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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Andelen äldre personer ökar i Sverige vilket innebär att samhället står inför en 

stor utmaning i målsättningen att skapa en meningsfull livssituation för de äldre som bor på 

äldreboenden. Problemområde: Sjuksköterskans ansvarsområde omfattar generellt att 

bidra till hälsa och livskvalité för de äldre, men hur skapas detta på bästa sätt? För att ta reda 

på det har vi valt att undersöka äldres upplevelser av sin livssituation på äldreboenden. 

Syfte: Att beskriva äldres upplevelser av sin livssituation på äldreboenden. Metod: Genom 

en systematisk litteraturöversikt baserad på 13 kvalitativa studier har information samlats in 

via forskningsartiklar. Resultat: Det framkommer att de äldre upplever ensamhet på 

äldreboendet. Aspekter som självständighet och självbestämmande bidrar däremot till 

välmående och trivsel hos de äldre. Även vårdpersonalens bemötande och attityd spelar en 

avgörande roll för hur de äldre upplever sin livssituation på äldreboendet. Slutsats: Äldres 

upplevelser av livskvalitet påverkades av relationer, vårdarnas stöd både ur ett fysiskt och 

relationsmässigt perspektiv. Kvaliteten på relationen mellan vårdpersonalen och de äldre på 

boendet blir en mycket viktig aspekt för de äldres upplevelse av sin livssituation på 

äldreboendet. 

 

Nyckelord: hemkänsla, kvalitativ, litteraturöversikt, livskvalitet, äldreboende, äldre 
människor 

  



ABSTRACT 

Background: The proportion of elderly people is increasing in Sweden and given the 

demographic trend, more and more people will need a place in a retirement home in the 

future. The society faces a major challenge in the goal of creating a meaningful life situation 

for the elderly who live in a retirement home. Problem area: The nurse's area of responsibility 

generally includes contributing to health and quality of life for the elderly, but how do you 

create it in the best way? To find out, we have chosen to examine the elderly's experiences of 

their life situation in the elderly home. Purpose: To describe older people's experiences of 

their life situation in a retirement home. Method: Through a systematic review of literature 

based on exclusively 13 qualitative studies, information has been collected via research 

articles. Result: It appears that the elderly experience loneliness at the elderly home. 

Aspects such as independence and self-determination, on the other hand, contribute to the 

well-being and well-being of the elderly. The care staff's attitude and attitude also play a 

decisive role in how the elderly perceive their life situation in the elderly home. Conclusion: 

Elderly people's experiences of quality of life were influenced by different types of 

relationships, the support of the caregivers both from a physical and relational perspective. 

The quality of the relationship between the nursing staff and the elderly in the 

accommodation becomes a very important aspect for the elderly's experience of their life 

situation in the elderly home. 

Keywords: home feeling, literature review, older people, qualitative, quality of life, 
retirement homes,  
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1 INLEDNING 

År 2060 väntas var fjärde svensk vara i pensionsålder – och antalet personer som är över 80 

år har fördubblats jämfört med idag. Sveriges demografiska utveckling är inte unik, de flesta 

länder i Europa står inför en gemensam samhällsutmaning: vi går mot en 

befolkningsstruktur med allt fler äldre. Det innebär bland annat att allt färre 

förvärvsarbetande personer ska försörja och ta hand om en växande grupp äldre. Redan idag 

tycks det vara en stor utmaning för samhället givet de resurser som avsätts att skapa en 

värdig tillvaro för de äldre. Till år 2050 beräknas det enligt Socialstyrelsen (2016) en 

fördubbling av personer över 75 år befolkningsmässigt, vilket naturligt kommer att medföra 

ett högre tryck på socialtjänstens omsorg, både hemtjänst samt äldreboenden. Att antalet 

äldre ökar för med sig utmaningar i äldreomsorgen.  

  

I media kan det ibland läsas om äldre som far illa på äldreboenden, där berättelser om 

situationer som mest liknar förvaring skildras, samt om hjärtskärande ensamhet och torftig 

miljö i allmänhet. Vi har genom tidigare erfarenheter med äldre patienter inom vården 

förstått det att många äldre på äldreboenden upplever ensamhet, vilket orsakar dem ett 

lidande. Vi har på äldreboenden på nära håll sett hur den sociala situationen för 

människorna på boendet kan variera - vissa saknar sociala relationer helt medan andra har 

många nära anhöriga som regelbundet besöker dem. Vi har även sett hur vårdpersonalen 

ibland inte räcker till för de äldre, samt hur det kan förekomma negativa attityder bland 

personalen som starkt sårar de äldre. Vänder man sig till forskningen så nämner många 

vårdteoretiker just relationer som något väldigt viktigt för människans hälsa och 

välbefinnande. Relationer är något som finns i många olika former, men den vi har valt att 

rikta vårt fokus mot är vårdrelationen mellan vårdpersonal och patient det vill säga den 

äldre. Flera vårdteoretiker menar att relationer är grunden för naturlig vård då en god 

vårdrelation kan lindra mycket lidande. För att främja hälsa och minska lidandet hos de äldre 

människorna i vården behövs det ny forskning inom området kring hur de äldre upplever sin 

livssituation på äldreboenden. Vi har därför valt att skriva om äldres upplevelser av sin 

livssituation på äldreboende och vår förhoppning är att vårt examensarbete kan bidra till 

ökad kunskap och djupare förståelse för vad sjuksköterskor kan göra för att de äldre ska 

trivas bättre på äldreboendet. 

 

2 BAKGRUND  

I följande avsnitt definieras centrala begreppen för examensarbetet. Vidare presenteras 

tidigare forskning följt av vårdvetenskapligt perspektiv och den problemformulering som 

ligger till grund för examensarbetet.  
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2.1 Centrala begrepp 

Nedan beskrivs de centrala begrepp som används i examensarbetet. Äldre, äldreboende, 

fysiska funktionen och aktiviteter i det dagliga livet (ADL) samt vårdpersonal. 

 

2.1.1 Äldre 

I och med att människan lever allt längre förväntas befolkningen bli allt äldre i framtiden. 

Idag klassas enligt statistiska centralbyrån [SCB] (2015) var femte invånare till äldre men 

detta väntas öka markant kommande åren. Enligt världshälsoorganisationen [WHO] (2013) 

saknas det en standardiserad definition för vad begreppet äldre innebär. I i-länderna 

definieras människan som äldre då personen har nått pensionsåldern. I Sverige kan 

pensionsåldern vara något varierande, därför definieras ordet äldre som 65 år eller äldre. 

Detta för att det är den åldern som gäller för att ha rätt till garantipension i Sverige 

(Socialförsäkringsbalk, [SFS] (2010:110), 67 kap. 4 §).  

 

2.1.2 Äldreboende 

Socialstyrelsen är den förvaltningsmyndighet som kontrollerar och undersöker att 

äldreboenden följer de lagar och riktlinjer som fastställts. Olika äldreboenden som finns 

tillgängliga för äldre människor är seniorboende, servicehus och trygghetsboende, det vill 

säga att de äldre har tillgång till personal dygnet runt. Äldreomsorgen strävar efter att ha hög 

kvalitet, inflytande och trygghet. De äldre som bor på äldreboendet ska även behandlas med 

värdighet och respekt och få leva det liv som de själva önskar. En annan viktig sak är att det 

utformas ett stöd som går ihop med känslan av valfrihet (Socialstyrelsen, 2011). 

  

För att äldre ska få en plats på ett äldreboende måste den sökande ansöka hos 

biståndshandläggaren i den kommun där personen bor. Biståndshandläggaren gör en 

utredning om personen är berättigad att få komma till ett boende inom äldreomsorgen. 

Ibland kan personer under 65 år få plats på ett äldreboende om förutsättningarna är sådana 

att personen inte klarar av sin vardag på grund av olika funktionsnedsättningar. 

Biståndshandläggaren ställer frågor i form av hur det nuvarande boendet ser ut och hur den 

fysiska och psykiska hälsan är. Utredningen handlar om huruvida personen lider av 

sjukdomar såsom demens eller sjukdomar som påverkar kroppen mer fysiskt. Parkinson eller 

exempelvis demens är sjukdomar som kan orsaka svårigheter för de äldre att klara av sin 

vardag. Exempelvis kan dessa personer ha svårt att sköta sin hygien, påklädning eller andra 

sysslor som är en del av en funktionell tillvaro (Socialstyrelsen, 2011).  

  

 

2.1.3 Fysiska funktionen och ADL 

Enligt Socialstyrelsen (2014) står ADL för aktiviteter i det dagliga livet och är ett instrument 

som används för att göra en bedömning av behov av insats för individer med 

funktionshinder. Bedömningen görs oftast i individens hem innan beslut tas om flytt till ett 
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äldreboende. Faktorer som undersöks är om den äldre människan klarar sig självständigt vad 

gäller att utföra dagliga aktiviteter som att exempelvis borsta tänderna, handla, laga mat, 

påklädning samt planering av inköp. 

2.1.4 Vårdpersonal 

I detta examensarbete avses med begreppet vårdpersonal all personal, timanställda, vikarier, 

och fastanställd personal som deltar i det patientnära arbetet på äldreboendet i fråga. Olika 

kategorier av vårdpersonal, så som exempelvis sjuksjuksköterskor och undersköterskor, som 

arbetar på äldreboenden kommer inte att specificera. Anledningen till att personal från olika 

yrkesgrupper slås samman under en och samma övergripande beteckning är för att det inte 

har någon relevans för examensarbetet exakt vilken yrkeskategori personalen tillhör. Vårt 

fokus i examensarbetet är de äldres upplevelser. 

 

2.2 Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt beskrivs tidigare forskning. Där ingår flytten till ett äldreboende, 

vårdpersonalens betydelse på äldreboendet samt närståendes upplevelser som har sina äldre 

anhöriga på äldreboendet. 

2.2.1 Flytt till äldreboendet 

Åldrandet medför ofta funktionsnedsättningar, stelhet i muskler och leder samt ibland även 

sjukdomar hos den äldre människan. Många äldre vill flytta till ett äldreboende då de känner 

sig socialt isolerade i sina egna hem. Det framkommer att många äldre inte har några 

anhöriga som hjälper till med vardagssysslor samt att de även kan vara rädda för att ramla 

och göra sig illa hemma. En annan aspekt som framkommer och som även kan komma att 

påverkas är oron över om det kommer hemtjänst eller inte. Dessa faktorer gör att många 

äldre vill flytta till ett äldreboende, vilket nämns i en studie av Fraher och Coffey (2011). 

  

På äldreboenden kan det på ett och samma plan bo många äldre människor samtidigt, de 

äldre har egna lägenheter men oftast finns det bara en stor matsal som de äldre delar på 

gemensamt, enligt Svidén, Wikström och Hjortsjö-Norberg (2002). I en studie beskrivs det 

att de äldres mående på äldreboenden till stor del även kan bero på vad de har för utbildning, 

deras ekonomiska situation, sociala situationen med anhöriga som stöd. Hur mycket de 

själva klarar av att sköta sin ADL och hygien, om de är högutbildade, har haft en bra ekonomi 

och anhöriga som finns vid deras sida bidrar detta till en högre livskvalitet (Hellström, 

Andersson & Hallberg, 2004). 

  

Forskning påvisar att äldre är mer undernärda på ett äldreboende än de i egna hem. I en 

studie beskrivs det att äldre förknippas med nedsatt funktionell och kognitiv förmåga på 

äldreboenden, med andra ord att de flesta äldre inte kan äta maten själva utan behöver hjälp 

från vårdpersonalen (Fagerström, Palmqvist, Carlsson & Hellström, 2011). De äldre som bor 

hemma har ett mer normalt body massindex (BMI), det vill säga mellan 18,5 och 24,9 i BMI 

än de äldre som bor på ett särskilt boende då dessa ofta har större nedsatt funktionell och 
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kognitiv förmåga (Fagerström et al., 2011). BMI är en officiell måttenhet för under, - normal, 

- och övervikt (Kark & Rasmussen, 2005). 

 

2.2.2 Vårdpersonal på äldreboenden 

Hur livet blir efter att den äldre har flyttat till ett äldreboende kan bero på en hel del olika 

faktorer, exempel på faktorerna kan bland annat vara hur bra förmåga den äldre har att 

anpassa sig till ny miljö, livssituation samt hur vårdgivarens förmåga till empati och tålamod 

är. Detta kan vara faktorer som kan ha en betydande roll för de äldre på äldreboendet enligt 

en studie av Sainio och Hansebo (2008). Här är det vårdpersonalens kunskap om de äldre 

människors bekymmer som spelar in. Förhållandet mellan de äldre på äldreboendet och 

vårdpersonalen innebär enligt Nakrem, Guttormsen-Vinsnes och Seim (2011) långsiktigt 

engagemang och ett ömsesidigt förhållande på en personlig nivå. 

  

I en studie framkommer det att vårdpersonalen på äldreboendet gör så gott de kan för att det 

på äldreboendet ska bli en så hemlik miljö som möjligt (Johnson & Bibbo, 2014). Det har 

visat sig att vårdpersonalen på äldreboenden fokuserar på de äldres aktiviteter i det dagliga 

livet (ADL) och kognition än den äldres sociala behov och klagomål på deras hälsa (Karlsson, 

Edberg & Hallberg, 2010). Det framkommer att livskvaliteten för de äldre på äldreboenden 

kan förbättras om vårdpersonalen har mer kunskap och empati (Karlsson et al., 2010). 

Vårdpersonalen på äldreboenden kan ha en betydande roll för de äldre vad gäller att kunna 

hålla sig aktiva om dagarna (Lee, Simpson & Froggatt, 2013).  

 

2.2.3 Närståendes erfarenheter 

Närstående fyller en viktig funktion i de äldres liv då de exempelvis kan hjälpa de äldre med 

att fatta viktiga beslut, ge information till vårdpersonalen gällande de äldres fortsatta vård på 

äldreboendet (Fraher & Coffey, 2011). I en studie framkommer det att bortgång och förlust av 

partner hos den äldre människan kan leda till att sociala nätverket hos den äldre människan 

kan försämras (Nygren & Lundman, 2009). Många av de närstående som besökte sina 

anhöriga på äldreboendet kände att deras besök uppskattades och att dem och andra 

anhöriga var välkomna till äldreboendet. Detta för att vårdpersonalen bjöd in närstående 

genom att bjuda på fika när de träffade sina anhöriga. Närstående var mycket tacksamma då 

de uppmuntrades av vårdpersonalen till att besöka sina anhöriga på äldreboendet, detta 

gjorde att de gärna ville komma på besök flera gånger (Nakrem et al., 2011). 

 

2.3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras vårdteoretikern Katie Erikssons teorier om hälsa, lidande, 

vårdande och vårdrelation. Anledningen till att Eriksson valdes var för att hennes teorier 

lidande är relevant till äldre på äldreboenden som kan komma att utsättas för lidande om 

deras behov och begär inte tillgodoses. 
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2.3.1 Vårdande och vårdrelation 

“Att vårda är att hela” (Eriksson, 2000a, s. 11). Syftet med själva vårdandet enligt 

vårdteoretikern är att uppnå ett tillstånd av tillit och tillfredsställelse, kroppsligt och andligt 

välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra hälsoprocesserna. 

Människan är en helig varelse och denna helighet kan bestå utav en helhet av kropp, själ och 

ande. Därför bör vårdandet av patienten byggas på en helhetssyn av hela människan och inte 

enbart på sjukdom menar vårdteoretikern. För att människan ska bli hel behöver hennes 

kroppsliga, andliga och själsliga begär i första hand tillfredsställas. Människan känner begär 

efter liv och efter kärlek, då begäret efter liv innebär en strävan efter att vara fysiskt 

fungerande. Det begär människan känner efter kärlek innebär den önskan som finns efter att 

som person vara älskad och betyda något för någon, samt att känna delaktighet och 

tillhörighet med andra. Vården delas upp i tre kategorier, naturlig vård, grundvård samt 

specialvård (Eriksson, 1988). I den naturliga vården behöver människans olika begär 

tillfredsställas, oftast är gemenskap och vänskap grunden för att den naturliga vården ska 

fungera. I den kategori som handlar om grundvård behöver vårdpersonalen stötta och hjälpa 

patienten med det som patienten själv inte klarar av. Detta kan exempelvis vara det sociala, 

känslomässiga och biologiska. Ibland är grundvården inte tillräckligt för patienten, då behövs 

specialvård vilket innebär en vård av mer komplicerad form som oftast är tillfällig. 

Vårdpersonalen behöver nödvändigtvis ta del av patientens behov, begär och problem för att 

kunna vårda. Detta är något som Eriksson (1988) beskriver vara kärnan i vårdandet. 

Vårdrelationen mellan patient och vårdpersonal är något som inte får tvingas fram då det 

istället kan ge motsatt effekt och hämma hälsoprocessen. Vårdrelationen ska istället byggas 

på ömsesidighet från båda parter. Oberoende av vårdtiden är det viktigt att i så stor 

utsträckning som möjligt se till att det är samma vårdpersonal till samma patient. Detta för 

att öka förutsättningarna för att skapa en trygg relation med patienten. En vårdande relation 

är då patienten tillåts ha självbestämmande vilket innebär att vårdpersonalen aldrig får 

utnyttja sin makt till att på något sätt köra över patienten och ta ifrån patienten rätten att 

bestämma över sitt liv, sin kropp och sin vardag menar Eriksson (1994). 

 

2.3.2 Hälsa  

Ordet hälsa beskrivs av Eriksson (2000b) som något subjektivt och som kan upplevas på 

olika sätt av olika individer och som inte alla gånger behöver betyda frånvaro av sjukdom. 

Hälsa kan vara olika saker för olika människor. Hälsa är alltså en helhetskänsla som inte går 

att mäta, det är en helhetskänsla av välbefinnande och friskhet av kropp, själ och ande 

(Eriksson, 1988). Hälsa är ett tillstånd där människan kan vara både frisk och sjuk. Eriksson 

(1985) menar att hälsan ses utifrån hälsans dimensioner. Enligt hälsans dimensioner kan 

äldre ha ett subjektivt sätt att uppleva känslan av hälsa, människan kan trots sjukdom ha 

upplevelser av ett välbefinnande. Det finns även ett objektivt sätt, vilket innebär en motsats 

till det subjektiva. Det handlar då om att sjukdomen är ohälsa och att välbefinnandet blir en 

frånvaro, trots detta kan patienten uppleva friskhet. Hälsans dimensioner utgår från ett 

objektivt mått på sjukdomen och människors självupplevda välbefinnande, det vill säga att 

människan kan uppleva hälsa trots sjukdom (Eriksson, 1985). Vare sig människan har ett 

funktionshinder eller en sjukdom så är välbefinnande ett tillstånd där individen upplever 

äger sin egen hälsa (Eriksson, 1993). Hälsan är något som följer människan genom hela livet, 

från födseln till döden. Hälsan kan inte bedömas efter olika faktorer som kulturella, 
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miljömässiga och samhälleliga. Det går inte att säga att en människa har en social hälsa men 

däremot så kan sociala faktorer påverka hälsan (Eriksson, 2014). 

 

2.3.3 Lidande  

Eriksson (2015) beskriver lidandet som en del av att leva på denna jord. Att lidande är en 

kamp mellan det goda och det onda, har ingen större mening. Då människan går igenom 

lidande kan det göra att människan kommer till en försoning och finner en mening med 

lidandet. Eriksson (1994) beskriver lidandet som ett drama med tre akter i, då den första 

akten handlar om bekräftelse av lidandet. Den lidande patienten ska erkänna lidandet. I den 

andra akten ska patienten vara i lidandet, vilket innebär att patienten ska låta sig lida samt få 

utlopp för sina känslor, den tredje och sista akten innebära att patienten försonas med 

lidandet, detta ställer även krav på vårdpersonalen som ska ge utrymme för och tillåta 

patienten att lida. Viktigt är att patienten ges möjlighet att komma i kontakt med sina känslor 

och på så vis kunna öppna upp sig för att slutligen kunna bearbeta lidandet. Lidandet delas 

upp i tre former då den första formen är sjukdomslidande, det vill säga lidande till följd av 

sjukdomen, behandling eller symtom. Vanligaste fenomenet är kroppslig smärta. Samt så kan 

människan även drabbas av ett själsligt och andligt lidande som i sin tur gör att människan 

känner förnedring, skuld och skam enligt Eriksson (2015). Den andra formen är livslidande 

vilket innebär den lidande som omständigheterna skapar, exempel på detta är ensamhet som 

främst många äldre drabbas av. Eriksson (2015) menar att drabbas av en sjukdom som gör 

att människan inte klarar av att utföra vardagliga aktiviteter är något som berör livslidande 

och människans livssituation. Den sista formen är vårdlidande vilket innebär att den lidande 

patienten får lida på grund av otillräcklig eller felaktig vård av vårdpersonal. Detta kan leda 

till att patienten känner att dennes värdighet kränkts, att det blir en maktutövning från 

vårdpersonalen samt att vården uteblir (Eriksson, 2015). Oftast uppstår vårdlidande 

omedvetet och utan avsikt, anledningen brukar vara bristande kunskap. Vårdpersonalen bör 

därför vara lyhörd inför patienten, se till att bevara patientens integritet samt inte kränka 

patientens värdighet (Eriksson, 2015). 

2.3.4 Problemformulering 

Att som äldre behöva flytta från sitt eget hem kan bero på att den äldre kan ha fysiska eller 

psykiska sjukdomar som innebär att den äldre är i behov av mycket hjälp för att klara sig. För 

att det individuella vårdbehovet ska tillgodoses på bästa möjliga sätt behöver den äldre 

ibland flytta till ett äldreboende där vårdpersonal finns tillgängligt dygnet runt. På 

äldreboendet står den äldre människan inför att skapa sig ett nytt liv och blir ur ett 

psykosocialt perspektiv mer eller mindre beroende av vårdpersonalen. Åldrandet kan hos den 

unika individen förutom det fysiska lidandet i samband med det naturliga åldrandet, även 

föra med sig förlust av den sociala gemenskap som individen en gång hade.  

 

De fysiska funktionsnedsättningarna som de äldre med tiden har påverkats av kan leda till 

sjukdomslidande. Den förändrade livssituationen kan leda till ensamhet och att inte kunna 

klara sig självständigt är något som i sin tur kan leda till livslidande. Gemenskap och en god 

och vårdande vårdrelation kan både främja hälsa och lindra lidande beskriver Eriksson. 

Vårdpersonalen på ett äldreboende har ett brett ansvarsområde om de äldres omvårdnad, 

men även om de äldres livskvalitet och välbefinnande. Vikten att uppmärksamma de äldres 
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upplevelser av sin livssituation på äldreboenden är stor. Detta för att framförallt 

vårdpersonalen ska få djupare kunskaper inom området och därmed kunna bemöta de äldre 

på ett bättre sätt. Djupare förståelse för de äldres upplevelser gör även att sjuksköterskan kan 

handleda resterande omvårdnadspersonal på bästa sätt. Det som också behöver lyftas fram är 

vad som kan göras för att underlätta anpassningen för de äldre i det nya boendet. Då de äldre 

på äldreboenden är beroende av vårdpersonalen och hela deras livssituation har förändrats 

vid flytten, så är det mycket viktigt för vårdpersonalen att förstå de äldres upplevelser av sin 

livssituation på äldreboendet och att detta lyfts fram och uppmärksammas. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva äldres upplevelser av sin livssituation på äldreboenden. 

4 METOD 

Detta examensarbete utgör en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats utförd enligt 

Evans (2002). En systematisk litteraturöversikt innebär att sammanställa och värdera 

resultat från tidigare forskning inom det valda området. Den kvalitativa ansatsen, som 

har som mål att öka förståelsen av fenomen som handlar om beskrivning av individers 

erfarenheter och upplevelser, passar vårt examensarbete väl eftersom examensarbetets syfte 

var att beskriva äldres upplevelser av sin livssituation på äldreboenden. Samtliga steg som 

innebär genomförandet av examensarbetet måste redovisas så att läsaren på egen hand ska 

kunna avgöra tillförlitligheten i studien. Resultaten av studier som använts till detta 

examensarbete är även en överblick på den kunskapsnivå som finns. Resultaten på de 

använda studierna har sammanfattats med egna ord och använts som stöd för detta 

examensarbete (Polit & Beck, 2012). 

4.1 Design 

Designen i detta examensarbete är av kvalitativ ansats och analysmetoden som har valts är en 

systematisk litteraturstudie enligt (Evans, 2002). En litteraturstudie innehåller kvalitativa 

artiklar som sökts fram systematiskt, granskats kritiskt och sedan sammanställts utefter 

ämne och problemområde (Evans, 2002). Urvalet av artiklar skedde stegvis under 

sökningen. Först skedde ett urval som var baserat på titel samt abstract, då dessa verkade 

intressanta för syftet i examensarbetet granskades de i sin helhet. Artiklar innehållande 

resultat med material av intresse för examensarbetets syfte inkluderades i urvalet. 

Sammanlagt har 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserats och använts till detta 

examensarbete. Metoden har enligt Evans (2002) utförts i fyra steg då första steget är att 

hitta artiklar som är vetenskapliga och som faller in i inklusionskriterierna samt i syftet till 
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examensarbetet. Steg nummer två är att läsa om artiklarna mer än en gång för att säkra att 

nyckel fynden är relevanta och svarar an på syftet. Steg tre innebär att skapa teman och 

subteman utifrån likheter och skillnader i nyckelfynden. Det fjärde och sista steget innebär 

att en beskrivning av fenomenet utformas där varje enskilt tema noteras med 

sammankoppling till originaltexten. Denna metod ansågs lämplig för detta examensarbetet 

då de valda artiklarna redan består av analyserat material, då användning av redan 

analyserat material kan vara till en styrka då det insamlade materialet blir mer omfattande 

och inkluderar flera personers upplevelser vilket detta skapar större trovärdighet i denna 

studie. Enligt Friberg (2012) är syftet med en kvalitativ ansats att få utökad kunskap och 

förståelse av individens livssituation vilket innefattar erfarenheter, upplevelser samt 

förväntningar och behov hos individen.  

4.1.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen till detta examensarbete genomfördes med hjälp av databaserna CINAHL 

Plus och PubMed. Sökorden som har använts är Special accommodation, nursing home, 

elderly moving, geriatric nursing, moving experiences, older people relocation, dessa för att 

få fram de mest relevanta artiklarna. Med hjälp av svensk MeSH kunde sökorden 

kontrolleras. Vid sökningen användes boolesk sökteknik, vilket innebar att operatorer såsom 

AND och OR användes för att både begränsa och bredda sökningarna, se bilaga A (Karolinska 

institutet, 2013). Sökningen årtals begränsades från år 2007–2018 för att få fram tillräckligt 

många artiklar som är relevanta för det valda området. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara Peer-Reviewed, vilket innebär att artiklarna har genomgått en 

sakkunnig granskning av forskare enligt Polit och Beck (2012). Vid val av artikel lästes först 

titel, sedan abstrakt, om dessa upplevdes vara relevant utifrån syftet lästes resten av artikeln. 

Exklusionskriterierna var de artiklar som inte fokuserade på huvudområdet, det vill säga det 

som inte beskrev de äldres upplevelser av sin livssituation hos de äldre på äldreboende, utan 

berörde mer särskilda sjukdomar såsom exempelvis Parkinson som orsakat fysiska 

funktionsnedsättningar, eller demens som orsakat psykiska funktionsnedsättningar hos de 

äldre. Artiklar med kvantitativ ansats valdes bort på grund av att den valda analysmetoden 

endast tillåter artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna som valdes till detta examensarbetet 

återfinns i bilaga A. För att avgöra om de valda vetenskapliga artiklarna höll tillräcklig hög 

kvalitet för att tas med i resultatet till examensarbetet gjordes en kvalitetsgranskning 

(Friberg, 2012). Kvalitetsgransknings frågorna finns i bilaga C, där en översikt på samtliga 14 

frågor finns. Vad som avgjorde om artiklarna erhöll hög, medel eller låg kvalitet var antalet 

poäng som artikeln fick. Totalpoäng mellan 1–7 motsvarade låg kvalitet, totalpoäng mellan 

8–11 motsvarade medel kvalitet och totalpoäng mellan 12–14 motsvarade hög kvalitet. 

Resultatet från kvalitetsfrågorna återfinns i bilaga D. 

4.1.2 Analys och genomförande 

Metoden beskrivs enligt Evans (2002) och har utgått från de fyra stegen, då det första steget 

innebar att söka relevanta vetenskapliga artiklar som besvarade syftet för examensarbetet. 

För att nyckelfynden skulle kunna identifieras och plockas ut från artiklarnas resultat lästes 

de om flertalet gånger. På så vis skapades en uppfattning om vad de vetenskapliga artiklarna 

handlade om. De delar i vetenskapliga artiklarna som besvarade syftet i examensarbetet, det 

vill säga nyckelfynden, markerades och sammanfattades. Sedan diskuterades nyckelfynden 
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för att skapa en ännu djupare förståelse av innehållet. Det tredje steget i analysarbetet, som 

innebar att skapa teman och subteman, utfördes genom att ställa samman artiklarna för att 

sedan identifiera likheter och skillnader i nyckelfynden. Detta gjordes med minimal tolkning, 

här arbetade dessutom författarna till examensarbetet parallellt med varandra för att minska 

risken för misstolkningar ytterligare. Efter att likheter och skillnader hade identifierats, 

skapades två teman och fyra subteman baserat på likheter och skillnader i nyckelfynden. 

Nyckelfynden som hittades fick gemensamma färger beroende på vilket subtema de tillhörde. 

Vidare lästes varje subtema grundligt för att sedan tilldelas ett tema. I det fjärde och sista 

steget sammanställdes en beskrivning av fenomenet genom att de teman och subteman som 

uppstått kunde härledas tillbaka till originaltexten i artiklarna. Under varje tema och 

subtema i innehållet gjordes refereringar till originalmaterialet, för att stärka och få en 

överblick över originaltextens beskrivning, och på så vis lyfta fram innehållet i artiklarna. 

Analysen genomfördes med en induktiv syn enligt Polit och Beck (2012). Med detta menas att 

det insamlade materialet läses och analyseras utifrån en icke förutbestämd hypotes. Allt 

material har analyserats öppet och med minimal förförståelse. 

 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

Nyckelfynd Teman Subteman 

The caregiving relationship 

in the care of old age and 

further portray it as an 

active interaction and 

cooperation between the 

caregiver and the care 

receiver. As the level of care 

increases and becomes 

more sophisticated, the need 

for such interdependency 

grows (Shin., 2015, s.119).  

Relationens betydelse Att ha en god relation till 

sina anhöriga och andra 

äldre 

Att möta vårdpersonal  

Being seen as the person 

one is strengthens the 

experiences of value and a 

dignified life. To the 

participants it was 

important to stand up as 

themselves and tell the 

nurses what they wanted or 

did not want to do in daily 

life (Höy et al., 2016, s.94). 

Att som äldre få bevara sitt 

självbestämmande 

 

Att göra något meningsfullt  

Att bli lyssnad till 

 



10 

4.2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) spelar etiska överväganden och riktlinjer en betydande roll för 

kvalitén i forskningsarbetet. Det har ett ansvar även mot de människor som forskningen kan 

påverka indirekt. Forskaren ska tala sanning och inte stjäla forskningsresultat, det vill säga 

plagiera av andra eller bedriva forskning som kan orsaka skada på människor, djur eller 

miljö. Då detta examensarbete utgår från bearbetat material behövs inget tillstånd från etisk 

nämnd. Artiklarna som använts är Peer-reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

vilket innebära enligt Vetenskapsrådet (2017) att artiklarna har genomgått en 

granskningsprocess av forskare inom samma ämnesområde. För att undvika missförstånd på 

grund av språk, då de vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska, så har ordböcker 

använts för att översätta. Referenshanteringen i detta examensarbete sker enligt American 

Psychological Associations manual (APA), detta för att hänvisa till rätt ursprungskälla samt 

för att följa lagen om litterära verk och även för respekt till författaren. CODEX (2015) med 

riktlinjer för forskningsetik innebär att forskaren själv har ansvaret att forskningen är 

moraliskt acceptabel, av god kvalitet samt enligt de tre grundprinciperna. Den första 

grundprincipen innebär att all forskning som utförs på människor ska överensstämma med 

vetenskaplig praxis samt att forskaren själv ska vara väl insatt i den vetenskapliga litteraturen 

som rör forskningsområdet. Den andra grundprincipen innebär att forskaren ska följa de 

regler och anvisningar som finns på lokal och nationell nivå. Den tredje och sista 

grundprincipen innebär att forskaren ska använda sig av sin yrkesetiska CODEX enligt 

CODEX (2015). För att undvika den egna förförståelsens inflytande har det i detta 

examensarbete eftersträvats ett objektivt förhållningssätt vid tolkning och presentation av 

datamaterial. 

5 RESULTAT 

Utifrån de analyserade studierna framträdde två teman, samt två subteman utifrån 

respektive tema (tabell 1).  

 

 
Tabell 1: Tema och Subtema 
 

Tema Subtema 

 

Relationens betydelse 

 

 

 Att som äldre få bevara sitt 

självbestämmande 

- Att ha god relation till sina anhöriga 

och andra äldre 

- Att möta vårdpersonal 

  

- Att göra något meningsfullt  

- Att bli lyssnad till  
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5.1 Relationens betydelse 

Hur de äldre på äldreboenden trivdes visade sig vara ett komplext begrepp där relationen 

med nära anhöriga och relationen med vårdpersonalen på äldreboendet visades spela en 

betydande roll för de äldre. Då de äldre på äldreboenden ibland upplevde saknaden av nära 

relationer kom vårdpersonalen att spela en viktig roll för de äldre. Vårdpersonalen var viktiga 

både som en relation i sig samt även som en länk till andra sociala relationer för den äldre. 

 

5.1.1 Att ha god relation till sina anhöriga och andra äldre 

Vad som visade sig vara en gemensam upplevelse för de äldre på äldreboenden var känslan 

av social isolering och ensamhet (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2007; Coughlan & 

Ward, 2007; Hwang, Hsieh & Wang, 2012; Höy, et al. 2016; Koskenniemi, Leino-Kilpi & 

Suhonen, 2015; Rinnan et al., 2018; Schenk, Meyer, Behr, Kuhlmey, Holzhausen, 2013; Teka, 

& Adamek, 2014; Vaismoradi, Wang, Turunen & Bondas, 2016). De äldre diskuterade tre 

typer av relationer som de ansåg var viktiga i deras liv och som gav livet en mening på 

äldreboendet. Långsiktiga relationer med familj, nära relationer med vänner samt relationer 

som bildades med andra äldre på äldreboendet och vårdpersonal. Dock ansåg de äldre att 

relationen med familj och nära anhöriga var allra viktigast då det kom till upplevelsen av 

ensamhet (Guzman et al., 2012; Rinnan et al., 2018; Schenk et al., 2013).  

 

Goda relationer med familj och nära vänner visade sig ha väldigt stor betydelse för de äldres 

trivsel på äldreboendet (Andersson et al., 2007; Coughlan & Ward; 2007; Rinnan et al., 2018; 

Teka och Adamek, 2014). Många äldre kände ofta en längtan efter att få besök av sina barn, 

barnbarn eller andra nära anhöriga. Då de äldre fick besök av sina nära och kära skapades en 

känsla av gemenskap och samhörighet hos de äldre samt att de då upplevde att de kunde 

acceptera situationen som den var, nämligen att äldreboendet var deras hem för resten av 

livet vilket många äldre i början hade svårt att acceptera (Rinnan et al., 2018; Shin, 2015). I 

det initiala skedet trodde de äldre att de skulle bli hämtade av sina barn och när barnen inte 

kom för att hämta hem dem, eller besökte dem, skapade detta en känsla av bitterhet, 

övergivenhet och sorg hos de äldre. Det många äldre på äldreboendet då försökte göra var att 

glömma sorgen genom att hålla sig sysselsatta. De äldre berättade om hur deras liv blev efter 

flytten till äldreboendet och om hur de kände längtan till att återförenas med sina familjer. 

De äldre fann helt enkelt styrka i att vara tillsammans med sina familjer och många erkände 

även att familjen var deras enda lycka och hopp i livet. Många äldre uttryckte även en längtan 

till att fly denna obekanta miljö på äldreboendet och istället återförenas med sina gamla liv 

som definierades med frihet (Guzman et al., 2012; Rinnan et al., 2018; Shin, 2015). En äldre 

på ett äldreboende uttryckte sig om ensamhet samt vad som lindrar ensamheten; 

  
The only thing I can do to forget how lonely I am is to help out with the chores here in 

the nursing home, like cleaning and washing the dishes. I keep myself busy in the 

kitchen. I cook. I let it out through work; I don’t want to stop working. Sometimes, I just 

sleep all my problems away. (Guzman et al., 2012, p.895) 

  

 
Vad de äldre också visade missnöje över på äldreboendet var att vänner och nya relationer 

var svårare att skapa än de från början trodde. Innan flytten till äldreboendet trodde många 

äldre inte att det skulle bli svårt att få vänner på äldreboendet då det på äldreboendet skulle 
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finnas många andra där med liknande situation som de själva. Men det visade sig vara 

motsatsen. Det var svårt att inleda relationer med de andra äldre på äldreboendet samt även 

med vårdpersonalen då vårdpersonalen oftast var upptagna och stressade och de andra äldre 

ibland svårt sjuka och sängliggande eller hade andra psykiska sjukdomar. Detta gjorde att det 

blev svårt att inleda nya relationer på äldreboendet, vilket gjorde livet på äldreboendet 

ensamt för de äldre (Höy et al., 2016; Schenk et al., 2013). En äldre på ett äldreboende 

uttryckte sig om sin ensamhet och svårigheten med att skapa nya relationer på äldreboendet; 

  
I don’t think it’s possible to have a meaningful life when you grow older. Firstly, it is 

very difficult to make new friends. I think that most people who move to a nursing 

home hope that they will meet someone that they can relate to and socialize with, but it 

doesn't happen because we are so different, and most of the resident cannot speak at all. 

(Höy et al., 2016, p.95) 

  

  
En äldre på äldreboendet beskrev att allt var bra på boendet men att samhörigheten med 

andra på äldreboendet inte fungerade, vilket gjorde att livet på äldreboendet blev ensamt; 

  
Well, you know, it was, um, I had to get used to it at first, but for the simple reason that 

I was, I was 100% certain that I wasn't going to stay there. That was quite clear to me 

from the start. Everything was fine. The carers were good, the food was good. But it just 

didn't get on the people there. It was you know, it was like a wall. Yes. There was just no, 

no connection among the residents, and so I said to myself, the first opportunity I get, 

I`m getting out of here. (Schenk et al., 2013, p.2933) 

  

  
En trygghet i de äldres vardag var tron på Gud som de dagligen bad till. I ensamhetens värsta 

stunder vände sig de äldre på äldreboendet till Gud som de ansåg gav hopp om livet och 

styrka i vardagen. Då de äldre blev sjuka eller deprimerade, hjälpte deras religion och den 

starka tro de kände inför Gud dem att återfå hälsa (Guzman et al., 2012; Teka, & Adamek, 

2014). Utan tron på Gud hade livet för många äldre blivit mycket ensamt på äldreboendet 

(Guzman et al., 2012; Shin, 2015; Teka, & Adamek, 2014).  

 

 

5.1.2  Att möta vårdpersonal 

Den äldres upplevelse om kampen att hantera känslan av att bli lämnad i kombination med 

de fysiologiska och psykosociala svårigheterna som har följt med den stora förändringen i 

levnadsmiljön vid flytt till ett äldreboende, kräver en ökad omsorg och förståelse av den äldre 

individen. De äldre önskade att vårdpersonalen hade mer tid till dem. De äldre upplevde 

vårdpersonalen som för det mesta upptagna och stressade, vilket gjorde att de sällan hade tid 

till att sätta sig ned en stund med de äldre och bara umgås och prata (Coughlan & Ward, 

2007; Falk, Wijk, Persson, & Falk, 2013; Hwang et al., 2013; Höy et al., 2016; Koskenniemi et 

al., 2015; Tuominen et al., 2016; Teka & Adamek, 2014; Vaismoradi et al., 2016). Vad de äldre 

även önskade var att vårdpersonalen skulle ha ett bättre bemötande till dem. De äldre 

upplevde vårdpersonalen som en stor trygghet och uppskattade deras existens enormt, men 

ibland hade vårdpersonalen ett bemötande som påverkade de äldres upplevelser och 

livskvalitet på äldreboendet till det sämre (Coughlan & Ward, 2007; Falk et al., 2013; Hwang 
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et al., 2013; Höy et al., 2016; Koskenniemi et al., 2015; Teka, & Adamek, 2014; Tuominen et 

al., 2016; Vaismoradi et al., 2016). Hjälp med de dagliga aktiviteterna såsom att äta, dricka, 

gå på toaletten, duscha, städa och att nå saker var de mest förekommande citerade behoven 

på äldreboendet, dock hände det ofta att de äldre övervägde att begära hjälp. Istället sänkte 

de äldre sina förväntningar och väntade passivt på hjälp för att de inte ville riskera att 

vårdpersonalen skulle uppleva de äldre som krävande och jobbiga då de äldre var så pass 

beroende av vårdpersonalen (Andersson et al., 2007; Hwang et al., 2013; Koskenniemi et al., 

2015; Tuominen et al., 2016; Vaismoradi et al., 2016).  

 

I do not intend to give the staff a hard time. I wish the staff would speak softly to me 

instead of yelling at me or pretending not to hear my voice…. Caring is helping me deal 

with my uncomfortable body…. I prefer to get help without asking for it…. I fear being 

abused someday. (Hwang et al., 2013, p.698) 

 

De äldre beskrev vårdpersonalen som lata och ointresserade. De äldre menade att lathet och 

ointresse var ett stort hinder för att få en bra omvårdnad (Andersson et al., 2007; Hwang et 

al., 2013; Höy et al., 2016; Rinnan et al., 2018; Tuominen et al., 2016). Detta bidrog i sin tur 

till minskad livskvalitet och resulterade i att de äldre kände behov av att göra sig ödmjuka 

och tillmötesgående inför vårdpersonalen för att kunna få sin vilja igenom då det kunde gälla 

en så självklar sak som att få hjälp med att komma till toaletten. De äldre var tvungna att 

ringa på klockan flertalet gånger innan vårdpersonalen dök upp och ibland var det redan 

försent då toalettbesöken redan hade hunnit göras i sängen. De äldre på äldreboendet 

berättade att de inte hade särskilt mycket att säga till om då det exempelvis gällde när och 

hur duschen skulle ske eller vilken tid de skulle stiga upp på morgonen, sådant bestämdes av 

sjuksköterskan eller annan vårdpersonal och de äldre hade då inte så mycket att säga till om 

(Andersson et al., 2007; Hwang et al., 2013; Höy et al., 2016; Rinnan et al., 2018; Tuominen 

et al., 2016). Annat som inte gick att på något sätt att påverka enligt de äldre på äldreboendet 

var måltidernas frekvens, storlek, smak och kvalitet. De äldre beskrev att de i allmänhet hade 

väldigt lite att säga till om då det gällde sådant som redan var bestämt och hade funnits som 

rutin på avdelningen sedan länge, vilket var som en bov mot deras fria vilja (Tuominen et al., 

2016). Något som spelade en avgörande roll för upplevelsen av sin livssituation på ett 

äldreboende var enligt de äldre själva just den fria viljan, med detta menas att de äldre skulle 

få bestämma och styra över sina egna liv på äldreboendet precis som de äldre gjorde då de 

bodde i sina egna hem (Rinnan et al., 2018; Tuominen et al., 2016). En äldre på ett 

äldreboende berättade om hur viktigt det var att få ta egna beslut; 

 

I like the staff asking me what I wanted to eat…. I don’t like them comparing me with 

others and grumbling about me. Caring is not making rules to limit or restrain us. 

Otherwise, providing any more caring is useless. I like to make my own decisions, so the 

staff does not need to make decisions for me. (Hwang et al., 2013, p.699) 

 

 

En äldre på ett äldreboende beskrev att denna äldre vill ta det lugnt på äldre dagar istället för 

att sysselsättas med massa aktiviteter: 

  

Yes, I have tried to say what I don’t want. They have sometimes asked me into the 

kitchen, if I would like to make biscuits, but then I say no. I don’t want to sit and knead 

dough, and I don’t like baking any more. I don’t want to be involved in that kind of 

activities anymore, and I want my retirement to be obligation-free. I have worked for so 
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many years for my family, and now I don’t want to do it anymore. (Höy et al., 2016, 

p.94) 

 

 

Många äldre belyste vikten av motiverade och kompetent vårdpersonal (Andersson et al., 

2007; Koskenniemi et al., 2015; Vaismoradi et al., 2016). Vad som utmärkte vårdpersonalen 

från varandra var just deras grad av motivation berättade de äldre på äldreboendet. De äldre 

beskrev att skillnaden mellan en motiverad och en omotiverad sjuksköterska är både stor och 

tydlig. De motiverade sjuksköterskorna beskrevs som väldigt positiva och hjälpsamma, de 

äldre uppgav att dessa sjuksköterskor även vid möten med de äldre uttryckte tillfredsställelse 

med jobbet och att arbeta med äldre människor. De äldre beskrev även vikten av att 

sjuksköterskan ska trivas i sin roll och på sitt jobb med äldre människor om det är det som 

personen har valt att arbeta med (Coughlan & Ward, 2007; Koskenniemi et al., 2015).  

 

De äldre på äldreboenden såg även många fördelar med att bo på äldreboendet, detta främst 

tack vare vårdpersonalen på äldreboendet. De äldre såg det som en plats som gjorde dem 

trygga, en plats där de kunde lita på stöd och skydd. De fick exempelvis mycket service och 

kände tryggheten med att ha vårdpersonal som var tillgängliga dygnet runt (Andersson et al., 

2007; Höy et al., 2016; Schenk et al., 2013; Tuominen et al., 2016; Vaismoradi et al., 2016).  

De äldres förmåga att acceptera åldrandets negativa aspekter och att kunna acceptera livet 

som det är spelar en betydande roll för hur de äldre upplever sin livssituation på 

äldreboendet (Rinnan et al., 2018; Shin, 2015). Många äldre på äldreboendet lärde sig med 

tiden att acceptera att livet nu hade blivit annorlunda vilket gjorde att de sänkte sina 

förväntningar och istället lärde sig att göra det bästa av dagarna. En äldre på äldreboendet 

berättade om vikten av att vara tacksam över att äldreboenden finns, att hålla humöret uppe 

och att sluta vara bitter över småsaker var också viktigt menade den äldre på äldreboendet 

(Shin et al., 2015). 

 

5.2 Att som äldre få bevara sitt självbestämmande 

Att som äldre få bevara sin självständighet och sitt självbestämmande genom meningsfulla 

aktiviteter även efter flytt till ett äldreboende visade sig ha en betydande roll för de äldres 

upplevelse av sin livssituation på äldreboendet. De äldre ville inte att vårdpersonalen tog 

beslut åt dem då de äldre var kapabla till att ta besluten gällande sina liv själva trotsa att de 

bodde på ett äldreboende. Vad som också visades ha en betydande roll för de äldres 

upplevelse av trivsel på äldreboendet var om vårdpersonalen på äldreboendet lyssnade till de 

äldre. 

 

5.2.1 Att göra något meningsfullt  

Innan de äldre flyttade till äldreboendet var många äldre aktiva och levde ett aktivt liv 

hemma. För de äldre som var aktiva hemma var det viktigt att inte tappa sin fysiska förmåga. 

De äldre beskrev att om det fanns aktiviteter på äldreboendet skapade detta en känsla av 
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trygghet och de äldre kände sig då som hemma (Coughlan & Ward 2007; Hwang et al., 2013; 

Shin, 2015; Vaismoradi et al., 2016). På många nybyggda äldreboenden finns det en ny teknik 

som underlättar för de äldre att ha tillgång till aktiviteter som tillfredsställer de äldre utefter 

deras behov. Den nya tekniken som finns har bättre utrustning till träningen vilket gör det 

lättare för de äldre att hålla sig aktiva på äldreboendet (Coughlan & Ward 2007; Hwang et al., 

2013; Shin, 2015; Vaismoradi et al., 2016). Många äldre på äldreboenden gillade inte att de 

inte hade något att göra på dagarna utan de ville hellre vara sysselsatta med olika aktiviteter. 

Det fanns däremot många äldre som inte hade möjligheten att delta i de aktiviteter som 

erbjöds på äldreboendet på grund av funktionsnedsättning (Coughlan & Ward, 2007; Hwang 

et al., 2013; Shin, 2015; Vaismoradi et al., 2016). En äldre på ett äldreboende uttryckte sig 

angående aktiviteterna på äldreboendet; 

 

A little more activity going on would be great. Well sometimes they have some 

programme going on… but... they have an exercise program ah... they have the physio 

girls come around and take you for a walk, which is nice. I mean I need that. I like 

dear old bingo… It gives me something to do you know. (Coughlan & Ward, 2007, 

p.53) 

 

 
Många av de äldre menade att de inte ville delta i aktiviteter då de var rädda för att inte hinna 

till toaletten i tid. Då avstod de äldre hellre från aktiviteterna speciellt då det inte fanns 

vårdpersonal som kunde hjälpa dem till toaletten i tid. En äldre berättade: “...well if I go 

along…...I might not…. I can’t get to the bathroom on my own, you know (Coughlan & Ward, 

2007, p.53).  

  

De äldre berättade att vårdpersonalen på äldreboendet gärna uppmuntrade dem till att utföra 

aktiviteter såsom att tvätta sig och att klä på sig själva, detta för att stödja de äldre 

i vad de kunde göra själva men även att vara till hands då de äldre väl behövde hjälp. Detta 

var något som de äldre uppskattade väldigt mycket. Hjälp från vårdpersonalen som de äldre 

kunde vara i behov av var exempelvis att klä på sig, tvätta sig på de delar av kroppen som de 

äldre själva inte kunde komma åt eller när de äldre skulle duscha. Mindre uppgifter som 

vårdpersonalen gärna uppmuntrade de äldre till att göra kunde vara att vattna blommorna 

eller städa av på borden. Vårdpersonalen uppmuntrade de äldre även till att delta i andra 

aktiviteter, att gå på promenader, läsa tidningar eller att sjunga tillsammans. Detta var något 

som gav de äldre känslan av livskvalitet (Koskenniemi et al., 2015; Vaismoradi et al., 2016). 

De äldre uttryckte även en önskan om att kunna gå ut och gå på promenader men även att gå 

på konserter, vilket skulle ge dem glädje i livet (Koskenniemi et al., 2015; Rinnan et al., 2018; 

Vaismoradi et al., 2016). Vårdpersonalen på äldreboendet nekade ibland de äldre till att göra 

vissa aktiviteter. En äldre berättade: “I asked once or twice let me help to clean the table, but 

they (nurses) said that they don’t need help. I would like to do something... I still can, despite 

my old age.” (Koskenniemi et al., 2015, p.293)  

 

När äldre kom till ett äldreboende ville de inte släppa taget om makten över sina liv och 

överlämna det till vårdpersonalen. De äldre ville ha kvar sitt självbestämmande, att vara 

aktiva i sina liv, vara med och planera sin egenvård och de sociala aktiviteter som erbjöds på 

äldreboendet. Vad som också framgick i studierna var att de äldre ändå till slut accepterade 

sitt hälsoproblem som uppstått och att de inte kunde göra allt de gjorde innan. Många av de 

äldre såg även till att vårdpersonalen hjälpte dem att hålla kontakten med sina 
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familjemedlemmar och sitt sociala nätverk, detta var enligt de äldre en aktivitet i sig, en 

aktivitet som de dessutom uppskattades högt (Hwang et al., 2013; Vaismoradi et al., 2016). 

 

Att få utöva meningsfulla aktiviteter på ett äldreboende som att kunna komma ut och få frisk 

luft och att få se annat än bara väggarna inne på äldreboendet även då de äldre hade en 

nedsatt fysisk funktion och satt i en rullstol, beskrev de äldre detta som meningen med livet 

(Coughlan & Ward, 2007; Hwang et al., 2013; Koskenniemi et al. 2015; Rinnan et al., 2018).  

 

Att kunna sätta sig ned vid ett dukat bord med smörgåsar och kaffe var enligt många äldre 

mycket uppskattat medan trevlig sång, hantverk och musik hade varit en trevlig aktivitet när 

de äldre satt och fikade. Många äldre på äldreboenden tyckte om handarbeten och såg detta 

som en meningsfull aktivitet. När någon kom och läste för de äldre, sjöng eller gav de äldre 

olika föreläsningar uppskattades det speciellt av de äldre som hade en nedsatt fysisk funktion 

och inte kunde delta i andra aktiviteter såsom exempelvis handarbeten (Andersson et al., 

2007; Dybvik et al., 2014; Hwang et al., 2013; Koskenniemi et al., 2015). 

En äldre på äldreboendet uttryckte sig om hur det är att inte ha en fungerande fysisk 

funktionen i hela kroppen: 

 

I can no longer do anything, you know. This arm is paralysed and having just one leg, 

so there are not so much that I can do”, “Every once in a while, someone will come and 

sing or play for us. So even though we do not get much, we are not completely out of it 

(laughing). (Dybvik et al., 2014, p.539) 

 

 

På äldreboendet fanns det äldre som upplevde att de var i behov av mer krävande vård och 

som inte alls var i bra fysisk kondition. De äldre höll sig då i form genom andra aktiviteter på 

äldreboendet eller så var de med på de aktiviteter där det förekom sång, musik eller 

föreläsningar (Andersson et al., 2007; Dybvik et al., 2014). Många äldre eftersträvade att vara 

sysselsatta med aktiviteter, dessa aktiviteter kunde vara exempelvis att hjälpa till med de 

dagliga sysslorna på äldreboendet. Men det fanns andra äldre som hellre ville ha fysiska 

aktiviteter eller träning (Guzman et al., 2012; Hwang et al., 2013). 

 

5.2.2 Att bli lyssnad till  

En viktig aspekt för de äldre på äldreboendet var att de skulle tillåtas ha kvar sitt 

självbestämmande och få vara självständiga där de kunde ta beslut gällande exempelvis när 

de vill gå upp på morgonen eller gå och lägga sig på kvällen. De äldre ville själva berätta vad 

de ville och inte vill göra i det dagliga livet för vårdpersonalen. 

  

Många av de äldres upplevelser var att deras önskningar samt behov av att få uttrycka sina 

önskemål om hur deras vardag bör se ut inte alltid uppmärksammades av vårdpersonalen, 

vilket bidrog till att de äldre kände sig kränkta. De menade att flytten till äldreboendet hade 

bidragit till att deras självbestämmande och självständighet hade försvunnit. De äldre 

menade att om vårdpersonalen respekterade de äldre så kvarstod deras integritet och 

självbestämmande som var viktigt för de äldre (Hwang et al., 2013; Höy et al., 2016; Shin, 

2015; Tuominen et al., 2016; Vaismoradi et al., 2016). Många äldre menade att de inte hade 

ett självbestämmande på äldreboendet då vårdpersonalen bestämde när de skulle utföra olika 

aktiviteter. De äldre berättade att ibland kunde vårdpersonalen komma och säga att de inte 
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hinner hjälpa till med exempelvis duschen och att de istället får duscha en annan dag. Detta 

är något som gjorde att de äldre inte hade något självbestämmande då allt behövde anpassas 

efter vårdpersonalen (Hwang et al., 2013; Höy et al., 2016; Shin, 2015; Tuominen et al., 2016; 

Vaismoradi et al., 2016). En äldre uttryckte sig” Caring is not making rules to limit or restrain 

us…. I like to make my own decisions, so the staff does not need to make decisions for me” 

(Vaismoradi et al., 2016, p.117). En äldre på ett äldreboende berättade att de kunde fortsätta 

med sina aktiviteter tills de var färdiga och att de alltid inte behövde göra som 

vårdpersonalen sa åt dem att göra:  

 

I can do my own things leisurely – I don’t have to stop my tasks suddenly. They 

(nurses) come to me and tell that it’s coffee time and you can come to the living room 

when you are ready. I don’t have to go there immediately. (Koskenniemi et al., 2015, 

p. 293) 

 

  

På äldreboendet önskade de äldre att de fick vara aktiva när det gällde deras egenvård och att 

bestämma över sina egna liv, att vara självständiga och att ha ett självbestämmande. De äldre 

ville inte att vårdpersonalen tog över deras självbestämmande. De äldre önskade att få ha ett 

privatliv med en stängd dörr och att vårdpersonalen lärde sig att knacka innan de exempelvis 

öppnade dörren och klev in i deras lägenhet på äldreboendet. De äldre önskade även att 

vårdpersonalen på äldreboendet skulle låta de äldre att ha kvar deras självbestämmande och 

självständighet men även att vårdpersonalen skulle förstå att de äldre var utlämnade och i en 

sårbar situation (Shin, 2015; Vaismoradi et al., 2016) En äldre berättade: ” …. if the staff can 

knock or call out us before they enter the room, it will make me have great feelings of 

privacy” (Vaismoradi et al., 2016, p.117). På äldreboendet uttryckte sig en äldre om önskan 

om att få ha lite mer privatliv: 

  

There should be a lock on my door. . . When I want to be alone, some residents always 

come to my room. . . and I have to drive them away. It is horrible. . .I want to be alone 

there is so much noise in the living room. (Koskenniemi et al., 2015, p.292) 

 

  

De äldre på äldreboenden ville gärna att vårdpersonalen skulle ta hand om dem, men inte så 

att vårdpersonalen skulle ta över hela deras liv. De äldre menade att vårdpersonalen tog 

beslut åt de äldre istället för att prata med de äldre på äldreboendet. Att duscha var något 

som bestämdes av vårdpersonalen på äldreboendet. Många äldre menade att de skulle vara 

mycket lyckligare om de behandlades som de enskilda individer de var (Hwang et al., 2013; 

Tuominen et al., 2016; Vaismoradi et al., 2016). Att de äldre skulle få röra sig fritt och 

spendera tid på de platser de önskade vare sig det gällde inomhus, utomhus eller att besöka 

sina anhöriga var något som betydde mycket för de äldre (Hwang et al., 2013; Shin,2015; 

Tuominen et al., 2016).  

 

Smärta och begränsad rörlighet påverkade de äldres upplevelser av självbestämmande och 

självständighet till det negativa, då de äldre upplevde smärta och inte fick smärtlindring med 

god effekt fungerade inte vardagen för dem. Då vårdpersonalen var med på träningen och 

övervakade de äldre så att de inte gjorde sig illa kände de äldre sig trygga och upplevde ett 

självbestämmande då de till en början fick träna själva. På äldreboende fanns det äldre som 

kände att de inte hade ett värdigt liv då de upplevde att de var beroende av att få så mycket 

hjälp i vardagen. De äldre som hade en kontaktperson upplevde att de hade ett 
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självbestämmande och ett värdigt liv tack vare kontaktpersonen (Andersson et al., 2007; 

Coughlan & Ward, 2007; Shin, 2015; Tuominen et al., 2016). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultat, metod samt etiska överväganden. Resultatet diskuteras 

mot bakgrunden till examensarbetet samt mot annan forskning och även teoretiskt 

perspektiv. Metod och etiska aspekter till studien granskas kritiskt, övervägs samt diskuteras. 

  
Syftet med denna studie var att undersöka äldres upplevelser av sin livssituation på 

äldreboenden. Vad är det som får de äldre att må bra och ha livskvalitet på äldreboenden 

men även vad det är som gör att de äldre mår mindre bra på äldreboenden. Det som har 

undersökts för att besvara syftet till examensarbetet är känslan av social isolering och 

ensamhet hos de äldre på äldreboenden, möten med vårdpersonalen, att göra något 

meningsfullt och att bli lyssnad till. Det som framkom i resultatet var att de äldre mår bättre 

på äldreboendet om de får hålla sig sysselsatta och om de har god relation med sina anhöriga, 

vänner och släkt. 
 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultat utifrån de 13 använda vetenskapliga artiklarna framgick det att äldre på 

äldreboenden hade relativt lika åsikter angående hur de upplevde sin livssituation på 

äldreboendet. Gemensamt för många av de äldre var att de beskrev att de kände sig ensamma 

på äldreboendet och att de kände en stark längtan efter sina familjer och nära anhöriga. 

Aspekter som ansågs vara viktiga för en ökad trivsel på äldreboendet visades vara hjälpsam 

och trevlig vårdpersonal, regelbundna besök av närstående samt att de äldre gavs 

möjligheten till självbestämmande och självständighet. En annan aspekt som påverkade de 

äldres upplevelse i en positiv riktning var kompetent vårdpersonal med förmåga att känna 

empati och förståelse för de äldres situation. Att kompetent och trevlig vårdpersonal hade en 

avgörande roll för de äldres upplevelser av livssituationen på äldreboendet lyfts även upp i 

tidigare forskning som visar att livskvaliteten för de äldre förbättras om vårdpersonalen på 

äldreboendet är kompetenta och trevliga vilket skapar trivsel hos de äldre på äldreboenden 

(Edberg et al., 2010; Sainio & Hansebo, 2008).  

 

Resultatet visade att en stor majoritet av de äldre på äldreboenden upplevde ensamhet och 

socialt isolerade. Många av de äldre i examensarbetets resultat uppgav att de saknade 

relationer i allmänhet men att saknad efter familj och nära anhöriga var den värsta saknaden. 

Många äldre kände sig ensamma och övergivna på grund av att deras anhöriga antingen inte 

längre fanns vid liv eller att de inte kom på besök så ofta som de äldre önskade. Detta gör det 

enlig Nakrem et al., (2011) viktigt för vårdpersonalen att ta vara på de närstående som finns 

tillgängliga och tar sig tiden att komma och besöka sina anhöriga på äldreboendet. Studien 

visar även att närstående är mycket tacksamma då vårdpersonalen uppmuntrar dem till att 
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besöka sina anhöriga. Då vårdpersonalen har ett gott bemötande och välkomnar anhöriga till 

äldreboendet så att anhöriga känner sig uppskattade leder detta även till att anhöriga får en 

god upplevelse av besöket och gärna kommer på besök fler gånger. Statistiska Centralbyrån 

(2013b) visar att ungefär en fjärdedel av de äldre över åldern 65 inte har någon kontakt alls 

med sina närstående, studien av Drageset et al., (2011) visar samtidigt att mer än hälften av 

de boende på äldreboendet känner sig ensamma. Detta innebär alltså att upplevelsen av 

ensamhet hos de boende är högre än andelen äldre som faktiskt saknar närstående. I 

resultatet förekom det att positiva vårdrelationer hade stor inverkan på de äldres upplevelser 

av livskvaliteten på äldreboendet. Vårdpersonalens bemötande beskrevs enligt de äldre själva 

vara minst lika viktigt som den fysiska omvårdnaden som de erhöll. Att ha meningsfulla 

relationer är något som även Eriksson (1994) beskriver som mycket viktigt för individen då 

brist på meningsfulla sociala relationer kan orsaka ett utav de största lidanden hos 

människan. Detta förekommer även i tidigare forskning där det framgår hur viktig roll 

anhöriga har i de äldres liv. Studien visar att då anhöriga finns i de äldres liv och då de 

regelbundet kommer och besöker de äldre på äldreboendet bidrar detta till en högre 

livskvalitet hos de äldre (Hellström et al., 2004). 

 

Resultatet visade att de äldres upplevelse av trivsel på äldreboendet främst berodde på om de 

ansåg att deras behov på äldreboendet blev tillgodosedda eller inte. Enligt författarna till 

detta examensarbete blir människans behov tillfredsställd då god vård utfördes samt då en 

social relation finns mellan den äldre och vårdpersonalen. Andra faktorer som författarna till 

examensarbetet identifierade som väsentligt för trivseln var relationen till andra äldre på 

äldreboendet, vänner sedan tidigare samt med familj och nära anhöriga. Detta är även något 

som styrks av tidigare forskning som beskriver hur viktigt den sociala kontakten med 

anhöriga är för de äldre på äldreboenden. Studien menar att anhöriga till de äldre känner den 

äldre bäst och kan därmed bidra med information och hjälp till vårdpersonalen då frågor och 

funderingar skulle uppstå hos vårdpersonalen (Hellström et al., 2004).  

 

I resultatet framkom det att de äldre på äldreboenden i Filippinerna inte alls trivdes och att 

de heller inte ville stanna kvar på äldreboendet. En förklaring till detta kan finnas i den 

kulturella kontexten, det vill säga att de i Filippinerna enligt tradition har tagit hand om 

varandra över generationsgränserna. Det uppstod en ilska hos de äldre då de blev lämnade på 

ett äldreboende, denna ilska som de äldre bar på bottnade i att de inte ville vara på 

äldreboendet på grund av att de kände sig ensamma och övergivna. Det författarna till 

examensarbetet ställer sig frågande till är varför de äldre känner som de gör, det enkla men 

inte så självklara svaret kan vara att familjemedlemmarna enligt tradition har tagit hand om 

varandra inom familjen. Det vill säga att när föräldrarna blivit gamla och svaga och inte 

längre kunnat ta hand om sig själva, har barnen tagit ansvaret för föräldrarna så som de äldre 

hade tagit hand om sina barn då barnen varit små. Barnen har givit sina föräldrar en plats i 

sitt eget hem och även sett till så att de blivit skötta och omhändertagna. 

 

1. Äldre är mer undernärda på äldreboenden än de äldre som bor i sina egna hem enligt 

tidigare forskning. Detta beror på att de äldre förknippas med nedsatt funktionell och 

kognitiv förmåga på äldreboendet, vilket gör att de äldre är beroende av 

vårdpersonalen på äldreboendet (Fagerström et al., & Hellström, 2011). Vad gäller 

vårdpersonalens förhållningssätt framkom det i resultatet att de äldre märkte då 

vårdpersonalen var motiverade i sina yrkesroller. De motiverade vårdpersonalen 

skapade ett lugn och en trygghet hos de äldre. Många äldre önskade dock att 

vårdpersonalen hade mer tid för dem. De äldre var tacksamma över att 
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vårdpersonalen fanns och de var även tacksamma över den vård och service de fick. 

Men ibland beskrev de äldre vårdpersonalen som otrevliga, att de var stressade och 

även hade en dålig attityd gentemot de äldre. Detta är något som författarna till 

examensarbetet har sett att det ibland förekommer på äldreboenden. Även 

språkförbristningar gör att äldre är missnöjda med vårdpersonalen då de inte 

begriper vad de ska göra eller vad som sägs. I tidigare forskning framkommer det att 

relationen mellan de äldre på äldreboendet och vårdpersonalen är mycket viktig. 

Detta innebär enligt Nakrem et al., (2011) att långsiktigt engagemang och ett 

ömsesidigt förhållande på en personlig nivå behöver finnas mellan vårdaren och den 

äldre för att god vård ska kunna erhållas. Vad gäller att erhålla god vård ska 

vårdpersonalen kliva in och hjälpa till då den äldres egna krafter inte längre räcker 

till, vårdpersonalen ska fungera som ett stöd, vilket även är något som Eriksson 

(1988) nämner i sin teori. Eriksson (1988) menar att behoven är de aspekter som 

behöver tillfredsställas för att människans begär efter kärlek och gemenskap ska 

kunna mättas, vilket är grunden för upplevelse av hälsa hos individen. Då en 

människa på egen hand inte har möjligheten att tillgodose sina behov, såsom bland 

annat den personliga hygienen, behöver vårdpersonalen hjälpa den personen att 

uppnå den hälsa som personen eftersträvar. Eriksson (1988) menar att förståelse för 

den unika individen och dess livsprocess är något som är nödvändigt för att 

vårdpersonalen ska kunna ge god vård och hjälpa den behövande att få sina behov 

tillgodosedda. För att en god vårdrelation ska kunna träda i kraft behöver båda parter 

som vårdrelationen inkluderar vara öppna och tillåtande, menar Eriksson (1988). 

Detta anser författarna till examensarbetet stämmer väl överens med verkligheten, 

dock anser författarna att situationer kan uppstå i praktiken då de äldre inte vill eller 

vågar släppa in vårdpersonalen. Vårdpersonalen ska då enligt författarna till detta 

examensarbete försöka skapa tillit hos vårdtagaren, det vill säga den äldre. Denna 

tillit kan byggas genom att vårdpersonalen visar att de genuint bryr sig om de äldre 

och vill dem väl. De äldre är i en utsatt situation, en så kallad beroendesituation, 

eftersom de är utlämnade till vårdpersonalen. Många äldre berättade att ett “plåster 

på såren” var när vårdaren tog sig tiden att sätta sig ned och prata med de äldre eller 

bara sitta bredvid dem och visa att de fanns där. Författarna till detta examensarbete 

kan bekräfta att många äldre vill ha det så, att bli sedd och hörd är ett grundläggande 

mänskligt behov. Som vårdpersonal är det viktigt att ta sig tiden att sitta ned och 

exempelvis prata om gamla minnen med de äldre och låta dem berätta om livet då de 

var unga. Detta gör att de äldre upplever vårdpersonalen som intresserade och 

närvarande i mötet med dem. Eriksson (1988) menar att välbefinnande är något som 

alla människor i alla åldrar har rätt till oberoende av religion eller etniskt ursprung. 

 

Det framkom i resultatet att de äldre tyckte att vårdpersonalens bemötande var något som 

påverkade deras livssituation på äldreboendet. Hur vårdpersonalen agerade både vad gäller 

omvårdnaden samt vilken attityd vårdpersonalen hade gentemot de äldre inverkade. Detta 

framkommer även i tidigare forskning där det framkommer att vårdpersonalen på 

äldreboenden är en av de faktorer som är avgörande för hur livet för de äldre blir efter flytt 

till ett äldreboende. Vårdpersonalens kompetens, förmåga till empati och tålamod kan ha en 

avgörande roll för hur de äldre trivs på äldreboendet (Sainio & Hansebo, 2008). Begreppet 

vårdpersonal inkluderar sjuksköterska, läkare, undersköterska och sjukgymnast/ 

arbetsterapeut. Alla dessa yrkeskategorier har genomgått en utbildning som fastslår att 

vårdpersonalen endast ska utföra det som de har kompetens för. Vetenskaplig kunskap ges 

till dessa professioner som i sin tur ger dem rätten att utöva sin yrkeskategori, som bland 
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annat sjuksköterska. Vårdpersonal som har utbildning ska ge en högklassig vård till de äldre 

på äldreboendet, men vårdpersonalen har även ett personligt ansvar på äldreboendet som 

styrs av den etiska koden (Eriksson, 1988). På många boenden har vårdpersonalen adekvat 

utbildning men de lyckas dock inte alltid uppfylla kraven om att vara tillmötesgående, att ge 

en kvalificerad omvårdnad samt att skapa en tillvaro där de äldre är mycket nöjda. 

 

I resultatet framkom att de äldre ville ha självbestämmande och självständighet på 

äldreboendet, vilket var något som inte alltid uppfylldes av vårdpersonalen. De äldre beskrev 

att de ofta kände att deras självbestämmande och självständighet minskade på äldreboendet 

då vårdpersonalen inte respekterade dem alla gånger. Det framkom även att de äldre tyckte 

att deras självbestämmande reducerats efter flytten till äldreboendet. Ett exempel på en 

sådan situation är när möjligheten till dusch endast gavs en gång i veckan och dessutom var 

anpassad efter vårdpersonalens tidschema. Eriksson (1988) menar att vården ska ske utifrån 

patientens vårdtyngd, hur mycket behöver patienten hjälp med vad gäller tvätt, påklädning 

och att ta sig fram men även att samspelet mellan vårdaren och patienten ska vara det 

centrala vilket även styrk i tidigare forskning av Nakrem et al., (2011) där det framgår att 

vikten av en god relation mellan de äldre och vårdpersonal. 

 

Resultatet visade på ytterligare en faktor som påverkade de äldres upplevelse av sin 

livssituation på äldreboendet, detta var möjligheten att engagera sig i meningsfulla 

aktiviteter. Att som vårdpersonal sträva efter att skapa meningsfulla dagar för de äldre visade 

sig vara mycket viktigt för upplevelsen av en god livssituation på äldreboendet. De äldre 

ansåg att dagen fick mening då de erhöll hjälp och stöd i det som de själva inte var kapabla 

till att klara av självständigt, såsom att exempelvis tvätta sig eller klä på sig. Detta styrks även 

av tidigare forskning där det framgår att vårdpersonalen på äldreboendet har en betydande 

roll för de äldre då det gäller att hålla kroppen i god fysik. I studien framkommer det även att 

de äldre ska motiveras och ges möjligheten till att sköta vardagssysslor som de är kapabla till 

då de mår bra av det (Lee et al., 2013).  

 

I resultatet kom det även fram att många äldre har varit aktiva och levt ett aktivt liv hemma 

innan flytten till ett äldreboende. Då de äldre hade flyttat till äldreboendet ville de fortsätta 

vara aktiva och inte tappa den fysiska förmågan som de tidigare haft. De äldre var tacksamma 

över att få sysselsätta sig med aktiviteter efter deras egen förmåga. Att förlora möjligheten till 

fysisk aktivitet och hamna i ofrivillig passivitet på äldreboendet upplevdes som besvärande 

för de äldre som egentligen ville vara aktiva. Något som författarna kom fram till i 

examensarbetet var att äldre med begränsningar av den fysiska förmågan var nöjda om de 

fick vattna blommor, duka borden och torka av borden, med andra ord sysslor som inte var 

alltför ansträngande. Något som Eriksson (1988) menar är att utefter patientens kapacitet 

väljs också val av vårdhandling, det kan vara att hjälpa eller påverka ett aktivt val för de äldre. 

Det som även är viktigt för vårdpersonalen är att ta med anhöriga i den utsträckningen det 

går, så att de får vara delaktiga (Eriksson, 1988). Vikten av anhörigas delaktighet är även 

något som styrks av tidigare forskning där anhörigas roll i de äldres liv framgår som väldigt 

viktig. Anhöriga till de äldre fungerar som en trygghet och som ett stöd för de äldre på 

äldreboenden. Anhöriga kan bland annat hjälpa de äldre med att fatta viktiga beslut (Fraher 

& Coffey, 2011).  

  

I resultatet visades autonomin vara en betydande aspekt för upplevelsen av livskvalitet för de 

äldre på äldreboendet. Att vårdpersonalen strävade efter och stöttade de äldre i strävan mot 

att uppnå självständighet var något som ansågs som väldigt högt uppskattat hos de äldre, då 
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de helst av allt ville klara sig själva i den utsträckning som det gick. I resultatet framkom det 

att de äldre kände sig behövda då de fick hjälpa till med aktiviteter i form av små 

vardagssysslor och att detta gav de äldre en upplevelse av att de är till nytta på äldreboendet 

trots att de är gamla och svaga. Att få bestämma själv över sitt eget liv var även något som de 

äldre önskade var en självklarhet på äldreboendet. Det ligger i linje med Eriksson (1994), 

som menar att vårdpersonalen inte ska ta makten från patienten utan istället respektera och 

beakta patientens integritet, autonomi, värderingar och självbestämmanderätt. Det 

perspektivet uppmärksammas även i “Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” 

(Socialstyrelsen, 2005) som menar att sjuksköterskan ska utifrån en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt visa “omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och 

värdighet” (Socialstyrelsen, 2005, s. 10). 

  

I resultatet framkom det även att de äldre kunde på många äldreboenden ta med sina egna 

tillhörigheter som de hade haft hemma i sina tidigare bostäder för att skapa hemkänsla på 

äldreboendet. Detta gjorde att de äldre genast kände sig mycket tryggare på äldreboendet. I 

tidigare forskning framgår det att vårdpersonalen på äldreboenden gör så gott de kan för att 

skapa trivsel och hemkänsla för de äldre på äldreboenden (Johnson & Bibbo 2014). Dock 

menar Karlsson et al. (2010) att vårdpersonalen på äldreboenden fokuserar på de äldres ADL 

hellre än de äldres sociala behov och klagomål på hälsan. Att vårdpersonalen inte lägger så 

stor fokus vid de äldres sociala behov är alltså något som enligt resultatet i examensarbetet 

bidrar till att de äldre känner sig ensamma och socialt isolerade då vårdpersonalen är den 

länk mellan de äldre och deras sociala samvaro.  

 

 

 

6.1.1 Metoddiskussion 

Då denna studie syftar till att beskriva äldres upplevelser av livssituationen på äldreboenden 

valdes en systematisk litteraturstudie med kvalitativa artiklar. Studien sammanställer 

tidigare vetenskaplig forskning som beskriver det aktuella inom området. En litteraturstudie 

innebära att det går att få insikt på ett visst omvårdnadsområde men även att ta reda på vad 

som finns i tidigare forskning inom området (Friberg, 2012). Resultatet i detta 

examensarbete baseras på tidigare forskning i form av artiklar som sökts upp. I sökningen 

användes ämnesord och även fritext. Valet av sökorden inom ämnesområden var adekvata 

och relevanta vilket styrker studiens giltighet och tillförlitlighet. Genom examensarbetets 

gång har tre begrepp beskrivna av Polit och Beck (2012) varit i fokus för kvaliteten i 

examensarbetet. Dessa tre begrepp är giltighet, trovärdighet och överförbarhet. Under 

arbetets gång var det viktigt att ta hänsyn till dessa tre begrepp för att hålla en hög kvalitet i 

examensarbetet.  

 

Polit och Beck (2012) beskriver giltighet som att artikeln har studerat och mätt det som varit 

avsett att mätas, detta för att se om resultatet som presenterats stämmer överens med 

verkligheten. Detta innebär även att examensarbetet ska kunna upprepas av andra och få 

likande resultat. Genom att använda inklusions- och exklusionskriterier och genom en tydlig 

metodbeskrivning skapar det möjlighet för andra att med likande förutsättningar få fram 

samma resultat. Författarna till examensarbetet har under arbetets gång haft gott samarbete 

där båda författarna deltagit och även kompletterat varandras styrkor och svagheter. Polit 
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och Beck (2012) menar att det är en fördel att vara två författare då det minskar risken för att 

förförståelsen tar över. Många av de använda artiklarna hade likande resultat vilket gjorde att 

giltigheten i examensarbetet ökades ytterligare. 

 

För att öka trovärdigheten använde sig författarna till examensarbetet av 

kvalitetsgranskningsfrågor av Friberg (2012) som visade att artiklarnas resultat hade 

besvarat syftet och att samtliga artiklar var av antingen hög eller medel kvalitet. 

Granskningsmallen var tydlig att följa för att fastställa poängsättningen och kriterierna. 

Poängskalan är från 0–14, där 1–7 poäng innebär låg kvalité, 8–11 poäng tyder på medel och 

12–14 poäng är hög kvalité vilket var mest önskvärt att uppnå. De använda databaserna vid 

datainsamling för examensarbetet var PubMed och CINAHL Plus då de publicerar forskning 

inom det valda området. Vid sökningen kontrollerades artiklarna och författarna till 

examensarbetet använde sig utav keywords där dessa nyckelbegrepp i sin tur genererade nya 

sökningar och en vägledning till nya artiklar. Med hjälp av svensk MeSH kunde sökorden 

kontrolleras. Vid sökningen användes boolesk sökteknik, vilket innebar att operatorer såsom 

AND och OR användes för att både begränsa och bredda sökningarna. Tidsintervallet för 

artiklarna bestämdes till 2007–2018 eftersom ett snävare intervall genererade för få träffar. 

De valda artiklarna svarade an på syftet i examensarbetet och fyllde även kvalitetskriterierna. 

De utvalda artiklarna lästes på olika håll av författarna till examensarbetet för att undvika 

feltolkning och ömsesidig påverkan. För att undvika feltolkning samt förförståelse 

diskuterades allt datamaterial kontinuerligt och alla beslut togs gemensamt. Risken med att 

förförståelsen tar över är att resultatet då kan påverkas samt att felaktiga slutsatser dras. Att 

en viss tolkning av datamaterial kan ha skett går inte att utesluta helt då artiklarna översattes 

från engelska till svenska. Resultatet till artiklarna diskuterades sedan noggrant vilket ökade 

trovärdigheten ytterligare. Nyckelfynden som valdes utifrån de valda artiklarna ansågs vara 

tydliga. Utifrån de valda nyckelfynden identifierades två teman och fyra subteman under 

analysen. Dessa teman och subteman har korrigerats flertalet gånger under analysgången så 

att de dels besvarade syftet i examensarbetet och dels stämde överens med textinnehållet. 

Författarna till detta examensarbete är medvetna om att relevanta artiklar kan ha fallit bort 

givet valet av inklusionskriterierna, sökordskombinationer och sökord. Exempelvis ingår 

endast artiklar författade på engelska vilket innebär att allt material på annat språk 

utesluts. Urvalet bestod vidare av kvalitativa artiklar eftersom den kvalitativa 

forskningsmetoden är bäst lämpad när syftet är att undersöka människors upplevelser.  

 

Enligt Polit och Beck (2012) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning resultatet i en 

studie kan överföras till andra grupper och områden. I detta examensarbete har studier från 

sju olika länder använts, vilket kan medföra att överförbarheten stärks då artiklarnas resultat 

kan gå att applicera i både svensk och internationell kontext. Merparten av artiklarna som 

studien bygger på är från Skandinavien men även andra länder som USA, Etiopien, 

Filippinerna och Kina ingår i urvalet. Fördelen med att inkludera länder utanför Norden är 

det större perspektiv som erhålls inom det studerade området. Viktigt att tänka på är dock att 

länderna skiljer sig åt avsevärt vad gäller kulturella aspekter och förekomsten av 

trosuppfattningar. Gruppen är med andra ord inte homogen men trots det kunde många 

likheter konstateras vad gäller äldres upplevelser av livssituationen på äldreboenden. I 

resultatet framgick det tydligt att majoriteten av de äldre i de icke-nordiska länderna ville bli 

vårdade av sina anhöriga istället för vårdpersonalen på äldreboendet. 

Författarna till detta examensarbete ansåg i efterhand att intervjuer hade kunnat vara ett 

bättre tillvägagångssätt då det hade givit större möjlighet att med säkerhet veta hur de äldre 
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verkligen upplevde livssituationen på äldreboendet. Detta med hjälp av följdfrågor för att få 

ett djupare perspektiv på de äldres upplevelser om livssituationen på äldreboendet. 

Anledningen till att litteraturstudie valdes framför intervjustudie från början var att 

litteraturstudie framstod som mer realistisk att utföra under tio veckor.   

 

6.1.2 Etikdiskussion 

Under denna studie har inga forskningsetiska problem uppstått. Författarna till detta 

examensarbete har inte funnit något kränkande eller antydning till minskad värdighet till 

deltagarna i de använda vetenskapliga artiklarna. Samtliga artiklar som har använts till detta 

examensarbete är etiskt godkända samt Peer-reviewed. Försiktighet mot plagiat samt 

tolkning av artiklarna visades genom hela studien då ingen text har plagierats och tolkningen 

av de vetenskapliga artiklarna gjorts mycket noggrant utan någon förvrängning från sitt 

ursprung. Lexikon har använts som hjälp för att översätta vissa ord. Författarna till detta 

examensarbete har varit noggranna med att inte låta personliga åsikter påverka studiens 

resultat. För att öka examensarbetets trovärdighet, samt ge läsaren möjlighet till att följa 

författarnas alla steg har noggrann dokumentation av samtliga steg i examensarbetet gjorts, 

dessutom har även referenshantering enligt APA gjorts. Enligt CODEX (2017) kan text tas 

direkt från artiklarna, dock endast då det gäller citering, detta har förekommit i flera fall i 

resultatet på detta examensarbete med syfte att förtydliga äldres upplevelser. 

 

7 SLUTSATS 

Resultatet till detta examensarbete visar på många olika upplevelser från de äldre. 

Författarna till examensarbetet kan konstatera att en övervägande majoritet av de äldre mår 

sämre psykiskt när de inte får den hjälp de är i behov av. Det framkommer även i detta 

examensarbete att många äldre blev placerade på äldreboenden mot sin vilja och att 

övergångsfasen till det nya livet på äldreboendet är svårt för de äldre. I examensarbetet 

framkommer det även att många äldre var särskilt nöjda med kvaliteten på den vård som 

erbjöds på äldreboendet, många äldre uppmärksammade exempelvis den tidsbrist som råder 

hos personalen samt att deras självbestämmande reducerats efter flytten till äldreboendet. 

Många äldre belyser vikten av samhörighet, tillgången till meningsfulla aktiviteter samt 

möjligheten att få bevara sin självständighet och sitt självbestämmande. I resultatet till detta 

examensarbete framkommer det även att många äldre förlitar sig på sin tro som enligt dem 

ger mening och skapar trygghet när de äldre känner sig nedstämda och trötta på sin 

livssituation.  

 

Författarna till examensarbetet anser att det behövs mer forskning kring äldres upplevelser 

av sin livssituation på äldreboenden. Författarna hittade däremot mycket material som 

belyser äldres livssituation på äldreboendet i samband med någon sorts sjukdom, som 

exempelvis Alzheimers, demens eller diabetes. Författarnas förhoppning med detta 
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examensarbete är att sprida kunskap om äldres upplevelser av sin livssituation på 

äldreboenden. I förlängningen kan ökad förståelse hos vårdpersonalen bidra till förbättrat 

arbetssätt och mer trivsel hos äldre på äldreboenden. 
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Transkriberade 
intervjuer induktiv 
innehållsanalys, 
typologi. Narrativ 
metod.  

n=20 äldre 

n=20 äldre som är 

rekryterade 

 

Rinnan, Drageset, 

Garåsen, Espnes., & 

Haugan. 

(2018) 

Scand Journal of 

Caring Sciences. doi: 

10.1111/scs.12598 

 

Norge 

 

Joy of life in 

nursing homes: A 

qualitative study 

of what 

constitutes the 

essence of Joy of 

life in elderly 

individuals 

living in 

Norwegian 

nursing homes. 

 

Syftet är att 

belysa vad som 

gör att äldre har 

livskvalitet på ett 

äldreboende. Vad 

äldre anser vad 

som är hälsa för 

dom. 

Kvalitativ studie 

baserad på 29 äldre 

på äldreboende med 

inspelade intervjuer 

och anteckningar. 

Deltagarnas 

ålder: 67–99 år  

Analysmetod: 

Kvalitativa 

djupgående 

intervjuer, 

Gadamer`s 

hermeneutisk 

metod, 

Resultatet visade sig att äldre 

tycker att det som ger dem 

livskvalitet på äldreboende var 

relationer som var positiva, en 

känsla av samhörighet, känslor 

och acceptans var av betydelse 

och att vårdpersonalen har stor 

del i äldres hälsa och att de har 

kunskapen. 

2018-11-27 

 

13/14 



 13  

fenomenologisk 

studie 

n=29 äldre på 

äldreboende. 
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Schenk., Meyer., 

Behr, Kuhlmey., & 

Holzhaisen 

 

(2013) 

 

Quality of Life 

Research, 22(10), 

2929–2938. 

 

Nederländerna 

 

Quality of life in 

nursing homes: 

results of a 

qualitative 

resident survey. 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera 

livsdimensioner 

som vårdhem 

uppfattar som en 

speciell inverkan 

på de äldres 

livskvalitet 

Kvalitativ studie 

baserad på 42 äldre 

på äldreboende med 

semi strukturerade 

intervjuer 

Deltagarnas 

ålder: 64–97 år 

Analysmetod: 

Halvstruktruerade 

semi berättande 

intervjuer, 

Intervjuerna 

analyserades med 

hjälp av dokument 

metoden. 

n=42 från 8 olika 

vårdhem berättande 

intervjuer 

n=9 män 

n=33 kvinnor 

 

Resultatet visade att sociala 

kontakter, självbestämmande, 

autonomi, integritet, lugn och ro, 

olika stimuli och aktiviteter, 

känslan av att känna sig hemma, 

känsla av säkerhet, god hälsa, att 

hållas informerad om sin vård och 

meningsfull/trevlig verksamhet 

och personal visade sig vara 

faktorer som påverkar den äldres 

livskvalitet och trivsel på 

äldreboende. 

2018-11-18 

 

13/14 

 

Teka., Alemnesh, & 

Adamek. 

 

We Prefer 
Greeting Rather 
Than Eating: Life 
in an Elder Care 

Syftet var att 
undersöka hur 
äldres mående 
och vanor är på 
äldreboende 

Kvalitativ studie 

baserad på 24 äldre 

på äldreboende och 

5 stycken från 

vårdpersonalen med 

I resultatet så är det 24 äldre som 
deltar och det visade sig att de 
äldre mår bäst om de får äta mat 
och vara aktiva, detta påverkar de 
positivt även psykiskt. 
Vårdpersonalen främjade inte för 

2018-02-27 

 

12/14 
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(2014) 

 

Journal of Cross-

Cultural 

Gerontology, 29, (4), 

389-404 

 

Etiopien 

 

Center in 
Ethiopia. 

observationer och 

dokument. 

Deltagarnas 

ålder: 60 år och 

uppåt. 

Analysmetod: 

Intervjuer, tre fokus 

grupps diskussioner. 

Prior. 

n= 24 stycken äldre 

n=5 stycken 

anställda 

intervjuades 

 

de äldres psykiska hälsa och 
därmed anses att de äldre är i 
fara. 

Tuominen, Leino- 

Kilpi., & Suhonen. 

 

(2016) 

 

Nursing Ethics, 

23(1) 22–35. 

Older people’s 
experiences of 
their free will in 
nursing homes. 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva äldre 

människors 

upplevelser av fri 

vilja, dess 

aktualisering, 

promotorer och 

barriärer i 

vårdhem för att 

Kvalitativ studie 

baserad på 15 äldre 

på äldreboende som 

intervjuades. 

Deltagarnas 

ålder: över 65 år 

Analysmetod: 

Forskningsdesign: 

Georgis 

fenomenologiska 

Resultatet visade att äldre 

människor beskrev fri vilja som 

handling i överensstämmelse med 

sitt eget sinne, möjlighet att 

bestämma över sina egna rutiner 

och fortsätta sina rättigheter. 

Egen fri vilja var att ha 

2018-11-20 

 

12/14 
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Finland 

 

förbättra vårdens 

etiska kvalitet. 

 

metod utökad av 

Perttula användes 

för att analysera 

materialet. 

n=15 äldre i fyra 

vårdhem i södra 

Finland.  

kontroll av säng tid, dressing, 

integritet och socialt liv med 

släktingar. 

 

Vaismor, A.M., 

Wang, I-L., 

Turunen, H & 

Bondas, T 

 

 (2016) 

 

International 

Nursing Review 

63(1), 111–21 

 

Finland 

 

Older people's 
experiences of 
care in nursing 
homes: a meta-
syntesis 

Syftet med denna 
studie är att få en 
förståelse för 
äldres erfarenhet 
av att få vård i ett 
äldreboende. 
Studien gjordes 
då det finns brist 
på den 
integrerade 
kunskapen för att 
åta sig den vården 
äldre behöver på 
äldreboendet 

Kvalitativ studie 

baserad på äldre på 

äldreboende i en 

metasyntes.  

Analysmetod: 

fenomenologisk 

dataanalys 

Systematisk 

databassökning efter 

artiklar, meta-

etnografisk metod av 

Noblit och Hare. 

 

 

Resultatet visade att de äldre 
människors erfarenhet av att bry 
sig om vårdhem uttrycktes av 
metaforen “meningen med att 
leva". Äldre människor önskade 
sig ett äldreboende som är 
hemtrevligt där de skulle bli 
vårdade med hänsyn till alla dessa 
humanistiska aspekter. Medan 
konflikten mellan deras 
förväntningar och organisatoriska 
krav skadade detta eftersökta 
ideal, anpassningar till 
livsförhållandena och att ta en 
aktiv roll, ledde till en känsla av 
att leva. 

2018-12-14 

 

 

 

11/14 
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BILAGA C  

KVALITETSGRANSKNING FRÅGOR  

 
 

 
Dessa granskningsfrågor av kvalitativa artiklar utgår från Friberg (2012). 

 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven?  

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram?  

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

 

 

 



 

 

BILAGA D 

Kvalitetsgransknings svar 

Ställd fråga 

Ja=1 poäng 

Nej=0 

poäng 

 

Titel:  

Daily life after 

moving into a 

care home – 

experiences 

from older 

people, relatives 

and contact 

persons. 

Titel: 

Experiences of 

recently relocated 

residents of a 

long-term care 

facility in 

Ontario: 

assessing quality 

qualitatively 

Titel:  

At the mercy of 

others - for better 

or worse 

Titel:  

Who says there is No 

Life After 

Abandonment? A 

Grounded Theory on 

the Coping of 

Abandoned Filipino 

 

 

Titel:  

Maintaining dignity in 

vulnerability: A 

qualitative study of the 

residents’ perspective 

on dignity in nursing 

homes.  

Titel:  

Taiwanese long-

term care facility 

residents’ 

experiences of 

caring: a 

qualitative study 

Finns det 

ett tydligt 

problem? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Finns 

teoretiska 

utgångspun

kter 

beskrivna? 

 

JA 

 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Finns det 

någon 

omvårdnad

svetenskapl

ig 

 

NEJ 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 



 

 

teoribildni

ng 

beskriven? 

Är syftet 

klart 

formulerat

? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Är metoden 

beskriven?  

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Är 

deltagarna 

beskrivna? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Har data 

analyserats

? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Hänger 

metod och 

teoretiska 

utgångspun

kter ihop? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Visas ett 

resultat? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Har 

författarna 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

JA  

JA 

 

JA 



 

 

tolkat 

studiens 

resultat? 

Förs det 

fram några 

argument? 

 

NEJ 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Förs det 

några 

etiska 

argument? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

NEJ 

 

NEJ 

 

NEJ 

Finns en 

metoddisk

ussion? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

NEJ 

 

JA 

 

NEJ 

Sker en 

återkopplin

g till 

teoretiska 

resoneman

g? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

NEJ 

Totalt antal 

poäng:  
12 14 14 12 13 11 

 

 

 

 



 

 

Ställd fråga 

Ja=1 poäng 

Nej=0 

poäng 

 

Titel: 

Manifestation of 

respect in the 

care of older 

patients in long-

term care settings 

Titel:  

Joy of life in 

nursing homes: A 

qualitative study 

of what 

constitutes the 

essence of Joy of 

life in elderly 

individuals living 

in Norwegian 

nursing homes. 

 

Titel:  

Quality of life in 

nursing homes: 

results of a 

qualitative 

resident survey. 

Titel:  

Declining body institutional life, 

and making home – are they at 

odds? The lived experiences of 

moving through staged care in 

long – term care settings 

Titel:  

We Prefer Greeting Rather Than 

Eating: Life in an Elder Care 

Center in Ethiopia. 

Finns det 

ett tydligt 

problem? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Finns 

teoretiska 

utgångspun

kter 

beskrivna? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Finns det 

någon 

omvårdnad

svetenskapl

ig 

teoribildni

ng 

beskriven? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 



 

 

Är syftet 

klart 

formulerat

? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Är metoden 

beskriven?  

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Är 

deltagarna 

beskrivna? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Har data 

analyserats

? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Hänger 

metod och 

teoretiska 

utgångspun

kter ihop? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Visas ett 

resultat? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Har 

författarna 

tolkat 

studiens 

resultat? 

 

JA 

JA  

JA 

 

JA 

 

JA 

Förs det 

fram några 

argument? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Förs det 

några 

etiska 

argument? 

 

JA 

 

JA 

 

NEJ 

 

NEJ 

 

NEJ 



 

 

Finns en 

metoddisk

ussion? 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Sker en 

återkopplin

g till 

teoretiska 

resoneman

g? 

 

NEJ 

 

NEJ 

 

JA 

 

NEJ 

 

NEJ 

Totalt antal 

poäng:  
13 13 13 13 12 

 

 

Ställd fråga 

Ja=1 poäng 

Nej=0 poäng 

Titel:  

Older 

people’s 

experiences 

of their free 

will in 

nursing 

homes 

Titel:  

Older 

people's 

experiences 

of care in 

nursing 

homes: a 

meta-

syntesis 

Finns det ett 

tydligt 

problem? 

 

JA 

 

JA 

Finns 

teoretiska 

 

JA 

 

JA 



 

 

utgångspunkt

er beskrivna? 

Finns det 

någon 

omvårdnadsv

etenskaplig 

teoribildning 

beskriven? 

 

JA 

 

JA 

Är syftet klart 

formulerat? 

 

JA 

 

JA 

Är metoden 

beskriven?  

JA JA 

Är deltagarna 

beskrivna? 

 

JA 

 

JA 

Har data 

analyserats? 

 

JA 

 

JA 

Hänger 

metod och 

teoretiska 

utgångspunkt

er ihop? 

 

JA 

 

JA 

Visas ett 

resultat? 

 

JA 

 

JA 



 

 

Har 

författarna 

tolkat 

studiens 

resultat? 

 

JA 

 

JA 

Förs det fram 

några 

argument? 

 

JA 

 

JA 

Förs det 

några etiska 

argument? 

 

NEJ 

 

NEJ 

Finns en 

metoddiskuss

ion? 

 

JA 

 

NEJ 

Sker en 

återkoppling 

till teoretiska 

resonemang? 

 

NEJ 

 

NEJ 

Totalt antal 

poäng:  
12 11 
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