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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor kommer med stor sannolikhet att möta äldre personer som 

flyttar till särskilt boende. En betydande del av sjuksköterskors ansvarsområde är att värna 

om patienters välmående och lindra lidande. Tidigare forskning beskriver vårdpersonal och 

sjuksköterskors upplevelser av äldre personers flytt till särskilt boende som omfattande och 

komplex vilket även de anhöriga till de äldre uppfattar det som. Identitet, personliga 

tillhörigheter och svårigheter i relationerna gentemot de äldre är centrala faktorer som 

anhöriga och vårdpersonal belyser. Syfte: Syftet är att beskriva äldre personers upplevelser 

av flytt till särskilt boende. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design och beskrivande 

syntes har använts. Resultat: Två teman uppstod: ”Att finna sig till rätta” och ”En utmanad 

livssituation”. Resultatet belyste vikten av sociala relationer, kontroll och identitet vilka var 

viktiga aspekter i flytten till särskilt boende. De äldres upplevelser var varierande och 

flerdimensionella, detta beroende på tidigare erfarenheter och förändringen som sker vid 

flytt. Slutsats: Sjuksköterskor kan vara en länk till äldre personers välbefinnande under en 

flytt till särskilt boende. Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar vilket är både fysiskt och 

psykosocialt vilket ställer krav på att de äldre får sina behov och begär tillgodosedda.  

Nyckelord: förändrad livssituation, miljö, transition, upplevelser, ålderdom. 

 

  



ABSTRACT 

Background: Nurses are likely to meet elderly people who move to residential care. A 

significant part of the nurse's area of responsibility is to protect patients’ well-being and 

alleviate suffering. Previous research describes caregivers’ and nurses’ experiences of the 

elderly's relocation to residential care as complex, which also the relatives perceive as. 

Identity, personal affiliation and difficulties in relationships with the elderly are central 

factors highlighted by family and caregivers. Aim: The aim of the study is to describe the 

elderly people’s experiences in moving to a residential care facility. Method: A literature 

study with qualitative approach and a descriptive synthesis has been chosen. Results: Two 

themes emerged: "To find oneself well" and "A challenged life situation". The result 

highlights the importance of social relationships, control and identity which were important 

aspects in the move to residential care. The experiences of the elderly varied and were 

multidimensional since the experiences of the elderly were individual and depending on past 

experiences. Conclusion: Nurses can be a link to the well-being for the elder during a move 

to residential care. Nurses have a responsibility for caring which can be physical and 

psychosocial.  

Keywords: changed life situation, environment, experiences, senescence, transition. 
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1 INLEDNING 

Det valda intresseområdet har utgångspunkt i flertalet förslag som tilldelats av HVV. 

Intresseområdet för detta examensarbete har efterfrågats av Frustunagården i Gnesta där 

upplevelserna av flytt till särskilt boende önskats. Det valda området i examensarbetet 

grundas i tidigare verksamhetsförlagd utbildning då utmanande situationer uppstått för äldre 

personer vid flytt till särskilt boende. I de bevittnade fallen har flytten skett på grund av ett 

större omvårdnadsbehov som inte kunnat uppnåtts hemma hos de äldre. Vidare sågs även att 

en bristande kommunikation mellan sjuksköterskor och de äldre orsakade en negativ 

upplevelse av flytt till särskilt boende. Vid flytt sker ett miljöombyte som kan påverka de 

äldre både positivt och negativt. Den negativa upplevelsen kan innefatta såväl fysisk som 

psykosocial stress, som i sin tur kan leda till andra sjukdomstillstånd som påverkar äldre 

personers välmående. Därmed föreligger det stor vikt att som blivande sjuksköterskor ta del 

av de äldre personers erfarenheter för att kunna bidra till en positiv upplevelse av flytten. 

Examensarbetesförfattarnas intresse ligger i vad sjuksköterskor kan göra för de äldre vid flytt 

till särskilt boende, för att skapa en så hemlik och trygg miljö som möjligt. Sjuksköterskor har 

hela omvårdnadsansvaret för patienten såväl fysiskt som psykosocialt vilket genomsyrar hela 

människans livsvärld. Genom att studera miljön och upplevelser från de äldre personernas 

perspektiv så kan kunskap skapas om situationen och hur den kan förbättras. Med denna 

kunskap ökar även förutsättningarna att kunna ge en så bra vård som möjligt vid flytt till 

särskilt boende. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs begrepp som används i examensarbetet samt lagar och styrdokument 

presenteras. Tidigare forskning beskrivs med fokus på vårdpersonals och sjuksköterskors 

samt anhörigas perspektiv under flytten av äldre personer till särskilt boende. Bakgrunden 

består även av ett vårdvetenskapligt perspektiv och avslutas med en problemformulering. 

2.1 Äldre personer 

Ernsth Bravell (2017) beskriver äldre personer som 65 år och det anses vara en naturlig gräns 

i Sverige. Den anses ha grund till den allmänna pensionsåldern där arbetet går över till ledig 

tid. Denna ålder är dock ifrågasatt i västvärlden då livslängden ökar samt pensionsåldern 

höjs. Åldersgränsen kan uppfattas diskriminerande gentemot “de äldre” som är pigga och 
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friska. I gerontologisk forskning är området indelat i yngre-äldre, äldre-äldre samt de allra 

äldsta, detta för att kunna dela in åldrandet rättvist. Yngre-äldre syftar generellt och 

internationellt till alla över 60 års ålder medan de äldre-äldre inkluderas från 85 års ålder. 

Det finns därmed ingen tydlig definition av vad äldre innebär och när ålderdomen fattas vid. 

Riktlinjer kopplat till begreppet äldre kan användas med stöd av Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) som specificerar när pensioneringen bör ske, det vill säga vid 65 års ålder.  

Ernsth Bravell (2017) beskriver att det är av stor vikt att varje individs kronologiska ålder tas 

hänsyn till för att avgöra åldrandet. I dessa sammanhang är det av betydelse att beakta hela 

livsloppet och måendet hos äldre personer. Åldern kan delas in i två olika begrepp vilka är 

den biologiska samt fysiologiska åldern. Det biologiska åldrandet omfattar kroppens funktion 

och innebär primära samt sekundära förändringar. Primära förändringar innefattas av det 

normala åldrandet, vilket menas med sjukdomar som kan komma med åldern. Sekundära 

förändringar är en påföljd av primära sjukdomar men kan även ske på grund av livsstil och 

yttre respektive inre påverkan. Den biologiska sammanfattningen av kroppens status kan 

specificeras med hjälp utav förutsättningar och prognoser för sjukdom och överlevnad. 

Biologisk och fysiologisk ålder utgår således utifrån kroppens mående och förmåga än de 

antal år som passerat. Även ses en märkbar skillnad av användningen för kronologisk ålder 

istället för den biologiska genom exempelvis pensionsålder som gäller en hel befolkning 

(Ernsth Bravell, 2017). 

Vidare beskriver Ernsth Bravell (2017) de äldre utifrån en social ålder som består av 

personers kontakter, som position i samhället samt i grupper. Detta innefattas av äldre 

personers funktion i det sociala samhället vilket har samband med den kronologiska åldern. 

Den sociala åldern speglas i livsloppet och i den sociala situationen genom sociala nätverk. 

Åldrandet innebär därmed även sociala förluster vilket kan beskrivas som försämringar i 

sociala funktioner. Även vid bortgång av vänner och familj ses en åldrande aspekt i det 

sociala sammanhanget.  

Enligt WHO (2002) finns ingen standardiserad definition av äldre men personer över 60 års 

ålder anses tillhöra gruppen äldre. I examensarbetet definieras de äldre som personer över 

60 år och i behov av någon resurs vilket exempelvis kan vara på grund av sjukdom eller 

ålderdom. Resurserna kan bestå utav hjälp och sällskap från vårdnadspersonal (Nygren & 

Lundman, 2014). I examensarbetet kommer äldre personer och de äldre användas 

omväxlande och de syftar på ovanstående definition.  

2.2 Miljö 

I examensarbetet kommer ordet miljö att fokusera på äldre personers upplevelser av miljö 

under flytt till särskilt boende. Rämgård och Wijk (2017) beskriver relationerna till en plats, 

vad platser symboliserar och känslan av trygghet som exempel på vilka känslor som 

uppmärksammas hos de äldre. Beroende på förankringen till platsen skapas en trygghet för 

de äldre och en meningsfullhet. Även identitet är en viktig aspekt i miljön som påverkar hur 

de äldre ser på sig själva. Miljö kan därmed vara av stor vikt och behöver anpassas för varje 



3 

individ för att ett “hem” ska kunna identifieras av de äldre. De äldre ska ha rätt till integritet 

och självständighet oavsett boendeform. 

Rämgård och Wijk (2017) beskriver även miljö genom abstrakta uttryck. Händelser och 

situationer i olika typer av miljö kan orsaka minnen som påminner om något glädjande eller 

sorgset. Den fysiska kroppen är mottagare till en abstrakt miljö genom exempelvis dofter och 

färger. “Känslan för en plats” är därmed viktig beroende på vad de äldre kopplar för minnen 

och känslor till den nya platsen. Varje känsla och uppfattning är unik för varje individ och det 

ska respekteras. De äldres hem är därmed en del av en livshistoria vilket även ska tas hänsyn 

till. Aktiviteter och bra bemötande kan ha stor betydelse för äldre personers välmående. De 

platser där välmående har upplevts kan vidare en känsla av trygghet och välbefinnande 

skapas. Miljö kan därmed även innefattas av de nya relationerna som skapas i den nya 

miljön. Detta ställer krav på vårdpersonal som bör försöka skapa en relation till de äldre. 

Vårdpersonal bör vara lyhörda och sträva efter att de äldre har en god livskvalité. Sociala 

aktiviteter, anpassningar i den nya miljön och stöttning i vardagen är viktiga aspekter för att 

äldre personer ska få en bra anpassning i det nya hemmet. Starka orsaker till illabefinnande, 

ensamhet och förvirring är bristande kvalité i den fysiska miljön efter flytt vilket 

sjuksköterskor bör ta hänsyn till tidigt i flytten (Rämgård & Wijk, 2017).  

Förändringar i boendemiljön kan orsaka ett oroligt beteende hos äldre personer. Detta kan 

undvikas genom att skapa en bättre boendemiljö som liknar tidigare hem (Sonde, 2017). För 

att lyckas utforma en bra boendemiljö för de äldre är det betydande att inkludera de äldres 

kunskap och erfarenheter. Detta inkluderar exempelvis säkerhetsaspekter, färgval, 

ljusinsläpp och boendeform. Den fysiska miljön ska vara en behaglig tillvaro för de äldre att 

vistas i vilket bör präglas redan tidigt i flyttprocessen. Genom att föra en dialog mellan de 

äldre, anhöriga och vårdpersonal kan en bättre miljö utformas i tidigt skede under flytt till 

särskilt boende (Rämgård & Wijk, 2017). 

2.3 Särskilt boende 

Särskilt boende beskrivs enligt Socialstyrelsen (2011) som anpassade lägenheter till äldre 

personer med behov av olika former av omvårdnad. Särskilt boende innebär att de äldre kan 

få individuell stöttning i både omvårdnad och dagliga hushållssysslor för att skapa en så bra 

livskvalité som möjligt. Rämgård och Wijk (2017) beskriver att med särskilt boende 

innefattas olika former som ger vård och omsorg till äldre personer. Dessa boenden kan 

drivas i privat eller kommunal regi. Vissa boende har specificerat en särskilt boende med 

exempelvis specifika intressen. Boenden som riktar in sig på en viss nationalitet eller med en 

funktionsvariation är också förekommande. Vidare beskrivs en förändring kring 

uppfattningen av ett särskilt boende. Detta då de äldre förr flyttade in till särskilt boende 

tidigare i livet på grund av en bristande vardag. Idag flyttar de äldre in allt senare men i 

betydligt sämre skick. Oavsett boendeform ska äldre personer få möjlighet att bevara sin 

autonomi samt integritet. Flytten ska därmed inte påverka de äldres självständighet och inte 

heller de medicinska behoven.  
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2.4 Kultur 

Kultur beskrivs enligt Jirwe, Momeni och Emami (2014) genom sociala arv som överförs 

genom generationer och formar en person. De sociala arven kan vara familjetraditioner, 

religion eller mer vardagliga sysslor som formar en persons vardag. Vidare beskrivs att de 

sociala arven formas och överförs genom tid samt uppstår i samspel med andra personer. 

Olika kulturer ses i alla individer och formar personligheter därefter. Kultur kan även 

innebära en grupp individer som bor i ett samhälle eller ett område med unika egenskaper. 

Dessa egenskaper kan bestå av intressen och traditioner likväl som normer och etnicitet. 

Kultur kan därmed bildas och vara uppbyggt på olika sätt, genom exempelvis en stor eller 

liten grupp och kan bildas likväl i nya möten som i redan existerande relationer (Jirwe, 

Momeni & Emami, 2014). 

2.5 Transition 

Transition beskrivs enligt Ternestedt och Norberg (2014) som olika typer av processer som 

genomsyrar hela livet. Vidare beskrivs transition som en förändring vilket sker i olika tider i 

livet, en brytpunkt av det livet som har levts innan. Detta kan exempelvis vara situations- och 

sjukdomsrelaterade vändpunkter. De tidigare levda erfarenheterna kan ha betydelse i den 

transition som sker i livet, vid transition innebär det att individen står inför något helt nytt. 

Vidare beskrivs att den enskilde individens identitet och självbild förändras utifrån de 

förutsättningar som finns vid transitionen, samtidigt som delar av identiteten från tidigare liv 

alltid kommer vara en del av personen. De tre faser som beskrivs att en individ genomgår vid 

en transition är separations-, liminal- och inkorporeringsfasen. Separationsfasen beskrivs 

som att något går förlorat, individen lämnar någonting bakom sig. Detta kan exempelvis vara 

en förlust av en anhörig eller en flytt från tidigare hem. Liminalfasen beskrivs som en ostadig 

balans mellan övergången från den gamla identiteten till den nya. Detta kan orsakas av 

ovissheten av vad som komma skall under kommande tid, exempelvis vid en nyupptäckt 

sjukdom. Individen som blir drabbad står inför något helt nytt och osäkerheten speglas i hur 

individens identitet kommer att utvecklas. Vidare beskrivs inkorporeringsfasen som slutfasen 

under en transition. I detta skede har individen skapat en ny identitet efter transitionen. En 

identitet som då anpassat sig efter de erfarenheter och förutsättningar som är aktuella 

(Ternestedt och Norberg, 2014). Att bli äldre beskrivs enligt Nygren och Lundman (2014) 

som en transition som kommer behöva anpassas efter äldre personers förutsättningar av 

hälsa. Att genomgå en transition kan medföra negativa och positiva förhållanden. En lyckad 

transition kan medföra att individen, oavsett sjukdom eller situation kan känna hälsa och 

välbefinnande. Den typ av transition som kommer vara central i examensarbetet är flytten för 

de äldre till särskilt boende. 

2.6 Lagar och styrdokument 

Det finns särskilda lagar som berör äldre personers rätt till vård och omsorg. 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskriver att de äldre som behöver vårdas eller flytta till 
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annat boende ska omfattas av socialnämnden. Detta innebär att de äldre personer som 

behöver flytta till ett särskilt boende ska erbjudas stöd för att lyckas flytta oavsett situation. 

Vården bör vidare utformas i gemenskap med äldre personer och anhöriga. Vidare beskriver 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) att god vård ska bedrivas med hänsyn till 

självbestämmande och integritet. Kommunen ska erbjuda hälso- och sjukvård samt 

rehabilitering för de som bor i särskilt boende vilket innefattar även äldre personer. 

Patientlagen (SFS 2014:821) är en bestämmelse som ska följas inom hälso- och sjukvården. 

Denna lag beskriver patienters rättigheter inom olika vårdsituationer. Patienters rättigheter 

är stadgade för att förhindra ohälsa men även för att vården ska vara lättillgänglig. Även 

möjligheter till att kunna vara delaktig i sitt vårdande samt ha ett självbestämmande i 

vårdsituationer finns stadgade. Rätten till information om ett förändrat hälsotillstånd samt 

att stödja patienters integritet finns även beskrivet. Vidare beskrivs möjligheterna till att 

neka vård eller besluta själv om val av behandling i samråd med anhöriga ifall patienten så 

önskar.  

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) beskrivs International Council of Nurses (ICN) etiska kod som riktlinjer för ett etiskt 

förhållningssätt. Det etiska förhållningssättet syftar främst till de personer som är i behov av 

vård. Sjuksköterskor ska ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna, trosuppfattningar samt 

värderingar hos varje person, anhörig men även i allmänhet. Vidare ska sjuksköterskor värna 

om jämlikhet, social rättvisa och fördela hälsoresurserna med gott omdöme. Sjuksköterskor 

ska uppvisa ett respektfullt, medkänsligt och lyhört bemötande. Vidare beskrivs 

sjuksköterskors specifika kompetens som är omvårdnad. Omvårdnaden ska ske genom en 

humanistisk människosyn där sjuksköterskor strävar efter att öka välbefinnandet och 

livskvalitén fram till döden hos varje person. Sjuksköterskor har vidare ett eget ansvar att 

utvärdera personliga styrkor samt svagheter i yrkesutövningen. Det är även av stor betydelse 

att ständigt utvecklas och fördjupa sina kunskaper utifrån relevant forskning samt kritiska 

reflektioner (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.7 Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån vårdpersonals och sjuksköterskors 

perspektiv samt anhörigas perspektiv.   

2.7.1 Vårdpersonals och sjuksköterskors perspektiv 

Sjuksköterskor beskriver vikten av att tidigt bilda en relation med äldre personer som flyttar 

till ett särskilt boende. En strävan är att skapa sociala relationer och en familjär miljö för att 

de äldre ska känna sig trygga och välkomna (Ellis & Rawson, 2015; Saarnio, Boström, 

Hedman, Gustavsson & Öhlén, 2017). Detta kan i sin tur leda till en bättre relation och att de 

äldre känner mer trygghet i flytten till det nya boendet. De första dagarna efter flytten 

erbjuds pratstunder med de äldre tillsammans med en kontaktperson som arbetar på 

boendet. De äldre bjuds in till gemenskap av vårdpersonal, detta för att försöka skapa en 

vänskapsrelation till de andra grannar som bor på boendet (Ellis & Rawson, 2015). Genom 
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samtal kring den förändrade livssituationen kan mer acceptans skapas då vårdpersonalen är 

ett verktyg för att underlätta omställningen som uppstår vid en flytt (Saarnio m.fl., 2017). 

I kontrast till ovanstående studier beskriver Holmgren, Emami, Eriksson och Eriksson 

(2013) att vårdpersonal upplever att anhöriga är för engagerade i vårdandet av de äldre. 

Exempelvis genom att anhöriga hjälper de äldre med hygien. Detta leder till osämja då 

vårdpersonal är utbildad inom ämnet och även mer involverade i de äldres nuvarande 

tillstånd. Vidare beskriver Saarnio, Boström, Hedman, Gustavsson och Öhlén (2017) 

betydelsen i att kunna hjälpa de äldre på rätt sätt genom att exempelvis få möjlighet att 

förklara vad som komma skall under exempelvis ett omvårdnadsmoment. Detta hjälpte de 

äldre att känna sig trygga och vårdpersonal kunde skapa en kontinuitet som höjde äldre 

personers motivation. Det kan innebära att motivation är nyckeln till att utföra moment som 

ansågs vara jobbiga, som exempelvis att duscha. Holmgren, Emami, Eriksson och Eriksson 

(2013) beskriver även att vårdpersonal har en skyldighet att vara engagerade i äldre 

personers hälsa, till skillnad från anhöriga där känslorna lätt tar över. Vårdpersonal 

uppmanar därför anhöriga till att stanna i de gemensamma utrymmena när vårdhygien ska 

utföras. Vårdpersonal är dock inte eniga i dessa situationer då enstaka vårdpersonal tycker 

att anhöriga ska få vara så delaktiga som de önskar. Detta då de boende tillsammans med 

familjer har olika kulturer och utgör olika behov. Vårdpersonal och anhöriga vill åstadkomma 

en så trivsam miljö som möjligt, enligt studien orsakas dock svårigheter på grund av den 

bristande kommunikationen och kulturella skillnader (Holmgren m.fl., 2013).  

2.7.2 Anhörigas perspektiv  

Anhöriga upplever missnöje under flytten, dock är orsakerna till missnöjet många och i vissa 

fall otydliga (Andersson, Pettersson & Sidenvalls, 2006; Davies & Nolan, 2004). En orsak är 

att omvårdnaden brister då äldre personer nekar vård på boendet. Boendet eftersträvar i 

största mån efter självbestämmande hos de äldre vilket ifrågasätts av anhöriga. Anhöriga 

beskriver att de äldre kan utsättas för förvirring under flytten vilket kan resultera i utebliven 

omsorg då de äldre säger ifrån nödvändiga omvårdnadsmoment. Enligt anhöriga blir 

självbestämmandet en negativ faktor då de äldre inte inser betydelsen av vård (Andersson 

m.fl., 2006). En annan orsak är svårigheten att finna en balans under flytten av äldre 

personer (Davies & Nolan, 2004; Kao & Stuifbergen, 1999; Ramanthan & Fisher, 2016). En 

bristande harmoni i kommunikationen medför en obalans mellan äldre personer och 

anhöriga. Att stötta och ha ansvar för de äldre som åldras är en viktig aspekt i livet (Kao & 

Stuifbergen, 1999). Anhörigas uppgifter och ansvar för de äldre upplevs som en plikt och 

skyldighet vilket även det bidrar till obalans (Kao & Stuifbergen, 1999; Ramanthan & Fisher, 

2016). En viss förtvivlan kan identifieras bland anhöriga som beskriver en blandning mellan 

sorg och lättnad över flytten av de äldre (Davies & Nolan, 2004). Ensamheten är en 

bidragande faktor som leder till obalans då anhöriga upplever en negativ känsla att lämna de 

äldre ensamma (Andersson m.fl., 2006; Davies & Nolan, 2004; Fleming, Kydd & Stewart, 

2017).  

Anhöriga strävar kontinuerligt efter att göra det så bra som möjligt under flytten för de äldre 

(Davies & Nolan, 2004; 2005). Genom att stötta de äldre i flytten kan identitet och 
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preferenser bibehållas (Davies & Nolan, 2005; Fleming m.fl., 2017; Lane, Hirst, Hawranik, 

Reed & Rokhman, 2017; Ramanthan & Fisher, 2016). Dessa kan med fördel bibehållas genom 

att erbjuda de äldre fler individanpassade aktiviteter (Andersson m.fl., 2006; Lane m.fl., 

2017). Att ta del av äldre personers livsberättelser med hjälp från anhöriga så kan en god 

relation mellan de äldre och vårdpersonal uppstå (Lane m.fl., 2017; Ramanthan & Fisher, 

2016). Anhöriga försöker få boendet hemtrevligt och familjärt vilket också är av stor vikt för 

en mer trygg flytt för de äldre (Davies & Nolan, 2004; Fleming, Kydd & Stewart, 2017). Detta 

kan uppnås genom att flytta med tavlor och egna tillhörigheter från tidigare hem (Fleming 

m.fl., 2017). 

2.8 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Eriksson (2014) beskriver människa, miljö och vårdrelation utifrån ett holistiskt perspektiv 

där alla delar av människan och dess uppfattningar är viktiga. Erikssons vårdteorier har 

använts som vårdvetenskapligt perspektiv då fokus i examensarbetet syftar till äldre personer 

som genomgår en stor livsförändring. Eriksson beskriver även betydelsen att förstå 

människan i alla omständigheter vilket kan beskriva upplevelser av flytt till särskilt boende.  

2.8.1 Människan 

Människan beskrivs enligt Eriksson (2014) som en enhet av tre delar vilka är kropp, själ och 

ande. Helhetssynen på människan ska bevaras oavsett situation samt hälsohinder. 

Människan har gemensamma drag sinsemellan men har även individuella skillnader som gör 

varje människa unik. Människan ska bemötas med respekt och skådas med ett 

helhetsperspektiv där människan är mer än sitt biologiska liv. Den levande människan har 

exempelvis tankar, känslor, tro och drömmar. Människan vill vara delaktig och skapa sitt liv. 

Människan tvingas till att anpassa sig till de förändringar som sker i livet. Är förändringarna 

positiva finns tendens att människan växer som individ. Vid negativa förhållande tenderar 

människan att hämmas i sin utveckling. Möjligheterna att växa eller hämmas är två viktiga 

pelare som ständigt finns inom varje individ. 

Vidare skriver Eriksson (2014) att människan har olika behov under livscykeln. Bakom varje 

behov finns även ett begär som människan utsätts för. Begär beskrivs som en längtan och 

önskan efter att bli bekräftad precis som människan är. Det främsta grundläggande begäret 

människan har är begäret efter att hitta en mening med livet. Begäret efter kärlek 

upprätthålls genom människans relationer gentemot andra människor. Varje enskild 

människa har en längtan efter att vara värdefull för någon annan vilket kan tillfredsställas 

genom delaktighet och relationer (Eriksson, 2014). 

Människans behov kan delas in i flera dimensioner som exempelvis sociala- och 

utvecklingsbehov. De sociala behoven innefattas av att människan behöver känna känsla av 

makt och kontroll. Människan är i behov av en identitet och ett personligt utrymme med egna 

tillhörigheter. De utvecklingsbehov människan har är behoven att ha relationer och kontakt 

gentemot andra medmänniskor. Vikten av att kunna självförverkliga sina behov är även av 
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stor betydelse i livet. Behoven som inte tillfredsställs hos individen blir en inre konflikt för 

människan där prestationsförmågan påverkas. De kulturella behoven är relaterade till 

människans omvärld där vanor, traditioner och sociala relationer berörs. Det centrala 

behovet hos människan är att känna tillhörighet, delaktighet samt gemenskap med andra 

individer (Eriksson, 2014). 

2.8.2 Miljön 

I vårdprocessen beskrivs, enligt Eriksson (2014), miljön i olika system för att skapa en bra 

miljö för samtliga patienter. Vårdprocessen är en aktiv process där både sjuksköterskor och 

patienter har egna mål och syften. Fokus ligger i att nå målen med stöd av olika komponenter 

som är familjer, vårdare, samhälle och patienter själva. Denna process sker i ständig 

utveckling mellan komponenterna då olika förutsättningar finns. Målet kring bytet av miljön 

blir därmed att hjälpa patienter på ett tryggt sätt genom att bevara den fysiska och psykiska 

hälsan.  

Två centrala begrepp som används vid beskrivning av miljö är adaption och assimilation. 

Adaption beskrivs som den process där patienter ställer sina egna behov åt sidan och 

anpassar sig till omvärlden. I motsats innebär assimilation att omvärlden anpassar sig och 

istället möter patientens behov. Detta innebär att omgivningen tillfredsställer patientens 

behov ifall adaption inte skulle kunna uppnås. En adaption eller en assimilation påverkas av 

olika faktorer för att kunna åstadkommas. Dessa kan styras utav det biologiska, sociala 

eller/och andliga livsrummet (Eriksson, 2014). 

Det biologiska livsrummet beskrivs av Eriksson (2014) som den fysiska miljön som 

omgivningen består av. Exempelvis är organismer en del av omgivningen, likaså är djur och 

växter. Det biologiska livsrummet kan ha stora effekter på människan då omgivningen styrs 

av mikroorganismer. En positiv effekt av mikroorganismer kan vara antibiotika och 

ekosystemet medan en negativ effekt är bakterier och virus som orsakar sjukdom. Det sociala 

livsrummet beskrivs som det samhälle människan skapat. Med samhälle innefattas den 

fysiska miljön som bostäder och organisationer men även abstrakta uppkomster som 

exempelvis hälso- och sjukvården. I likhet med den abstrakta miljön beskrivs även det 

andliga livsrummet som ogripbar. Det andliga rummet framställs som miljön där andliga 

tankar och upplevelser kan ske. Det kan även beskrivas som exempelvis kulturer och etiska 

uppfattningar. Människan påverkar och påverkas av omvärlden som därmed även kan ses 

som livsrummet människan lever i. Det andliga livsrummet existerar för att finna 

människans personlighet, meningen med livet och livsvärld (Eriksson, 2014). 

2.8.3 Vårdrelationen 

Eriksson (2014) beskriver kärnan i vårdprocessen som relationen mellan patienter och 

vårdpersonal. Denna relation är essentiell för att kunna främja hälsoprocesserna hos 

patienter. I denna relation sker mötet med hela människan där interaktionen sker i olika 

miljöer. Vårdrelationen sker här och nu samt skall formas efter de resurser som finns i 

aktuell situation. Relationen mellan vårdpersonal och patienter utgör grunden i vårdandet. 
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Det sanna mötet består av relationen vilket innebär ett ansvar mellan de två parterna. I dessa 

relationer kan människan framhäva sin genuina kärlek vilket skapar utrymme för att växa. 

Relationen mellan vårdpersonal och patienten ska bestå av ärlighet där människan ska kunna 

uttrycka begär och behov. Att ge och ta får inte tas för givet utan ska ses som ömsesidigt. 

Interaktioner skiljer sig från vårdrelationen då det enbart representerar utbytet av 

information mellan två individer. Interaktioner förekommer likväl som vårdrelationen men 

är inte lika djupa och har lägre intensitet. Det som kännetecknar vårdrelationen är att det 

alltid har som syfte att stödja människans hälsoprocesser. Vårdrelationen är professionell 

vilket innebär att den grundas på kunskap och stödjs av etiska krav. Kontinuiteten i 

vårdrelationen beskrivs av stor vikt då hälsoprocesserna kan utvecklas obehindrat gentemot 

bättre hälsa (Eriksson, 2014). 

2.9 Problemformulering  

Tidigare forskning belyser anhörigas strävan efter att göra det bästa av situationen för äldre 

personer i samband med flytt till särskilt boende. Anhöriga upplever periodvis en skuld att 

lämna de äldre själva på det nya boendet. Sjuksköterskor strävar efter att bilda en relation 

tidigt med de äldre för att skapa trygghet och en känsla av välkomnande. Då sjuksköterskor 

upplever att anhöriga är för engagerade i flytten skapar det hinder för en bra anpassning till 

särskilt boende. Vid flytt genomgår äldre personer en komplex förändring i livet som kan 

medföra en förändrad identitet och självbild. Det teoretiska perspektivet i detta 

examensarbete beskriver behov och begär genom människans relationer, tillhörighet och 

gemenskap. Vidare beskrivs att livscykeln förändras vilket kan visas i äldre personers 

välmående. Den fysiska samt sociala miljön förändras under flytten likväl som relationer och 

livsstil påverkas. Omgivningen är därmed komplex och svårdefinierad då de äldres vardag är 

individuell och avgörs av tidigare erfarenheter. Sjuksköterskor ska enligt lag ta hänsyn till 

patienters självbestämmande och värna om patienters integritet. Detta kan uppnås genom att 

bemöta de äldre i varje enskild situation för att kunna identifiera förutsättningar av hälsa. 

Kunskapen som ska genereras genom detta examensarbetearbete är att beskriva äldre 

personers upplevelser vid flytt. Detta för att skapa en fördjupad förståelse hos sjuksköterskor 

och anhöriga vilket kan användas som resurs i bemötandet av äldre personer under flytt till 

särskilt boende.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva äldre personers upplevelser av flytt till särskilt boende. 
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4 METOD 

I kommande avsnitt beskrivs urval och datainsamling samt genomförande och dataanalys. 

Avsnittet avslutas med etiska överväganden.  

Då syftet till examensarbetet är att beskriva äldre personers upplevelser vid flytt till särskilt 

boende valdes en litteraturstudie med kvalitativ design enligt Evans (2002). I 

examensarbetet sammanställs och analyseras tidigare kvalitativ forskning i en 

litteraturstudie. Denna metod är lämplig för att kunna beskriva äldre personers upplevelser. 

En litteraturstudie enligt Evans (2002) görs genom att studera bearbetat material i fyra olika 

steg. I det första steget samlas relevant litteratur för arbetet. I det andra steget identifieras 

olika nyckelord från varje artikel. I det tredje steget sammanställs de olika nyckelfynd som 

hittats till en gemensam grupp för att kunna skapa ett tema. I det fjärde steget sammanställs 

teman samt subteman för att identifiera ett fenomen.  

4.1 Urval och datainsamling 

Urvalet i examensarbetet består av vårdvetenskapliga artiklar som har sökts i databaserna 

Cinahl Plus och Medline. Sökorden som användes var “replacement”, “perception”, “elder”, 

”move” och “nursing home”. “AND” och “OR” användes för att specificera samt utvidga 

sökningarna. Även trunkering har använts för att utvidga sökningen. Exempelvis har ordet 

“move” trunkerats till “mov*” för att tillåta alla böjningar av det ursprungliga ordet. 

Inklusionskriterierna som användes vid artikelsökningen i Cinahl Plus och Medline var peer-

reviewed, engelskt språk, fulltext och inte äldre än år 2009. Under sökningens gång 

upptäcktes en begränsning av antal artiklar, sökningen utvidgades därför genom att 

inkludera artiklar från år 2006. Artiklar som inkluderades var de som innehöll intervjuer 

med äldre personer som flyttat till särskilt boende. Exklusionskriterierna vid 

artikelsökningen var vårdpersonals och sjuksköterskors perspektiv, anhörigas perspektiv, 

studier gjorda på personer med demenssjukdom, personer under 60 år och personer med 

funktionsvariation. Två undantag gjordes då dessa artiklar innehöll intervjuer genomförda 

med anhöriga och vårdpersonal. Delar av studien inkluderades för att svara på syftet i 

examensarbetet. Då syftet var att belysa upplevelser har examensarbetesförfattarna valt att 

utesluta kvantitativa studier. Ett undantag gjordes för en artikel som har en blandad metod 

utav kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Då exkluderades den kvantitativa delen och 

enbart de kvalitativa avsnitten granskades.  

Under urvalsprocessen gjordes fem stycken sökningar efter vetenskapliga artiklar. Sökningen 

resulterade i totalt 637 stycken träffar. Antal lästa abstract var 77 stycken. Då flertal artiklar 

valdes bort efter läsning av abstract blev antal lästa artiklar i fulltext totalt 32 stycken, se 

bilaga A. Sexton stycken artiklar kvalitetsgranskades för att se om studierna fångade de 

fenomen som syftet hade för avsikt att svara på. Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av 

Fribergs (2017) förslag på kvalitetsgranskningsfrågor, se bilaga B. Frågorna i 

kvalitetsgranskningstabellen besvarades med “Ja” eller “Nej”. Kvalitetsbegreppen utifrån 

Mårtensson och Fridlund (2017) är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
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överförbarhet. Examensarbetesförfattarna upplever inte några brister i detta examensarbete 

gällande dessa kvalitetsbegrepp. Vidare upplever inte examensarbetesförfattarna några 

brister enligt Polit och Becks (2016) kvalitetsbegrepp giltighet. Därmed bedöms artiklarna 

som använts till resultatet som trovärdiga. I kvalitetsgranskningen valdes 11 artiklar att 

analyseras och ingå i resultatet, se bilaga C.  

4.2 Genomförande och dataanalys 

Genom användning av Evans (2002) metod för analysering av data genomfördes analysen på 

ett stegvis och strukturerat sätt. Första steget var att välja vilket material som skulle 

inkluderas i arbetet. Efter granskning av abstrakt samt metod valdes vilka artiklar som 

behövdes ersättas alternativt artiklar som var aktuella för vidare granskning, se 4.1. 

Examensarbetesförfattarna numrerade samtliga artiklar för lättare sammanställning av 

nyckelfynd. I andra steget granskade examensarbetesförfattarna var för sig artiklarna, för att 

leta efter nyckelfynd. För varje läst artikel har 2–3 nyckelfynd plockats ut för ett gemensamt 

tema till resultatet. I tredje steget identifierades nyckelfynden för att skapa en större 

förståelse för fenomenet. Alla nyckelfynd markerades och skrevs ut på separata papper för att 

kunna sammanställas. Två valda teman samt två respektive tre subteman till varje tema 

identifierades av examensarbetesförfattarna. I fjärde steget beskrivs fenomenet med stöd av 

de valda teman samt subteman. Dessa teman speglar originalartiklarnas innehåll samt 

inkluderas i resultatet på examensarbetet. 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“Continuity means that the 

older adults can maintain 

their relationships in their 

new environment. The older 

people noticed that such 

continuity in relationships 

helped their adaptation to the 

nursing home.” (Koppitz 

m.fl., 2016, s.519). 

 

 

 

 

Att finna sig till rätta 

 

 

 

Betydelsen av relationer 

“[P]articipants discussed the 

importance of being in 

control of cooking, cleaning 

and being responsible for 

other at work [...]” (Lee, 

Simpson & Froggatt., 2013, 

s.50).  

  

 

Att ha kontroll  



12 

4.3 Etiska överväganden 

I detta examensarbete har examensarbetesförfattarna inga intentioner att plagiera, förfalska 

eller förvränga redan publicerat material. Att följa CODEX (2019a) regler samt riktlinjer 

medför ett etiskt förhållningssätt genom arbetets gång. I examensarbetet har 

examensarbetesförfattarna varit trogna mot källorna genom att inte förvränga resultatet. I 

examensarbetet användes enbart vetenskapliga artiklar som är prövade av en etisk kommitté. 

Samtliga artiklar är även peer-review för att säkerhetsställa artiklarnas trovärdighet 

(CODEX, 2019b). Avsikten är att ha ett etiskt förhållningssätt genom att enbart ta med 

artiklar som påvisar ett tydligt urval av deltagare samt dess utförande (Vetenskapsrådet, 

2018).  

Etiska överväganden som valdes var att inte använda studier baserade på forskning som 

inkluderade äldre personer med en nedsatt kognitiv förmåga. Detta då syftet inte har för 

avsikt att generera kunskap kring äldre personer med funktionsvariation. Ändamålet är att 

inte generera ett missvisande resultat då den kognitiva förmågan kan vara vilseledande.  

5 RESULTAT 

De äldre personernas upplevelser av flytt till särskilt boende kommer att presenteras i 

resultatet. Under analysprocessen framkom två teman; att finna sig till rätta och en utmanad 

livssituation. Ur dessa teman framkom fem subteman som är betydelsen av relationer, att ha 

kontroll, bristande kontroll, avsaknad av sociala relationer och förändrad identitet. I tabell 2 

redogörs teman respektive subteman som kommer att redovisas i resultatet. 

Tabell 2. Översikt över teman och subteman 

Tema Subtema 

Att finna sig till rätta  - Betydelsen av relationer 

- Att ha kontroll  

En utmanad livssituation - Bristande kontroll 

- Avsaknad av sociala relationer 

- Förändrad identitet  

5.1 Att finna sig till rätta  

I temat “Att finna sig till rätta” har två subteman tagits fram, dessa är “Betydelsen av 

relationer” och “Att ha kontroll”. En stor omställning sker vid flytt till särskilt boende och 
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medför en förändring i de äldre personernas liv. I dessa subteman beskrivs de äldre 

personernas upplevelser av flytt till särskilt boende ur ett positivt perspektiv. 

5.1.1 Betydelsen av relationer 

De äldre beskrev tre viktiga relationer under flytten, vilka var relationerna till 

vårdpersonalen, de nya grannarna på boendet och anhöriga (Coughlan & Ward, 2007). 

Under och efter flytt till särskilt boende uppskattade de äldre personerna relationerna med 

vårdpersonalen (Coughlan & Ward, 2007; Falk, Wijk, Persson & Falk, 2012; Fraher & Coffey, 

2011; Hauge & Heggen, 2006; Hutchinson, Hersch, Davidson, Chu & Mastel-Smith, 2011; 

Lee, Simpson & Froggatt, 2013). “The social aspects of [residential care facilities] 

environment including the social relations, social interactions, and subjective experiences 

that occur in places are also significant to one’s well-being.” (Cheng, Rosenberg, Wang, Yang 

& Li, 2011, s.368). Vårdpersonalen bidrog med ett positivt engagemang vilket underlättade 

för de äldre under flytten (Fraher & Coffey, 2011). Vårdpersonalen gav ett bra stöd vilket 

värdesattes av de äldre personerna och bidrog till en bättre anpassning till det nya boendet 

(Ayalon, Nevedal & Briller, 2018). Kontinuitet under flytten beskrevs av de äldre personerna 

som viktigt gällande acklimatisering. Detta beskrevs vidare som en stabilitet som hjälpte till 

att bilda nya relationer med vårdpersonalen (Koppitz m.fl., 2016). Efter flytten var de äldre 

personerna ivriga att söka kontakt med vårdpersonalen för personliga diskussioner genom 

att exempelvis ta rullstolen ut till de gemensamma utrymmena (Hauge & Heggen, 2006). 

Den andra relationen som beskrevs som viktig var den med grannarna på boendet. 

Relationerna gentemot grannarna ansågs ha stor betydelse då relationen utvecklades till 

vänskap (Coughlan & Ward, 2007). Relationen beskrevs som begränsad men pålitlig mellan 

de äldre personerna och grannarna på boendet (Falk m.fl., 2012). De äldre beskrev att största 

anledningen att flytta till ett särskilt boende orsakades av ensamheten som upplevdes i den 

tidigare bostaden. En besvärande känsla av att inte ha någon att vända sig till i sitt tidigare 

hem var anledningen till att de äldre valde att flytta in till boendet (Ayalon & Greed, 2015; 

Fraher & Coffey, 2011). De sociala relationerna och erfarenheterna på det särskilda boendet 

var viktiga för de äldre personernas välmående (Cheng m.fl., 2011). 

Den tredje relationen som beskrevs som viktig var relationen med anhöriga (Coughlan & 

Ward, 2007). De äldre personerna uppskattade stödet som anhöriga bidrog med under 

flytten till särskilt boende (Lee m.fl., 2013). Genom att bevara relationerna under flytten 

förbättrades gemenskapen mellan de äldre personerna och anhöriga. De äldre beskrev att 

stressen under flytten förde samman familjen ytterligare (Ayalon m.fl., 2018). Då 

relationerna bevarades under flytten upplevde de äldre att anpassningen till det nya boendet 

blev tryggare (Cheng m.fl., 2011). Relationerna kvarstod även efter flytt genom telefonsamtal 

och besök av anhöriga som sökte kontakt med de äldre personerna (Falk m.fl., 2012; Koppitz 

m.fl., 2016). Även kultur beskrevs som en viktig faktor, att värna om relationerna till 

familjen. Detta kunde ske genom att bevara traditioner där familjen kunde samlas och umgås 

(Hutchinson m.fl., 2011). De relationer de äldre hade utanför boendet var av stor betydelse 

men var dock inte många. De äldre personerna ansåg att kvalitén på livet kunde beskrivas 

genom sociala relationer då de tillförde trygghet (Coughlan & Ward, 2007). 
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5.1.2 Att ha kontroll 

Kontroll beskrevs av de äldre personerna som att ha en ökad självständighet (Ayalon, 

Nevedal & Briller, 2018; Coughlan & Ward, 2007; Falk, Wijk, Persson & Falk, 2012; Lee, 

Simpson & Froggatt, 2013). Kampen för att bevara kontroll och självständighet beskrevs som 

frustrerande av de äldre (Lee, Simpson & Froggatt, 2013). Att ha kontroll beskrevs även som 

självbestämmande och att vara delaktig i beslutstagandet i vardagen (Falk, Wijk, Persson & 

Falk, 2012). Vikten av att de äldre personerna själva kunde hantera matlagning, städning och 

resterande vardagssysslor beskrevs som betydelsefulla (Cheng, Rosenberg, Wang, Yang & Li, 

2011; Lee, Simpson & Froggatt, 2013). De äldre personerna belyste även betydelsen av att få 

bevara de kulturella aspekterna i livet. Detta kunde genomföras genom exempelvis 

vardagsrutiner, semestrar och social samvaro. Även att kunna vara delaktig i omvårdnaden 

på det särskilda boendet resulterade i en känsla av ökad kontroll (Cheng m.fl., 2011). 

Känslan av kontroll kunde även uppnås genom att ha möjligheten att flytta in till särskilt 

boende för en provperiod. Kontrollen att kunna påverka beslutet om att flytta in till särskilt 

boende permanent eller ej ansågs ha stor betydelse för de äldre personerna (Lee m.fl., 2013). 

“Most participants highlighted their control over their relocation decision and had evaluated 

their options.” (Lee m.fl., 2013, s.51). De äldre beskrev vikten av att vara medveten om 

personliga begränsningar i vardagslivet, detta för att kunna ta rätt beslut i flytten och därmed 

uppnå känslan av kontroll. Vidare beskrevs delaktigheten som en viktig aspekt i 

beslutstagandet vid flytten, detta kunde uppnås genom att ha makten av att flytta hem igen 

utan att känna något tvång att behöva flytta in permanent (Lee m.fl., 2013). 

Relationer med vårdpersonalen, där båda parter hade lika mycket makt, upplevdes som en 

positiv faktor som bidrog till självsäkerhet. Självsäkerhet beskrevs vidare som en känsla av 

kontroll som kunde uppnås genom att sätta gränser mot vårdpersonalen vilket resulterade i 

ömsesidig respekt. Detta resulterade i att de äldre personerna kunde delge vårdpersonalen 

personlig information, detta i sin tur förbättrade vårdrelationen och ökade känslan av 

kontroll (Falk m.fl., 2012). 

5.2 En utmanad livssituation  

I temat “En utmanad livssituation” har tre subteman identifierats, dessa är “Bristande 

kontroll”, “Avsaknad av sociala relationer” och “Förändrad identitet”. I dessa subteman 

beskrivs de äldre personernas upplevelser av flytt till särskilt boende ur ett mer negativt 

perspektiv. 

5.2.1 Bristande kontroll 

Flytten till särskilt boende beskrevs som okontrollerbar, osäker och icke påverkbar. Flytten 

skedde bortom de äldre personernas kontroll. Detta orsakades av ett högt tempo vid flytten 

som omöjliggjorde de äldres deltagande. De äldre personerna beskrev att det höga tempot var 

orsakat av stress hos anhöriga och vårdpersonalen. Detta bidrog till ett utanförskap och en 

känsla av maktlöshet tidigt i flyttprocessen då de äldre inte hade en chans att påverka flytten 
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(Falk, Wijk & Persson, 2011). Den hårda sanningen att en familjemedlem tar beslut åt de 

äldre personerna framställdes som jobbigt, vilket återigen orsakade en känsla av utanförskap 

(Koppitz m.fl., 2016). De äldre var tvungna att förändra och anpassa det tidigare liv efter 

rutinerna som fanns på det särskilda boendet. Boendets aktiviteter var standardiserade och 

känslan av att inte ha kontroll över det nya livet var bekymrande (Falk m.fl., 2011). 

Det fanns en tydlig skillnad mellan livet innan flytten och efter. De äldre personerna beskrev 

sitt liv innan flytten som fartfyllt på grund av alla aktiviteter som utfördes självständigt. På 

boendet kände de äldre sig däremot som en börda och hade inte alls en känsla av kontroll 

(Coughlan & Ward, 2007). “The older adults were less able to decide for themselves, having 

restricted input as to what they could do, how, and when.” (Koppitz m.fl., 2016, s.522). 

Förlusten av kontroll beskrevs som att inte kunna kontrollera miljön, det personliga livet 

eller framtiden (Hutchinson, Hersch, Davidson, Chu & Mastel-Smith, 2011). De äldre 

personerna kände, stundvis, att det inte fanns något annat val än att acceptera det nuvarande 

livet och göra det bästa utav situationen. En känsla av att inte ha kontroll orsakades även av 

vårdpersonalens språk som fick de äldre personerna att känna sig underlägsna (Falk, Wijk, 

Persson & Falk, 2012).  

5.2.2 Avsaknad av sociala relationer 

De äldre beskrev ensamheten som en central del i åldrandet, detta orsakat av förlust av 

anhöriga och vänner (Hutchinson, Hersch, Davidson, Chu & Mastel-Smith, 2011). De äldre 

personerna upplevde även bekymmer med att utveckla nya relationer med grannarna på 

boendet vilket orsakade ensamhet och brist på tillhörighet (Ayalon & Greed, 2015; Hauge & 

Heggen, 2006; Lee, Simpson & Froggatt, 2013). Under en observation uppmärksammades 

hur en äldre person sökte efter vårdpersonalen på boendet för att samtala, detta enbart för 

att minska känslan av att vara ensam (Hauge & Heggen, 2006). Beroende på grannarna och 

de äldre personerna kunde inte alltid relationer utvecklas. Detta orsakat av åldersskillnad, 

kognitiva variationer samt olika personligheter (Hauge & Heggen, 2006; Hutchinson m.fl., 

2011). Vidare beskrev Falk, Wijk, Persson och Falk (2012) att känslan av ensamhet ökade när 

de äldre valde att isolera sig från omgivningen, detta orsakat av en förlust av självkänsla. 

Även förändringar i utseendet på grund av ålderdom kunde orsaka att de äldre personerna 

inte ville vara delaktiga i sociala sammanhang. De äldre hade en önskan om att hitta 

likasinnade individer att socialisera sig med, detta beskrevs dock som svårt då känslan av 

”jag” och ”dom” var närvarande på boendet (Hauge & Heggen, 2006; Lee m.fl., 2013).  

En upplevelse av tomrum och avsaknad av familjära relationer gav upphov till en känsla av 

ensamhet och förtvivlan på boendet. Detta beskrevs som den största problematiken i flytten 

(Cheng, Rosenberg, Wang, Yang & Li, 2011; Koppitz m.fl., 2016). “[Residents] described 

[their] loneliness at having no family.” (Coughlan & Ward., 2007, s.51). En upplevelse av 

avskärmning från omvärlden och tidigare relationer gjorde att de äldre personerna kände sig 

ensamma efter flytten (Cheng m.fl., 2011; Koppitz m.fl., 2016). Detta förklarades av de äldre 

då möjligheterna för nya relationer var betydligt mer begränsade på ett särskilt boende 

(Koppitz m.fl., 2016). De äldre personerna upplevde att desto längre tid det gick efter flytt 

desto fler relationer förlorades (Hutchinson m.fl., 2011). Även upplevelsen att inte få ett 



16 

tillräckligt känslomässigt stöd från vårdpersonalen, familjen och vännerna belystes (Cheng 

m.fl., 2011). 

5.2.3 Förändrad identitet  

Att inte kunna utöva vissa intressen och aktiviteter beskrevs som ett negativt inslag i de äldre 

personernas identitet (Ayalon & Greed, 2015; Fraher & Coffey, 2011; Hutchinson, Hersch, 

Davidson, Chu & Mastel-Smith, 2011; Lee, Simpson & Froggatt, 2013). Avsaknaden av 

traditioner och aktiviteter orsakade att de äldre kämpade för att behålla sin identitet (Ayalon 

& Greed, 2015). Den fysiska hälsan har även den en betydelse i de äldres identitet. Förlust av 

en ungdomlig känsla och nedsatt förmåga till hälsa gav upphov till en känsla av ett kroppsligt 

fängelse (Falk, Wijk, Persson & Falk, 2012).  

En förändrad identitet uppkom även vid förlust av anhöriga och sociala relationer (Fraher & 

Coffey, 2011). Olika typer av förlust orsakade en förändrad självbild och livssyn (Lee, 

Simpson & Froggatt, 2013). Att vara beroende av andra orsakade en förändrad livsbild och 

påverkade identiteten på ett negativt sätt (Falk m.fl., 2012; Hutchinson m.fl., 2011; Lee m.fl., 

2013). känslan av utanförskap efter flytten orsakade att de äldre upplevde svårigheter att 

behålla viktiga relationer som tycks vara en del av identiteten (Fraher & Coffey, 2011; Koppitz 

m.fl., 2016; Lee m.fl., 2013). Den stora omställningen som sker vid flytten förklarades som en 

förändring i den fysiska och sociala miljön (Koppitz m.fl., 2016). 

[...] making room for personal belongings with furniture and memorabilia transformed the 

private room to a place of recognition and familiarity that symbolized and strengthened one’s 

self- identity, distilled from a lifetime of memories, experiences and meanings attached to 

them. (Falk m.fl., 2012, s.1002). 

Enligt de äldre symboliserade personliga tillhörigheter en känsla av identitet. En känsla av 

förlust uppkom i samband med flytten till särskilt boende då de äldre inte hade möjlighet att 

ta med alla sina tillhörigheter på grund av platsbrist. Den upplevda förlusten över 

tillhörigheter orsakade att de äldre personerna även kände förlust av identitet (Ayalon & 

Greed, 2015; Falk m.fl., 2012; Koppitz m.fl., 2016). 

6 DISKUSSION  

I kommande avsnitt presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion  

Mårtensson och Fridlunds (2017) beskrivning av fyra kvalitetskriterier har använts för att 

kritiskt granska datainsamlingen och dataanalysen i examensarbetet. Kvalitetskriterierna är 
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trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet beskrivs som att 

den kunskap som skapats är rimlig och att resultat svarar på syftet. Pålitlighet beskrivs att 

författarna är ärliga och beskriver sin förförståelse för ämnet. Vidare beskrivs att 

bekräftelsebarhet uppnås genom att ha ett neutralt förhållningssätt i forskningsprocessen 

och kontinuerligt kritiskt granska de egna ställningstagandena. Slutligen beskrivs 

överförbarhet som i vilken grad resultatet i examensarbetet kan överföras till andra grupper 

och sammanhang. Genom att tydligt redovisa brister under examensarbetets gång visar 

examensarbetesförfattarna att ett kritiskt förhållningssätt har genomsyrat hela 

examensarbetet. Överförbarheten ökar genom tydlig redovisning av funnet material och att 

examensarbetet är trovärdigt i sin helhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Utifrån Polit och 

Beck (2016) syftar en kvalitativ metod till individers upplevelser utifrån ett 

helhetsperspektiv. Giltighet beskrivs som val av rätt metod för att mäta det som ska mätas. 

Giltigheten har stärkts i detta examensarbete genom att tydligt beskriva forskningsprocessen 

och dess genomförande. 

I examensarbetet har databaserna Cinahl Plus och Medline använts för sökning av artiklar. 

De valda sökorden presenterades tidigare i examensarbetet och låg i grund för de valda 

artiklarna. De artiklar som valdes att exkluderas var de som var äldre än år 2009, hade 

vårdpersonals samt anhörigas perspektiv, studier gjorda på personer med demenssjukdom 

och funktionsvariation och personer under 60 år. Då gränsen för årtal sattes vid 2009 

upptäckte examensarbetesförfattarna att antalet träffar inte var tillräckligt många och valde 

därmed att utvidga sökningen till år 2006. Då examensarbetesförfattarna valde att exkludera 

artiklar som var äldre än år 2006 kan resultatet ha påverkats, detta då information som 

svarar på syftet även kan finnas i äldre artiklar. Under granskning av artiklarna insåg 

examensarbetesförfattarna att två artiklar innehöll sjuksköterskans och anhörigas perspektiv. 

De äldres upplevelser i artiklarna valdes ändå att inkluderas i resultatet då artikelförfattarna 

tydligt beskrev vems upplevelser som beskrevs i respektive stycke i artikeln. 

Examensarbetesförfattarna valde att inte ta med studier genomförda på personer med 

demenssjukdom, detta för att öka trovärdigheten i examensarbetet då en möjlighet att 

personer med kognitiv nedsättning kan ge missvisande resultat. Genom att tydligt beskriva 

examensarbetets urval och kriterier stärks giltigheten och överförbarheten då ett 

återskapande av detta examensarbete kan utföras. Även bekräftelsebarheten ökar genom en 

tydlig beskrivning av inklusions och exklusions kriterier. 

Då artiklarna är utförda i olika länder och kulturer skapas en större överblick samt ett större 

perspektiv på de äldres upplevelser vilket ökar överförbarheten globalt. Samtliga artiklar är 

peer-reviewed och har en vårdvetenskaplig ansats vilket ökar trovärdigheten i artiklarna. 

Detta då examensarbetesförfattarna har för avsikt att skapa en kunskap inom berört område 

som även svarar på examensarbetets syfte. Kvalitativa studier gjorda på redan bearbetat 

material användes i examensarbetet för att beskriva de äldre personernas upplevelser. 

Kvantitativa studier valdes bort då upplevelser med svårighet kan beskrivas genom 

kvantitativa metoder (Friberg, 2017). Även här gjordes ett undantag för en artikel som 

innehöll blandad metod med kvalitativa och kvantitativa resultat. Examensarbetesförfattarna 

valde då att endast granska de kvalitativa delarna i studien och exkludera de kvantitativa 

delarna. En empirisk studie hade varit aktuell om vårdpersonalens upplevelser skulle 
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uppmärksammas. Granskningen av artiklarna har genomförts med Fribergs (2017) 

granskningsfrågor för att öka trovärdigheten i examensarbetet. 

Evans (2002) metod för analys av datamaterial har använts i examensarbetet. 

Examensarbetesförfattarna valde att var och en för sig granska artiklarna för att identifiera 

nyckelfynd. Detta gjordes genom att examensarbetesförfattarna satt självständigt på två olika 

platser och genomförde granskningen av artiklarna. Detta för att inte påverka varandra i 

granskningen och för att se om examensarbetesförfattarna var eniga i analysen. Då det 

endast är examensarbetesförfattarna som granskat och hittat relevanta nyckelfynd till 

resultatet kan detta medföra att trovärdigheten påverkas på ett negativt sätt. Mårtensson och 

Fridlund (2017) beskriver förförståelsen, som är en del av pålitligheten, kan medföra en 

ofrivillig tolkning om vad som är relevant för syftet. Examensarbetesförfattarna har dock, i 

den mån det går, varit så neutrala i dataanalysen som möjligt för att endast besvara syftet 

utan personliga värderingar. Reflektion över förförståelsen hos examensarbetesförfattarna 

präglades genom hela dataanalysen för att undvika att förförståelsen påverkat 

datainsamlingen i examensarbetet. För en ökad bekräftelsebarhet skriver Mårtensson och 

Fridlund (2017) att författarna kan delge sina fynd och datamaterial till andra personer som 

kan kritiskt granska materialet. Detta för att minska risken för att egna erfarenheter och 

värderingar har orsakat tolkningar av materialet. Vidare beskrivs hur pålitligheten kan 

styrkas med att författarna delger sin förförståelse kring fenomenet. 

Examensarbetesförfattarna delgav därmed sina fynd och datamaterial till andra studenter 

som kritiskt granskade materialet för att undvika tolkningar.  

Datainsamling och urval är noga beskrivet under metoden i examensarbetet vilket ökar 

trovärdigheten i examensarbetet. Under dataanalysen upptäckte examensarbetesförfattarna 

att boendets miljö skiljde sig från varandra. På några av de särskilda boendena bodde de 

äldre själva med egna rum och egna tillhörigheter. Till skillnad från andra boenden där de 

äldre bodde flera personer i samma rum i en mer institutionell miljö. Beroende på kultur kan 

de äldre personerna uppfatta de särskilda boendets miljö på olika sätt orsakat av erfarenheter 

och traditioner. Detta kan exemplifieras genom de äldre som levt själva men ska sedan 

plötsligt dela rum med andra personer vilket kan medföra olika upplevelser. Dock finner 

examensarbetesförfattarna inte det nödvändigt att utesluta några artiklar på grund av denna 

aspekt då de äldres upplevelser ska uppmärksammas oavsett kultur. Detta var någonting 

examensarbetesförfattarna valde att inte ta hänsyn till under examensarbetet då det fanns en 

begränsning av antal artiklar som svarade på syftet. Båda examensarbetesförfattarna tror att 

de kulturella aspekterna och miljön har påverkat upplevelserna hos de äldre i artiklarnas 

resultat, som vidare påverkat examensarbetets resultat.  

6.2  Resultatdiskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva de äldre personernas upplevelser av flytt till 

särskilt boende. Resultatdiskussionen utgår ifrån resultatets två teman vilka är att finna sig 

till rätta och en utmanad livssituation. I kommande avsnitt följer en kort sammanfattning av 
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resultatet som påbörjar diskussionen vilket följs utav likheter ifrån bakgrunden i 

examensarbetet. Sporadiskt framkommer även reflektioner ifrån examensarbetesförfattarna. 

Resultatet belyser vikten av sociala relationer under en flytt till särskilt boende. Tre relationer 

beskrevs av de äldre som viktiga, dessa relationer var med vårdpersonal, grannar på boendet 

och anhöriga. Vårdpersonalen var stödjande under flytten vilket uppskattades av de äldre 

personerna och bidrog till en bättre anpassning till det nya boendet. Denna situation 

överensstämmer med tidigare forskning där Ellis och Rawson (2015) och Saarnio, Boström, 

Hedman, Gustavsson och Öhlén (2017) lyfter fram betydelsen av att vårdpersonal skapar 

sociala relationer för att de äldre ska känna en trygghet i flytten. Vårdpersonal beskriver 

betydelsen av att använda samtal som verktyg, för att skapa en acceptans kring den 

förändrade livssituationen (Saarnio, Boström, Hedman, Gustavsson & Öhlén, 2017). 

Resultatet överensstämmer även med Eriksson (2014) som belyser betydelsen av relationen 

mellan patient och vårdpersonal, vårdrelationen. I vårdrelationen kan sjuksköterskan främja 

hela människans hälsoprocesser i olika miljöer. Beroende på situation ska sjuksköterskan 

möta patienten där människan befinner sig just nu. Vårdrelationen är professionell och har 

grund i kunskap samt består även av etiska krav. Kontinuiteten av vårdrelationen är av stor 

betydelse då hälsoprocesserna kan utvecklas utan några hinder. 

Vidare beskrevs i resultatet relationen med grannarna på boendet som en viktig social 

relation, detta då relationen utvecklades till vänskap för de äldre. Saarnio m.fl. (2017) 

beskriver i tidigare forskning betydelsen av att sjuksköterskor försöker bilda en gemenskap 

för de äldre och grannarna på boendet. Även Ellis och Rawson (2015), i tidigare forskning, 

belyser vikten av att skapa relationer gentemot resterande grannar på boendet. Genom att 

försöka skapa en gemenskap mellan grannarna och de nyinflyttade äldre kan 

vänskapsrelationer utvecklas. Detta stämmer överens med Eriksson (2014) som beskriver att 

begäret efter kärlek upprätthålls genom människans relationer gentemot andra människor. 

Även människans utvecklingsbehov innefattas av att människan behöver ha relationer och 

kontakt gentemot andra medmänniskor.  

Anhöriga beskrivs i resultatet som den tredje viktiga sociala relationen. De äldre uppskattade 

stödet som anhöriga bidrog med under flytten till särskilt boende. I tidigare forskning 

beskriver Kao och Stuifbergen (1999) att anhöriga upplever stöttning som en viktig aspekt i 

flytten för de äldre. Anhöriga upplever också ett ansvar och en skyldighet för de äldre under 

flytten (Kao & Stuifbergen, 1999; Ramanthan & Fisher, 2016). Fortsättningsvis beskriver 

Davies och Nolan (2004; 2005) att anhöriga strävar kontinuerligt för att göra det bästa av 

situationen under flytten för de äldre. Även Eriksson (2014) beskriver vikten av anhöriga i 

människans liv. Varje människa vill vara värdefull för någon annan vilket kan tillfredsställas 

genom relationer. Den kulturella betydelsen för människan är av stor vikt för dess omvärld. 

De kulturella behoven innefattas av vanor, traditioner och sociala relationer som kan utgöra 

en central del av behovet hos människan. Dessa kan även uppfyllas genom att känna 

tillhörighet, delaktighet samt gemenskap med andra individer så som anhöriga. En reflektion 

som uppstod var att de äldre ville känna en trygghet vilket åstadkoms genom relationer med 

anhöriga. När de äldre flyttar in på särskilt boende äventyras denna trygghet i de sociala 

relationerna som tidigare varit mer av en självklarhet. En viktig aspekt är att försöka 
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tillgodose de äldres behov av sociala relationer för att göra känslan vid flytten så bra som 

möjligt.  

Vidare framkom det i resultatet att de äldre beskrev känslan av att ha kontroll som 

självständighet, självsäkerhet och självbestämmande. Rämgård och Wijk (2017) beskriver 

betydelsen av att inkludera de äldres kunskap och erfarenheter för att lyckas forma en bra 

boendemiljö för de äldre. Detta kan exempelvis uppnås genom att anpassa färgval, 

ljusinsläpp och boendeform. Den fysiska miljön ska vara en behaglig tillvaro för de äldre att 

vistas i vilket bör genomsyras redan vid inflyttningen. Vidare beskrivs att “känslan för en 

plats” är viktig för de äldre då minnen och känslor till den nya platsen kan vara avgörande för 

ackommodering. Att föra en dialog mellan de äldre, anhöriga och vårdpersonal kan bidra till 

en förbättrad fysisk miljö tidigt under flytten till särskilt boende. Detta kan kopplas till 

tidigare forskning där anhöriga strävar efter att bibehålla de äldres preferenser under flytten 

(Davies & Nolan, 2005; Fleming, Kydd & Stewart, 2017; Lane, Hirst, Hawranik, Reed, 

Rokhman, 2017; Ramanthan & Fisher, 2016). Fleming m.fl. (2017) belyser vikten av att de 

äldre är självbestämmande under flytten genom att exempelvis själva bestämma vilka 

tillhörigheter ska följa med till det nya hemmet. Resultatet belyste känslan av 

självbestämmande och att känna kontroll över situationen som en viktig aspekt för de äldre. 

Andersson, Pettersson och Sidenvall (2006) beskriver dock att anhöriga upplevde att 

självbestämmandet kan bli en negativ faktor på grund av förvirring under flytten. Nya miljöer 

kan orsaka att de äldre inte riktigt kunde ta bra beslut åt sig själva vilket kan resultera i 

konsekvenser som utebliven omsorg. Enligt anhöriga är självbestämmandet bra så länge det 

inte påverkar de äldre personerna på ett negativt sätt. I patientlagen (SFS 2014:821) finns 

patienters rättigheter stadgade och beskrivs som att värna om patienters självbestämmande i 

vårdsituationer. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriver Eriksson (2014) att 

människan vill vara delaktig och skapa sitt liv. Vidare beskrivs förändringar som en 

utveckling beroende på om förändringen är negativ eller positiv. En negativ förändring 

tenderar att hämma människan medan en positiv leder till en växande individ. En reflektion 

som framkom under detta tema var att sjuksköterskan kan genom enkla förändringar bidra 

till en mer positiv upplevelse av flytten. Detta kan åstadkommas genom att exempelvis låta de 

äldre bevara tillhörigheter som exempelvis gardiner men även låta den äldre göra färgval i 

den nya bostaden. Den nya miljön ska representera de äldres hem och inte bara en tillfällig 

plats.  

I resultatets andra tema framkom upplevelser av bristande kontroll som påverkade de äldre 

personerna. De äldres upplevelser av flytt till särskilt boende beskrevs som okontrollerbar, 

osäker och icke påverkbar. En känsla av maktlöshet och utanförskap upplevdes av de äldre 

under flytten. Tidigare forskning beskriver att anhöriga är för engagerade i de äldres 

omvårdnad genom att utföra vårdhygien på den äldre (Holmgren, Emami, Eriksson & 

Eriksson, 2013). Vidare beskriver Saarnio, Boström, Hedman, Gustavsson och Öhlén (2017) 

rollen hos vårdpersonal som är utbildad och kan hjälpa de äldre på professionellt sätt genom 

att exempelvis få möjlighet att förklara vad som komma skall under exempelvis ett 

omvårdnadsmoment. Även Eriksson (2014) beskriver betydelsen av att kunna 

självförverkliga sina behov. Behov som inte beaktas orsakar istället en inre kamp och konflikt 

hos människan som påverkar prestationsförmågan. En reflektion som uppstod var konflikten 

mellan anhöriga och vårdpersonal kan orsaka problematik för de äldre. Båda parter försöker 



21 

göra det som är bäst för de äldre. Dessvärre framgår det inte i artiklarna om personal 

respektive anhöriga har rådfrågat de äldre. Exempelvis kan de äldre ha en kultur som inte 

vårdpersonalen är införstådda i. Det kan vara så att de är deras kultur att ta hand om 

anhöriga när de blir äldre. En viktig aspekt är att göra de äldre delaktiga och behålla deras 

självbestämmande om möjligt. Genom att delge samtlig information och omvårdnads val, 

kan de äldre självständigt bestämma vem som ska vara delaktig i omvårdnaden. Genom att ta 

tillvara på anhöriga som en resurs för att lära känna de äldre kanske ett bättre samarbete kan 

ske mellan vårdpersonal och anhöriga. Detta för att skapa den bästa miljön på boendet för de 

äldre som möjligt.   

Även avsaknaden av relationer beskrevs i resultatet som en central del av upplevelsen att 

flytta till särskilt boende för de äldre personerna. Avsaknaden av relationer beskrevs som ett 

tomrum vilket gav upphov till en känsla av ensamhet. Vidare beskrevs ensamheten som en 

del av åldrandet vilket är orsakat av förlusten av relationerna. Ernsth Bravell (2017) lyfter 

vikten av att den sociala åldern kan beskrivas med hjälp av det sociala samspelet de äldre har. 

Sociala förluster och bortgång av familj och vänner kan därmed leda till försämringar i vidare 

sociala funktioner. De sociala förlusterna i exempelvis relationer kan därmed leda till ett 

socialt föråldrande. Även Rämgård och Wijk (2017) beskriver betydelsen av att relationer 

spelar en stor roll i de äldres välbefinnande. En bra anpassning innefattas av sociala 

aktiviteter, anpassningar efter de äldres behov i den nya miljön och stöttning i vardagen. 

Orsaker till illabefinnande och ensamhet kan vara en bristande fysisk miljö för de äldre. 

Andersson, Pettersson och Sidenvalls (2006), Davies och Nolan (2004) och Fleming, Kydd 

och Stewart (2017) beskriver i tidigare forskning att ensamheten är en huvudsaklig anledning 

till att anhöriga genomsyras av en negativ känsla av att lämna de äldre på ett särskilt boende. 

Davies och Nolan (2004) belyser att det även är en lättnad att lämna de äldre på ett särskilt 

boende och flytten präglas därmed inte enbart av negativa känslor. Fortsättningsvis beskriver 

Eriksson (2014) att människans omvärld är av stor betydelse för att uppnå människans 

behov genom gemenskap med andra individer. Vidare beskrivs den abstrakta miljön i 

människans andliga livsrum genom upplevelser och tankar. Då människan påverkar och 

påverkas av omvärlden kan det andliga livsrummet ha stor betydelse för människans 

välmående. Den abstrakta miljön existerar för att människan ska finna meningen med livet 

och åskådliggöra sin egen livsvärld. En reflektion kring detta kan innebära att det andliga 

livsrummet påverkas markant om en person är van med ett liv med många sociala kontakter 

men plötsligt blir lämnad ensam. Önskemål på aktiviteter och intressen kan samlas in av 

vårdpersonal som kan försöka skapa en gemensam grupp individer som delar samma 

intresse. De äldre som har en passion för exempelvis litteratur eller musik kan träffas där de 

diskuterar och samtalar kring de gemensamma faktorerna. Detta kan öka aktivitetsnivån i 

vardagen samt den sociala aspekten i livet. Även nya relationer kan skapas gentemot 

resterande boenden genom gemensamma intressen.  

En påverkad identitet beskrivs i resultatet och definieras av de äldre som en förlust av 

identitet. Förlusten av identitet anses vara orsakad av exempelvis förändringar i självbilden 

samt förluster i den fysiska samt psykosociala miljön. I tidigare forskning beskriver Davies 

och Nolan (2005), Fleming m.fl. (2017), Lane, Hirst, Hawranik, Reed och Rokhman (2017) 

samt Ramanthan och Fisher (2016) genom att stötta äldre personer under flytten kan de 

äldres identitet bibehållas. Anhöriga ser en stor vinst i att upprätthålla en god relation 
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gentemot vårdpersonal för att berätta om de äldres identitet (Lane m.fl., 2017; Ramanthan & 

Fisher, 2016). Identitet kan även upprätthållas genom att flytta med tavlor och egna 

tillhörigheter från tidigare hem (Fleming m.fl., 2017). I likhet med resultatet i 

examensarbetet beskriver Ternestedt och Norberg (2014) att identiteten äventyras när en 

stor förändring sker i livet, en transition. Dock beskrivs även att identiteten förändras genom 

transition och att detta kan vara fördelaktigt. I en naturlig process förändras individens 

identitet, detta beskrivs som patientens livstolkning och ligger till grund för hur den nya 

identiteten ska utvecklas. En viktig aspekt är att ta hänsyn till de äldre som flyttar till särskilt 

boende då identiteten äventyras och stöd behövs för att bli stabil i sin identitet igen. I likhet 

beskriver Eriksson (2014) att livsrummet är det samhälle människan har skapat. Samhället 

kan innefattas av både den fysiska miljön men även abstrakta miljön såsom relationer. 

Livsrummet finns till för att karakterisera eller finna människans personlighet. En reflektion 

som uppstod var att stöttningen är en bidragande faktor för identiteten där både anhöriga 

och vårdpersonal är av stor betydelse. Identiteten kan bibehållas alternativt förändras i 

transitionen där äldre personer befinner sig i under en flytt. Att som sjuksköterska ha ett 

öppet sinne för de äldres upplevelser är också en avgörande faktor för en positiv upplevelse 

av den psykosociala miljön. De äldres upplevelser är individuella och varje individ har en 

egen identitet som kan behöva stöttning vid transition på olika sätt. 

6.3 Etikdiskussion 

Under arbetets gång har examensarbetesförfattarna inte stött på några etiska hinder. 

Examensarbetet innefattas av artiklar som har tillstånd från en etisk kommitté och påvisar 

noggranna etiska överväganden. Artiklar som inkluderar kognitiva funktionsvariationer har 

exkluderats då variationsgraden inte har specificerats. Då deltagarna i artiklarna inte haft 

någon kognitiv funktionsvariation och godkänt medverkan i studierna anser 

examensarbetesförfattarna att artiklarna är etiskt trovärdiga. Vidare beskriver CODEX 

(2019b) att peer-reviewed gör forskning till kunskap vilket även ställer vetenskapliga krav på 

artiklarna, alla valda artiklar i detta examensarbete är peer reviewed vilket innebär att 

forskningen innehåller en hög kvalité. Även examensarbetesförfattarna bör hålla en god 

forskningssed genom att inte plagiera, fabricera eller förfalska artiklar (CODEX, 2019a). 

Detta har uppnåtts genom att inte tolka redan existerande innehåll utan vara sanningsenliga 

mot befintliga artiklar. Examensarbetesförfattarna har inte förvrängt innehåll från artiklarna 

för att svara på examensarbetets syfte. Omformuleringar har använts vid skrivandet av detta 

examensarbete för att inte plagiera, vid svårigheter att omformulera text har citat valts ut för 

att styrka påståendet vilket har refererats i enlighet med American Psychological Association 

(APA). Referenshantering enligt APA har genomförts för att läsaren ska kunna gå tillbaka till 

den ursprungliga källan. Vid citat har sidnummer angivits för att specificera vart citatet 

härstammar ifrån i artikeln. Alla artiklar i examensarbetet är skrivna på engelska, därav är 

även citaten i dess originalspråk. För att inte misstolka innehåll har varje valt avsnitt i 

artiklarna översatts till svenska. Beroende på ordval samt formulering kan innehållet förstås 

på olika sätt beroende på läsare. Valda artiklar har därmed lästs flertalet gånger av båda 

författarna för att säkerställa att inget har tolkats. 
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7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva äldre personers upplevelser av flytt till särskilt 

boende. Genom att ta del av resultatet i examensarbetet åskådliggjordes äldre personers 

upplevelser vilket kan vägleda sjuksköterskor att möta de äldre i befintlig situation under 

flytten. Upplevelserna är flerdimensionella och har grund i de befintliga omständigheterna 

som råder under flytt till särskilt boende. Det ligger ett stort ansvar hos sjuksköterskor att 

vara delaktiga och värna om äldre personers välmående, identitet och sociala relationer. 

Kunskap har genererats en nivå främst genom de sociala relationerna äldre personer har och 

utifrån en annan nivå. De slutsatser som kan dras utifrån detta examensarbete är att 

sjuksköterskor kan vara en länk till äldre personers välbefinnande under en flytt till särskilt 

boende. Äldre personer ska inte behöva uppleva negativa situationer som går att undvika 

som exempelvis ett otrevligt bemötande från vårdpersonal. Sjuksköterskor har ett 

omvårdnadsansvar vilket är både fysiskt och psykosocialt vilket ställer krav på att de äldre får 

sina behov och begär tillgodosedda. Kunskapen kring vad äldre personer identifierar som 

essentiellt i en flytt kan användas av sjuksköterskor för att bidra till positiva upplevelser av 

flytten till särskilt boende. Vidare är relationen mellan sjuksköterskor och äldre personer 

viktigt för att kunna uppfylla tidigare nämnda perspektiv. Utan att lära känna de äldre som 

flyttar kan inte sjuksköterskor förstå och ta hänsyn till vad äldre personer värdesätter. Äldre 

personer är unika och har olika erfarenheter samt värderingar, detta medför att flytten till 

särskilt boende uppfattas på olika sätt. 

7.1 Förslag på vidare forskning  

Utifrån examensarbetets syfte att beskriva de äldre personernas upplevelser av flytt till 

särskilt boende uppmärksammades en brist på studier genomförda senare än år 2006. 

Majoriteten av studier utförda efter 2006 var genomförda med personer med 

funktionsvariation eller fokuserade på flytt direkt efter sjukhusvård. Vidare forskning bör 

innefatta äldre personer inom samma kultur, liknande boendeform och bestå av intervjuer. 

Under denna litteraturstudie uppfattades boendeform samt kulturella skillnader som 

missvisande och tolkningsbar beroende på var studien var genomförd. Även skillnader 

mellan olika länder i världen försvårade bearbetningen av material då varje land har ett eget 

vårdsystem och behandlar äldre personer olika. Det är även av stor vikt att specificera när 

dessa upplevelser framträdde under transitionen samt hur lång tid innan respektive efter 

flytt studierna var genomförda. 
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BILAGA A SÖKMATRIS   

Databas 

Datum 

Sökord 

Booleska 
sökoperatorer 

Antal träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
fulltext 

Antal 
kvalitets- 
granskade 

Antal 
valda 
artiklar 

Cinahl 

Plus, 

Medline 

 

2019-11-13 

relocation or 
transition or 
move  
AND  
elderly or aged 
or older or elder 
or geriatric  
AND  
adjustment or 
adaptation or 
coping  
AND 
long-term care 
or nursing home 
or residential 
care  
AND 
nurse or nurses 
or nursing  
AND 
care or caring 

213 25 10 9 6 

Cinahl 

Plus, 

Medline 

 

 

2019-11-13 

relocation or 
transition or 
move  
AND  
elderly or aged 
or older or elder 
or geriatric  
AND  
experiences or 
perpceptions or 
attitudes views  
AND 
nurse or nurses 
or nursing 
AND 
nursing home or 

long term 

facility 

115 18 7 2 1 

Cinahl 

Plus, 

Medline 

 

relocation or 

transition or 

mov* AND 

elderly or aged 

or older or elder 

AND nursing 

153 14 4 2 1 



 

 

 

 

 

2019-11-13 

home or long 

term care or 

residential care 

or nursing 

homes AND 

adjustment or 

adaptation or 

coping  

Cinahl 

Plus, 

Medline 

 

 

 

2019-11-14 

elderly or aged 

or older or elder 

or geriatric AND 

experiences or 

perceptions or 

attitudes or 

views AND 

moving or 

transition AND 

nurse or nurses 

or nursing AND 

nursing home or 

long term care 

or residential 

care or nursing 

homes 

67 9 5 2 2 

Cinahl 

Plus, 

Medline 

 

 

2019-11-14 

elderly or aged 
or older or elder 
or geriatric AND 
experiences or 
perceptions or 
attitudes or 
views AND 
relocation or 
transition or 
move AND 
nurse or nurses 

or nursing AND 

nursing home or 

long term care 

or residential 

care or nursing 

homes 

89 11 6 3 1 



 

 

BILAGA B KVALITETSGRANSKNINGSTABELL  

 

Artiklar 

Finns det en 
tydligt beskriven 
problem-
formulering? 

Finns det 
ett tydligt 
beskrivet 
syfte? 

Finns det 
en tydligt 
beskriven 
metod? 

Finns det 
en tydlig 
beskrivning 
av 
deltagare? 

Svarar 
resultatet 
på syftet? 

Framförs 
resultatet på 
ett tydligt 
sätt? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
metoden? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
resultatet? 

Först det ett 
etiskt 
resonemang? 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



 

 

 

BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Artikel- 
numme
r 

Författare/Titel/Tidskr
ift/ År/Land 

Syfte  Metod   Resultat  

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

Att få en 
fördjupad 
förståelse 
kring 
oförväntade 
transitioner 
till särskilt 
boende samt 
äldres 
anpassning 
till det nya 
boendet.  

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
genomfördes 
där 31 äldre 
deltagare 
deltog. 
Dataanalysen 
genomfördes 
med hjälp av 
Mayrings 
förhållningssät
t där alla 
inspelade 
intervjuer 
transkriberade
s samt 
kodades. 

Fyra mönster 
kunde ses 
tydligt när 
adaption skulle 
ske i det 
särskilda 
boendet. Dessa 
är att vara 
utanför, 
begränsad, väl 
omhändertage
n och känslan 
att behöva gå 
vidare.  

2 Falk, H., Wijk, H. & 
Persson, L-O. 
 
Frail Older Persons’ 
Experiences 
of Interinstitutional 
Relocation 
 
Geriatric Nursing 
 
2011 
 
Sverige 

Att undersöka 
påverkan och 
erfarenhetern
a av flytt 
inom olika 
särskilda 
boenden hos 
äldre 
personer. 
 

Blandad 
metod. 
Intervjuer och 
enkäter 
genomfördes 
där 155 äldre 
deltog. 12 äldre 
deltog i 
intervjuer som 
användes till 
den kvalitativa 
metoden. 
Dataanalysen 
genomfördes 
genom 
inspelningar 
som kodades 
och sedan 
delades in i 
kategori 
respektive 
subkategori.  

Flytten 
beskrivs som 
osäker, 
okontrollerbar 
och obehaglig. 
Sjuksköterskan
s förberedelse 
vid flytt är av 
stor betydelse 
för att öka 
känslan av 
kontroll hos 
den äldre 
människan.  

3 Fraher, A. & Coffey, A. 
 
Older people’s experiences 
of 
relocation to long-term 
care 
 

Att utforska 
äldre 
personers 
erfarenheter 
om 
beslutstagand
et att flytta till 

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
genomfördes 
där 8 äldre 
deltog. 
Dataanalysen 

Tydliga brister 
kring 
kommunikatio
n och 
delaktighet av 
de äldre 
framträdde. 



 

 

Nursing older people 
 
2011 
 
Irland 

särskilt 
boende samt 
deras 
erfarenheter 
efter flytten.  
 

genomfördes 
med hjälp av 
Collaizzis 
fenomenologis
ka metod där 
alla inspelade 
intervjuer 
transkriberade
s. 

Erfarenheterna 
kring flytt 
varierande 
beroende på 
situation och 
individ. 

4 Ayalon, L. & Greed, O.  
 
A Typology of New 
Residents' Adjustment to 
Continuing Care 
Retirement Communities. 
 
The Gerontologist 
 
2015 
 
Israel 

Att undersöka 
skillnader i 
upplevelser 
hos äldre 
personer 
under 
transitionen 
till ett särskilt 
boende.  
 

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
genomfördes 
där 59 äldre 
deltog. 
Dataanalysen 
genomfördes 
med hjälp 
inspelade 
intervjuer som 
transkriberade
s samt kodades 
till 
meningsbäran
de teman. 

Tre 
betydelsefulla 
teman kunde 
urskiljas vilka 
var kontinuitet, 
tidsuppfattning
ar och 
tillgivenhet till 
platsen. Dessa 
genomsyrade 
alla intervjuer 
som 
genomfördes. 
Fyra olika 
personligheter 
kunde även 
identifieras 
bland 
deltagarna som 
beskrivs som 
”den gråa”, 
”den 
ifrågasättande”
, ”den letande 
efter alla dessa 
år” och ”den 
som äntligen 
har hittat det”.  

5 Hauge, S. & Heggen, K. 
 
The nursing home as a 
home: a field study of 
residents’ daily life in the 
common living rooms 
 
Journal of clinical nursing  
 
2006 
 
Norge 

Att undersöka 
hur konceptet 
av ”hemma” 
har 
åstadskommit 
i de 
gemensamma 
ytorna på 
särskilda 
boenden. 
 

Kvalitativ 
ansats. 
Observationer 
och intervjuer 
genomfördes 
där 24 äldre 
deltog. 
Dataanalysen 
genomfördes 
med hjälp utav 
en 
fenomenologis
k samt 
hermeneutisk 
ansats där alla 
fynd delades in 
i gemensamma 
kategorier.  

De boende 
spenderar 
mestadels av 
sin tid i de 
gemensamma 
utrymmena. 
Dessa 
utrymmen 
beskrivs som 
diffusa då de 
varken är 
offentliga och 
privata. 
Relationerna 
mellan de 
boenden är 
sköra vilket 
innebär att de 
som inte 



 

 

önskas vistas 
där, kunde 
avvika.   

6 Hutchinson, S., Hersch, G., 
Davidson, H., Chu, A. & 
Mastel-Smith, B.  
 
Voices of elders: culture 
and person factors of 
residents admitted to long-
term care facilities. 
 
Journal of transcultural 
nursing 
 
2011 
 
USA 

Att undersöka 
person-och 
miljöfaktorer 
som påverkar 
anpassningen 
av flytt till ett 
särskilt 
boende.  
 

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
genomfördes 
där 23 äldre 
deltog. 
Dataanalysen 
genomfördes 
där alla 
inspelade 
intervjuer 
transkriberade
s samt kodades 
med en 
fenomenologis
k ansats. 

Två tydliga 
faktorer kunde 
uppmärksamm
as under 
intervjuerna 
vilka var 
personliga 
egenskaper 
samt miljön. 
De personliga 
egenskaperna 
kunde 
innefattas av 
andlighet, 
döden och 
existentiella 
tankar som 
påverkade 
flytten. I miljön 
kunde 
relationer, 
förändringar 
och stöd tydligt 
urskiljas.  

7 Coughlan, R. & Ward, L. 
 
Experiences of recently 
relocated residents of a 
long-term care 
facility in Ontario: 
Assessing quality 
qualitatively 
 
International Journal of 
Nursing Studies 
 
2007 
 
Kanada 

Att undersöka 
hur de 
boende 
upplever ett 
särskilt 
boende samt 
deras 
uppfattning 
på omsorg.  
 

Kvalitativ 
ansats. 
Observationer 
och intervjuer 
genomfördes 
där 18 äldre 
deltog. 
Dataanalysen 
genomfördes 
med hjälp utav 
en 
grundteoretisk 
ansats där alla 
inspelade 
intervjuer 
samt 
observationer 
transkriberade
s samt kodades 
in i teman. 

De boende 
uppfattar 
särskilt boende 
som förlust av 
självkänsla 
samt långa 
väntetider som 
centrala 
faktorer. Goda 
relationer är 
grunden till en 
bra omsorg.   

8 Falk, H., Wijk, H., Persson, 
L-O. & Falk, K.  
  
A sense of home in 
residential care 
 
Scandinavian journal of 
caring sciences 
 

Att skapa en 
förståelse av 
processen och 
strategierna 
som de äldre 
människorna 
använder sig 
av under en 
flytt. 

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
genomfördes 
där 6 äldre 
deltog. 
Dataanalysen 
genomfördes 
där alla 

Att skapa ett 
nytt hem i ett 
särskilt boende 
innefattas av 
tre olika 
dimensioner i 
miljön. Dessa 
beskrivs som 
tillgivenhet till 



 

 

2012 
 
Sweden 

 inspelade 
intervjuer 
transkriberade
s samt kodades 
med en 
grundteoretisk 
ansats. 

platsen-och 
utrymmet samt 
tillgivenhet 
bortom den 
fysiska 
institutionen.  

9 Lee, V., Simpson, J. & 
Froggatt, K.  
 
A narrative exploration of 
older people’s transitions 
into residential care 
 
Aging & mental health. 
 
2013 
 
Storbritannien 

Att utforska 
äldre 
personers 
erfarenheter 
kring flytten 
till ett särkilst 
boende, deta 
inkluderarhur 
en flytt kan 
påverka den 
äldre 
människan.  
 

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
genomfördes 
där 8 äldre 
deltog. 
Dataanalysen 
genomfördes 
med narrativ 
ansats där alla 
inspelade 
intervjuer 
transkriberade
s. 

Nyckelfynd 
som trätt fram 
under studien 
är kontroll, 
makt, identitet 
och osäkerhet.  

10 Ayalon, L., Nevedal, A & 
Briller, S.  
 
Capturing change and 
stability in longitudinal 
qualitative research: 
insights from a study about 
aging and life transitions in 
Israeli continuing care 
retirement communities 
 
Educational Gerontology  
 
2018 
 
Israel  

Att undersöka 
transition till 
särskilt 
boende 
mellan olika 
generationer 
samt över tid. 
 

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
genomfördes 
där 59 äldre 
deltog. 
Dataanalysen 
genomfördes 
genom 
”framework” 
analys 
intervjuerna 
kodades samt 
sorterades i 
teman.  

Tre 
dimensioner 
kunde 
identifieras 
under studien 
vilka var ”vem 
avgör 
förändringar?”, 
”vad har 
förändrats?” 
och ”tidsramen 
till förändring”. 
Den första 
dimensionen 
beskrivs som 
en förändring i 
den sociala 
miljö genom 
exempelvis 
relationer. Den 
andra 
dimensionen 
beskrivs att den 
fysiska flytten 
har påverkat 
äldres 
aktivitetsnivå 
samt sociala 
liv. Den tredje 
beskrivs som 
en jämförelse 
med tidigare liv 
innan en 
förändring 
skedde. 



 

 

Resultatet tar 
även upp 
vikten utav att 
bibehålla 
stabilitet.   

11 Cheng, Y., Rosenberg, W., 
Wang, W., Yang, L. & Li, H. 
 
Aging, health and place in 
residential care facilities in 
Beijing, China 
 
Social science & medicine 
 
2011 
 
Kina 

Att förstå 
välmåendet 
av de äldre 
boende på 
särskilt 
boende och 
hur flytten till 
respektive 
boende har 
påverkat 
deras 
mående.  

Kvalitativ 
ansats. 
Intervjuer 
genomfördes 
där 27 äldre 
deltog. 
Dataanalysen 
genomfördes 
där alla 
inspelade 
intervjuer 
transkriberade
s samt kodades 
med en 
konstant 
jämförande 
ansats. 

Individuella 
faktorer har 
stor betydelse 
av välmåendet 
vid och efter en 
flytt ifrån 
hemmet. Dessa 
kan vara 
synsättet att 
åldras på ett 
boende, stöd av 
familj och 
omvårdnad av 
vårdpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


