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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Att flytta från sitt hem till ett särskilt boende är ofta en följd av nedsatt 
egenvårdkapacitet. När personen själv inte förmår att tillgodose behoven innebär det ibland 
att anhöriga får ta ett stort ansvar. Sjuksköterskor, vårdpersonal och anhöriga upplever 
omställningen som problematisk och ibland är det de som initierar flytten vilket har stor 
inverkan på de äldres liv. Problem: Sjuksköterskor och vårdpersonal har inte alltid 
kunskaper och resurser som krävs för att optimera flyttprocessen för de äldre. Syfte: Syftet 
är att beskriva äldres upplevelser av processen att flytta från sitt hem till ett särskilt boende. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: De äldre upplevde 
att deras åsikt inte alltid togs i åtanke vilket ledde till minskad känsla av autonomi. Vikten av 
självbestämmande genomsyrade hela flyttprocessen. Flytten innebar en stor omställning i 
livet och det var av vikt att efterlikna det tidigare hemmet. Flera äldre upplevde en ny känsla 
av trygghet på det särskilda boendet men en förlust av frihet. Slutsats: De äldre behöver 
vara delaktiga i beslutet att flytta, få möjlighet att bibehålla tidigare rutiner samt känna 
säkerhet och frihet samtidigt. 
 
 
Nyckelord: Flyttprocess, Särskilt boende, Upplevelser, Äldre 
 
  



   
 

   
 

ABSTRACT 
Background: Moving from home to a nursing home is often the result of reduced self-care 
capacity. When the elderly are unable to fullfill their everyday needs family members often 
take responsibility for their elderly. Nurses, healtcare staff and relatives experience the 
relocation process as problematic and it has major impact on the elderly. Problem: Nurses 
and healthcare staff do not have the knowledge required to optimize the relocation process 
for the elderly. Aim: The purpose of this study is to describe older people's experiences of the 
process of moving from their home to nursing home. Method: A qualitative literature study 
with a descriptive synthesis. Results: Elderly felt that their opinion was not always taken 
into account, which led to reduced autonomy. The importance of self-determination 
permeated the entire relocation process. The move meant a major change in life and it was 
important to emulate the former home. Many older people experienced a new sense of 
security but a loss of freedom. Conclusion: The elderly need to be involved in the decision 
to move, be able to maintain previous routines and have the opportunity to feel security and 
freedom at the same time. 
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1 INLEDNING 

Det här examensarbetet utgår från ämnesområdet: Äldres upplevelser att se sitt ursprungliga 
hem brytas upp för flytt till särskilt boende. Mälardalens Högskola gav oss ett antal 
intresseområden att välja mellan och därifrån valdes ämnet. Examensarbetet efterfrågades av 
ansvariga på Frustunagården. Vi upplever att en flytt kan vara stressig och påfrestande, trots 
full fysisk kapacitet. Att genomgå den processen när hälsan sviktar bidrar troligtvis till en 
mer påfrestande situation. Under verksamhetsförlagd utbildning inom äldrevård i termin två 
såg vi hur svår en flytt kunde vara för en äldre. Tankar väcktes kring hur denna process 
kunde underlättas. Äldres flytt till särskilt boende kan vara det enda möjliga valet då deras 
sviktande hälsa begränsar dem kraftigt i vardagen. Att bli äldre innebär naturligt att de 
sociala kretsarna minskar på grund av dödsfall och bristande hälsa. Kanske kan en flytt till 
särskilt boende återge de sociala interaktioner som förlorats. Insikten av att inte längre vara 
självständig och behöva flytta till en plats många ser som slutstation i livet kan vara 
ångestfylld. För att motverka oro vid flytt behöver sjuksköterskor vara medvetna om vad de 
äldre upplever. Examensarbetet har som mål att bidra med kunskap och insikter om hur en 
flytt till särskilt boende kan genomföras på ett optimalt sätt för de äldre. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras inledningsvis beskrivningar av centrala begrepp. Vidare ges en 
överblick av tidigare forskning som sedan följs av styrdokument och lagar samt 
vårdvetenskapligt perspektiv. Slutligen presenteras problemformuleringen. 

2.1 Beskrivning av centrala begrepp 
I denna del redogörs för de begrepp som är återkommande och viktiga. 

2.1.1 Särskilt boende 
Inspektionen för vård av omsorg (2018) beskriver begreppet särskilt boende som lägenheter 
som är anpassade för äldre, med varierande behov av omsorg. Boendet ska till bästa möjliga 
förmåga efterlikna en hemmiljö och omsorgen ska vara individanpassad och främja boendes 
självständighet och värdighet.  
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2.1.2 Äldre 
De flesta 65 åringar anser inte att de tillhör gruppen äldre och det är stor skillnad på en som 
är 65 år och 80 år. Därför är det vanligt inom forskning att istället tala om yngre äldre 65 år – 
80 år, äldre äldre 80 år och över (Kristensson & Jakobsson, 2010). Examensarbetet 
inkluderar de två grupperna vilket innebär alla personer över 65 år. 

2.1.3 Anhörig 
Begreppet anhörig beskrivs vara de närmsta släktingarna enligt Nationalencyklopedin 
(”Anhörig”, 2018). I det här arbetet syftar begreppet anhöriga även till de närmsta vännerna. 

2.1.4 Flytta 
Nationalencyklopedin (”Flytta”, 2018) har två beskrivningar på begreppet flytta. Att föra till 
annan plats eller att byta bostad. Den senare beskrivningen används för att klargöra 
begreppets betydelse i den här studien.  

2.2 Tidigare vårdvetenskaplig forskning 
I följande avsnitt presenteras äldres förändrade livssituation vid en flytt till särskilt boende 
utifrån anhörig, sjuksköterskor och vårdpersonals perspektiv.  

2.2.1 Anhörigas perspektiv 
När en äldre person inte klarar av att ta hand om sig själv eller när omsorgsbehovet är större 
än anhörigas förmåga att hjälpa till blir en flytt aktuell (Sussman & Dupius, 2012). Anhörigas 
brist på planering och framförhållning leder till snabba, ogenomtänkta beslut om flytt till 
särskilt boende som i sin tur ofta innebär oro. En period av intensiv reflektion och 
ambivalens är en stor del i förstadiet till beslutet att initiera flytten, för och nackdelar vägs 
mot varandra. Beslutet att flytta till särskilt boende beskrivs av anhöriga som en 
problematisk process (Merla et al., 2018; Söderberg, Ståhl & Emilsson, 2012). Anhöriga 
undviker ibland att uttrycka sin vilja angående flytten för att inte påverka de äldre till 
beslutet om flytt. Anhöriga anser att det ska vara de äldres beslut trots att de anser flytt 
nödvändigt. Det tar mycket tid för anhöriga att hjälpa de äldre med vardagen i hemmet. En 
flytt till särskilt boende innebär en lättnad för anhöriga då de äldre har tillgång till hjälp 
dygnet runt. En känsla av skam beskrevs av anhöriga för att en flytt eventuellt inte är det 
bästa för de äldre utan istället det bästa för de anhöriga (Söderberg, Ståhl & Emilsson, 2012). 
Förstadiet till flytten karakteriseras även som en period med höga krav och begränsande 
möjligheter där information och kommunikation med de involverade parterna är bristfällig. 
Anhöriga upplever en brist på möten med personal samt information om situationen. De 
anhöriga vill bli försäkrade om att de äldre blir behandlade med respekt och att vården är 
anpassad efter individens behov. Anhöriga uppskattar vårdpersonals arbete men anser inte 
att de äldres egenskaper tas till vara på (Lane, Hirst, Hawrink, Reed & Rokhman, 2017; Merla 
et al., 2018). Vidare beskriver Merla et al. (2018) faktorer som positivt eller negativt kan 
påverka anhörigas upplevelser av att äldre flyttar. Vid en flytt är mötet med vårdpersonal och 
tillgänglighet till information av stor betydelse. Att stötta äldre i flytt till särskilt boende 
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upplevs av anhöriga som svårt och känslomässigt oavsett anledningen till flytt (Sussman & 
Dupius, 2012). Anhöriga känner sig lättade och säkra med att deras äldre får komma till ett 
särskilt boende men de tvivlar ändå på vårdkvalitén (Eika, Espnes, Söderhamn & Hvalviks, 
2013). Andra anhöriga känner en lättnad och en trygghet i att deras äldre är på ett särskilt 
boende. På det särskilda boendet finns kompetensen som är nödvändig för adekvat hjälp. De 
anhöriga beskriver vikten av aktiviteter och interaktioner för de äldre med andra äldre på det 
särskilda boende, även interaktioner med personal upplevs värdefulla. Interaktionerna anses 
av de anhöriga stärka de äldres identitet. En del anhöriga upplever att de äldre isoleras och 
ensamheten bidrar till en förlust av identiteten (Koplow, et. al., 2015). En bristande 
kommunikation mellan anhöriga och personal leder till en oro och en känsla av utsatthet hos 
anhöriga. Strax efter flytten är de anhöriga fortfarande involverade, vilket förenklade 
relationen med vårdpersonal och förbättrade flyttprocessen (Eika, Espnes, Söderhamn & 
Hvalviks, 2013; Koplow, et. al., 2015). Att inte tilltala de äldre vid namn upplevs av anhöriga 
som en förminskning av de äldres intellekt. En flytt till ett särskilt boende innebär en risk för 
att autonomi och privatliv förloras. Det särskilda boendet beskrivs som litet vilket innebär att 
de äldres ägodelar inte ryms. De äldres förlust av privata ägodelar beskrivs av anhöriga som 
en minskad känsla av hem. Privatlivet de äldre har på det särskilda boende är inte privat i det 
avseende som privatlivet innan flytten. Särskilt problematiskt är situationen när de äldre 
delar boende med en annan tidigare okänd äldre (Lane, Hirst, Hawrink, Reed & Rokhman, 
2017). 

2.2.2 Sjuksköterskor och vårdpersonals perspektiv 
I tidigare forskning beskriver sjuksköterskor att flytten från sitt hem till ett särskilt boende 
kan vara en stor livshändelse som kan påverka de äldre fysiskt, psykiskt och socialt. De äldres 
livskvalité är direkt kopplat till deras relationer med andra äldre och sjuksköterskor (Ellis & 
Rawson, 2015). Sjuksköterskor och vårdpersonal läser sällan den nya äldre boendes journal 
vilket innebär okunskap angående deras livssituation och anamnes. Sjuksköterskor börjar 
förbereda sig samma dag inför den nya ankommande äldre och med andra arbetsuppgifter 
innebär det att inte tillräckligt hinner göras för att underlätta flytten. Mängden 
pappersarbete och det arbete vårdpersonal genomför i samband med en flytt av en ny äldre 
innebär att de äldre riskerar att bli en uppgift snarare än en människa (Eika, Espnes & 
Hvalvik, 2014; Wiersma, 2010). När de nya äldre ankommer ska ansvariga sjuksköterskor 
välkomna och ta emot de äldre men om den personen är upptagen eller frånvarande är det 
slumpmässigt vem som möter de äldre. Det leder ofta till en dålig första kontakt vid 
inflyttning samt en sämre start på den nyinflyttade äldres relation till sjuksköterskor och 
annan vårdpersonal (Eika, Espnes & Hvalvik, 2014). Det är av vikt att vårdpersonal hjälper 
de äldre i flytten till särskilt boende genom att personcentrera vården efter patientens 
medicinska diagnos och identitet. Vårdpersonal bör vara uppmärksamma och motverka att 
de äldre förlorar en viss del självständighet. Genom att skapa en relation med de äldre ökar 
förståelsen för vem han eller hon var innan flytten. Informationen som insamlas i relationen 
med de äldre ska delas med relevant vårdpersonal vilket förenklar att en vårdplan upprättas 
för att optimera de äldres välmående och flyttprocess (Phelan & McCormack, 2016). Ellis och 
Rawson (2015) belyser hur viktigt det första mötet är, den som välkomnar en ny äldre till 
boendet är ofta samma personer de äldre kommer vända sig till, med frågor och funderingar 
den första tiden. Sjuksköterskor beskriver i Ellis och Rawsons (2015) studie att det är viktigt 
att inkludera en ny äldre i sammanhanget på boendet för att skapa en lyckad flytt men det är 
en utmaning att finna tid till att upprätthålla ett välkomnande på det sättet. Ett problem som 
återfinns dagligen då sjuksköterskor även upplever en saknad av tid för vardagliga samtal 
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med de äldre, något som grundas i brist på personal. Sjuksköterskor i Ellis och Rawsons 
(2015) studie ger olika förslag på hur de kan organisera ett bättre välkomnande för de 
nyinflyttade äldre: Att para ihop den nyinflyttade äldre med en äldre som bott en längre tid 
på boendet kan fungera som en guide och kan förklara rutiner, gå rundtur och finnas till 
hands den första tiden. En fika för den nya äldre med personal, familj och de som bor på 
boendet. Att all vårdpersonal hälsar på den nya äldre så fort som möjligt är viktigt då det 
bryter en barriär som kan hindra en äldre från att våga fråga.  
 
En flytt till särskilt boende har positiva såväl som negativa aspekter (Ellis & Rawson, 2015; 
Wiersma, 2010). Vårdpersonal upplever att de äldre avskiljs från det tidigare livet vilket 
innebär en identitetsförlust. Identitetsförlusten stärks av bortfallet av hem och ägodelar. 
Vårdpersonal upplever även att de äldre får färre sociala relationer efter en flytt, särskilt för 
äldre som inte längre delar bostad med en partner (Wiersma, 2010). Vårdpersonal upplever 
att de äldre får en ökad trygghet och säkerhet på det särskilda boendet men de strikta 
rutinerna och regler innebär att de äldres frihet förminskades. De äldre som inte följer 
rutiner och regler anses problematiska och deras beteende leder ofta till påföljder. 
Vårdpersonal ser det särskilda boendet som en institution snarare än ett hem och trodde att 
de äldre delar den uppfattningen (Wiersma, 2010). Sjuksköterskor påpekar tre positiva 
aspekter med ett särskilt boende: tillgång till hjälp 24 timmar om dygnet, enkel tillgång till 
utbildad personal och den sociala miljön (Ellis & Rawson, 2015). Det negativa sjuksköterskor 
upplever är att de blir frågade av anhöriga om besökstider och när äldre får lämna boendet 
vilket tyder på bristfällig information. De förstår inte att det särskilda boendet ska vara 
hemlikt och är bekymrade över kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen. 
Vårdpersonal upplever att de äldres privatliv inte respekteras av de andra äldre på boendet, 
exempelvis att personliga saker inte lämnas ifred vilket får en del äldre att bli upprörda. 
Sjuksköterskor upplever att äldre känner sig kränkta och oviktiga när de är tvungna att vänta 
på hjälp, blir ignorerade och får sin personliga sfär inkräktad av vårdpersonal (Ellis & 
Rawson, 2015). Vårdpersonal påpekar att när de äldres förmåga att tillgodose mänskliga 
behov som hygien och eliminationer minskar blir de beroende av personal och upplever att 
de är en börda. En upplevelse av att vara en kropp snarare än en människa (Wiersma, 2010). 
De poängterar även att maten kan vara bättre då vissa nya äldre inte är nöjda med den och en 
mer individanpassad mat kan förebygga viktnedgång (Ellis & Rawson, 2015). 

2.3 Styrdokument och lagar 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) måste sjuksköterskor ta beslut som ger 
människor förutsättningar för välbefinnande och livskvalité tills livet tar slut. Sjuksköterskor 
är skyldiga att främja hälsa och motverka ohälsa samt att göra patienten delaktig i vårdandet. 
Sjuksköterskor är ansvarig för att skapa en förtroendefull relation med patient och anhöriga, 
att se patienten med ett helhetsperspektiv och därmed skapas de förutsättningar som krävs 
för en bra omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser vikten av att 
sjuksköterskor ska läsa och förstå patienters journalakter och annan dokumentation för att 
skapa en kontinuitet i vårdförloppet.  
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) står det att god vård ska tillgodose patientens 
behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. HSL (SFS, 2017:30) fastställer att vården ska 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Slutligen står det i HSL 
(SFS, 2017:30) att god kontakt mellan patienten och vårdpersonal ska främjas. 
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2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 
Dorothea Orems egenvårdsteori kommer i examensarbetet vara utgångspunkten i det 
vårdvetenskapliga perspektivet. Den kapabla människan, egenvårdsbalans och hälsa kommer 
vara begrepp i fokus. Begreppen är relevanta för valt ämne då de kan bidra till en helhetsbild 
och ökad förståelse för vad som gör en flytt aktuell och hur den kan genomföras så att 
människors hälsa bevaras eller återställs. Orems omvårdnadsteori har sin grund i att olika 
faktorer kan orsaka att människan någon gång i livet kommer vara i behov av hjälp med sin 
egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Denna egenvårdshjälp arbetar för att återskapa 
individens självständighet och egenvårdskapacitet. Människan beskrivs av Orem (2001) som 
en kapabel och förnuftig individ med förmåga att göra bedömningar och fatta beslut som 
gynnar hälsan, även under förändrade omständigheter där känslor styr henne. Människan är 
expert över den egna kroppen vilket innebär att hon har förmågan att vårda sig själv, det 
innebär inte att personen är allvetande. 
 
Hälsa beskrivs i Orems (2001) teori som en upplevelse av helhet och integritet. När en 
människa upplever helhet är dennes fysiska, psykiska, mellanmänskliga och sociala liv 
oskiljbara. När en av dem delarna påverkas drabbas hela individen. Denna helhetsbalans ger 
de förutsättningar individen behöver för att uppnå fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande. 
Människans kraft att anpassa sig till livets förändrade tillstånd är en viktig del inom hälsan 
då de förändringarna är något alla kommer att uppleva i livet. Hälsan är beroende av att den 
kapabla människan har kapacitet att värna om sig själv och de som står den nära. Orem 
menar att den här förmågan till egenomsorg gynnar hälsan och minskar risken för ohälsa. 
Egenvårdsbalansen är den kapacitet som människan har för att klara av livets motgångar, på 
egen hand eller med hjälp av andra människor. Hälsan är beroende av att egenvården är i 
balans.  
 
Orem (2001) beskriver att egenvårdskrav är det krav som upprätthåller hälsan, det involverar 
både basala fysiologiska behov och den sociala tillvaron. Vid en situation när 
egenvårdskraven som ställs på en människa blir så pass omfattande att de inte klarar av 
kraven själv uppstår en egenvårdsbrist och hjälp blir aktuellt. Den hjälpen kallar Orem för 
närståendeomsorg. Närståendeomsorg kräver styrka och kapacitet till att tillfredsställa 
egenvårdsbehovet hos en annan människa. När de närstående inte förmår att tillgodose 
personens egenvårdskrav uppstår ytterligare en egenvårdsbrist och professionell vård är 
nödvändig. Sjuksköterskor ska enligt Orem arbeta i sprickan mellan patientens 
egenvårdsförmåga och egenvårdskrav tills att en egenvårdsbalans kan återupptas. Det kan 
göras genom att identifiera brister, erbjuda hjälp och stöttning samt lärdom med patientens 
fysiska och psykiska behov för att öka välmående och därmed skapa ett tillstånd som gynnar 
självständighet och livskvalité (Orem 2001). 

2.5 Problemformulering 
En flytt från hemmet till ett särskilt boende är en stor livshändelse för både de äldre och 
anhöriga. Utifrån anhöriga och sjuksköterskors perspektiv skapar flyttprocessen känslor av 
maktlöshet och oro för de äldre. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor och vårdpersonal 
på särskilda boenden inte alltid har kunskap och resurser som krävs för att underlätta flytten. 
Problemet är att det saknas kunskap om hur sjuksköterskor och vårdpersonal bör arbeta för 
att främja de äldres välmående under flyttprocessen. Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. För att uppnå hälsa krävs egenvårdsbalans. Det innebär att egenvårdskraven 
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tillgodoses av egenvårdkapaciteten. Sjuksköterskor ska stötta de äldre i egenvårdsbalansen 
och ta ansvar för att bevara individualism och självständighet. Det står även i Hälso- och 
sjukvårdslagen att vården ska genomsyras av respekt för patientens integritet och 
självbestämmande. Genom att beskriva äldres upplevelser av hela flyttprocessen till ett 
särskilt boende kan det förhoppningsvis bidra till att skapa information och kunskap som 
krävs för att sjuksköterskor och vårdpersonal ska ha möjlighet att underlätta denna 
komplexa process för äldre.  

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva äldres upplevelser av processen att flytta från sitt hem till ett särskilt 
boende. 

4 METOD 

I metodavsnittets första stycke beskrivs val av metod. I stycket nedan skildras vilken metod 
och analysmetod samt varför de valts. Därefter redogörs för datainsamling och urval. I 
kommande stycka förtydligas vilka databaser som används samt hur relevanta studier hittats. 
I analysmetoden beskrivs Evans analysmodell (2002) samt dess fyra steg.  

4.1 Metodval 
Valet var att utgå från en kvalitativ litteraturstudie som formades efter Evans (2002) 
analysmodell. Kvalitativ forskning inom vårdvetenskap har som mål att öka förståelse och är 
användbart för att belysa människors upplevelser, erfarenheter och behov (Friberg, 2017a; 
Segesten, 2017). Alla studier med en kvalitativ ansats bidrar med kunskap och 
kunskapsvärdet ökar om flera studier som beskriver samma fenomen sammanställs. 
Resultatet från en kvalitativ forskning ska vara användbart i det praktiska vårdandet 
(Friberg, 2017a). En kvalitativ studie har som mål att skapa förståelse om människor och 
deras livssituation. Henricson och Billhult (2017) menar att i en kvalitativ studie är det 
numeriska värdet ointressant. Istället är det personers beskrivningar som hamnar i fokus och 
studeras. Artiklar som är relevanta för fenomenet analyseras och sammanställs.  
 
En beskrivande syntes har använts. Det innebar att en ny tolkning av det insamlade 
materialet inte utfördes utan resultatet sammanfattades och beskrevs för att få en överblick 
om vilken forskning som fanns inom det valda fenomenet (Evans, 2002).  
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4.2 Datainsamling och urval  
Det första steget i Evans (2002) analysmodell började med att identifiera och samla relevant 
datamaterial. Innan sökningen påbörjades bestämdes inklusions- och exklusionskriterier och 
relevanta studier hämtades därefter. För att samla in kvalitativt vetenskapliga data gjordes 
sökningar som utgick från det valda syftet. Databaserna som användes var Cinahl, PubMed 
och MEDLINE. För att finna studier relevanta till syftet användes engelska sökord för äldre, 
särskilt boende och upplevelser. Äldre översattes till elderly, older adult, geratrics, senior, 
older, old och resident. För att översätta särskilt boende användes begrepp som nursing 
home, nursing home facility, care home, long time care och residential care. Vid 
översättning av sökord användes förkunskaper i det engelska språket samt Norstedts Stora 
svenska-engelska ordbok (1993) för att minimera fel i översättningen. Begrepp som 
experience, attitudes, feeling och perception motsvarar eller liknar upplevelser. Tilläggsord 
AND, OR och NOT användes för att specificera, bredda eller avgränsa sökningarna. Endast 
studier som uppfyllde peer review, var skrivna mellan åren 2010–2019, hade ett 
vårdvetenskapligt perspektiv och inkluderade upplevelser användes i examensarbetet. 
Kvantitativa artiklar exkluderades då upplevelser kan vara svårt att beskriva i siffror. Om det 
uppstod osäkerhet kring hur vida studier var peer review användes databasen Ulrichsweb för 
att säkerställa det. Litteraturöversikter exkluderades då de frångick vald metod. För 
ytterligare information om sökprocessen se sökmatris i Bilaga A.  
 
De som deltog i studierna var över 65 år och hade ingen diagnostiserad kognitiv nedsatthet, 
exempelvis alzheimers eller demens. Anledning till exkluderingen är att personerna ska ha 
förmågan återberätta erfarenheter på ett sanningsenligt sätt. Flertalet studier i ett sökresultat 
gick att exkludera genom att läsa titlar då exempelvis demens var ett vanligt förekommande 
ord. Valda studier var från Europa, Nordamerika och Australien. Valet gjordes för att 
länderna hade någorlunda liknande kultur och samhällsuppbyggnad som Sverige samt 
ansågs som välutvecklade länder. Sökorden anpassades för att få ett relevant antal träffar 
vilket möjliggjorde en helhetssyn på sökresultatet. En sökning som resulterade i över 60 
träffar uteslöts och sökord reviderades. När en godkänd sökning genomförts lästes titlar för 
att finna potentiellt relevanta studier. De studier som ansågs relevanta undersöktes genom 
att läsa abstraktet. Vid ett relevant abstrakt granskades studien i fulltext. När en fulltext 
ansågs relevant och användbar gjordes en kvalitetsgranskning utifrån Fribergs (2017a) 
modell. Kvalitetsgranskning utfördes för att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Det 
var inte enbart resultatet som var av vikt utan även vägen till resultatet var av intresse 
(Friberg, 2017b). Kvalitetsgranskningen utgick ifrån 14 frågor enligt Fribergs (2017a) 
granskningsmodell för kvalitativa studier. Frågorna omformulerades till 14 ja eller nej frågor 
för att tydligt redovisas i en tabell. Ett ja gav 1 poäng och ett nej gav 0 poäng. Samtliga 
studier granskades efter de 14 frågorna och gavs poäng därefter. Kvalitén på studierna 
delades upp i låg (0–5 poäng), medel (6–10 poäng) och hög kvalité (11–14 poäng). Endast 
studier som uppnådde hög kvalitet valdes att inkluderas i arbetet, se Bilaga B. Efter att ha 
funnit och granskat relevant kvalitativa studier skapades en helhetsbild av artiklarna genom 
upprepad läsning. 

4.3 Genomförande och dataanalys 
Efter att steg ett i en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) analysmodell hade 
genomförts fortsatte analysen med följande tre steg.  
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Steg två inleddes med att läsa studierna flertalet gånger. Det gjordes för att förstå studiens 
helhet och mening. Sedan identifierades nyckelfynd i varje enskild studie som 
sammanfattade resultatet. De nyckelfynden organiserades i en spalt för att skapa en 
helhetssyn på insamlat datamaterial. Total samlades 159 nyckelfynd från 13 studier. 
 
Steg tre i Evans (2002) analysmodell innefattar att nyckelfynden från de olika studierna 
samanställdes och skapade teman genom kategorisering efter likheter och skillnader. 
Likheter och skillnader i studierna grupperades och utifrån teman identifierades subteman. 
Genom att kategorisera teman och subteman ökade progressivt förståelsen för det valda 
fenomenet. För att försäkra teman och subtemans relevans gjordes flertalet återblickar till 
kategoriseringen av nyckelfynd. Återblicken försäkrar kvalitén genom att misstag hittas samt 
att tolkningar som genomförts har en kontinuitet. När de här stegen genomfördes 
identifierades sex subteman som sedan grupperades in i tre teman. Exempel på valda 
nyckelfynd, subteman och teman kan ses i tabell 1. 
 
Det fjärde och sista steget i en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) var att skapa 
en syntes av beskrivna teman och subteman med förankring i de ursprungliga studierna. 
Förankringarna skedde genom utdrag från studierna. Det innebar att varje tema som 
beskrevs fick en vetenskaplig grund från ursprungsstudien samt att examensarbetets kvalitet 
säkerställdes. Genom att läsa alla nyckelfynd från ett subtema kunde likheter ses. Utifrån 
nyckelfyndens innebörd skapade en förståelse och uppfattning om fenomenet som sedan 
beskrevs i text.  
 
Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 

 

Nyckelfynd Tema Subtema 
Most participants highlighted 
their control over their 
relocation decision and had 
evaluated their options… (Lee, 
Simpson & Froggatt, 2012, s. 
51) 

Sarah and Kieran described 
their decision as being outside 
of their control, being made for 
them by their children. (Lee, 
Simpson & Froggatt, 2012, s. 
52) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Att värna om sin autonomi 

 
 
 
 
 

Vikten av delaktighet i beslutet 

Fighting to maintain 
independence and keep things 
within his control… (Lee, 
Simpson & Froggatt, 2012, s. 
52) 

…with many referring to their 
increasing health needs as key 
in leading them to consider 
residential care. (Lee, Simpson 
& Froggatt, 2012, s. 51) 

 

 
Att upprätthålla ett privatliv 
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4.4 Etiska överväganden 
En litteraturstudie bygger på granskning av tidigare publicerat forskningsmaterial. Codex har 
använts för att försäkra att forskningsprocessen skett enligt vetenskapliga riktlinjer. Att följa 
Codex innebär att ha en förståelse för etiska riktlinjer, lagar och regler en studie måste följa 
för att upprätthålla dess kvaliteten. Peer review innebär att en ny studie måste accepteras av 
det vetenskapliga samhället inom ämnet för att få klassificeras som kunskap. Endast studier 
som genomgått peer review användes för att försäkra forskningskvaliteten i föreliggande 
examensarbete. När tidigare beskrivna kriterier uppfylldes och genom en granskning av 
studiernas metod förutsattes att en etiskprövning skett. Genomgången av studier har skett 
opartiskt och insamlade data har använts på ett sätt som speglar studiernas faktiska resultat 
rättvist. Vid användning av publicerade artiklar viktigt att material som används inte 
fabriceras, förfalskas eller plagieras (Codex, 2018).  
 
Förförståelse betyder att alla har en förkunskap och ett vetande innan forskningsprocessen 
inleds. Denna förkunskap kombineras och formas dels från studielivet och även från det 
vardagliga livet. Personers levda erfarenheter spelar således en viktig roll för arbetets 
resultat. Därav är det viktigt att reflektera och redovisa för förförståelsen för att göra läsaren 
medveten. Det görs även för att författarna ska förhålla sig så opartiskt och korrekt som 
möjligt. Arbetets trovärdighet ökar därefter (Priebe & Landström, 2017). Examensarbetets 
författare hade förförståelsen att en flytt till ett särskilt boende ofta är negativ för individen 
och kan ses som det sista stoppet i livet. Ytterligare förförståelse var att en flytt till särskilt 
boende inträffar ofta oplanerat och med anledning av partners bortgång eller i samband med 
plötslig fysisk skada som orsakar oförmåga att hantera det vardagliga livet. Det fanns även en 
förförståelse att ekonomi, kompetens och bemanning på de särskilda boendena spelade en 
avgörande roll för de äldres erfarenheter. För att undvika förförståelsens påverkan på arbetet 
har det konstant funnits en medvetenhet gällande vilka förförståelser som funnits. När 
studier granskats har relevansen till syftet övervägts multipla gånger. Eftersom förförståelsen 
var att en flytt oftast var en negativ erfarenhet har såväl negativa som positiva sidor av flytten 
uppmärksammats på ett så opartiskt vis som möjligt.  

5 RESULTAT 

I det granskade materialet uppstod tre teman och sex subteman. Det första temat var att 
anpassa sig till det nya livet och de två subteman som framkom var att uppleva trygghet 
men känna sig begränsad och begränsade möjligheter till att skapa ett hem. Det andra 
temat var att värna om sin autonomi med subteman anledningen till flytt och vikten av 
delaktighet i beslutet och strävan efter att upprätthålla ett privatliv som subteman. Det 
sista temat som framkom var att känna sig betydelsefull där subteman var vikten av sociala 
relationer och betydelsen av att känna en mening i vardagen. 
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Tabell 2: Tema och subtema. 

5.1 Att anpassa sig till det nya livet 
Att inneha förmåga att anpassa sig i samband med flytt till särskilt boende visades vara 
avgörande för att behålla välmående vid flytten. Två subteman identifierades. Det första 
subtema var att uppleva trygghet men känna sig begränsad och det andra subtemat var 
begränsade möjligheter till att ska skapa ett hem. 

5.1.1 Att uppleva trygghet men känna sig begränsad 

Det uppkom positiva såväl som negativa aspekter av den nya livssituationen efter flytt till 
särskilt boende. Äldre beskrev en känsla av att fastna i rutiner. Att inte få möjlighet till att 
planera sin dag på egen hand ledde till att de äldres frihet inskränktes. De upplevde att 
rutiner och regler begränsade dem i vardagen. En vanligt beskriven upplevelse var att de 
äldre kände sig trygga och säkra, men begränsade. Rutiner om väckning på morgonen, 
måltider, utflykter, hygien och läggning skapade upplevelser av fångenskap och att de äldre 
hamnade i en beroende ställning till personalen som de ibland inte ansåg som nödvändig. 
(Brandburg et. Al.,2012; Falk, Wijk, Persson & Falk, 2012; Jungers, 2010; Kritzay, Warren & 
Slade, 2018; Paddock, Brown, Wilson, Walshe & Todd, 2018). ”I like to get up early. But I 
have to wait for the nurse [to get me up]” (Paddock, Brown, Wilson, Walshe & Todd, 2018, s. 
660). Det särskilda boendes rutiner hindrade de äldre från att fortsätta utöva sina vardagliga 
aktiviteter och vanor som de haft i det tidigare hemmet under lång tid. Det ledde till en 
förlust av identitet (Cooney, 2012; Falk, Wijk, Persson & Falks, 2012). För att passa in på det 
nya särskilda boende upplevde de äldre att det var tvungna att ge upp delar av sitt tidigare liv 
då deras tidigare vanor inte var lämpliga i den nya vardagen (Lee, Simpson & Froggatt, 
2012). När en av de äldre ville avvika från det normala schemat fick det konsekvenser. Det 
kan ses i följande citat ”Oh yeah, I’d love to go back and see all my friends. I’d have my dinner 
there. Oh yeah, I’d like to go back () but see, the ambulance driver used to come and pick me 
up at nine o’ clock, and that’s our breakfast time here” (Lee, Simpson & Froggatt, 2013, s. 52). 
De här konsekvenserna visade på svårigheterna att forma sin egen dag, en frihet som funnits 
i det tidigare hemmet men som på det särskilda boende ansågs svårt. Förändringarna gjorde 

Teman Subteman 

 
Att anpassa sig till det nya livet 

Att uppleva trygghet men känna sig 
begränsad 

 Begränsade möjligheter till att skapa ett 
hem 

 
Att värna om sin autonomi 

Anledningen till flytt och vikten av 
delaktighet i beslutet 

 Strävan efter att upprätthålla ett privatliv 

 
Att känna sig betydelsefull Vikten av sociala relationer 

 Betydelsen av att känna en mening i 
vardagen 
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att vissa äldre inte ansåg det särskilda boendet som ett hem då det inte själva fick bestämma 
över vardagen.  

 
Den förändrade livssituationen var inte enbart negativ för de äldre. De nya rutinerna må ha 
bidraget till en minskad frihet men ledde samtidigt till en ökad känsla av säkerhet, en 
säkerhet de saknat i det tidigare hemmet. En del äldre upplevde känslor av trygghet för att 
det särskilda boendet erbjöd hjälp dygnet runt. Det innebar att om något händer de äldre 
kunde de snabbt få hjälp vilket var betryggande (Johnson & Bibbo 2014; Koppitz et. al., 2016; 
Riedl, Mantova & Them, 2013). Äldre beskrev även en lättnad i att inte längre behöva fråga 
anhöriga om hjälp med vardagliga sysslor. Att få hjälp med sysslor som tidigare inte klarades 
av gjorde att de äldre upplevde flytten som nödvändig (Johnson & Bibbo 2014). 
Förändringarna i rutiner från det tidigare livet ansågs ibland som positiva. Vissa äldre 
beskrev uppskattning till den serverade maten och servicen (Koppitz et. al., 2016). 

5.1.2 Begränsade möjligheter till att skapa ett hem 

En problematik som tydliggjordes var att vissa äldre ansåg det särskilda boendet som ett 
tillfälligt boende. Trots att de inte hade något som pekade på att de kunde flytta tillbaka till 
sitt tidigare hem ansåg en del äldre att det särskilda boendet inte var deras hem (Johnson & 
Bibbo, 2014; Falk, Wijk, Persson & Falk, 2012; Lee, Simpson & Froggatt, 2013). ”I haven’t 
fully accepted that i am not going home. i feel very negative about it” (Fraher & Coffey, 2011, 
s. 25). När de äldre inte ansåg det nya boendet som sitt hem såg de ingen mening med att 
efterlikna det tidigare hemmet (Falk, Wijk, Persson & Falk, 2012). Flera beskrev inte det 
särskilda boende som hem. En del förklarade att det hade varit tvungna till att göra sig av 
med många ägodelar som för dem hade ett känslomässigt värde. Det fanns olika anledningar 
till att inte ha möjlighet till att ta med ägodelar. En anledning många upplevde var att flytten 
till ett särskilt boende innebar att boytan minskade och därför rymdes inte alla ägodelar 
(Johnson & Bibbo, 2014; Koppitz et. al., 2016; Paddock, Brown, Wilson, Walshe & Todd, 
2018). ”I brought what I thought I couldn’t live without...it was hard to give things away, but 
that is what I needed to do” (Brandburg et. Al.,2012, s. 870). Några upplevde att flytten 
skedde hastig och saknade tid till planering och organisering. Det ledde till att flertalet 
sentimentala ägodelar inte kom med till det särskilda boende vilket förstärkte upplevelsen av 
att det nya boendet inte var ett hem (Johnson & Bibbo, 2014; Koppitz et. al., 2016; Sussman 
& Dupuis, 2014). En del ägodelar som inte togs med i flytten bidrog till en förändring i 
vardagen. En sådan förändring var exempelvis att vissa äldre inte fick ha en kyl i det egna 
boendet vilket blev en stor omvandling från det tidigare hemmet (Sussman & Dupuis, 2014). 
Det framkom att det var av vikt att de äldre fick inreda och bestämma över sin egen bostad så 
att den efterliknande det tidigare hemmet. De äldre som individualiserade sin nya bostad 
beskrev den första tiden på det särskilda boendet i större utsträckning som en positiv 
erfarenhet än de som ej gjort sig hemmastadd. Att individualisera bostaden innebar att de 
äldre tilläts välja och forma bostaden som de ville för att bibehålla deras identitet. När det 
skedde upplevde de äldre kontinuitet och kände igen sig från perioden innan flytten vilket 
bidrog till en känsla av ett hem. Denna positiva upplevelse stärkte självbilden och bidrog till 
en påminnelse av ett liv fyllt med minnen och erfarenheter (Cooney, 2012; Falk, Wijk, 
Persson & Falk, 2012; Sussman & Dupuis, 2014). 
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5.2 Att värna om sin autonomi 
Det var både viktigt och problematiskt för de äldre att bibehålla autonomi i samband med 
flytt till särskilt boende. Autonomi var en avgörande faktor för om flytten upplevdes som 
positiv eller negativ. Anledningen till flytt och vikten av delaktighet i beslutet och strävan 
efter att upprätthålla ett privatliv var de två subteman som identifierades. 

5.2.1 Anledningen till flytt och vikten av delaktighet i beslutet 

Att flytta från sitt hem vilket många refererar till som en viktig plats i livet, till ett särskilt 
boende var ett stort steg i livet. Det innebar ofta stora förändring i sitt liv och kunde ses som 
ett nederlag (Fraher & Coffey, 2011). Det var viktigt att tid fanns för att ge de äldre möjlighet 
till att bearbeta och på egen hand bestämma att en flytt kunde ske. För de äldre var det viktigt 
att utvärdera alla möjligheter som fanns (Lee, Simpson & Froggatt, 2013). Att vara med i 
beslutet om flytt till det särskilda boende har visat vara viktigt för de äldre. De äldre som 
beslutade eller var delaktig i beslutet var bättre förberedd och hade en bättre inställning till 
det särskilda boendet (Cooney, 2012). Beslutet att flytta berodde på olika anledningar. En 
anledning var att de äldre inte ville vara en börda för anhöriga, att anhöriga inte behövde 
vara ansvariga för deras vård. Ett ökat vårdbehov och en oförmåga att fysiskt klara vardagen i 
hemmet var en avgörande anledning i beslutet att flytta (Fraher & Coffey, 2011; Jungers 
2010; Sussman & Dupuis 2014). En del äldre beslutade att flytta till särskilt boende på grund 
av en stigande ålder och insikt i att deras fysiska förmåga kommer att försämras. Beslutet tas 
således i förebyggande syfte för att hantera eventuella hälsohinder i framtiden som kräver 
hjälp (Kritzay, 2014). Social isolering beskrevs även som en anledning till att flytta (Fraher & 
Coffey, 2011). Äldre upplevde att de inte alltid hade en talan i beslutet att flytta. Äldre beskrev 
hur de mer eller mindre tvingats till ett särskilt boende av anhöriga. Det var vanligt att 
anhöriga föreslog en flytt till särskilt boende för de äldre på ett sådant sätt att de äldre kände 
sig tvingade till att flytta. Det kan ses i följande citat ”My family decided that it wasn’t safe for 
me to be at home. I would have preferred to go home but they said I better come in.” (Fraher 
& Coffey, 2011, s.24). Denna upplevelse av påtryck från anhöriga ledde till en känsla av 
förlust i beslutstagandet och minskad autonomi (Johnson & Bibbo, 2014; Jungers, 2010; 
Koppitz et. al., 2014; Lee, Simpson & Froggatt, 2013; Sussman & Dupuis, 2014). Ibland 
skedde flytten till följd av en plötslig hälsokris. Då flyttade de äldre oftast från sjukhuset 
direkt till ett särskilt boende och det innebar ofta en ambivalens för de äldre. De äldre insåg 
ofta att de inte klarade av vardagen i det gamla hemmet men samtidigt ville de inte flytta till 
ett särskilt boende (Jungers, 2010). Det ledda till en initial stress där informationen blev 
otillräcklig och flytten blev förhastad. Avgörande i en sådan situation var stödet från anhöriga 
och vårdpersonal samt en inre styrka hos de äldre (Lee, Simpson & Froggatt, 2013). 
Avgörande för hur vida en flytt beskrev som positiv eller negativ var delgivningen av 
information till de äldre. Flera äldre beskrev en brist i informationen i samband med flytten. 
”Nobody explained things to me, and I didn’t know where I was going, because nobody said” 
(Fraher & Coffey, 2011, s. 25). En brist i information om vilka särskilda boenden som fanns 
att välja mellan, brist i informationen om boendets struktur och rutiner samt brist på 
information om hur den nya bostaden såg ut. Denna brist i information bidrog till svårigheter 
att planera flytten och skapade ytterligare känslor av autonomiförlust (Brandburg et. Al, 
2012; Cooney, 2012; Fraher & Coffey, 2011). När de äldre fick information om det särskilda 
boendet blev deras beslutstagande enklare och deras upplevelser i samband med flytten mer 
positiva. En del äldre beskrev att de hört talas om det särskilda boendet och om de hört 
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positiva rykten om det, blev beslutet enklare att ta och de inledde flyttprocessen med en mer 
positiv attityd (Sussman & Dupuis, 2014). 

 
En äldre som var delaktig i beslutet och gavs tid till bearbetning beskrev flytten som en 
positiv upplevelse och hade en bättre anpassningsförmåga till det nya livet som ett särskilt 
boende innebar (Jungers; 2010). Det är viktigt att de äldre fick ha kontroll över situationen 
och bestämma vad som ska tas med, när flytten ska ske och vilket särskilt boende han eller 
hon ska flytta till (Sussman & Dupuis, 2014). En flytt som skett gradvis och enligt de äldres 
vilja, där informationen var tillräcklig ledde till en känsla av bibehållen autonomi (Fraher & 
Coffey, 2011; Jungers, 2010; Sussman & Dupuis, 2014). Att bli tvingad till en flytt av 
exempelvis en hastig negativ hälsopåverkan eller av att anhöriga exkluderade de äldre från 
beslutstagandet gav känslan av att inte ha kontroll över situationen och bidrog till att de äldre 
inte kände tillfredställelse med flytten. Det var vanligt att äldre hade svårt att känna att det 
nya boendet var deras hem (Johnson & Bibbo 2014). När flytten skedde hastig och de äldre 
inte hade något val annat än att flytta fanns det ingen tid för planering och bearbetning. De 
äldre kunde då känna att de hastigt blivit avskilda från det tidigare livet (Koppitz, et. al. 
2014). 

5.2.2 Strävan efter att upprätthålla ett privatliv 

I samband med flytt till särskilt boende uppstod svårigheter i att upprätthålla ett privatliv. De 
äldre beskrev att de behövde kämpa för att bibehålla kontroll över miljön och vardagen, 
särskilt svårt blev det för de äldre som delade boendet med annan äldre. Bristen på flexibilitet 
och valmöjligheter på det särskilda boendet gjorde att de äldre upplevde en stor omställning 
från det tidigare hemmet. Den stora förändring i livssituationen ledde till att aktiviteter de 
äldre kunde kontrollera blev allt viktigare (Johnson & Bibbo, 2014; Jungers, 2010; Kritzay, 
2014; Lee, Simpson & Froggatt, 2013; Paddock, Brown, Wilson, Walshe & Todd, 2018). 
Dagliga sysslor som att städa blev då viktiga för att de äldres självständighet (Lee, Simpson & 
Froggatt, 2013). Dagliga sysslor blev särskilt viktiga för äldre med funktionshinder då sysslor 
stärkte deras identitet och autonomi (Minney & Ranzijn, 2014). En stor förändring var den 
känslan av minskad integritet och privatliv som uppkom för äldre som delade boende och 
toaletter. I ett delat boende behövde de äldre anpassa sin livsstil och vardagen efter den 
medboende. Privatlivet inskränktes ofrivilligt då det mest privat utrymme de äldre hade 
delades med någon annan. ”Well, there are others in the room with me; they all know what’s 
going on with me. I was used to doing things myself, now everybody knows everybody’s 
business” (Fraher & Coffey, 2011, s. 26). Obekväma situationer uppstod vid besök då vissa 
endast hade ett skynke att dela av boendet med. Det innebar att den medboende kunde höra 
det som sades vid besök och telefonsamtal (Fraher & Coffey, 2011; Kritzay, Warren & Slade, 
2018). Livet på det särskilda boendet kan vara bättre om de äldre hade mer kontroll över 
deras livssituation (Brandburg et. Al, 2012). 

Viktigt för de äldres privatliv var att kontrollera bostaden. De äldre ville ha möjlighet att låsa 
dörren och på så vis kontrollera vilka som kom in i bostaden eller inte. Den låste dörren blev 
en symbol för de äldres privatliv och tillät dem att sätta gränser gentemot personalen. 
Förmågan att låsa dörren med en nyckel var även det viktigt då det gjorde att de äldre kunde 
lämna bostaden och det särskilda boendet när de ville.  
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…I tell a member of staff when I leave the nursing home. This is not a problem. Sometimes I 
am not back before midnight. I have a key. So, I can come and go whenever I want. That’s 
great. Because the staff do not have to give a key to the residents. (Riedl, Mantovan & Them, 
2013, s. 6).  

Den förmågan stärkte de äldres privatliv och gav dem en känsla av frihet (Falk, Wijk, Persson 
& Falk, 2012; Riedl, Mantovan & Them, 2013). 

5.3 Att känna sig betydelsefull 
Att känna sig betydelsefull var viktigt för de äldre i samband med flytt till särskilt boende. En 
mening med vardagen stärkte de äldres identitet och på så vis deras välmående. Två 
subteman framkom. Det första subtemat var vikten av sociala relationer och det andra 
subtemat var betydelsen av att känna en mening i vardagen. 

5.3.1 Vikten av sociala relationer 

Att sociala relationer var avgörande för de äldres välmående blev uppenbart. Vissa äldre 
upplevde att det sociala livet förbättrades i samband med flytt till särskilt boende. De 
upplevde en glädje i att samtala med andra och de njöt av varandras sällskap. De här 
upplevelserna blev positiva förändringar för de äldre (Lee, Simpson & Froggatt, 2013; 
Minney & Ranzijn, 2014; Riedl, Mantovan & Them, 2013). I det tidigare hemmet var många 
äldre ensamma och uttråkade men på det särskilda boendet fanns det människor att umgås 
med. Den första perioden efter flytt beskrevs som den mest ensamma perioden men i takt 
med att de äldre formade nya betydelsefulla relationer med både personal och andra äldre 
minskade känslan av ensamhet (Jungers, 2010; Sussman & Dupuis, 2014). Nyinflyttade äldre 
beskrev vikten av att känna samhörighet till vänner andra äldre på boendet och till personal. 
När all personal togs sig tid att lära känna de äldre och tilltalade dem vid namn stärktes deras 
känsla av tillhörighet (Jungers, 2010). "The staff here is amazing. There are two women here 
that I'm especially thankful for—they have that way of coming into a person's room and you 
know it's going to be OK." (Jungers, 2010, s. 420). Den sociala kontakten betydde att de äldre 
fick en chans att klä upp sig och värna om sitt yttre vilket stärkte deras självbild (Falk, Wijk, 
Persson & Falk, 2012). Vissa äldre delade inte denna bild av att de sociala relationerna 
förbättrades. De beskrev en känsla av ensamhet och isolering.  

When I signed up for this place I thought that I’d meet like-minded people and that we all 
could have a nice time together the last days or years of our lives. I hoped that it at least was 
someone here that I could make friends with, go for walks with, and talk about books with 
and... but there isn’t. (Falk, Wijk, Persson & Falk, 2012, s.1005) 

En del äldre uppgav att de kände sig ensamma men valde samtidigt att inte socialisera sig 
med de andra äldre på det särskilda boendet. Det berodde ibland på att de äldre jämförde sig 
med de andra äldre. Ålder, fysiska förmågor, intellekt och hur många besökare äldre hade 
spelade roll och skapade klasskillnader bland de äldre. Exempelvis jämförde äldre utan 
demens sig med äldre med demens och tog sedan avstånd från dem (Lee, Simpson & 
Froggatt, 2013; Paddock, Brown, Wilson, Walshe & Todd, 2018). 
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5.3.2 Betydelsen av att känna en mening i vardagen 

Äldre beskrev att i deras tidigare hem kände de mening i vardagen, en känsla som minskade 
på det särskilda boendet. Anledning till att känslan av mening för vissa äldre minskade var 
att tidigare hade de varit aktiva i hemmet. Vardagliga uppgifter som att sköta om hemmet 
och att laga mat till sina anhöriga beskrevs som identitetsstärkande och de äldre hade då en 
uppgift att uppfylla (Minney & Ranzijn, 2014; Riedl, Mantovan & Them, 2013). En del äldre 
beskrev att de i det tidigare hemmet varit viktiga och blivit utmanade i vardagen men att det 
sedan flytten till särskilt boende tagits bort från dem och nu hade de en känsla av att vara 
värdelösa (Koppitz, et. al. 2014; Lee, Simpson & Froggatt, 2013). Ett sätt att motverka det var 
att skaffa många intressen.  

I just love to learn. Ever since I left school I wanted to learn things. I just love it and now, 
heaven forbid, I’m trying to teach myself to play the mouth organ! I’ve bought lessons from the 
Internet. I’m doing a two year Diploma course. I’ve got time to focus on that now. (Minney & 
Ranzijn, 2014, s. 923) 

Intressen höll de äldre sysselsatta och utmanade dem intellektuellt vilket ledde till en känsla 
av mening (Jungers, 2010). Med ålder förekom en ständig förändring i de äldres fysiska och 
sociala liv. Förändringen kunde leda till förlust av att känna en mening (Koppitz, et. al. 2014). 
”At home, I used to cook for my children and grandchildren. There I had a task to fulfill.” 
(Riedl, Mantovan & Them, 2013, s. 5). Att erbjuda aktiviteter ledde det till att de äldre kände 
att det var sysselsatta och kände en mening i vardagen (Riedl, Mantovan & Them, 2013). Ett 
gott liv beskrevs vara ett liv där de äldre fortsatte att känna mening (Minney & Ranzijn, 
2014). Äldre som inte deltog på aktiviteter och inte hade många intressen beskrev att deras 
dagar var lång och tråkiga (Cooney, 2012).  

6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras först resultatet följt av metoddiskussion och slutligen en etisk diskussion. 
Här diskuteras bakgrunden mot resultatet samt svagheter och styrkor diskuteras i utförandet 
av examensarbetet.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att flytten till ett särskilt boende är en problematisk process med många 
faktorer som spelar stor roll för de äldres upplevelser. När förmågan att tillgodose 
egenvårdsbehoven brister och de äldre behöver hjälp i vardagen blir deras självbild 
förändrad. Denna förändring kan bidra till en ohälsa och förnekelse av egenvårdskapaciteten 
(Orem, 2001). Det framkom vidare i resultatet att initiera en flytt till särskilt boende var 
problematisk om de äldre inte själva tog beslutet. De äldre kunde vara medvetna om att en 
flytt var nödvändig men önskade fortfarande att stanna hemma (Jungers, 2010). Det gjorde 
att anhöriga blev ansvariga för de äldres hälsa vilket enligt Orem (2001) kallas 
närståendeomsorg. I bakgrunden ses hur närståendeomsorgen blir så pass krävande att 
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anhöriga måste anpassa livet efter de äldre. När kraven som ställs på närståendeomsorgen 
blir för höga och de anhöriga inte längre förmår att tillgodose de äldres egenvårdbehov 
behövdes professionell vård kopplas in. Det är då de anhöriga överväger om de äldre behöver 
flytta till ett särskilt boende men dessa tankar skapade känslor av skam eftersom en flytt till 
särskilt boende kanske inte var det bästa för de äldre. En del anhöriga försökte dölja sin vilja 
att de äldre behövde flytta till särskilt boende. De förstod vikten av att de äldre själva tog 
beslutet. Andra anhöriga försökte göra så att de äldre själva insåg att hemsituationen var 
ohållbar genom att minska mängden besök till de äldre eller genom att försiktigt ta upp en 
eventuell flytt (Söderberg, Ståhl & Emilsson, 2012). Vissa anhöriga valde att mer eller mindre 
bortse från de äldres vilja och tog beslutet att de äldre borde flytta genom att övertala och 
näst intill tvinga de äldre till att acceptera (Johnson & Bibbo, 2014; Jungers, 2010; Koppitz 
et. al., 2014; Lee, Simpson & Froggatt, 2013; Sussman & Dupuis, 2014). Resultatet visar att 
när de äldre själva tar beslutet att flytta stärks deras autonomi och flyttprocessen blir således 
en mer positiv upplevelse än om anhöriga tar beslutet åt dem. Att få information var även 
viktigt för de äldres upplevelser och generellt ansågs den bristfällig. Även sjuksköterskor och 
vårdpersonal ansåg att informationen var otillräcklig åt bägge håll. De ansåg inte att de fick 
tillräcklig information om de äldre och de upplevde att de äldre inte hade tillräcklig 
information om det särskilda boendet. Eftersom vårdpersonal inte hade tillräcklig 
information om de äldre kunde de inte ta tillvara på de egenvårdskapaciteter de äldre hade 
vilket innebar ökad ohälsa och förlust av identitet (Phelan & McCormack, 2016). Att främja 
äldres självständighet har en direkt koppling till förbättrad hälsa (Orem, 2001). På ett särskilt 
boende finns vårdpersonal vilket innebär att de äldre kan få den egenvårdshjälp de behöver 
för att återfå hälsan. 
 
Efter en flytt till särskild boende upplevde de äldre ofta en förlust av identitet. De upplevde 
att de bröts upp från det tidigare hemmet och allt det innebar. Relationer, rutiner och 
föremål ändrades eller försvann och de äldre tvingades anpassa sig till den nya 
livssituationen, en livssituation som skiljer sig drastisk från den i det tidigare hemmet. De 
nya rutinerna innebar en trygghet och kontinuitet i vardagen men hämmade de äldres frihet 
då avvikelser från schemat fick konsekvenser och flexibiliteten ansågs därmed som nästintill 
obefintlig (Brandburg et. Al.,2012; Falk, Wijk, Persson & Falk, 2012; Jungers, 2010; Kritzay, 
Warren & Slade, 2018; Paddock, Brown, Wilson, Walshe & Todd, 2018). Att inte längre få 
bestämma när frukost serveras eller när det är dags för dusch minskade de äldres känsla av 
att vara expert på sin egen kropp och tog ifrån deras självständighet. Trots att det var många 
negativa känslor för de äldre ansåg de ändå att de var trygga i det särskilda boende. De flesta 
ansåg att deras säkerhet var förbättrad sedan flytten tack vare tillgången på personal dygnet 
runt (Johnson & Bibbo 2014; Koppitz et. al., 2016; Riedl, Mantova & Them, 2013). Trots 
denna ökade känsla av säkerhet ansåg de äldre att förlusten av frihet var viktigare än vinsten 
av säkerhet och flytten karakteriserades därför ofta av en längtan tillbaka till det tidigare 
hemmet. Sjuksköterskor och vårdpersonal upplevde även de att de äldres frihet minskade i 
samband med flytt till ett särskilt boende. Rutinerna på det särskilda boendet gjorde att 
boendet blev mer likt en institution än ett hem (Wiersma, 2010). Att hjälpa de äldre ansågs 
ofta som uppgifter och när äldre önskade att avvika från det normala schemat försvårades 
vårdpersonalens arbete vilket innebar att de äldres beteende sågs som problematiskt. Att de 
äldres behov ansågs som uppgifter ledde till en känsla av att vara en börda. Vårdpersonal 
arbetar under en tidspress som innebär att de inte alltid kan tillgodose de äldres önskningar. 
Det innebar att äldre som exempelvis ville sova längre inte fick någon frukost då personal 
inte hade tid att servera frukost igen. Vårdpersonal hade otillräcklig information om de äldre. 
I det teoretiska perspektivet lyfts vikten av att identifierade brister i de äldres 
egenvårdsförmåga för att återställa egenvårdsbalansen. Vårdpersonal saknade informationen 
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och denna okunskap innebar att vårdpersonal inte alltid arbetade i sprickan mellan de äldres 
egenvårdsförmåga och egenvårdskrav vilket innebar att egenvårdsbalansen ej uppfylldes. Att 
ej veta vilka kapaciteter och förmågor de äldre hade innebar att personal ibland hjälpte mer 
än nödvändigt. När egenvårdsbalansen inte uppfylldes bidrog det med minskad 
självständighet och livskvalitet för de äldre. Bristen på information var även tydlig hos 
anhöriga. Det visades genom att de anhöriga bland annat ställde frågor om besökstider vilket 
betydde att de inte förstod att ett särskilt boende ska vara hemlikt och därför inte har några 
specifika besökstider, till skillnad från sjukhus. Anhöriga ansåg att det var en brist på möten 
och konversioner där information kunde utbytas med personal och blev därför osäkra på om 
de äldres unika vårdbehov och förmågor kunde tillgodoses samt bibehållas (Lane, Hirst, 
Hawrink, Reed & Rokhman, 2017; Merla et al., 2018). Anhöriga upplevde känslor av trygghet 
och ro när de äldre flyttade till ett särskilt boende. De upplevde att de äldre var mer trygga 
där och de anhöriga nu fick hjälp med de sysslor som de tidigare varit ansvariga för. De blev 
avlastade och pressen de känt tidigare minskade i samband med flyttprocessen. En rädsla för 
att de äldres unika egenskaper och identitet inte bevaras på det särskilda boendet var tydligt 
men de anhöriga uttryckte aldrig att de äldre förlorade frihet. 
 
De äldre upplevde känslor av att vardagen på det särskilda boendet saknade mening. Många 
ansåg dagarna som enformiga och utan innehåll. De saknade den intellektuella utmaningen 
de fick i det tidigare hemmet. Vikten av att hålla sig sysselsatt blev uppenbar och de äldre 
som hade aktiviteter och fritidssysslor upplevde flytten som en mer positiv erfarenhet än de 
som inte hade det. Många särskilda boenden erbjöd olika aktiviteter vilket sågs som ett 
tillfälle för de äldre att skapa sociala kontakter och utföra meningsfulla uppgifter som stärkte 
deras identitet och självbild (Koppitz, et. al. 2014; Lee, Simpson & Froggatt, 2013). Men trots 
att många särskilda boenden erbjöd aktiviteter samt att de äldre ansåg dagarna långa och 
ostimulerande så valde flertalet äldre att inte delta i aktiviteterna. Äldre upplevde ofta 
känslor av ensamhet och isolering då de jämförde sig med de andra äldre på boendet. De 
äldre såg ingen mening med att delta i aktiviteter när de andra äldre var så annorlunda. De 
som ansågs annorlunda och undveks var exempelvis äldre med demenssjukdom. En del äldre 
upplevde tvärt emot att de fick ett ökat socialt sammanhang. De skapade vänskapliga band 
med både personal och andra äldre på det särskilda boendet vilket ökade deras känsla av 
mening och därmed deras livskvalité (Lee, Simpson & Froggatt, 2013; Minney & Ranzijn, 
2014; Riedl, Mantovan & Them, 2013). En del anhöriga upplevde en förbättring i de äldres 
sociala liv och de uppskattade aktiviteterna på det särskilda boendet. Andra anhöriga ansåg 
dock att de äldre blev allt mer isolerade på det särskilda boendet. Det berodde delvis på att de 
äldre avskilts från det tidigare livet och särskilt problematiskt ansågs det vara när de äldres 
partner inte flyttade med. Även vårdpersonal var delade i huruvida de äldres sociala liv 
förbättrades eller försämrades efter flytt till särskilt boende. En del vårdpersonal ansåg att 
det sociala livet och aktiviteterna var ett stort plus med det särskilda boendet och att de äldre 
bildade nya relationer som gav dem en känsla av mening. Men annan vårdpersonal ansåg att 
de äldre avskilts från det tidigare livet och nu blivit allt mer övergivna och ensamma.  
 
Äldre såg sällan det särskilda boendet som sitt hem. Det berodde framförallt på att den nya 
bostaden och miljön var annorlunda från tidigare hem. Äldre och anhöriga upplevde en sorg i 
förlusten av personliga saker. Ägodelar som varit med de äldre många år och har 
känslomässigt värde var ofta tvungna att lämnas kvar i den gamla bostaden. Det berodde på 
att flytten skedde plötsligt och oplanerat, den nya bostaden var mindre och de personliga 
sakerna rymdes ej eller att föremålen inte tilläts på det särskilda boendet. En annan skillnad 
från det tidigare hemmet var att de äldre inte alltid fick en nyckel till bostaden på det 
särskilda boendet. De äldre kunde inte lämna bostaden som de ville och upplevde att 
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bostaden inte var deras hem. Det ledde till minskad autonomi självbestämmande vilket Orem 
(2001) anser är väsentligt för hälsa. De äldres privatliv gynnades om de hade en nyckel då 
den låste dörren blev ett sätt att sätta gränser mot personal och andra äldre. Anhöriga ansåg 
att de äldres privatliv minskade i samband med flytt till särskilt boende om de var tvungna 
att dela bostaden med en okänd äldre. Även äldre ansåg det problematiskt att dela bostad 
med en okänd (Johnson & Bibbo, 2014; Jungers, 2010; Kritzay, 2014; Lee, Simpson & 
Froggatt, 2013; Paddock, Brown, Wilson, Walshe & Todd, 2018). De upplevde att de inte 
kunde vara ifred och ostörda när de bland annat hade besök eller talade i telefon. Privatlivet 
förminskades också när de äldres saker inte läts vara orörda. Andra äldre och personal 
flyttade eller tog saker från de äldre. Vårdpersonal upplevde att äldres privatliv och ägodelar 
inte respekterades när de flyttades eller togs utan de äldres vetskap. Vårdpersonal upplevde 
också att de äldre blev kränkta när de äldres privata sfär inte respekterades genom att 
exempelvis kliva in i bostaden utan att knacka. I det vetenskapliga perspektivet ses vikten av 
att autonomi respekteras och bibehålls för att främja de äldres hälsa.  

6.2 Metoddiskussion 

För att examenarbetet skulle få en bred översikt i området och öka sannolikheten för att 
korrekta artiklar granskades gjordes sökningar i tre olika databaser. Databaser som användes 
var Cinahl plus, Medline och Pubmed. Sökord som sedan användes var exempelvis ”Older 
experiences and relocation and nursing home”. För att finna inspiration i sökprocessen 
användes nyckelord från tidigare valda artiklar. Sökorden ökade möjligheten att finna 
artiklar som svarade på syftet, där upplevelse var det tänkta området att undersöka. 
Ålderskrav, peer review samt sökordet NOT användes för att avgränsa sökningar. Artiklar 
äldre än tio år exkluderades för att stärka artikelns överförbarhet till nutiden och inte vara 
utdaterad. Peer review stärker artikelns kvalité då det förutsätter att artikeln granskats av 
flera områdeskunniga personer vilket även ökar trovärdigheten. Ej vårdvetenskapliga artiklar 
exkluderades då det är ett vårdvetenskapligt examensarbete. En geografisk exkludering mot 
artiklar som var från länder med ett samhällsystem som skiljer sig drastiskt från de 
västerländska länderna har gjorts. Valda artiklar kommer från Europa, Nordamerika och 
Australien. Det gjordes för att överförbarheten mellan de andra länderna till Sverige är 
sannolikt högre. Dock betyder det att examensarbetet kanske inte är relevant för samhällen 
som drastiskt skiljer från de västerländska. För att ytterligare stärka överförbarheten kunde 
endast artiklar från Sverige valts. Vid tidpunkten för sökningarna saknades tillräckligt med 
artiklar om fenomenet från Sverige vilket gjorde det ej genomförbart. Skillnader mellan 
länder behöver inte vara negativ utan olikheterna i samhällena kan också skapa idéer om hur 
en flytt kan genomföras annorlunda. Resultatet i examenarbetet blir applicerbart i fler länder 
än Sverige då artiklarna är från olika länder. I sökningar användes sökorden ”NOT dementia” 
för att exkludera artiklar där forskning med demenssjuks personer undersökts. Människor 
som inte diagnosticerats med en demenssjukdom och var över 65 år inkluderades i 
examensarbetet. Anledningen till att inte dela in gruppen äldre i två grupper var för att det 
ansåg ej relevant vilken ålder personen hade vid flytt. En flytt till särskilt boende skedde inte 
på grund av en viss ålder utan ett ökat behov. Vilket kön undersökningspersonerna hade 
lades ingen vikt vid för att det ansågs ej relevant för syftet. Användning av exklusionskriterier 
skedde utan undantag och ökade således studiens trovärdighet genom att det granskade 
materialet är relevant och specifikt. En sökning med över 60 träffar uteslöts för att 
möjliggöra en helhetsbild av allt material. När en sökning som resulterade i färre än 60 
träffar genomförts lästes titlar. När en titel ansågs relevant för syftet granskades abstrakt och 
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sedan full text. När en artikel ansågs svara på syftet gjordes en som var inspirerad av Fribergs 
(2017a) 14 frågor. Sökprocessen resulterade i 13 artiklar som samtliga kvalitetsgranskades 
och uppnådde en hög kvalitet, vilket var den högsta intervallen i kvalitetsgranskningen. 
Därefter påbörjades analysarbetet som startade med att läsa artiklarna upprepade gånger för 
att fördjupa förståelsen för innehållet och kontrollera relevansen till syftet. Nyckelfynd 
identifierades av författarna som läste artiklarna enskilt. Sedan jämfördes nyckelfynden och 
olikheter samt likheter identifierades. Vid syntesen i analysen har stor noggrannhet iakttagits 
på det nyckelfynd som funnits. Nyckelfynden hittades på separata håll av bägge författarna 
vilket innebär att risken för tolkning minskade och sannolikheten ökade för att det var ett 
nyckelfynd som svarade på syftet. För att inte tolka har upprepad läsning skett och på så sätt 
har förståelse för artiklarna ökat. Att inte låta förförståelsen påverka är svårt men genom att 
låta analysen ta tid och ha en aktiv reflektion gällande eventuell förförståelse författarna hade 
minimerades risken för att resultatet påverkades. Nyckelfynden sammanställdes och skrevs 
ut för att underlätta att en överblick på materialet under analysarbetet. Noggrannheten i 
denna process stärkte examensarbetets giltighet. De enskilda nyckelfynden kategoriserades 
efter likheter och skillnader. Nyckelfynd fästes på en tavla för att få en överblick på samtliga 
nyckelfynd. När alla nyckelfynd tillhörde en hög gjordes en ny genomgång för att evaluera 
vilka likheter och skillnader som upptäckts. Sedan valdes subteman som beskrev 
nyckelfynden i varje hög. Sex subteman framkom och utifrån subteman upptäcktes tre 
teman. Dem här tre teman och sex subteman låg till grund för examensarbetets resultat.  

I det föreliggande examensarbetet har det eftersträvats att uppnå ett tillförlitligt resultat 
genom att säkerhetsställa Polit och Becks (2017) begrepp trovärdighet, giltighet och 
överförbarhet. En studie som följer begreppen uppnår ett pålitligt intryck som kan skapa ett 
förtroende hos läsaren. Trovärdighet innebär att det har ställts höga krav på att insamlat 
material är relevant för studien och förenligt med den kvalitativa ansatsen. En studie med 
hög trovärdighet får ett verklighetsförankrat resultat. Ett förtroende till läsaren skapas 
genom att resultatet är trovärdigt. Giltighet betyder att studien har genomförts på ett 
objektivt förhållningsätt vilket innebär att arbetet ska vara tydligt och att data har 
sammanställts och presenteras på ett tillförlitligt vis. Resultatet ska spegla deltagarnas 
åsikter utan att det förekommit tolkningar. Ett tillförlitligt sätt innebär att det inte skett egna 
tolkningar och slutsatser. Överförbarhet förklarar hur den här studien kan appliceras och 
överföras till andra sammanhang eller grupper. 

En litteraturstudie är beroende av det skett forskning tidigare inom området. Det innebär att 
det är av vikt att författarna granskar artiklarnas kvalité för att försäkra relevansen och 
överförbarheten. I empiriska artiklar har insamling av data skett genom exempelvis 
intervjuer med ofta endast ett fåtal deltagare och har därför svårare att skapa en överblick 
samt jämföra grupper på olika geografiska platser. En litteraturstudie ger en ökad förståelse 
för det valda fenomenet genom att visa en bredare överblick inom ett område då olika 
empiriska artiklar ställs emot varandra. Genom denna samanställning av data blir 
beskrivningen av fenomenet trovärdigt. Trovärdigheten är hög när beskrivningen är samlad 
utifrån flera olika populationer och sammanhang. Artiklarna jämförs samt likheter och 
olikheter identifieras. När likheter identifieras kan sammanställningar ske och slutsatser kan 
tas (Evans, 2002). Det här examensarbetet hade en kvalitativ ansats då det är möjligt att 
beskriva människors upplevelser av ett fenomen med hjälp av kvalitativa data. Upplevelser är 
något som inte går att beskriva med kvantitativ data. Analysen genomfördes i enlighet med 
Evans (2002) beskrivande syntes. Den beskrivande syntesen beskriver textnära den 
insamlade data och minimerar risken för omtolkning och förförståelsens påverkan. Den 
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beskrivande syntesen är en samanställning av forskning av fenomenet och leder således inte 
till nya upptäckter eftersom en tolkning ej får ske och forskningen är sekundär. 

6.2.1 Etikdiskussion 
När en vetenskaplig studie görs bör författaren alltid tänka på att följa en god forskningssed. 
Det innebär att studiens data och resultat inte får fabriceras, förfalskas eller plagieras (Codex, 
2019). Olika perspektiv och åsikter har lyfts fram, negativa som såväl positiva för att visa ett 
resultat som inte påverkats av förförståelsen. Vid syntesen i analysen har stor noggrannhet 
iakttagits på det nyckelfynd som funnits. Nyckelfynden hittades på separata håll av bägge 
författarna vilket innebär att risken för tolkning minskade och sannolikheten ökade för att 
det var ett nyckelfynd som svarade på syftet. För att inte tolka har upprepad läsning skett och 
på så sätt har förståelse på artiklarna ökat. Att inte låta förförståelsen påverka är svårt men 
genom att låta analysen ta tid och en aktiv reflektion över vilka förförståelser och fördomar 
författarna hade minimerade risken för att resultatet påverkades. Det här examensarbetet är 
en kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes. Det innebär att ett etiskt 
godkännande inte krävts eftersom författarna inte själva gör en primärstudie. Författarna har 
inte intervjuat eller samlat in data direkt från undersökningspersonerna utan istället samlat 
data från redan utförd forskning. Artiklarna som använts har genomgått peer review och 
ökar därmed trovärdigheten. Genom att referera enligt APA till originalartiklar har en god 
forskningssed tillämpats under examensarbetets gång. Det visar på att författarnas åsikter 
lämnats utanför och texten i examensarbetet är förankrad i vetenskapligt material. 

7 SLUTSATS 
Syftet med examensarbetet var att beskriva äldres upplevelser av processen att flytta från sitt 
hem till ett särskilt boende. Resultatet visade på att processen är komplex med flera olika 
upplevelser, positiva såväl som negativa. Resultatet visar på vikten av att de äldre är delaktiga 
i beslutet att flytta till ett särskilt boende. Delaktigheten ökar de äldres upplevelser av 
självständighet och gör flytten till en mer positiv erfarenhet. Viktigt för hela processen är att 
de äldres vilja bejakas och att de får tillgång till så mycket information som möjligt samt att 
de själva får ta beslut. De äldre upplevde ofta känslor av ökad säkerhet men minskad frihet. 
För att förbättra det måste de äldres vilja tas hänsyn till. De äldre bör få bestämma över 
dagens rutiner och det egna boendet. Genom att bestämma över det kan de äldre återskapa 
en mer hemlik miljö och på så vis bevara friheten samtidigt som de får en ökad säkerhet. Det 
är dock svårt att i praktiken vara flexibel då vårdpersonal ofta arbetar under tidspress. Det är 
av stor vikt att vårdpersonal ser den unika individens behov och förmågor då det bidrar till 
att de äldres autonomi bevaras. Genom att förstå äldres behov i processen att flytta från sitt 
hem till ett särskilt boende kan sjuksköterskor, vårdpersonal och anhöriga optimera de äldres 
välmående under denna stora livsförändring.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 
För att få större förståelse hur en flytt till ett särskilt boende kan bli bättre rekommenderas 
det att vidare forskning görs om hur anhöriga kan bidra till en bättre upplevelse för de äldre. 
Trots att anhöriga ibland bestämde för mycket beskrev de äldre att relationen till anhöriga 
var viktig att hålla fast vid. Vidare forskning bör även undersöka hur äldre kan uppleva 
säkerhet, trygghet och frihet samtidigt. Kunskap bör skapas kring hur det är möjligt i 
praktiken. Särskilda boendena behöver ha de förutsättningar och kompetensen som krävs för 
att anpassa processen och främja äldres hälsa. 
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12. Finns det en metoddiskussion? 
13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 
14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poäng/ kvalité 

Art. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11/Hög 

Art. 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12/Hög 

Art. 12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11/Hög 

Art. 13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11/Hög 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 
 

Författare: 
Årtal: 
Titel: 
Tidskrift: 
Land: 

Syfte Metod: 
Design 
Ansats 
Deltagare 
Datainsamling 
Analys 

Resultat Kvalitets 
poäng 

Artikel 1.  
Brandburg, G. L., 
Symes, L., Mastel-
Smith, B., Hersh, G., & 
Walsh, T. 
 
2012 
 
Resident strategies for 
making a life in a 
nursing home: a 
qualitative study 
 
Journal of advanced 
nursing 
 
USA 

Syfte är att 
identifiera 
strategier som 
äldre vuxna 
använder för 
att anpassa sin 
livssituation på 
särskilda 
boenden. 

Grounded theory 
 
Kvalitativ ansats 
 
N= 21 
  
Djupgående 
intervjuer  
 
Data analyserades 
genom att jämföra 
likheter och 
skillnader. Därefter 
utformades teman.  

Huvudkategorin var 
personlig 
motståndskraft vilket 
var en grundpelare 
för att utveckla 
strategier som 
underlättade flytten. 
Viktiga aspekter var 
bland annat 
relationer och 
huruvida äldre såg 
ett behov av att flytta 
till ett särskilt 
boende. 

 
Hög 
12 

Artikel 2. 
Cooney, A. 
 
2012 
 
‘Finding home’: a 
grounded theory on 
how older people ‘find 
home’ in long-term 
care settings 
 
International Journal 
of Older People 
Nursing 
 
Irland 

Syftet med 
studien är att 
förstå äldre 
människors 
upplevelser av 
”att känna sig 
hemma” på det 
särskilda 
boendet och 
vilka faktorer 
som påverkar 
det. 

Grounded Theory 
 
Kvalitativ ansats  
 
n=61  
 
Ostrukturerade 
intervjuer 
 
Data analyserades 
genom att jämföra 
likheter och 
skillnader. Därefter 
utformades teman. 

Äldre som valde att 
flytta var kapabla till 
att förbereda och 
delta i flytten vilket 
ökade autonomin 
och därmed 
välbefinnandet. 
Motsatsen skedde för 
de som ej själva valde 
att flytta. Fler 
faktorer som 
påverkade flytten var 
bland annat 
förväntning och 
anpassningsförmåga.  

 
Hög 
12 

Artikel 3. 
Falk, H., Wijk, H., 
Persson, L. O., & Falk, 
K. 

 
2012 
 
A sense of home in 
residential care 
 

Syftet är att 
fördjupa 
förståelsen av 
processer och 
strategier äldre 
skapar för att 
få en känsla av 
”att känna sig 
hemma”.  

Grounded Therory 
 
Kvalitativ ansats 
 
n=6 
 
Ostrukturerade 
intervjuer  
 
Data analyserades 
genom att jämföra 
likheter och 

Två aspekter 
framkom utifrån de 
äldres upplevelser. 
Vikten av att göra det 
nya boendet 
personligt och att 
bevara personens 
självbestämmande i 
samband med 
flytten. 

 
Hög 
12 
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Scandinavian Journal 
of Caring Scineces 

 
Sverige 

skillnader. Därefter 
utformades teman. 

Artikel 4.  
Fraher. A., & Coffy. A. 
 
2011 
 
Older people’s 
experiences of 
relocation to long-term 
care 
 
Nursing older people 
 
Storbritanien 
 
 

Att utforska 
äldres 
personers 
upplevelser av 
beslutet att 
flytta till ett 
särskilt boende 
och deras 
tidiga 
upplevelser 
efter inflytt. 

Hermeneutisk 
Fenomenologisk 
design. 
 
Kvalitativ ansats  
 
n=8  
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Data analyserades 
genom att använda 
Collaizzis (1978) 
fenomenologiska 
analysmetod. 

Äldre hade liten 
delaktighet i beslutet 
att flytta. De fick inte 
tillräcklig 
information om 
flytten och 
kommunikationen 
var bristande. 
Upplevelser var olika 
beroende på vad som 
ledde till flytten. 

 
Hög 
12 

Artikel 5. 
Johnson, R. A., & 
Bibbo J.  
 
2014 
 
Relocation decisions 
and constructing the 
meaning of home: A 
phenomenological 
study of the transition 
into a nursing home 
 
Journal of Aging 
Studies 
 
USA 

Syftet är att 
undersöka 
hemmets 
mening kort 
efter flytt till 
särskilt boende 
och till vilken 
grad de äldre 
varit 
involverade i 
beslutet att 
flytta.  

Fenomenologisk 
design.  
 
Kvalitativ ansats.  
 
n=8 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analysen gjordes 
genom att granska 
transkriberat 
material. Därefter 
finna nyckelfynd 
och skapa teman.  

Resultat visade att de 
flesta äldre inte 
ansåg det särskilda 
boendet som ett hem. 
Med tiden ändrades 
deras uppfattning för 
att bättre anpassa sig 
till den nya 
livssituationen. De 
äldre som inte 
involverades i 
beslutet att flytta 
hade en negativ 
upplevelse. 

 
Hög 
12 

Artikel 6. 
Jungers, C M. 
 
2010 
 
Leaving Home: An 
examination of late- 
life relocation among 
older adults.  
 
Journal of Counseling 
& Development 
 
USA 

Syftet är att 
beskriva äldres 
erfarenheter av 
en flytt från sitt 
hem till ett 
särskilt 
boende.  

Fenomenologisk 
design.  
 
Kvalitativ ansats.  
 
n=14 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analysen innebar 
att transkriberade 
intervjuer 
granskades och 
sammanfattas 
separat. Sedan 

En del av de 
intervjuade upplevde 
en förlust av 
autonomi, ensamhet 
och isolering i 
samband med 
flytten. Andra 
upplevde en ökad 
livskvalité. att det 
inte längre var en 
börda för familjen. 

 
Hög 
11 
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gemfördes datan 
och teman och 
subteman 
identifierades.  

Artikel 7. 
 
Koppitz, A L., Dreizler, 
J., Altherr, j., 
Bosshard, G., Naef, R., 
& Imhof, L. 
 
2016 
 
Relocation experiences 
with unplanned 
admission to a nursing 
home: a qualitative 
study 
International 
Psychogeriatrics 
 
Schweiz 

Syftet är att få 
en förståelse i 
hur en 
oplanerad flytt 
till boende 
påverkan de 
äldre och hur 
anpassning 
sker.  

Meleis` transition 
model. 
 
Kvalitativ ansats 
 
n=31 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
  
Analysen innebar 
att varje mening i 
det transkriberade 
materialet kodas 
sedan skapades 
kategorier som 
stärkes av 
nyckelfynd. 

Vikten av att 
bestämma huruvida 
en flytt var 
nödvändig eller ej 
påverkade de äldres 
upplevelser av 
flytten. De äldre som 
tog beslutet att flytta 
upplevde en högre 
livskvalite än de som 
inte gjorde det.  

 
Hög 
12 

Artikel 8.  
Kritzaj, T., Warren, A., 
& Slade. A. 
 
2016 
 
“Holding on to What I 
Do”: Experiences of 
Older Slovenians 
Moving into a Care 
Home 
 
The Gerontologist 
 
Slovenien  

Att utforska 
äldre 
Sloveniers 
erfarenheter av 
att flytta till ett 
särskilt boende 
och dess 
påverkan på 
deras 
vardagliga 
betydelsefulla 
aktiviteter 

En longitudinell 
fenomenologisk 
design 
 
Kvalitativ ansats.  
 
n=6  
 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Analysen innebar 
att teman hittades i 
vardera intervju 
som sedan 
jämfördes med de 
andra 
intervjuernas 
teman för att hitta 
likheter och 
skillnader. 

Ett huvudtema 
framkom: ”att hålla 
fast vid det viktiga”. 
Vardagliga aktiviteter 
utmanades men det 
äldre försökte 
bibehålla de mest 
meningsfulla 
aktiviteter. 

  

 
Hög 
12 

Artikel 9. 
Lee, V. S. P., Simpson, 
J., & Froggatt, K.  
 
2012 
 
A narrative 
exploration of older 
people’s transitions 
into residential care 

Syftet är att 
undersöka 
äldres 
erfarenheter av 
att flytta till ett 
särskilt boende 
och hur de 
reflekterar över 
flyttens 

En narrativ studie. 
 
Kvalitativ 
intervjustudie.  
 
n=8 65-97år från 
tre olika särskilda 
boenden. 
 

Resultatet visade att 
flyttprocessen 
involverade flera 
olika känslor 
samtidigt: styrka, 
identitet, kontroll 
och osäkerhet. De 
äldre kände sig även 
osäkra i beslutet att 
flytta. En konstant 

 
Hög 
12 
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Aging & Mental Health 
 
Storbritanien 

betydelse på 
deras liv. 

Ostrukturerade 
intervjuer mellan 
35–90 minuter 
genomfördes.  
 
Analysen innebar 
att transkriberade 
intervjuer 
studerades och 
sammanfattades. 
Sedan 
presenterades 
materialet på ett 
narrativt 
tillvägagångssätt.  

rädsla att förlora 
minnet och låga 
förväntningar på 
framtiden.  

Artikel 10. 
Minney, M. J., & 
Ranzijn, R.  
 
2014 
 
“We Had a Beautiful 
Home . . . But I Think 
I’m Happier 
Here”: A Good or 
Better Life in 
Residential Aged Care 
 
The Gerontologist 
 
Australien 

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
äldres 
upplevelser om 
hur en god 
livskvalité är 
möjligt på ett 
särskilt 
boende. 

En hermeneutisk 
design.  
 
Kvalitativ ansats.  
 
n=13 
 
Semistrukturerade 
intervjuer  
 
Analysen innebar 
att transkriberade 
intervjuer 
granskades för att 
hitta teman. 
Teman jämfördes 
mot intervjuerna 
och fördes samman 
utifrån likheter. 

Det centrala 
budskapet var att de 
boende hade ett bra 
liv och många gånger 
ett bättre liv än innan 
flytten. De äldre 
upplevde sig sedda 
och omvårdade.  

 
Hög 
12 

Artikel 11. 
 
Paddock, K., Brown 
Wilson, C., Walshe, C., 
& Todd, C. 
 
2018 
 
Care Home Life and 
Identity: A Qualitative 
Case Study 
 
The Gerontologist 
 
Storbritanien 

Studien 
utforskar hur 
äldres identitet 
och välmående 
påverkas av att 
flytta till ett 
särskilt 
boende. 

Fall studie 
 
Kvalitativ ansats 
 
n=18 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analysen innebar 
att data granskades 
för att identifiera 
teman. Teman 
jämfördes sedan 
mot intervjuerna 
och mönster 
hittades. 

Fyra teman 
identifierades. En del 
upplevde förlust av 
autonomi i samband 
med begränsningar 
och regler på det 
särskilda boendet.  

 
Hög 
12 
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Artikel 12.  
 
Riedl, M., Mantovan., 
F., & Them, C. 
 
2013 
 
Being a Nursing Home 
Resident: A Challenge 
to One’s Identity 
 
Nursing research and 
practice 
 
Österike 

Syftet var att 
undersöka 
vilka behov 
äldre har för 
att bevara sin 
identitet och 
autonomi först 
året på ett 
särskilt 
boende.  

Deskriptiv design 
 
Kvalitativ ansats 
 
n=20 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analysen innebar 
att transkriberade 
intervjuer 
granskades efter 
nyckelfraser. 
Övergripande 
teman skapades 
efter likheter. 

Äldre anpassar sig till 
den nya miljön och 
skapar en ny 
identitet för 
framtiden. För att 
bevara identiteten 
när krav ställs på den 
behöver de äldre 
hjälp genom givande 
konversationer och 
sociala nätverk.  

 
Hög 
11 

Artikel 13.  
Sussman, T., & 
Dupius, S. 
 
2014 
 
Supporting Residents 
Moving Into Long-
Term Care: 
Multiple Layers Shape 
Residents’ Experiences 
 
Journal of 
Gerontological Social 
Work 
Kanada 

Att utforska 10 
boendes 
tidgivare 
erfarenheter av 
processen att 
flytta till ett 
särskilt boende 
samt beslutet 
att flytta, 
förberedelser, 
omständighete
r och den 
första tiden 
efter flytten.  

En grounded 
theory  
 
Kvalitativ ansats. 

 
n=10 

 
Intervjuer.  
 
Analysen inleddes 
med att granska 
transkriberat 
material för att 
identifiera 
skillnader och 
likheter mellan 
insamlade data. 
Sedan skapades 
kategorier och 
teman. 

Samtliga beskrev 
delar av flytten som 
svår, upprörande, 
och utmanande. 
Anpassning till det 
nya boendet beskrevs 
som en aktiv 
individuell process. 
De som tog beslutet 
att flytta hade en mer 
positiv erfarenhet än 
de som inte själva 
tagit beslutet.  

 
Hög 
11 
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