
nursing home. 
 
Koplow, S. M., Gallo, 
A. M., Knafl, A. A., 
Vincent, C., Paun, O. 
& Gruss, V. (2015). 
Family caregivers 
define and manage 
the nursing home 
placement process. 
 
Kwon, S.-H. & Tae, 
Y.-S. (2012). Nursing 
home placement: 
The process of 
decision making and 
adaptaion among 
adult children 
caregivers of 
demented parents in 
Korea. 
 
Ryan, A. A. & 
McKenna, H. (2015). 
'It's the little things 
that count'. Families' 
experience of roles, 



4 

 

relationships and 
quality of care in 
rural nursing homes. 

CINAHL 
Plus 

Frisökning 
på titeln på 
två artiklar 

Peer Reviewd 
 
Publiceringsår: 
2012-2017  
 
Skrivna på 
engelska 
 
Journal Article 
 

    Mortazavi, H., 
Peyrovi, H. & 
Joolaee, S. (2015). 
How do family 
caregivers of older 
people give up 
caregiving? 
 
Ramanathan, R. & 
Fisher, P. (2016). 
Singaporean 
caregivers’ 
experiences of 
placing a relative into 
long term care. 

PubMed Frisökning 
på titeln på 
en artikel 

Tidskriftens 
vetenskaplighet 
verifierad i 
ULRICHSWEB 

    Høgsnes, L., 
Norbergh, K.- G., 
Danielson, E. & 
Melin-Johansson, C. 
(2016). The shift in 
existential life 
situations of adult 
children to parents 
with dementia 
relocated to nursing 
homes. 

 



1 

 

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

Följande tio frågor utgår från Friberg (2012) granskning av studiers kvalitet, där de frågor som varit mest relevanta för analysartiklarna valts ut 

och omformulerats till att kunna besvaras med ja eller nej. Svaret ja gav ett poäng och svaret nej gav inget poäng. 

8-10 poäng = hög kvalitet 6-7 poäng = medel kvalitet 1-5 poäng = låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Går det att urskilja ett tydligt formulerat och avgränsat problem? 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Beskrivs teoretiska utgångspunkter för studierna? 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Är syftet med studien klart formulerat? 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Är metoden beskriven? 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Är undersökningspersonerna beskrivna? 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Redovisas hur data har analyserats? 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7. Redovisas resultatet? 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Går det att förstå författarnas tolkningar av resultatet? 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Diskuteras metoden? 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10. Finns det en återkoppling till praktiskt vårdarbete? 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Summa av poäng 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 



1 

 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

 

Artikel 
nummer 

Författare 
Tidskrift 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets 
poäng 

1 Crawford, K., Digby, R., 
Bloomer, M., Tan, H. & 
Williams, A. 
Aging and Mental Health 
2015 
Australien 

Transitioning 
from caregiver 
to visitor in a 
long-term 
facility: the 
experience of 
caregivers of 
people with 
dementia 

Att utforska 
familjevårdgivares 
upplevelser genom 
transitionen från att 
dagligen vårdat en 
person med demens till 
att bli besökare på en 
vårdanläggning. 

Kvalitativ 
deskriptiv design. 
Semistrukturerade 
intervjuer av 20 
familjevårdgivare 
till demenssjuka 
patienter. De 
transkriberade 
intervjuerna är 
analyserade genom 
tematisk analys. 

Ur deltagarna 
upplevelser 
framkom sex teman: 
Brytpunkt-Beslut 
om vårdanläggning; 
Känslor av förlust 
eller sorg; Förlust av 
en känsla av 
mening; Ensamhet; 
Anpassning till en 
ny vårdgivarroll 

10/10 

2 Cronin, P., Hynes, G., 
Breen, M., McCarron, M., 
McCallion, P. & 
O’Sullivan, L. 
Health and Social Care in 
the Community 
2015 
Irland 

Between worlds: 
the experiences 
and needs of 
former family 
carers 

Undersöka upplevelsen 
och behoven hos 
irländska 
familjevårdgivare i 
övergångsperioden efter 
vårdandet av en 
familjemedlem. 

Kvalitativ 
deskriptiv design. 
Datainsamling från 
totalt 40 
familjevårdgivare 
varav 14 deltagit i 
diskussioner i 
fokusgrupper som 
lagt grunden för 26 
enskilda 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Fokusgruppens 
samtal 
analyserades 
induktivt enligt 

Efter vårdandet, 
post-caring, 
beskrevs som en 
transition bestående 
av tre 
sammanhängande 
icke-linjära, 
iterativa teman: 
Förlust av den 
vårdande världen; 
Leva i förlust; Gå 
vidare. 

10/10 



2 

 

Creswell’s 
kvalitativa 
analysramverk och 
de transkriberade 
intervjuerna med 
template analys 
metod 

3 Eika, M., Espnes, G.A., 
Söderhamn, O. & Hvalvik, 
S. 
Journal of Clinical 
Nursing 
2014b 
Norge 
 

Experiences 
faced by next of 
kin during their 
older family 
members’ 
transition into 
long-term care 
in a Norwegian 
home 
 

Undersöka anhörigas 
erfarenheter under äldre 
personers övergång till 
långvård. 

Konstruktivistisk 
hermeneutisk 
design. Intervjuer 
av anhöriga till 
äldre som flyttats 
över till långvård. 

Anhörigas 
erfarenhet 
kännetecknas av: 
Strävan efter att 
hantera den nya 
situationen; 
Fortfarande känna 
sig ansvariga; 
Bibehålla värdighet 
och kontinuitet. 
Anhöriga var 
oförberedda på 
transitionen och fick 
begränsat stöd från 
vårdpersonal. 

10/10 

4 Høgsnes, L., Norbergh, K.-
G., Danielson, E. & Melin-
Johansson, C.  
The Open Nursing Journal 
2016 
Sverige 

The shift in 
existential life 
situations of 
adult children to 
parents with 
dementia 
relocated to 
nursing homes. 

Beskriva den 
existentiella 
livssituationes 
förändring hos vuxna 
barn som har en förälder 
med demenssjukdom 
som förflyttas till ett 
vårdhem. 

Kvalitativ ansats 
med intervjuer från 
11 vuxna barn som 
analyserats med 
tolkande 
innehållsanalys. 

Före omplaceringen 
av den äldre 
familjemedlemmen 
framkom fyra 
teman: Vara 
maktlös; Känslor av 
ensamhet i 
ansvaret; Känslor av 
förlust; Känslor av 
skuld. De fyra 
teman som 
framkom efter 
omplaceringen var: 
Känslor av frihet; 

10/10 



3 

 

Ha löpande ansvar; 
Leva med förluster; 
Att ha en ny relation 
till döden. 

5 Johansson, A., Olsson 
Ruzin, H., Hällgren 
Graneheim, U. & 
Lindgren, B.-M. 
Aging & Mental Health 
2014 
Sverige 

Remaining 
connected 
despite 
separation – 
former family 
caregivers’ 
experiences of 
aspects that 
facilitate and 
hinder the 
process of 
relinquishing 
the care of a 
person with 
dementia to a 
nursing home 
 

Belysa tidigare 
familjevårdgivares 
erfarenheter av aspekter 
som underlättar och 
försvårar avslutandet av 
vårdandet av en person 
med demens för att 
istället låta personen få 
professionell vård. 

Kvalitativ 
beskrivande studie 
baserad på 
narrativa intervjuer 
och användande av 
kvalitativ 
innehållsanalys för 
att härleda 
familjevårdgivarnas 
erfarenheter. 

Ett övergripande 
tema härleddes 
”förbli 
sammanbundna 
trots separation”. 
Deltagarna 
upplevde sig 
överraskade när 
placeringen blivit ett 
faktum. Negativa 
föreställningar av 
demensvården som 
försvårade 
separationen och 
avsaknad av 
information ökade 
känslorna av 
otrygghet. Trots 
detta fann 
deltagarna en 
mening i den nya 
situationen. 

10/10 

6 Koplow, S. M., Gallo, A. 
M., Knafl, A. A., Vincent, 
C., Paun, O. & Gruss, V. 
Journal of Family Nursing 
2015 
USA 

Family 
caregivers 
define and 
manage the 
nursing home 
placement 
process. 

Att, med hjälp av 
referensramen Family 
Management Style 
Framework (FMSF), 
undersöka 
anhörigvårdares 
erfarenheter/upplevelser 
av att placera en 
familjemedlem på ett 
vårdhem. 

Kvalitativ 
beskrivande design 
där 10 
familjevårdgivare 
intervjuats vid två 
tillfällen. Vid analys 
av de 
transkriberade 
intervjuerna 
användes 

Flera likheter 
framkom oavsett 
vårdgivaren var gift 
med, eller barn till 
den som placerats 
på vårdhem. Bland 
annat vikten av att 
upprätthålla den 
äldre 
familjemedlemmens 

10/10 



4 

 

programvaran 
ATLAS.ti Visual 
Qualitative Data 
Analysis (QDA), 
Version 5.7.1.  

identitet, 
familjeansvaret för 
att vårda och med 
tiden förändringar i 
den familjära 
relationen. 

7 Kwon, S.-H. & Tae, Y.-S.  
Asian Nursing Research 
2012 
Korea 

Nursing home 
placement: The 
process of 
decision making 
and adaptation 
among adult 
children 
caregivers of 
demented 
parents in Korea 

Att undersöka och 
beskriva processen i och 
med placeringen av en 
dement förälder på ett 
vårdhem i Korea, från 
att beslutet tas till 
anpassningen efteråt. 
Avsikten är att generera 
en teori för denna 
process. 

Kvalitativ design 
med ostrukturerade 
intervjuer av 16 
vuxna barn som 
tidigare vårdat en 
förälder som blivit 
placerade på ett 
vårdhem. 
Analysmetoden är 
Grounded Theory.  

Kärnan i processen 
från beslutsfattande 
till anpassning var 
acceptans av det 
oundvikliga och 
omställning till 
förändring. Detta 
innefattade fyra 
faser: Insikt om 
ingen återvändo; 
Söka en väg ut; 
Acceptera det 
oundvikliga 
beslutet; 
Omorientering efter 
förändringen. 

10/10 

8 Mortazavi, H., Peyrovi, H. 
& Joolaee, S.  
International Journal of 
Community Based 
Nursing and Midwifery 
2015 
Iran 

How do family 
caregivers of 
older people 
give up 
caregiving? 
 

Förklara processen när 
iranska 
familjemedlemmar, som 
vårdat sin gamla släkting 
i hemmet, överlåter 
vårdandet till att ske i ett 
vårdhem. 

Ansats i grounded 
theory med 
semistrukturerade 
intervjuer som 
genomgår en 
konstant 
jämförande analys 
av data. 

Tre huvudkategorier 
framkom, som 
förklarar hur 
familjevårdgivare 
ger upp vårdandet i 
hemmet: Avvika 
från den vanliga 
vägen i livet; 
Utmaning i att möta 
äldre personer och 
familjevårdgivares 
behov; Uppträdande 
av ombytlighet i 
familjen. 

10/10 
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9 O’Shea, F. Weathers, E. & 
McCarthy, G. 
Nursing Older People 
2014 
Irland 

Family care 
experiences in 
nursing home 
facilities 
 

Undersöka närståendes 
engagemang i äldres 
övergång till boende på 
vårdhem. 

Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. Data 
analyserades enligt 
content thematic 
analysis efter 
Burnard’s 14-stegs 
metod (tematisk 
innehållsanalys) 

Deltagarnas roll 
förändrades när 
deras anhörig 
flyttade till 
vårdhem. Tre 
huvudteman visade 
sig: Familjens 
involvering; 
Familjecentrerad 
omvårdnad; 
Kommunikation. 
Vikten av 
kommunikation 
betonades. 

10/10 

10 Ramanathan, R. & Fisher, 
P. 
Clinical Gerontologist 
2016 
Singapore 

Singaporean 
caregivers’ 
experiences of 
placing a 
relative into 
Long Term 
Care. 
 

Undersöka hur 
familjevårdgivare i 
Singapore upplevt 
processen att placera sin 
äldre släkting på ett 
vårdhem, samt deras 
fortsatta involvering i 
vårdandet efter 
placeringen. 

Kvalitativ metod 
med intervjuer av 
12 
familjevårdgivare 
som placerat en 
äldre släkting på 
vårdhem. 
Intervjuerna 
analyserade genom 
tematisk analys 
med hjälp av 
programvaran 
NVIVO9. 

Fem teman 
framkom: 
Son/dotterliga och 
kulturella 
förväntningar 
formar 
familjevårdgivarnas 
upplevelser; Synen 
på beslutsfattandet; 
Fortsatt påverkan 
på vården;  
Engagemang i 
institutionen; 
Upprätthållande av 
relationen. 

10/10 

11 Ryan, A. A. &  
McKenna, H. 
International Journal of 
Older People Nursing 
2015 
Storbritannien 

‘It’s the little 
things that 
count’. Families’ 
experience of 
roles, 
relationships 
and quality of 

Att utforska hur 
familjemedlemmars 
erfarenheter efter 
placeringen av en äldre 
släkting på ett vårdhem. 

Kvalitativ metod: 
Grounded theory 
med 
semistrukturerade 
intervjuer av 29 
familjemedlemmar 
som vårdad och 

Fem kategorier 
framkom: 
Kommunikation 
med personal; 
Engagemang i 
släktingens vård; 
Betydelsen av 

10/10 
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care in rural 
nursing homes. 

hjälpt en släkting 
att flytta till ett 
vårdhem. Samtidig 
datainsamling och 
analys med 
konstanta 
jämförelser med 
hjälp av 
programvaran QRS 
NVivo version 12. 

’småsakerna’; 
Kvalitén på vården; 
Områden att 
förbättra. 
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