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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att flytta från det egna hemmet till särskilt boende är en stor förändring. Att 

lämna det gamla livet bakom sig och påbörja något nytt är något som de äldre måste hantera. 

Personliga ägodelar måste sorteras bort då de flyttar till mindre lägenheter. Att flytta innebär 

även att lämna det sociala livet de hade bakom sig. Syfte: Syftet är att beskriva de äldres 

upplevelser av att flytta in på ett särskilt boende. Metod: En litteraturstudie har använts där 

kvalitativa artiklar har analyserats och sammanställts i teman och subteman. Resultat: Två 

teman och fyra subteman framkom i denna analys. I resultatet framgår att de äldre upplever 

sig delaktiga i flytten men också upplever en trygghet när någon annan tar beslutet. De äldre 

upplevde även att de ej var delaktiga i beslutet att flytta och att de ej fick vara med och 

bestämma. En ambivalens uppstod då de äldre upplevde situationen som negativ från början 

men med tiden har detta övergått till något positivt. Slutsats: För att de äldre skall acceptera 

sin nya situation måste de förändra den yttre och inre miljön. Att få känna en delaktighet i 

flytten gjorde att de upplevde hälsa.  

Nyckelord: Delaktighet, Påverkan, Transition, Äldre, Äldreomsorg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: To move into a retirement home is a big change for the older person. They 

must leave their belongings when they move to a smaller space. Moving means leaving their 

social life behind and starting a new life in an unknown environment Aim: The aim is to 

describe the older persons experience of moving to a retirement home. Method: A literature 

review was used to analyze qualitative articles and find themes and subthemes. Results: In 

this analysis two themes and four subthemes emerged. In the results the older person 

experiences themselves as a part of the decision making to move, also an experience of 

comfort when someone else makes the decision. The older persons also experience not being 

involved in the decision. An ambivalence of negative emotions that with time became more 

positive stood out. Conclusion: To help the older person to accept the new situation they 

need to change their outer and inner environment. To feel as if the older person is involved in 

the move makes the older person experience health.  

Keywords: Elderly care, Impact, Older people, Participation, Transition 
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1 INLEDNING.  

I detta examensarbete kommer de äldres upplevelser av flytten från det egna hemmet till 

särskilt boende att beskrivas. Äldre personer har under många år samlat på sig privata 

föremål som för dem haft ett sentimentalt värde. När livssituationen ändrats och behovet av 

att flytta blev aktuellt påverkades deras liv och de behövde anpassa sig till nya rutiner, nya 

människor och en ny miljö. En flytt kunde vara planerad eller på grund av en akut sjukdom 

som gjort att det inte gått att klara sig själv hemma. I mitt tidigare arbete inom 

äldreomsorgen såg jag hur de äldre påverkades av att flytta från det egna hemmet, att det 

fanns en saknad av det gamla. Något som stod ut i mitt tidigare arbete var också hur många 

som upplevde att beslutet att flytta ej låg på dem själva. Jag anser att detta är ett relevant och 

viktigt ämne att belysa, oavsett vilket särskilt boende de flyttat till så var utgångspunkten de 

äldres upplevelser. Upplevelsen var således unik för individen och inte upplevelser specifika 

för de som flyttade till ett visst särskilt boende. I det kommande yrket som sjuksköterska 

kommer mötet med de äldre att vara en viktig del för att kunna underlätta och hjälpa till i 

detta nya skede i livet som de går igenom, det är då viktigt att ha en förståelse för hur de 

upplever denna transition. Detta ämne kom från ett särskilt boende i Eskilstuna där de 

önskade en större förståelse och djupare insikt i hur transitionen till ett särskilt boende 

upplevdes. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer det beskrivas vad definitionen av äldre är, hur förhållandena ser ut på 

de olika särskilda boenden som finns och hur framtiden ser ut för äldre som flyttar in på 

särskilt boende. Hur en flytt till särskilt boende kan komma att bli aktuellt kommer att 

belysas samt en beskrivning av definitionen transition. Fortsättningsvis beskrivs vilka lagar 

och styrdokument som är relevanta under transitionen och därefter Roys omvårdnadsteori 

om adaption. För att förstå transitionen ytterligare har fördjupning i tidigare forskning skett, 

hur sjuksköterskan och de anhöriga förhåller sig i situationen som uppstår när de äldre måste 

flytta från eget hem till särskilt boende. Bakgrunden avslutas med en problemformulering.  

2.1 Definitionen av äldre 

Olika källor uppger olika referensvärden när det handlar om vad som definieras som 

ålderdom. I Sverige definieras människan som äldre vid 65 års ålder. De yngre äldre, som är 

mellan 65 och 75 samt de äldre äldre, som är 75 år och äldre (Nygren & Lundman, 2014). 
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Även Andersson (2006) beskriver de äldre med olika åldrar som kronologiska grupperingar 

där grupperingarna är 65-74, 75-84 och personer över 85. Andra källor menar att vid 

benämning av den åldrande människan är detta väldigt fyrkantigt och på senare tid talas det 

om grupperingar såsom den tredje och fjärde åldern. Socialstyrelsen (2009) menar således 

att istället för kronologiska åldrar talas det om den tredje och fjärde åldern. Den tredje åldern 

beskrivs som perioden från pension tills det att människan ej klarar sig själv längre. Den 

fjärde åldern beskrivs som den period då människan drabbas av sjukdom, ex. fallskada eller 

stroke och som leder till att människan behöver daglig hjälp för att klara av vardagen. De 

påtalar att dem kronologiska åldrarna inte har någon biologisk betydelse utan att alla olika 

människor åldras i olika takt, och att detta kan bero på genetiska faktorer eller miljöfaktorer.  

2.2 Särskilt boende 

I dag är särskilt boende ett samlingsnamn för olika boendeformer där de äldre är i behov av 

stöd. Detta kan vara inrättningar så som servicehus, där de äldre har egna lägenheter men 

har tillgång till hjälp vid behov. Det kan även vara gruppbostäder, som innebär hem ämnade 

för personer med demenssjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning, denna 

boendeform har gemensamma utrymmen så som matsal och plats för andra aktiviteter. 

Sedan finns det särskilt boende där vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt. Numera är 

skillnaden mellan dessa inrättningar mer diffus och målet är att den äldre inte skall behöva 

flytta i onödan då dennes vårdbehov förändras (Socialstyrelsen, 2011). I detta examensarbete 

kommer begreppet särskilt boende att vara av intresse. 

År 2015 hade totalt 375 500 av de som är 65 år eller äldre någon form av insats gällande 

äldreomsorg och det påvisades även att 68% av dessa var kvinnor (Socialstyrelsen, 2016). 

Statistiska centralbyrån (2016) påvisar att antalet personer som är över 80 år kommer att öka 

med 76 procent mellan år 2015-2035. Detta gör att i framtiden väntas en stor brist på 

utbildad vård- och omsorgspersonal. År 2035 kommer efterfrågan på vårdpersonal att vara 

betydligt större än idag. Stora satsningar skulle behöva göras för att utbilda personal inom 

omvårdnad dock kommer efterfrågan vara så pass stor och bristen på utbildad personal ej 

kommer att möta efterfrågan, detta kommer leda till att personer som saknar adekvat 

utbildning måste anställas för att de särskilda boenden som finns i landet skall ha personal 

som täcker behovet.  

  

2.2.1 Flytt till särskilt boende 

När människan blir äldre kan det vara så att livssituationen omvärderas. Vid ålderdom kan 

kroppen inte längre tas för givet, saker som sjukdom och funktionsnedsättning gör att de 

äldre inser att kroppen ej fungerar på samma sätt som den gjorde när de var yngre. Det blir 

svårt att klara av vardagen själv. Således kan en flytt från eget hem till ett särskilt boende 

innebära en stor omställning. Orsaker till varför en flytt från det egna hemmet kan komma 

att bli aktuell går att härledas till många olika faktorer, såsom psykologiska, själsliga och 
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kroppsliga försämringar. Detta är några faktorer som påverkar transitionen till ålderdom och 

om dessa resulterar i något positivt kan hälsan hos de äldre ses som god trots sjukdom och 

funktionsnedsättning (Nygren & Lundman, 2014).  De äldre ser sina hem som hjärtat i deras 

liv, det är i det egna hemmet som de äldre känner trygghet och säkerhet. Hur upplevelsen av 

det egna hemmet ser ut varierar väldigt. Många äldre har bott på samma ställe länge och det 

finns många minnen samlade där. De äldre lägger vikt vid personliga tillhörigheter och 

platser, detta gör det svårare att släppa taget och acceptera sin nya tillvaro (Dahlin-Ivanoff, 

Haak, Fänge & Iwarsson, 2009). Flytten till särskilt boende ser olika ut för de äldre. Det kan 

handla om ett akut sjukdomsförlopp som slutat i att de äldre ej kan bo hemma längre och 

måste få hjälp att klara av sin vardag. Det kan också handla om att de äldre under en längre 

tid har blivit fysiskt eller psykiskt sämre och en flytt till ett särskilt boende kan då vara mer 

planerad. Det visar sig att de flesta äldre kommer direkt hemifrån till särskilt boende och att 

de som har blivit akut sämre placeras på korttidsboenden innan flytt till ett särskilt boende, 

eller om så är fallet att de äldre har blivit så pass bättre att de flyttar hem igen 

(Socialstyrelsen, 2006).  

2.3 Transition och den äldre människan 

I detta examensarbete kommer ordet transition vara synonymt med ordet övergång. Kralik, 

visentin och Van Loon (2006) beskriver hur ordet transition härstammar från det latinska 

ordet transition och betyder ”gå över”, ”passage över tiden” eller ”som är att ändra”. När 

hälsan sviktar eller då något ändras i livet och som innebär förändring används ordet 

transition för att beskriva denna förändring som sker. Ordet transition har en psykologisk 

bakgrund som betecknar den anpassning som personen måste gå igenom. Transition innebär 

inte bara en fysisk övergång utan även en inre övergång, detta kan vara något som är viktigt 

och något som måste genomgås för att en ändring skall ske. En transition sker när någonting 

har hänt i livet och personen är tvingad att ändra sig. När det finns en insikt och en 

medvetenhet resulterar detta i ett nytt sätt att se på sin situation och det kan då finnas en 

större förståelse för den egna situationen. Chick och Meleis (2010) påvisar att transitionen 

kan ses som en rörelse, där olika situationer i livet skapar förändringar. Detta kan påverka de 

förmågor och förväntningar som personen har men de kan också påverka relationer. När en 

hälso- och sjukvårdsrelaterad transition uppstår där personen inte längre klarar av den 

tidigare livssituationen måste definitionen av sig själv omvärderas och anpassas till den nya 

situationen men också innan dess ta till sig ny kunskap som kan leda till att personen 

upplever en förändring och då också få en större förståelse för den nya livssituationen. Vid 

sjukdom kan rollen som mamma och make/maka inte längre uppfyllas på grund av en 

långvarig sjukdom, då måste förändringar ske för att kunna skapa nya relationer i de nya 

situationerna som uppstår i livet.  

När de äldre är med om en händelse skapas en upplevelse. Denna upplevelse är kopplad till 

medvetandet och de erfarenheter som skapas. Hur upplevelsen manifesterar sig är 

individuellt. Det som upplevs skiljer sig mellan de äldre och i transitionen är händelsen något 

som ser olika ut för alla. (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003) 

Transitionens betydelse för de äldre har påvisats av Kralik et al. (2006) och för att 
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transitionen skall bli så bra som möjligt är det viktigt att ha bra relationer till andra, det kan 

handla om anhöriga men också om en relation till vårdpersonalen. De som ej hade denna 

relation till någon inte var lika redo vid övergången och hade svårare att acceptera sin nya 

tillvaro. För att sjuksköterskan och annan vårdpersonal skall kunna hjälpa till under denna 

övergång visade det sig att det var viktigt att vårdpersonalen och sjuksköterskorna hade en 

förståelse för vad en övergång innebar. Det finns olika faser i transitionen och när 

vårdpersonalen hade en förståelse för vart i övergången de befann sig, kunde strategier 

utarbetas och en plan för hur vårdpersonalen skulle kunna hjälpa till på bästa sätt i 

övergången   

2.4 Lagstiftning och styrdokument gällande äldre 

Kommunerna skall tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan när behov av 

insatser krävs. I första hand upprättas insatser i hemmiljön. När de äldre ej kan uträtta sina 

dagliga aktiviteter blir det relevant med en flytt från det egna hemmet. Således har 

sjuksköterskan ett ansvar för de som bor på särskilt boende, men även ett ansvar att upprätta 

den individuella vårdplanen för den som är i behov av mer omsorg (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30). 

Det är Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) som ansvarar för den enskilda individen i 

kommunen. Det är meningen att kommunen skall ge det stöd och se dem behov som hon 

behöver. Vården i Sverige skall utformas så att han eller hon kan ha ett så högt välbefinnande 

som möjligt samt att det ska finnas tillgång till bra bostäder och stöd och hjälp i det egna 

hemmet. De äldre har en möjlighet att bo kvar i sitt hem så länge han/hon kan och vill. Men 

de som känner att de behöver mer service och omsorg skall ha rätt att ansöka om bistånd, 

bistånd är insatser som är relevanta för ett behov av hjälp på en individnivå. Detta kan vara 

relevant när personen behöver hjälp med dagliga rutiner. Dessa insatser är till för att stärka 

den äldres möjligheter till att få leva ett normalt liv. Inom socialtjänstens omsorg om äldre 

har en nationell värdegrund upprättats. Denna grundar sig i att den äldre skall få stöd och 

hjälp i vardagen och att känna välbefinnande på ett värdigt sätt (Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 

2001:453, kap.5, 4§). Socialtjänstlagen påvisar även att den äldres privatliv skall respekteras, 

och särskilda boendet skall fortfarande anses vara ditt eget hem. I och med detta är det till 

exempel individen själv som bestämmer när någon ska hälsa på, detta skall även gälla 

personalen (Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453, kap.5, 5§). Socialstyrelsen (2010) belyser 

även vikten av att vårdpersonalen måste vara väl förberedda inför den äldres flytt till särskilt 

boende, detta för att ge de äldre de bästa förutsättningarna i den nya situationen. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) står det även att det inom kommunerna skall arbeta 

biståndshandläggare som beslutar om den äldre har rätt till service och omsorg, oavsett om 

det är i det egna hemmet eller om det avser flytt till särskilt boende. Det är 

biståndshandläggarna som beviljar hjälp, alla har rätt att ansöka om bistånd och det blir då 

också kommunens skyldighet att utreda alla ansökningar som kommer in. Oavsett om de 

beslutat för eller emot så måste ärendet hanteras av en biståndshandläggare. Beroende på 

vilket behov den äldre har läggs grund för vilken sorts hjälp han/hon får.  
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I Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor, Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) står det att som sjuksköterska är det viktigt att tänka på att omvårdnad skall ges till 

den äldre på en individnivå. Den äldre kan behöva guidning, stöd eller någon form av hjälp i 

det vardagliga livet. Detta skall sjuksköterskan göra med gott bemötande för att främja hälsa 

och välbefinnande.  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta examensarbete används Roys adaptionsmodell som vårdvetenskaplig teori. Under en 

flytt till ett särskilt boende byter de äldre miljö och skall då anpassa sig till ett nytt liv, de fyra 

adaptionsområden kan under flytten hjälpa patienten att uppleva hälsa.  Det är genom miljön 

och dess stimuli som själva adaptionen sker. Denna adaptionsmodell används för att ge en 

ökad förståelse för hur miljön påverkar de äldre och kommer att användas i examensarbetets 

diskussion. 

Roys (2009) adaptionsmodell handlar om att som individ anpassa sig till sitt liv och dess 

omständigheter. Adaptionen är en process och genom att förändra den inre eller yttre miljön 

kan människans integritet främjas. Miljön spelar en stor roll och det finns ett ständigt 

samspel med miljön. Miljön är ständigt föränderlig och för att uppleva hälsa så måste 

människan också vara det. Hälsa kan uppnås om människan är öppen och kan anpassa sig 

och hantera den förändrade miljön. När människan utsätts för sådant som är okänt är det 

viktigt att kunna anpassa sig till den nya miljön för att uppleva hälsa. Roy menar dock att 

detta är en process som inte är statisk utan dynamisk och hur människan påverkas av miljön 

beror på förmågan att bemästra den. Hälsa är således ett sampel mellan människa och miljö. 

Adaptionsmodellen som tagits fram kan fungera både till människan men också till de 

anhöriga. Adaptionsmodellen beskriver fyra adaptionsområden, dessa är självbilden som 

handlar om hur människan ser sig själv, det finns ett underliggande behov för den egna 

integriteten. Alla har en integritet och en autonomi. Det andra adaptionsområdet är 

rollfunktionen, detta associeras med människans förmåga att ge och ta av varandra i olika 

förhållanden, det behöver inte handla om relationer inom familjen utan även en relation till 

den ansvariga sjuksköterskan och att samtidigt kunna anpassa sig i olika relationer. Det 

tredje anpassningsområdet är den fysiologiska funktionen och hur kroppens fysiska system 

aktiveras vid förändringar. Det fjärde och sista adaptionsområdet är den sociala 

samhörigheten, hur människan anpassar sig till den roll de har i samhället. Människans 

bemästringsmekanismer är medfödda och finns för att kunna hantera en ständigt föränderlig 

miljö. När den inre och yttre miljön inte är tillräcklig när människan inte kan anpassa sig är 

det nödvändigt med omvårdnad. Rollen som sjuksköterskan är att stötta patienten i detta 

samspel. När den äldre genomgår transitionen är det viktigt att sjuksköterskan är medveten 

om vilka olika stimuli som den äldre kommer att möta. Sjuksköterskan måste kunna hjälpa 

och kunna bemöta dessa stimuli och anpassa sig till sin nya situation. Vid ombyte av miljö 

sker en omställning, att då kunna anpassa sig till den nya situationen och då den äldre utsätts 

för det okända är det viktigt att fortfarande uppleva hälsa.  
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2.6 Tidigare forskning 

I tidigare forskning kommer sjuksköterskan och vårdpersonalens perspektiv på transitionen 

att beskrivas och hur situationen kring flytt ser ut samt de anhörigas perspektiv kommer att 

belysas.  

2.6.1 Sjuksköterskan och vårdpersonalens upplevelser av flytten till särskilt boende 

Sjuksköterskor och vårdpersonal spelar stor roll i transitionen genom att ge en trygghet och 

stöttning till den äldre. För att sjuksköterskorna skall kunna ge de äldre en god och säker 

vård är det viktigt att de olika instanserna som behövs samarbetar och gör detta med de 

äldres bästa i åtanke. Detta är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter på ett särskilt 

boende, det är sjuksköterskan som samlar in information och ser till att alla olika 

inrättningar får den information som de behöver för att kunna utföra sina uppgifter. När en 

flytt till ett särskilt boende blir aktuellt är det viktigt att sjuksköterskan pratar med de äldre 

men också med anhöriga, vilket gör att sjuksköterskan ger vårdpersonalen den information 

som behövs men också ge information till andra instanser så att de kan börja arbeta 

personcentrerat på en gång. Om de äldre har svårt att uttrycka sig och inte kan redogöra helt 

för sina behov är det viktigt som sjuksköterska att kunna ha ett öppet sinne och kunna förstå 

de känslor som kan uppstå och att ha en förståelse för vad de går igenom. Att kunna utveckla 

en bra vårdrelation med anhöriga öppnar upp samtal där livsberättelsen kommer fram och 

sjuksköterskan utformar en plan som är personcentrerad vilket ger de äldre en bra start på 

sitt nya boende och det nya livet på det särskilda boendet (Bedin, Draz-Mendelzweig & 

Chappis, 2013). Holmgren, Emami, Eriksson och Eriksson (2013) påvisar också att under 

transitionen, då sjuksköterskorna utvecklar en vårdrelation till de äldre så kan anhöriga vara 

bra att ha tillgängliga, sjuksköterskorna upplever att de anhöriga är till hjälp under flytten då 

dem har en insikt i de äldres liv. Stundom kan det vara svårt för de äldre att förmedla sådan 

information som kan vara relevant, det kan handla om tidigare sjukdomar och 

undersökningar. Det kan även vara så att de äldre ej längre har talförmågan eller den 

kognitiva förmågan att förmedla information om sådant de tycker om och inte tycker om. 

Här är anhöriga ett bra verktyg för att ha möjlighet till en så god personcentrerad vård som 

möjligt. Dock är huvudansvaret för de äldre ändå sjuksköterskans och de upplever att det 

finns vissa aspekter där anhöriga endast skulle vara besökare, att anhöriga involverar sig 

själva i de äldres vård med egna åsikter som inte alltid är densamma som de äldres. 

Det finns många faktorer som spelar in för att transitionen skall fungera bra. Ellis och 

Rawson (2015) beskriver en viktig del där vårdpersonalen anser att tilldelad personal som 

skall lägga mer tid för den nyinflyttade skall finnas när den äldre flyttar in på särskilda 

boendet. Vårdpersonalen skall finnas där och kunna stötta samt underlätta transitionen. 

Vårdpersonalen upplever att det finns en ledsamhet hos de äldre över att lämna det egna 

hemmet och bosätta sig i enbart ett litet rum och det var därför viktigt att finnas där. Det 

finns även en förståelse för att transitionen var en process och att omgivningen och 

boendesituationen var något som de äldre behöver vänja sig vid. Att sjuksköterskan har ett 

viktigt uppdrag i transitionen påvisade även Phelan och McCormac (2016) då 

sjuksköterskans roll upplevs vara psykologisk hjälp för de äldre. Vårdpersonalen ser hur 

stressigt det kan vara i detta skede under transitionen och att då kunna hjälpa till så att 
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transitionen får en positiv utgång där möjligheten att den äldre accepterar sin nya livsstil och 

sitt nya hem är större. Sjuksköterskan ser att en god vårdrelation och ett gott förtroende är 

viktigt. Detta skall lägga grunden för att den äldre skall våga dela med sig av sådan 

information som kan vara viktig för att kunna skapa en bra och individuell plan för de äldre. 

Eika, Espnés och Hvalvik (2014) beskriver också sjuksköterskans roll i transitionen och 

vikten av att ej nedvärdera hur mycket det gamla hemmet betydde. Om sjuksköterskan visar 

en förståelse och lyssnar på berättelserna om det som en gång var så uppstår ett förstående 

och gemensamt kan de äldre och sjuksköterskan gå vidare i transitionen.  

Att sjuksköterskor och vårdpersonal finns och kan vara en del av transitionen underlättar för 

de äldre. Dock finns barriärer och faktorer som påverkar transitionen och hur 

kommunikationen mellan sjuksköterskor fungerar. De påvisas att ett hinder är hur olika 

systemen är på de olika inrättningarna samt att de ej kunde komma åt tidigare anamneser, 

detta gör det i sin tur svårare för nästa sjuksköterska att ta vid efter att flytten var gjord. Det 

finns även faktorer såsom tidspress och lågt bemannade avdelningar som gör att 

överrapporteringen inte blir komplett (Schoenborn, Arbaje, Eubank, Maynor & Caresse, 

2013). Ellis et al. (2015) påvisar också att det är svårt när det ej finns tillräckligt med 

vårdpersonal för att överrapporteringen skall vara så innehållsrik som möjligt. Detta skall 

kunna bli utfört i verkligheten dock är tidsfaktorn vid underbemanning något som är ett 

problem. Det finns inte heller vårdpersonal som täcker upp då det är många äldre på de 

särskilda boendena och resurserna måste fördelas lika. Eika et al. (2014) påvisar att 

sjuksköterskorna upplever sig se hur flytten från det egna hemmet till särskilt boende kan 

vara psykiskt påfrestande men att det ej finns personal som kan ta hand om de äldre som 

precis har flyttat in.  

2.6.2 Anhörigas upplevelser av flytten till särskilt boende 

När de äldre skall flytta från det egna hemmet till särskilt boende är anhörigas upplevelser 

och delaktighet under transitionen olika. Eika, Espnes, Söderhamn och Hvalvik (2013) 

beskriver hur anhöriga upplever en stress och en osäkerhet kring hur de skall förhålla sig när 

hälsan hos de äldre försämras. Davies och Nolan (2004) påvisar också att beslutet att flytta 

de äldre från sitt eget hem till det särskilda boendet är en process som innebär en stress för 

alla inblandade. Anhöriga vet att särskilt boendet erbjuder bra vård men samtidigt finns en 

upplevelse av en förtvivlan och en otillräcklighet över att inte längre kunna ta hand om de 

äldre på egen hand. En känsla av otillräcklighet och uppgivenhet påvisar även Reuss, Dupius 

och Whitfield (2008) som också påpekar att flytten från det egna hemmet till ett särskilt 

boende är en process som innebär en stor stress för de äldre. Anhöriga upplever en skuld och 

en känsla av att det är deras fel att flytten sker. Att förlora kontrollen och lämna över 

ansvaret kan göra att anhöriga upplever en osäkerhet kring vem som ansvarar för hälsan hos 

de äldre. Anhöriga känner att de ej kan avgöra om det var de själva eller vårdpersonalen som 

var ansvariga för hälsan. Många av de anhöriga upplever att även om deras anhöriga flyttar 

in till ett särskilt boende så känner de sig fortfarande ansvariga (Eika et al. 2013). 

Upplevelsen av själva flytten är olika hos anhöriga beroende på om den hade skett hastigt 

eller om de har haft lång tid på sig att förbereda. Anhöriga upplever sig förlora kontrollen när 

de äldre flyttar till ett särskilt boende (Davies et al., 2004). Ellis et al. (2015) belyser att det 
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finns en osäkerhet över hur övergången kommer at se ut, samt att tiden efter flytt kan vara 

oviss då de anhöriga ej visste hur de skulle förhålla sig till de nya regler som finns på ett 

särskilt boende. Davies et al. (2004) påvisar att anhöriga oroar sig mest för huruvida 

vårdpersonalen på boendet skall vara tillräckligt insatta i den anhörigas sjukdomar och 

levnadsvanor. Som anhöriga besitter de en viss kunskap om de äldre och hur denne vill leva 

sitt liv. Dock upplever många att vårdpersonalen på de särskilda boendet inte tog tillvara på 

kunskap som kan underlätta för vårdpersonalen när de skall lära känna den äldre. Det är 

därför viktigt att ta vara på anhörigas kunskap och även om den kunskapen är viktig så 

upplever anhöriga att det är påfrestande. Helgesen, Larsson och Athlin (2013) beskriver hur 

det är att vara anhörig till äldre med demens och att det kan upplevas som svårt, speciellt i 

flytten då den psykiska hälsan är sviktande och de anhöriga måste vara delaktiga. Anhöriga 

observerar beteenden och beteendeförändringar hos de äldre, beroende på humör, hälsa och 

uppförande var de mer eller mindre närvarande i transitionen. Om de äldre är glada och 

lugna kan de anhöriga agera mer passivt i transitionen och står endast avsides och hjälper till 

under flytten med det praktiska, men om de ser att de äldres välmående inte är bra så är de 

mer aktiva. Anhöriga lägger sig då i mer om hur vården av de äldre skall formas.  Beroende 

på situationen så uppstår olika roller, det kan handla om att bara vara en besökare hos de 

äldre, där är de mer passiva. De kan även ta rollen som talesperson, speciellt om de äldre inte 

riktigt kan redogöra för sina behov och då kan de anhöriga ha en mer aktiv roll där de 

upplever att de måste föra den äldres talan och se till att vårdpersonalen har den äldres bästa 

i åtanke. Om de anhöriga upplever den äldres fysiska hälsa eller värdigheten vara hotad tar 

de den mest aktiva rollen och agerar som en beskyddare. 

Det finns anhöriga som upplever ett tomrum och en sorg efter de äldre. De som varit tvungna 

att flytta från make/maka upplevde att deras förhållande gick förlorat. En del blir tvungna att 

sälja sitt gemensamma hus med tillhörigheter då de inte längre har råd att bo kvar ensamma. 

Att stötta inte bara de äldre utan även de anhöriga under transitionen på en individnivå, att 

inte bara se de anhöriga som någon som följer med de äldre, utan någon som också de kan 

behöva stöd. Detta på grund av att de har en så stor roll i transitionen och att det även är 

viktigt att bemöta de anhöriga där man ser dem och kan då skapa en relation mellan anhöriga 

och vårdpersonal (Reuss et al., 2008).  

När de äldre flyttar in på ett särskilt boende infinner sig en upplevelse av lättnad då de äldre 

alltid har tillgång till uppsikt samt att det leder till en känsla av trygghet hos anhöriga (Eika, 

et al., 2013). O´Shea, Weathers och McCharty (2014) beskriver också om hur anhöriga 

upplever en lättnad över att de ej behöver ta på sig en så stor del i den anhörigas omvårdnad 

längre. Att de inte var lika oroliga då de visste att de blev bra omhändertagna. 

2.7 Problemformulering 

Ju äldre människan blir desto fler förändringar får kroppen, det handlar om fysiska aspekter 

men också de psykiska och själsliga aspekterna. När dessa åldersförändringar blir så pass 

påtagliga kan en flytt till särskilt boende bli nödvändig. Det egna hemmet ses som hjärtat i 

deras liv och en flytt till särskilt boende kan bli svår att acceptera. Det beskrivs att miljön 
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spelar roll för människan och att hon påverkas av den miljö som hon befinner sig i och om 

hon skall uppleva hälsa måste en anpassning till miljön ske. Tidigare forskning påvisar också 

att sjuksköterskors tid i sitt arbete med äldre är begränsad vilket kan göra det svårt för dem 

att avvara den tid som de äldre kanske behöver vid övergången. De som arbetar på särskilt 

boende har begränsad information om de äldre som flyttar in. Därför behövs mer kunskap 

om hur de äldre upplever transitionen, detta för att när en flytt till ett särskilt boende sker 

skall sjuksköterskan genom de äldres upplevelser, kunna skapa en vårdrelation för att kunna 

hjälpa de äldre så att övergången blir så bra som möjligt. För att få en så tydlig bild som 

möjligt av hur denna flytt från det egna hemmet till särskilt boende upplevs så måste vikten 

läggas på just de äldres egna upplevelser. Genom att få en ökad kunskap om de äldres 

upplevelser kan en vetenskapligt baserad kunskap ge vårdpersonal och anhöriga bättre insikt 

i hur de äldre ser på övergången och hur dem upplever flytten till ett särskilt boende. Således 

kommer tyngden i detta examensarbete att handla om de äldres upplevelser av flytt från eget 

hem till särskilt boende. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva äldres upplevelser av att flytta in på ett särskilt boende.  

4 METOD 

I metodavsnittet kommer valet av metod att beskrivas, hur data samlats in och vilket urval, 

även dataanalys och genomförandet beskrivs. Detta avsnitt avslutas med etiska 

överväganden. 

4.1 Val av metod 

Som metod för detta examensarbete har en litteraturstudie med kvalitativ ansats valts enligt 

Friberg (2017). Då syftet handlar om upplevelser användes denna metod då den lämpar sig 

bäst för ändamålet, att analysera befintliga kvalitativa artiklar. Det finns två tillvägagångssätt 

vid analys av kvalitativa artiklar. Antingen görs en tolkande syntes eller en beskrivande 

syntes. Tillvägagångssättet i detta examensarbete är en beskrivande syntes där kvalitativa 

studiers resultat sammanställs och analyseras med minsta möjliga omtolkning av resultatet. 

Detta gjordes i fyra steg; insamling av datamaterial, identifiera och plocka ut nyckelfynd, 

beskrivande sammanställning av resultatet där olika teman framkommer och att beskrivning 

fenomenet som uppstår.  
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4.2 Datainsamling och urval 

Under det första steget enligt Evans (2002) bestämdes vilka urvalskriterier som skulle finnas 

med och även vilka typer av studier som avsågs att analyseras. När detta var klart påbörjades 

en sökning i de databaser som är tillgängliga och med hjälp av de exklusions och 

inklusionskriterier som valts identifierades relevanta studier. De artiklar som valdes att 

användas i analysen var kvalitetsgranskade utifrån frågor enligt Friberg (2017), frågorna som 

använts avgjorde om artiklarna inkluderades eller exkluderades. Friberg (2017) påvisar att 

vid en bedömning av artiklars kvalité finns det ej tydliga kriterier varvid det gjordes en egen 

bedömning av artiklarnas kvalité utifrån frågorna. Databaserna CINAHL plus och PubMed 

användes för att urskilja ett lämplighetsurval. Dessa databaser hade en relevant anknytning 

till ämnesområdet och omvårdnad. Datainsamlingen styrs även av syftet och 

problemformuleringen. Vid sökning av artiklar är det viktigt att de har en hög tillförlitlighet. 

Peer review användes vid sökningar gjorda i CINAHL, detta finns ej i databasen PubMed 

vilket gjort att Ulrichsweb har använts för att säkerställa att artiklarna höll vetenskaplig 

kvalitét. Sökord relaterade till syftet tillämpades för att kunna urskilja relevant data (se 

bilaga A). Då detta examensarbete har en kvalitativ struktur användes sökord så som 

experience, residential care, transition, aged, relocation, older people och nursing home för 

att få fram artiklar om de äldres upplevelse av flytten till ett särskilt boende. Enligt Friberg 

(2017) kan de booleanska operatorerna OR användas för att utöka sökningen och AND 

används då det kan vara relevant med flera ämnen som påvisar samma sak och som också 

smalnar av sökningen då detta skulle kunna bestämma sambanden mellan sökorden. Vid 

sökningar i dessa databaser användes inklusions- och exklusionskriterier för att finna 

relevanta artiklar som svarade på syftet. Inklusionskriterier såsom full text så att hela 

resultatet kunde läsas. Kriterier som människor äldre än 65 samt att artiklarna är på svenska 

eller engelska då artiklar på andra språk ej kan översättas korrekt, publicerings år senare än 

2008 för att få fram så nya artiklar som möjligt samt att sökningar i databasen CINAHL har 

inklusionskriteriet peer review som påvisade artiklarnas kvalitet. Ett annat inklusionskriterie 

var att använda artiklar genomförda internationellt. Exklusionskriterier gjorde att artiklarna 

med dessa kriterier ej var relevanta, såsom medicinska artiklar men också de artiklar som var 

av kvantitativ ansats och litteraturöversikter.  

När sökningarna i databaserna gjordes var det svårt att hitta relevanta artiklar som var 

publicerade senare än 2008. En ny sökning gjordes då utan inklusionskriteriet årtal. 

Sökningarna gav många träffar, en av de största sökningarna gav 128 träffar. Genom att 

syftet styr samt att det finns en problemformulering relevant till syftet lästes alla dessa 

träffars titlar samt abstrakt för att kunna sortera bort de artiklar som ej är av intresse för det 

valda syftet. Det blev då ett bortfall av artiklar som belyser annat än de äldres upplevelser av 

övergången från det egna hemmet till särskilt boende samt att många sökresultat var 

litteraturöversikter eller av kvantitativ ansats.  

Resultatet i de artiklar som innefattar detta examensarbetes syfte och var av kvalitativ ansats 

granskades sedan (Se bilaga B). Några av dessa sökningar gjordes för ca ett till ett och ett 

halvt år sedan. För att säkerställa att sökningarna fortfarande var relevanta gjordes även nya 

sökningar när examensarbetet har återupptagits. Då nya sökningar gjordes undersöktes 
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artiklarna som redan var framtagna. Dessa artiklar förekom även här och har fortsatt 

användas till resultatet.  

Vid genomförandet av en innehållsanalys bör artiklarna granskas. Detta för att bedöma om 

artiklar håller god kvalitét (Polit & Beck, 2016). De artiklar som valdes vid sökningarna i 

databaserna kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017) kvalitetsgranskning för att avgöra om 

dessa artiklar håller en god kvalité (se bilaga C). De artiklar som togs fram rankades med låg, 

medel och hög kvalité. Av de frågor som Friberg presenterar användes de 14 frågorna till 

kvalitetsgranskningen då dessa var relevanta för examensarbetet och syftet. Varje fråga har 

en poäng. Noll till sex poäng sattes för låg, sju till 11 poäng för medel samt 12 till 14 poäng för 

hög. De artiklar som höll låg kvalité sållades bort då dessa artiklar ej var relevanta för syftet. I 

genomförandet där resultatet bygger på analys användes endast artiklarna som höll medel 

eller hög kvalitét vilket innebär att artiklarna är håller en hög kvalitét för det valda syftet. Av 

de 15 artiklar som ansågs relevanta för syftet fick tre artiklar låg kvalitét och sållas bort. Detta 

till följd av att dessa tre artiklar ej innehöll de kriterier som söktes under analysen. De 12 

artiklar som höll medel eller hög kvalitet användes för analys. 

4.3 Dataanalys 

I det andra steget skall artiklarna från sökningen läsas. Artiklarna läses ett flertal gånger så 

att det uppstår en helhet av texten. I detta examensarbete används Evans (2002) beskrivande 

analysmetod med fyra steg som beskrivits tidigare. I steg ett söks datamaterial utifrån 

problemområdet och syftet. En artikelmatris utformades där en sammanfattning av 

artiklarnas syfte, metod, resultat, år, poäng från kvalitetsgranskningen (se bilaga B). I steg 

två har dessa artiklar läst i sin helhet, sedan har endast resultatet lästs ett flertal gånger. 

Detta för att få en helhet av artiklarnas innehåll.  När kvalitativa data skall analyseras bör den 

läsas flera gånger så att teman kan kategoriseras och föras in i en tabell, detta på grund av att 

det ger en bättre helhetsbild av materialet. Vid analys av människors upplevelser är det 

lämpligt att använda sig av en kvalitativ analysmetod (Polit & Beck, 2016). Det som var 

relaterat till syftet från artiklarnas resultat benämndes som nyckelfynd, dessa sorterades 

utifrån likheter och skillnader. Ur de 12 artiklarna framkommer 128 nyckelfynd. Dessa skrivs 

i en tabell där artiklarna får nummer utan specifik ordning för att underlätta så att det går 

lättare att koppla nyckelfynd gentemot ursprungsartiklarna. Nedan följer en tabell med några 

nyckelfynd (Se tabell 1). I steg tre kategoriseras de nyckelfynden som svarar an på syftet. Här 

sammanställdes likheter och skillnader av resultaten i artiklarna genom att bilda relevanta 

teman och subteman kopplade till det valda syftet. Dessa teman och subteman 

sammanställdes till en helhet och det är utifrån detta som en förståelse för fenomenet 

skapades Detta gör att två teman kan urskiljas: Betydelsen av självbestämmande och behovet 

av förståelse och acceptans. Därefter kan subteman urskiljas för att få en djupare förståelse 

för fenomenet. De subteman som framkom var: Delaktighet i beslutet att flytta, bristande 

delaktighet i beslutet att flytta, övergång från rädslor till trygghet, att flytta är oundvikligt, 

acceptans av den nya situationen. Det fjärde och sista steget beskrev det fenomen som 

framkom i föregående steg. I löpande text beskrevs de granskade artiklarnas nyckelfynd med 

de framtagna teman som rubrik. Här presenterades de resultat som framkom, där teman och 
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subteman beskrivs och då också refereras till grundartiklarna så att analysens noggrannhet 

kan säkerställas. För att kunna ge en djupare förståelse för det fenomen som visade sig har 

även citat använts (Evans, 2002).  

 

 Tabell 1. Exempel på nyckelfynd 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Det här är något jag tänkt 
göra under en längre tid och 
nu känner jag att jag är redo 

made his own choice and did 
not feel he was forced either 
by ill health or others. 

highlighted how their 
relative evaluated the 
options, and referring to 
their increasing health needs 
as key in leading me to 
consider residential care. 

described their decision as 
being outside of their 
control, being made for 
them by their children. 
 

 
 
 
 
 
 
Betydelsen av 
självbestämmande 

 
 
 
Delaktighet i beslutet att 
flytta 
 
 

 
 
 
Bristande delaktighet i 
beslutet att flytta 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

När en studie skall genomföras skall etiska överväganden utföras. Enligt Codex (2017) är det 

forskaren själv som har det yttersta ansvaret och det är deras uppgift att se till att 

forskningen är moraliskt acceptabel och av god kvalitet. Enligt Polit och Beck (2016) finns det 

etiska kommittéer som granskar forskningsidéer för att se om de håller god kvalitet. Codex 

(2017) påvisar även vikten av god sed, det innefattar att forskaren måste vara sanningsenlig 

och plagiat får ej förekomma. Vid analys av redan bearbetat material kvalitétgranskades 

artiklarna enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor. I sista steget av Evans (2002) 

beskrivande analys där sammanställning av originalartiklarnas resultat refereras tillbaka till 

originalartiklarna, detta för att säkerställa tillförlitligheten i forskningen. Under 

examensarbetets gång har referering gjorts enligt APA, för att på så sätt försäkra att integritet 

bibehålls och respekten gentemot författarna framkommer (Eriksson, 2015).  Det är viktigt 

att uppge information från studien på ett korrekt sätt så att bedrägeri gentemot läsaren inte 

uppstår. Vid användning av bearbetat datamaterial såsom vetenskapliga artiklar på engelska, 
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är det viktigt att ha i åtanke att tolkningsfel kan förekomma. I denna studie är syftet att 

undersöka upplevelsen av övergången från det egna hemmet till särskilt boende. 

6 RESULTAT 

I analysen framkom två teman: En konflikt i betydelsen av självbestämmande och behovet av 

förståelse och acceptans. Det framkom även fyra subteman: Delaktighet i beslutet att flytta, 

Bristande delaktighet i beslutet att flytta, övergång från rädslor till trygghet och att flytta kan 

vara oundvikligt (Se tabell 2). De teman och subteman som framkom i analysen kommer att 

presenteras i resultatet. 

Tabell 2. Teman och subteman.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Betydelsen av självbestämmande 

En flytt från eget hem till särskilt boende upplevs som en stor omställning i de äldres 

livssituation. Hur de äldre upplever sig själva som delaktiga i beslutet men även hur de 

upplever att de ej är delaktiga. Upplevelsen av vem som egentligen har kontrollen över detta 

beslut vid denna övergång kan se olika ut. I detta tema kan två subteman urskiljas: 

delaktighet i beslutet att flytta och bristande delaktighet i beslutet at flytta. 

Teman Subteman 

 
 
 
 
Betydelsen av 
självbestämmande 

 
 
Delaktighet i beslutet att 
flytta 
 
 
----------------- 
 
Bristande delaktighet i 
beslutet att flytta 

 
 
 
 
 
Behovet av förståelse och 
acceptans 

 
Övergång från rädslor till 
trygghet 
 
------------------ 
Att flytta kan vara 
oundvikligt 
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6.1.1 Delaktighet i beslutet att flytta 

De äldre upplevde en delaktighet i beslutet om när de skulle flytta från det egna hemmet till 

särskilt boende. När hälsan började svikta så började de tänka på att det kunde vara ett 

alternativ att flytta till ett särskilt boende. De övervägde de olika alternativen och upplevde 

att det var viktigt att de själva var delaktiga i beslutet och även över vart de ska flytta och när, 

detta för att övergången skulle bli mer hanterbar (Brandburg, Symes, Mastel-Smith, Hersch 

& Walsh, 2013; Lee, Simpsson & Froggatt, 2012; Marshall & McKenzie, 2008; Wilson, 1997). 

Det kunde vara en omställning att flytta från det egna hemmet till särskilt boende, de äldre 

upplevde att även om de blev påverkade av andra så var det ändå delaktiga samt att beslutet 

även låg på dem. ”So you think and you think, and you come to a decision. And you only hope 

that you’ve chosen the right decision, and I say my prayers every night and hope I have done” 

(Lee et al., 2012, p.52). Det fanns en upplevelse över ett aktivt val, oberoende av andra men 

också tillsammans med andra som fick dem att känna sig delaktiga. Det fanns ingen som 

tvingade dem till detta beslut vilket gjorde att de upplevde beslutet som sitt egna lika mycket 

som andras (Brandburg et al. 2013; Svidén, Wikström & Hjortsjö-Nordberg, 2002). När de 

äldre kände sig delaktiga var det lättare att planera övergången från det egna hemmet till ett 

särskilt boende. De upplevde att de själva då fick mer tid på sig att reflektera och planera över 

hur denna flytt skulle se ut, och att de då var med i hela processen, från att beslut togs tills att 

de flyttade in (Rossen & Knafl, 2003). Att känna delaktighet i beslutet påvisar även Walker 

och McNamara (2013) och Johson och Bibbo (2o14) där de äldre upplevde att det var viktigt 

att få känna denna delaktighet trots att upplevelsen av att göra anhöriga nöjda fanns där. När 

upplevelsen av delaktighet infann sig kände de att de kunde acceptera det nya hemmet som 

det egna. Det fanns de äldre som även aktivt valde att de ej vill vara delaktiga. Svidén et al. 

(2002) påvisar att det finns de äldre personer som upplever att de ej vill vara delaktiga i 

övergången från det egna hemmet till särskilt boende. Att de inte hade ork eller förmågan att 

ta detta beslut själva, de litade på att personerna runtomkring hade den äldres bästa i åtanke.   

6.1.2 Bristande delaktighet i beslutet att flytta 

Att få besluta när det var dags att flytta från det egna hemmet till särskilt boende och vart de 

skulle flytta upplevdes begränsat. Även om det i vissa fall var de äldre som beslutade om att 

flytten skulle ske, så var det någon annan som begränsade dem till specifika särskilda 

boenden som de ej hade valt själva. De upplevde att när det väl var dags att flytta hade de ej 

något inflytande över hur denna övergången skulle gå till (Walker et al., 2013; Wilson 1997). 

Johnson et al. (2014) och Marshall et al. (2008) belyser även de äldres upplevelse av att 

personerna runt omkring kunde vara drivande i frågan om hur flytten skulle gå till och att det 

fanns en bild av vad som ansågs vara bäst. En upplevelse av att personerna runtomkring lade 

grunden för hur de skulle tänka under denna flytt där det till slut blev svårt att veta vilka 

tankar kring flytten som egentligen var egna tankar. Att någon annan än den äldre kom in 

och tog över i under denna flytt, att upplevelsen av att beslutet togs av andra. Här upplevdes 

det även att de ej fick vara med och påverka beslutet alls (Lee et al., 2013; Nwe-Winn, 

D´Souza & Sheehan, 2010). Sainio och Hansebo (2008) där de upplevde sig inte vara 

delaktiga utan det var anhöriga som beslutade att det ej fungerade hemma längre. En flytt 

från det egna hemmet kunde ske hastigt, en sjukdom kunde göra att den äldre ej klarade sig 
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hemma längre och behövde flytta in på ett särskilt boende för att få hjälp. Detta var tills dess 

att de blev piggare eller så blev det efter ett tag ett permanent boende. När de äldre var så 

pass sjuka att de ej kunde få grepp om vad som hände var inflytandet hos personerna runt 

omkring dem stort. ”Det är min anhörig som har fixat det här” (Sainio et al., 2008, s.30). En 

upplevelse av att ej vara delaktiga gjorde de äldre nedstämda och olyckliga. Vid en flytt som 

skett hastigt upplevdes flytten från det egna hemmet till ett särskilt boende endast var 

tillfälligt. Att detta var något som skulle förändras så snart de blev bättre i sin fysiska hälsa. 

Det var svårt att vänja sig vid tanken på att flytta, vilket gjorde att de såg denna flytt som 

något temporärt trots att de var osäkra på när de skulle få flytta tillbaka hem. Möjligheten att 

få återgå till hemmet de en gång bott i gjorde att de upplevde hälsa. Dock var detta endast ett 

önskemål från de äldres sida och trots dessa förhoppningar var det oftast de anhöriga eller 

vårdpersonal som övertalade den äldre att det nya särskilda boendet var ett bättre alternativ 

(Lee et al., 2012).  

6.2 Behovet av förståelse och acceptans 

Att flytta från det egna hemmet till särskilt boende där de lämnar det gamla livet bakom sig 

för att flytta till ett nytt ställe uppstår en ambivalens, att upplevelserna var motstridiga. Två 

subteman framkom i analysen: Övergång från rädslor till trygghet och att flytta kan vara 

oundvikligt. 

6.2.1 Övergång från rädslor till trygghet 

Att övergå från det egna hemmet där de äldre endast hade sig själv att tänka på, för att sedan 

bo tillsammans med andra människor och där personal fanns närvarande dygnet runt 

upplevs som en rädsla. Beslutet över att flytta in var bestående och det fanns en upplevelse 

där tryggheten ej fanns kvar och att de skulle förlora sin egen autonomi och självständighet. 

De beskrev även att övergången utgjorde något som de aldrig upplevt tidigare, vid 

övergången upplevde de en rädsla av att förlora sig själva och sin självbestämmanderätt. 

Dessa rädslor kunde vara något som de äldre upplevde innan en flytt till särskilt boende hade 

börjat. När övergången väl var igång ändrades upplevelserna något (Nwe-Winn et al., 2011; 

Marshall et al., 2008). När hälsan började svikta uppstod en känsla av osäkerhet då de fick 

fundera på övergången och hur den skulle påverka deras liv. De äldre upplevde inte någon 

säkerhet vid övergången från eget hem till särskilt boende, det var många som grät till följd 

av denna övergång, de upplevde en rädsla, ensamhet, ledsamhet (Svidén et al., 2002; Wilson, 

1997). Marshall et al. (2008) påvisade att under övergången såg de äldre vikten av personliga 

ägodelar, att även om vardagen blev helt annorlunda så kunde personliga ägodelar göra 

övergången lättare. Detta på grund av att när de äldre skulle flytta från sitt egna hem till ett 

särskilt boende, kände dem att de förlorade en del av autonomin.  

Att flytta från det egna hemmet till särskilt boende kunde vara en omställning. Upplevelsen 

av trygghet infann sig när de insåg att det fanns personal dygnet runt. Vid övergången från 

eget hem till särskilt boende förändrades mycket i de äldres liv. Sviden et al. (2002) belyste 

att även övergången från rädslor till trygghet. De äldre kände en rädsla av att vara hemma, de 
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kunde finnas en rädsla för att ramla på nätterna när ingen var där. Att de ej kunde ta sig dit 

dem ville då de inte kunde köra bil längre, det vardagliga livet hemma var inte som förr när 

hälsan sviktar. När möjligheten att flytta in på ett särskilt boende kom upp känner de äldre 

att även om det innebär att lämna sitt gamla hem bakom sig, kände dem sig rädda för att bo 

kvar i det egna hemmet. Denna rädsla gjorde att övergången från det egna hemmet blev ett 

lätt beslut och en lättnad infann sig hos de äldre personerna när de insåg att de inte skulle 

vara ensamma längre. När hälsan började svikta kunde en känsla av osäkerhet uppstå. När de 

i sin tur fick fundera på övergången och hur den skulle påverka deras liv övergick denna 

osäkerhet till en säkerhet. En belåtenhet då de upplevde att övergången från deras gamla 

hem där de ej kunde ta hand om huset på samma sätt längre till att få flytta in I nya 

lägenheter och att de skulle få ha personal dygnet runt gjorde att de kände sig säkrare och en 

upplevelse av trygghet kunde infinna sig (Gill & Morgan, 2011; Svidén et al. 2002). De äldre 

personerna upplever även att övergången förde med sig att de inte hade lika mycket ansvar 

och att det kunde leda till att de äldre personerna upplevde en ökad självständighet och 

trygghet. Att få släppa på många av de måsten som kom med att ha ett eget hem och när de 

äldre började fundera på hur denna övergång skulle påverka dem övergick upplevelsen av 

övergången till något som blev positivt. De beskrev hur de äldre upplevde att alla måsten som 

fanns innan försvann då de upplevde att deras fysiska hälsa sviktade och de ej kände sig lika 

pigga som de en gång var (Marshall et al., 2008; Sanio et al., 2008). ” participants expressed 

rational reasons for being satisfied and feeling secure in relation to their physical well-being” 

(Sviden et al., 2002, p.13). Marshall et al. (2008) påvisade även här vikten av att ha med sig 

personliga ägodelar från det egna hemmet till särskilt boende, detta gjorde att de äldre 

personerna kände sig tryggare och mer som hemma. 

6.2.2 Att flytta kan vara oundvikligt 

Att flytta till ett särskilt boende kunde komma att bli aktuellt och detta är något som de äldre 

upplevde, att denna flytt kunde vara en oundviklighet. Det är inte så att de inte förstod vad 

det var som hände när de blir äldre utan det fanns en medvetenhet om att det kommer att 

ske, den kunde vara oundvikligt (Svidén et al., 2002; Walker et al., 2013; Wilson, 1997). En 

uppenbar negativitet fanns gentemot en flytt från det egna hemmet, även om detta var en 

frivilligt så upplevdes den som oundviklig då en flytt förr eller senare kom att bli aktuell (Lee 

et al., 2013; Rossen & Knafl, 2003). Många av de äldre hade varit med om denna flytt förr 

med andra anhöriga och visste vad detta gick ut på, de upplevde inte flytten som något 

negativt utan det såg på sin nya tillvaro med självsäkerhet och upplevde en självständighet 

mer då än innan övergången ”I was familiar with this place because I had family here at one 

time, so moving here was ok” (Brandburg et al., 2012, p.686). Även om de äldre alltid skulle 

sakna sitt gamla hem så var den äldre personen tvungen att anpassa sig till sitt nya hem. De 

visste innerst inne att denna flytt var av vikt för att deras hälsa hade blivit sämre och det 

finns ingen annanstans för dem att ta vägen (Marshall et al., 2008). Det var många äldre 

personer som upplevde att de ville underlätta för sina barn genom att flytta från det egna 

hemmet till ett särskilt boende. De ville skydda sina anhöriga genom att inte berätta hur de 

egentligen kände inför övergången till särskilt boende (Wilson 1997). Hur situationen 

upplevdes berodde på den självbild som den äldre personen hade, självbilden ligger till grund 

för de känslor som uppstår vid övergången (Sainio et al., 2008). Hur väl den äldre personen 
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accepterade övergången la grunden för när den äldre personen och om den äldre personen 

skulle kunna hitta motivationen för att fortsätta sitt liv och bli involverade i de som händer på 

ett särskilt boende, de äldre personerna pratade inte bara om en acceptans av den nya 

livssituationen, senare i studien framkom det att de äldre personerna vid övergången var 

nervösa för att de själva inte skulle bli accepterade och att dem inte skulle passa in i den nya 

gruppen. De äldre var rädda att de skulle vara ensamma på de särskilda boendena och att 

ingen skulle acceptera dem i gemenskapen. Att det skulle vara svårt för de äldre personerna 

att komma överens då de finns så olika individer som bor på ett särskilt boende. De äldre 

ansåg även vikten i att hitta nya vänner som kunde hjälpa dem att acceptera denna nya 

situation, de ansåg att om de hittade någon som de kunde prata med, någon som hade varit 

med om samma sak, skulle detta underlätta för dem at acceptera sin tillvaro och också få det 

lättare att anpassa sig till sitt nya liv (Marshall et al., 2008).  

Många äldre personer upplevde en ambivalens över deras egna känslor och hur övergången 

till särskilt boende hade gått till. Påståenden om vem som hade bestämt att de skulle flytta 

kunde ändras, känslan som flytten ingav ändrades med tiden, som att de innan inte riktigt 

hade hanterat sin situation och nu när de fick återberätta detta så började de reflektera över 

situationen (Gill et al., 2011). Att avstå från kulturella behov så som olika firanden eller att 

kunna prata med någon som har samma livsuppfattning upplevdes vid övergången som 

oviktigt, det kom senare fram att de äldre personerna som hade en annan kultur gärna hade 

velat flytta till ett särskilt boende där det fanns andra som hade samma kulturella bakgrund 

(Yeboah, Bowers & Rolls, 2013). 

De äldre upplevde att denna flytt skulle leda till att det särskilda boendet som de flyttade till 

skulle vara deras slutgiltiga boende, att det var här de skulle dö (Johnson et al., 2014; Lee et 

al. 2013). När hälsan sviktade och det blev svårare att göra vardagliga saker hemma, att de 

äldre började få svårt att gå och det blev svårare att ta sig runt på egen hand i sitt eget hem. 

Då infann sig en upplevelse av oundviklighet där de kunde känna att det var dags att flytta in 

på ett särskilt boende, de måste anpassa sig för att fortsätta känna hälsa. Många äldre såg 

denna process som oundviklig och vid flytten förstod de äldre personerna vikten av att få mer 

hjälp. Det var viktigt för de äldre, att de upplevde attityden som ändrad gentemot flytten, att 

fokusera på att ha en positiv inställning för att kunna känna att de sedan kan anpassa sig till 

sitt nya liv (Wilson, 1997, Gill et al., 2011).  

7 DISKUSSION 

Syftet var att belysa de äldres upplevelser av flytt till särskilt boende, för att uppnå syftet samt 

svar på de frågeställningar som framkom har resultatet i 12 artiklar analyserats. Från 

resultaten framkom två teman och fyra subteman. I detta avsnitt kommer valet av metod i 

relation till Evans (2002) att diskuteras. Begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 

kommer också diskuteras. I Resultatdiskussionen kommer paralleller mellan resultat 
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tillsammans med bakgrundsfakta och Roys (2009) teoretiska perspektiv att begrundas. 

Avsnittet avslutas med en etikdiskussion.  

7.1 Metoddiskussion 

Syftet för detta examensarbete var “De äldres upplevelser av att flytta in på ett särskilt 

boende.” och enligt Evans (2002) skall detta ligga till grund för analysen. En litteraturstudie 

med en beskrivande syntes av kvalitativa artiklar. Det är viktigt vid denna metod att 

diskutera, reflektera och analysera, detta har varit svårt då författaren var ensam och ej har 

samma möjlighet till diskussion. Examensarbetet får en bredd av materialet från tolv artiklar 

som studiens resultat grundades på. Dock blir den mindre djupgående än tillexempel en 

empirisk studie där verkligheten undersöks och där erfarenheter och sinnesuttryck ligger i 

fokus.  De inklusions- och exklusionskriterier som användes underlättade vid 

datainsamlingen för att hitta artiklar relevanta till syftet. De studier som valdes ut var av 

kvalitativ ansats och svarade an mot syftet. Vid artikelsökningen användes endast artiklar 

som fanns tillgängliga gratis via nätet eller från tidskrifter åtkomligt för författare via 

databaser vid lärosätet. Databaserna CINAHL och PubMed användes för att söka 

vetenskapliga artiklar. Genom PubMed gav artikelsökningarna fler kvantitativa artiklar, då 

detta examensarbete bygger på artiklar med en kvalitativ ansats valdes artiklar med 

kvantitativ ansats bort. De artiklar som valdes ut granskades med hjälp av Fribergs (2017) 

granskningsfrågor. För att ge examensarbetet en god tillförlitlighet användes endast artiklar 

med medelhög kvalitet och hög kvalitet till det slutgiltiga resultatet. Dock skulle vidden på 

artiklarnas årtal kunna sänka examensarbetets kvalitet, artiklar som använts sträcker sig från 

1997 till 2013. En reflektion gjordes över de äldre artiklarna och om de skulle inkluderas, 

även dessa artiklarna granskades, dock upplevdes de äldre artiklarna vara fortsatt relevanta. 

Även om tillvägagångssätten för flytt till särskilt boende ändras under åren och hur 

bemanning och rutiner ser ut sågs likheter i de upplevelser som framkom från de olika 

studierna. Oavsett land och oavsett hur boendeformen benämns som den äldre flyttar till så 

kan upplevelsen av transitionen vara relevant då upplevelsen är individuell och ej kopplad till 

specifika boendeformer eller länder. De länder som artiklarna kommer ifrån har olika 

vårdkultur men vid granskning av artiklar så framkom detta ej utan det var den äldres 

upplevelse som stod I fokus. Artiklarna som lästes kvalitetsgranskades noggrant. Något som 

författaren stötte på då likheter och skillnader mellan nyckelfynden söktes var att dem var 

uppdelade mellan positiva och negativa känslor, vilket gjorde det svårt att skapa en 

helhetsbild samt att hitta subteman och teman.   

Tillförlitligheten, att oberoende personer skall kunna utföra samma studie och då kunna 

generera samma eller liknande resultat (Polit & Beck, 2016). I detta examensarbete 

sammanställdes redan bearbetat material, fanns det en bra formulerad metodbeskrivning, 

urvalet var lämpligt och resultatet överensstämmande med tidigare studier ökar 

trovärdigheten. Detta då läsaren kan följa varje steg författarna tagit under arbetets gång. Då 

artikelsökningen är begränsad gentemot tillgängligheten av artiklar att söka efter kan 

författaren missat nyare artiklar vilket kan sänka tillförlitligheten. Då sökningarna gjordes 

för ca ett och ett halvt år sedan gjordes en ny sökning. Detta för att säkerställa att 
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trovärdigheten för de valda artiklarna fortfarande var av relevans, också för att se om det 

hade framkommit nyare artiklar sedan des. Giltigheten i detta examensarbete menas att 

studien undersöker det som avses att undersökas (Polit & Beck, 2016), syftet är att belysa 

upplevelser, då är det upplevelser som skall komma fram i resultatet detta ökar giltigheten då 

det valda syftet har varit i åtanke under hela arbetets gång. Här styrks detta också av vald 

metod. Vid sökning av artiklar användes sökord som ej påtalar författarens förförståelse 

inom valda området. Giltigheten styrks även genom citat i analysarbetet. Överförbarhet 

handlar om att beskriva studiens räckvidd mellan olika sammanhang, detta betyder att hög 

överförbarhet gör att studiens resultat kan implementeras i andra sammanhang (Polit & 

Beck, 2016). Då detta examensarbete belyser den äldres egna upplevelser är överförbarheten 

god då upplevelsen är individanpassat och går att följa I olika grupper samt olika länder, 

oavsett kultur. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i detta examensarbete visade att då de äldres hälsa började svikta och en flytt till 

ett särskilt boende kom att bli aktuellt varierade upplevelsen. De äldre upplevde flytten från 

det egna hemmet till ett särskilt boende på olika sätt, om det fanns en delaktighet i beslutet 

att flytta upplevdes en mer positiv inställning. Att göra ett aktivt val själva eller tillsammans 

med andra gav en upplevelse av delaktighet. Det fanns även de äldre som ej upplevde sig 

delaktiga, att det var de personer dem har kring sig som bestämde, det handlade då också om 

känslan av att de äldre ej fick tiden de behövde för att reflektera över situationen och sitt eget 

liv. Det framgick tydligt att de äldre och anhöriga ej upplevde flytten på samma sätt, när de ej 

har förmågan kvar att ta hand om sig själva i hemmet. Att stanna kvar där minnen fanns 

samtidigt som anhöriga ej orkade ha dem kvar i hemmet på grund av belastningen på de 

anhöriga. Något som stod klart var att stress medföljde flytten. För att de äldre skulle uppleva 

hälsa måste den inre samt den yttre miljön ändras. Roy (2009) menar att miljön spelar roll, 

miljön är ständigt föränderlig, därför måste den äldre kunna anpassa sig till sin nya miljö för 

att uppleva hälsa. I resultatet påvisades att hur den äldre ser på sin nya miljö beror på hur de 

blev introducerade till den. Roy (2009) menar att hälsa är ett samspel mellan människa och 

miljö och att det är i miljön som en adaption kan ske. Därför kan det vara viktigt för de äldre 

personerna att de kände sig hemma i sin nya miljö. Detta la grunden till om den äldre 

personen upplevde hälsa eller om de inte gjorde det. Oavsett hur resan från det egna hemmet 

till särskilt boende gick till visade analysen att de som har flyttat till särskilt boende förr eller 

senare accepterade sin nya situation. Det kunde då vara av vikt att sjuksköterskan stöttade de 

äldre i detta samspel mellan miljö och hälsa. 

I resultatet framkom det att de äldre personerna inte hade haft en chans att gå igenom vad 

som har hänt, de hade inte tänk på det. Ellis et al. (2015) skriver att vårdpersonal som jobbar 

på särskilt boende är införstådda i att denna process, att flytta från det egna hemmet till ett 

särskilt boende är påfrestande. Det borde finnas personal som är tilldelade de äldre 

personerna som skall flytta in, så att de kan känna en trygghet på och att de äldre har någon 

att prata med och kan känna en trygghet i att fråga. Detta skulle kunna öka de äldre 
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personernas självsäkerhet, om det fanns någon på det nya särskilda boendet som de kände 

sig trygga med och som de kan anförtro sina tankar till.  

I resultatet framkom att personliga tillhörigheter var viktiga för de äldre personerna. Att få ta 

med sig privata egendomar som påminde de äldre om det hem som de lämnade bakom sig 

och de liv det har levt påvisas även i studien från Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge och Iwarsson ( 

2009) som beskriver att den äldre hem är hjärtat i deras liv. När de äldre känner en 

ambivalens eller inte riktigt förstår sin situation kan det vara viktigt att sjuksköterskan 

hjälper de äldre med detta, att skapa en vårdrelation där de kan öppna sig för att sedan 

kunna gå vidare och acceptera sitt nya liv. Bedin et al. (2013) menar att i denna transition 

kan det vara viktigt att sjuksköterskan är spindeln i nätet. Sjuksköterskan pratar med de 

äldre men också med anhöriga och den personal som vårdar. Sjuksköterskan kan då 

kommunicera mellan dessa parter och se till att rätt information ges till vårdpersonalen så att 

de äldre personens transition blir så bra som möjligt. Roy (2009) påvisar att det finns en 

rollfunktion där det är viktigt att ge och ta för att kunna uppleva hälsa i transitionen. Det var 

inte endast en upplevelse och en känsla som uppstod vid flytten till särskilt boende, med 

tiden kunde de äldre se tillbaka på situationen och uppleva en annan sak. Denna ambivalens 

gjorde att berättelserna ändrades med tiden. Inte för att någon ljög utan på grund av att de 

äldre under tiden fick bearbeta denna nya situation. Det framkom i resultatet att många äldre 

personer upplevde en osäkerhet och att den autonomi som de hade skulle försvinna.  

Att flytta från det egna hemmet var känsloladdat och det var en svår period för de äldre. Även 

om många av dem kände en osäkerhet inför denna flytt från det egna hemmet till särskilt 

boende så fanns även en känsla av säkerhet. Äldre personer med sviktande hälsa kände sig 

osäkra i sina egna hem, det var ensamt och det fanns ingen annan där som kunde hjälpa dem 

när de behövde hjälp. Om de skulle ramla i sina egna hem eller om de behöver hjälp mitt i 

natten så fanns det ingen där som kunde hjälpa dem och ta hand om dem. Därför kunde en 

flytt från det egna hemmet till särskilt boende ses som något positivt och gav en trygghet. I 

studierna påvisades att det de äldre personerna talade om inte endast var negativt eller 

positivt. Det fanns många aspekter kring övergången som den äldre personen ansåg var både 

bra och dåligt. Det fanns en ambivalens bland de äldre personerna och de var många som 

inte hade tänkt så mycket på de upplevelser som fanns kring flytten, endast de starka 

upplevelserna som framkom då. När de väl fick sätta sig ned och tänka igenom vad som 

egentligen hade hänt så började dem se att det inte bara var bra eller dåligt, de vacklade i sina 

tankegångar som att dem inte hade reflekterat över sin situation tillräckligt. Att en flytt från 

det egna hemmet till särskilt boende var oundvikligt var införstått. Många av de äldre 

personerna ansåg inte att detta var något som var för dem just då. De trodde att de skulle ha 

mer tid hemma och när den tiden väl var kommen var de väl medvetna om att detta var deras 

sista anhalt. Att det var här de skulle bo för sista gången, det kunde vara därför som många 

äldre personerna ansåg att deras tid inte var inne. De ville inte tänka på tanken att de hade 

kommit så långt i sitt liv att detta skulle vara deras sista hem och deras sista år. Transitionen 

skedde när något hänt och personen ändrade sig. När det fanns en insikt och en medvetenhet 

kunde en större förståelse uppstå och ett nytt sätt att se på situationen uppstod, de äldre 

kunde då uppleva en positiv känsla och även uppleva hälsa.  
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7.3 Etikdiskussion 

Under detta examensarbete har inga etiska problem uppstått. Författaren för examensarbetet 

har i enlighet med Codex (2017) sett till att arbetet är av god kvalitét och moraliskt 

acceptabelt, samtliga artiklar som användes har kritiskt granskats under hela arbetets gång. 

De valda artiklarna var granskade peer reviewed, där forskare med kunskap i vetenskaplig 

metodik granskat artiklarna samt att Friberg (2017) kvalitetsfrågor användes av författaren. 

Författaren för detta examensarbete har ej förvrängt resultaten i artiklarna och ej plagierat 

utan har analyserat texterna och med egna ord kommit fram till texten i detta arbete. 

Referenshantering enligt APA- manualen har gjorts, detta för att undvika plagiering. Alla 

artiklar i detta examensarbete är på engelska förutom en, författaren ansåg ej att det var svårt 

att förstå språket förutom att vissa ord kan ha en annan betydelse vid översättningen. För att 

öka tillförlitligheten i detta examensarbete har endast primärkällor använts då 

andrahandskällor kan ha gjort en omtolkning av det som primärkällan påvisar. I detta 

examensarbete har författaren försökt att ej tolka texter och artiklar utifrån den förförståelse 

som finns. Vid analys av artiklar som är skrivna på engelska till svenska finns det en risk för 

feltolkningar och missförstånd. Ett annat etiskt övervägande är att den data som finns i de 

valda artiklarna redan är tolkade av författarna när de analyserade datan. De citat som 

använts återgavs på originalspråket detta för att citatets innebörd skall stärkas samt att 

tillförlitligheten för detta arbete skall upprätthållas.   

7.4 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle vara att genom nya rön belysa de äldres upplevelser av 

flytt till särskilt boende. Vid sökning av artiklar till det valda ämnet fanns det restriktioner i 

nyare forskning som påvisade den äldres upplevelse av flytt från det egna hemmet till ett 

särskilt boende. Många av artiklarna som hittades var gjorda innan 2005 vilket idag är 12 år 

sedan. Det skulle behöva göras mer forskning på just hur den äldre upplever sin egen flytt 

och det som händer kring flytten från det egna hemmet. Tidigare forskning har påvisat hur 

den äldres anhöriga har upplevt den äldres flytt från det egna hemmet till särskilt boende. 

Även hur personalen på det särskilda boendet ser på de äldre som skall flytta in och hur de 

upplever sitt jobb i samband med att nya personer flyttar in. Inom forskning på anhöriga och 

vårdpersonals upplevelser finns relevant och uppdaterad forskning.  

8 SLUTSATS 

Det påvisades i resultatet att de äldre personerna upplevde sin flytt från det egna hemmet till 

särskilt boende på olika sätt. Vissa av de äldre ansåg sig själva som delaktiga i beslutet att 

flytta och andra såg det som något positivt när de anhöriga ville hjälpa till. Vissa såg även det 

som att de icke alls var med i beslutet utan att anhöriga hade skickat iväg dom utan att de 
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själva hade valt det. Något som var centralt i resultatet var att det tog tid för de äldre att 

acceptera denna övergång och beroende på om flytten var planerad eller ej så tog denna 

övergång mer eller mindre tid för dem att hantera. Att flytta från det egna hemmet, där de 

äldre känner en trygghet i det dem vet, till att flytta någonstans där vardagen är okänd. Detta 

var i början svårt för de äldre men med tiden övergick rädslorna till en trygghet. När de äldre 

insåg att de ej gick att klara sig själva hemma blev flytten till ett särskilt boende oundvikligt. 

En upplevelse av acceptans infann sig ändå, när det okända ej längre var okänt så kunde de 

äldre acceptera sin nya situation och uppleva hälsa i den nya vardagen. 
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samt att bli fysiskt begränsade. 

Medel 

Marshall, E & 
Mackenzie, L, 
2008, 
Australien 
 
 

Adjustment to 
residential care: 
The experience of 
newly 
admitted 
residents to hostel 
accommodation 
in Australia 
 

Syftet är att belysa 
hur nyinflyttade 
äldre personer ser 
på transitioner 

Fenomenologisk 
metod med 11 
semistrukturerade 
intervjuer 

Att den äldre personen skall få chanson att 
få terapi och att det är viktigt att acceptera 
den nya situationen för att kunna få en 
meningsfull sista tid 

Medel 



 

 

Nwe Winn, T,  
D’Souza, G &  
Sheenan, B 
2011, 
Storbrittanien 
 
 

Expectations and 
experience of 
moving to a care 
home: 
perceptions of 
older people with 
dementia. 

Syftet är att belysa 
personliga 
erfarenheter av 
flytten sett av 
personer med 
demens 

Kvalitativ metod, 
18 
semistrukturerade 
intervjuer 

Resultatet påvisar ett de äldre personerna 
upplevde både positive och negative 
aspekter av transitionen belystes. De äldre 
personerna menar att denna transition 
inte behöver vara deprimerande om man 
har människor som stöttar en. 

Hög 

Rossen, E-K., 
& Knafl K-A, 
2003, USA 
 

Older women´s 
response to 
residential 
relocation: 
description of 
transition styles 

Syftet är att 
beskriva hur 
omlokalisering, 
riskfaktorer eller 
hälsorelaterade 
konsekvenser i 
samband med 
kvinnors 
samhällsförflyttning 
i slutet av livet ser 
ut 

Kvalitativ metod, 
naturalistisk 
modell, 31 
intervjuer 

Färre än 50% av kvinnorna upplevde en 
hälsosam och lyckad övergång. Det är 
därför viktigt att identifiera faktorer som 
som kan hjälpa den äldre till en hälsosam 
övergång. 

Medel 



 

 

Svidén, G., 
Wikström, B., 
& Hjortsjö-
Norberg, M, 
2002, Sverige 
 

Elderly person´s 
reflections on 
relocating to 
living at sheltered 
housing 

Syftet är att 
analysera hur de 
äldre beskrev deras 
upplevelse av att 
flytta in på särskilt 
boende 

Fenomenologisk 
Kvalitativ metod 
59 deltagare (41 
kvinnor och 18 
män). 

Många av deltagarna kände att deras 
personligheter förändrades när de 
flyttade, från att ha varit självständig till 
att vara beroende av andra för att få hjälp 
och kände då att dem var en börda för 
personalen. 

Medel 

Walker, E., & 
McNamara, B, 
2013, 
Australien-
Nya Zeeland 
 

Relocation to 
retirement living: 
an occupational 
perspective on 
succesful 
transitions 

Syftet är att 
identifiera problem 
äldre står inför när 
de skall flytta in på 
särskilt boende  

Grundad 
kvalitativ metod, 
16 semi-
strukturerade 
intervjuer  

Att få ha kontroll över beslutet att flytta in 
på särskilt boende där fyra teman stack ut. 
Tiden då beslutet att flytta skulle tas, en ny 
början, kontinuitet och strategier för 
förändring. 

Hög 



 

 

Wilson, S-A, 
1997, USA 

The transition to 
nursing home life: 
a comparison of 
planned and 
unplanned 
admission 

Syftet är att belysa 
den äldre personens 
upplevelse av att 
flytta in på äldre 
boende genom 
planerad eller 
oplanerad flytt 

Grundad 
kvalitativ metod 
med 15 intervjuer 
(11 kvinnor och 4 
män). 

Resultatet påvisar att den äldre går 
igenom tre faser i transitionen, och hur 
bra och hur läge dem stannade i dessa 
faser berodde på om flytten var planerad 
eller oplanerad. För de äldre personer som 
hade en planerad flytt hamnade den äldre 
personen snabbare i den sista fasen i 
övergången 

Medel 

Yeboah, C, 
Bowers, B & 
Rolls, C, 2013, 
Australien 

Culturally and 
linguistically 
diverse older 
adults relocating 
to residential aged 
care 

Syftet är att belysa  
upplevelsen av 
övergången sett av 
äldre personer 
födda I andra 
länder med 
kulturella och 
språkliga olikheter 

Grundad 
kvalitativ metod 
med 20 intervjuer 

De äldre personerna I denna studie 
påvisade att den kulturella aspekten inte 
var så viktig I övergången förens de 
började diskutera nödvändiga faktorer 
tillsammans med den äldres anhöriga 

Medel  



 

 

BILAGA C- Granskningsfrågor 

Granskningsfrågor enligt Friberg (2017): 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Är syftet tydligt formulerat? 

5. Är metoden tydligt beskriven? 

6. Är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Är data analyserats på ett utförligt vis? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Är resultatet tydligt beskrivet? 

10. Har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Förs det några argument? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? 

14. Sker det en återkoppling till teoretiska antagande, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 
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