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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att lämna sitt ordinarie boende för ett enkelrum på ett särskilt boende är en stor 

förändring i de äldres liv. Då dagens befolkning uppnår en allt högre ålder, ökar antalet äldre 

som flyttar till ett särskilda boendet. Vårdpersonal och anhöriga har uppmärksammat att 

flytten till ett särskilt boende kan påverka de äldre på både positiva och negativa sätt. 

Förståelse för hur flytten kan upplevas är av stor vikt och därav behövs det mer forskning om 

detta ämne. Syfte: Syftet är att beskriva äldres upplevelser av flytten till ett särskilt boende. 

Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats har använts utifrån Evans 

analysmetod. Resultat: I detta examensarbete framkom det två teman och fem subteman. 

Det framkom i resultatet att äldre upplever flytten olika. Betydelsen av kontroll och säkerhet 

samt att uppleva lättnad och vara nöjd med flytten har central del i att trivas med flytten. 

Vidare framkom det hur ensamhet och bristande tillhörighet, bristande delaktighet, 

nedstämdhet och missnöje har betydelse för den äldres upplevelse av flytten. Slutsats: 

Bemötandet från vårdpersonalen, de äldres inställning till flytten eller om de var delaktiga i 

beslutet att flytta var de fynd som hittats som kunde påverka de äldres upplevelser av flytten 

till ett särskilt boende.  

 

Nyckelord: Flytt till särskilt boende, litteraturstudie, särskilt boende, upplevelser, äldre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABTRACT 

Background: Leaving their regular home for a single room in a nursing home is a major 

change in the elderlys life. As todays population reaches a higher increasing age, the number 

of moves to a nursing home will also increase. Caregivers and relatives have noted that the 

move to a nursing home can affect the elderly in both positive and negative ways. 

Understanding how the move to a nursing home can be experienced in different ways is of 

great importance and therefore more research is needed. Aim: The aim is to describe older 

people's experiences of moving to a nursing home. Method: A systematic literature study 

with a qualitative approach has been used based on Evans's method of analysis. Results: 

This examwork appeared with two themes and five sub-themes. It appeared in the result that 

the elderly experience the move differently. The importance of control and safety, feeling of 

relief and being pleased with the move has a central part in being happy with the move. 

Furthermore, it shows how loneliness and lack of belonging, lack of participation and feeling 

of depression and dissatisfaction have significance for the experiences. Conclusion: The 

staff’s treatment of the elderly, the elderly’s attitude towards the move, or whether they were 

involved in the decision to move were found to  affect the elderly's experiences of the move to 

a nursing home.  

 

Keywords: Elderly, experiences, literature study, nursing home, move to nursing home. 
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1 INLEDNING 

I tidigare arbete med äldre på ett särskilt boende uppmärksammades att de upplevde flytten 

till ett särskilt boende på många olika sätt. Vid den första verksamhetsförlagda utbildningen 

på ett äldreboende fortsatte detta intresseområde att så sina frön. Detta genom att få höra de 

äldres livsberättelser och hur flytten påverkade dem och deras nya liv på boendet. Något som 

uppmärksammades var att det inte i alla situationer enbart var de äldres beslut att genomgå 

flytten, utan att även de anhörigas åsikter spelade in till en stor del i beslutet. När de äldre 

berättade om deras livshistorier uttryckte de äldre att de klarade sig bra hemma, trots att de 

anhöriga säger att de äldre inte gjorde det. Fröet fortsatte att gro när djupare förståelse och 

bredare kunskap utvecklades om de äldre under sjuksköterskeutbildningens tid. 

Intresseområdet om äldres upplevelser som flyttar till särskilt boende valdes även ut från en 

lista med intresseområden som Mälardalens högskolas forskningsgrupp har framställt. Detta 

examensarbete har framställts för att beskriva äldres upplevelser av flytt till särskilt boende. 

Som blivande sjuksköterskor är det av vikt att veta mer om de äldre upplevelser av flytten till 

särskilt boende. Detta då sjuksköterskan skall kunna hjälpa de äldre på bästa möjliga vis. Det 

är centralt att sjuksköterskor besitter kunskap om de äldres upplevelser av flytten för att 

lättare kunna hjälpa de äldre att uppleva hälsa. Genom detta examensarbete önskar vi att 

sjuksköterskor kommer få en större förståelse för innebörden och betydelsen för hur de äldre 

upplever flytten till särskilt boende. Som blivande sjuksköterskor är vår förhoppning att detta 

examensarbete kan medverka till sjuksköterskans förmåga att lättare främja hälsa för de 

äldre vid flytten till särskilt boende. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer den äldre människan, den åldrande kroppen samt särskilt boende 

beskrivas. Fortsättningsvis beskrivs tidigare forskning, sjuksköterskans roll och ansvar 

utifrån styrdokument som är relevanta till detta examensarbete, det vårdvetenskapliga 

perspektivet som utgår från Roys adaptionsmodell och problemformulering. 

2.1 Den äldre människan och den åldrande kroppen 

Referensvärden för ålder gällande den äldre människan varierar beroende på vilken 

definiering samt källa det kommer från. Nygren och Lundman (2014) definierar de äldre i 
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Sverige som 65 år och uppåt. Utöver den definieringen beskriver Nygren och Lundman 

(2014) hur de äldre kan delas in i yngre-äldre samt äldre-äldre. Den yngre-äldre definieras 

från 65 år och de äldre-äldre definieras som 80 år alternativt 85 år och uppåt. Socialstyrelsen 

(2018) definierar de äldre främst som 65 år och uppåt. Medellivslängden i Sverige är olika för 

män och kvinnor. För män är medellivslängden 80,4 år och för kvinnor är det 84,1 år. På 

grund av den ökade livslängden i Sverige resulterar det i att antalet människor över 65 år 

ökar. Det framgår att antalet äldre kommer att fördubblas år 2050 jämfört med 2015. När 

medellivslängden ökar så ökar också behov av omsorg och hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2018). Detta examensarbete kommer ha sin grund i både de yngre-äldre och 

de äldre-äldre. 

 

Santamäki Fischer (2007) beskriver att de äldres upplevelser av att vara gammal kan vara 

positiva och mindre positiva. Positiva upplevelser som beskrivs är känslor av lättnad att 

åldras och mindre positiva upplevelser som beskrivs är känslor av orkeslöshet. Många äldre 

upplever sig inte så gamla som de egentligen är, utan att de inombords är yngre. Att bli 

väldigt gammal innebär att balansera, att bibehålla sin identitet och bevara jaget trots alla de 

förändringar som tillkommer med ett åldrande. Nygren och Lundman (2014) skriver att den 

åldrande kroppen är en del av livet. Kroppen i hög ålder kan upplevas som ett hinder istället 

för en tillgång, detta är på grund av bland annat orkeslösheten, tröttheten och värk i kroppen. 

Ernsth Bravell, Christiansen, Blomqvist och Edberg (2018) skriver om kroppens biologiska, 

psykologiska och sociala åldrande. Det biologiska åldrandet beror på både primära och 

sekundära biologiska förändringar som sker med kroppen. De primära förändringarna är de 

förändringar som uppstår hos alla individer under årens gång. Det är oftast dessa 

förändringar som avses när det talas om “normalt åldrande”. De sekundära förändringarna 

som sker är ofta en förstärkning av de primära förändringarna. Dessa förändringar kan 

påverkas av livsstil, gener och olika yttre påverkningar. Dessa olika förändringar leder på 

längre sikt till nedsättningar i kroppens olika system och detta resulterar i den biologiska 

åldern. Den psykologiska åldern handlar delvis om den kognitiva förmågan, en persons 

förmåga att kunna anpassa sig till den miljö den lever i och dess förändringar. Det 

psykologiska åldrandet innefattar även personligheten och hur den förändras genom tid. Ett 

socialt åldrande bygger på en människas position i olika grupper och samhället som helhet. 

Det handlar också om människors kontakter med andra människor samt de olika slags 

funktioner som den äldre människan har i det sociala systemet. Vidare beskrivs hur det är att 

bli beroende och få hjälp från andra. På grund av svårigheter att gå, nedsatt ork eller problem 

med hörsel och syn kan äldre behöva hjälp från samhället eller närstående för att kunna klara 

av sitt vardagsliv. Det är vanligt att de äldre ofta tycker att det känns svårt och jobbigt att inte 

kunna leva ett oberoende liv längre. Det är av vikt att sjuksköterskan informerar om det stöd 

som samhället kan erbjuda, det är även av vikt att ha förståelse för att processen av 

övergången från oberoende till att vara beroende av hjälp kan ta tid. 
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2.2 Särskilt boende 

Sveriges riksdag (2003) skriver att Ädelreformens utgångspunkt var att få en helhetssyn på 

de äldre samt att de medicinska och sociala behoven skulle tillgodoses på ett mer 

sammanhållet sätt. Efter en tid av ständigt överbelagda medicinavdelningar och en 

långtidsvård som hade en stark sjukhusprägel som snabbt ledde till hospitalisering av de 

äldre uppkom ädelreformen. Ålderdomshem, sjukhem, gruppbostäder och servicehus fick ett 

nytt samlingsbegrepp vid namn särskild boendeform. Dessa särskilda boendeformer skulle 

efterlikna den egna bostaden, med gemensamma utrymmen för social tillvaro och samtidigt 

en tillgång till vård och omsorg. Detta ledde till att många nya äldrebostäder byggdes och de 

äldre särskilda boendeformerna upprustades och moderniserades. Sociala insatser för äldre 

människor enligt lagstiftningen (SOU 2003:91) skriver om Äldredelegationen och dess 

uppgift att undersöka konsekvenser av ändringar i huvudmannaskapet. De skriver även om 

de förändringar som sker i ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner när det 

kommer till samhällets äldreomsorg. Delegationens undersökning skulle dels innefatta vilka 

åtgärder som krävs i organisationerna som vidrör äldreomsorg, samt vilka ändringar som 

behövdes göras i lagstiftningen inom bland annat hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Delegation uppgift var även att visa hur den ekonomiska regleringen skulle kunna lösas. 

Några av de förändringar som Äldredelegationen föreslog var att kommunerna skulle även bli 

ansvariga för de medicinska insatserna upp till sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer, 

enskilda hemmen och dagverksamheterna. Det skulle även finnas en särskilt yrkeserfaren 

sjuksköterska som skulle få ett medicinskt ansvar. Lidén (2014) förklarar särskilt boende som 

ett samlingsnamn för flera olika boendeformer som är anpassade för de äldre människor som 

har ett större behov av omsorg. Särskilda boenden kan se olika ut i olika kommuner. 

Blomqvist och Petersson (2014) definierar särskilt boende som en boendeform inom 

äldreomsorgen där de äldre är i behov av vård och omsorg. Edvardsson och Wijk (2014) 

beskriver att särskilda boenden är den vanligaste formen av boenden för de äldre människor i 

behov av vård och omsorg. På ett särskilt boende har de äldre en egen lägenhet, och bor 

tillsammans med andra äldre som är i behov av vård och omsorg. Enligt socialtjänstlagen 

(SoL, SFS 2001:453) har alla som anser sig ha behov av omsorg och service och inte kan 

tillgodose sina behov själv rätt att ansöka om bistånd av socialnämnden. Bistånd förklaras 

som hjälp exempelvis som bostad i äldreboende, hemtjänst och deltagande i dagverksamhet. 

För att ansöka om bistånd skall det ansökas till kommunens socialtjänst och då gör 

kommunen en utredning på alla ansökningar, vanligtvis tar en biståndshandläggare hand om 

ärendet. Biståndet skall vara utformat på ett sådant sätt så det skall hjälpa att stärka 

möjligheten för att kunna leva ett oberoende liv, en rimlig levnadsnivå (SoL, SFS 2001:453). 

2.3 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer tidigare forskning presenteras utifrån vårdpersonalen samt 

anhörigas upplevelser kring de äldres flytt till särskilt boende. 
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2.3.1 Vårdpersonalens upplevelser av den äldres flytt till särskilt boende 

Ellis och Rawson (2015) skriver att vårdpersonalen uppmärksammat oro och sänkt 

stämningsläge hos patienter som lämnat sitt ordinarie boende för att flytta in på särskilt 

boende. Studien beskriver vikten av att vara medveten om och uppmärksamma att flytten till 

särskilt boende ofta kopplas till att sakna sitt hem och sina nära och kära. Vårdpersonal i 

denna studie menar att det skall uppmärksammas för att vårdpersonal ska kunna 

uppmärksamma att de äldre kan känna sig ensam. Vårdpersonalen belyser betydelsen av 

medvetenhet för innebörden av flytten men även betydelsen av flytten. Att lämna sitt 

ordinarie boende för ett enkelrum på ett särskilt boende kräver förståelse från 

vårdpersonalen. Det är inte endast centralt att vara medveten om individens upplevelse av 

flytten utan även anhörigas upplevelser. Anhöriga ställer många frågor under de första 

dagarna vid flytten och då är det av vikt att vårdpersonalen har en förståelse samt en 

medvetenhet kring detta. Vidare beskrivs det även att vårdpersonalen uppmärksammat att 

övergångsperioden ofta är svår, de nyinflyttade är inte vana med alla de ständiga frågorna om 

assistans eller hjälp. Detta beskrivs ha uppmärksammats då de nyinflyttade inte förstår att de 

behöver hjälp och/eller vård vilket ofta ledde till irritation. Vårdpersonalen kommit fram till 

olika sätt för att underlätta flytten. För det första anser de att det skulle underlätta om den 

nyinflyttade blir tilldelad en vårdpersonal som kontaktperson. Detta då denna vårdpersonal 

skulle välkomna den nyinflyttade till sitt nya hem. De intervjuade menade att denna 

vårdpersonal då skulle bli en trygghet, emotionellt stöd och ett vänligt ansikte. 

Vårdpersonalen beskrev att de ville hjälpa de nyinflyttade känna sig välkomna och hemma 

genom att sammanföra patienten med andra boenden med liknande intressen. Eika, Espnes 

och Hvalvik (2014) beskriver att de flesta vårdpersonal hade en förståelse för de äldre i 

övergången. Bemötandet vid ankomsten var viktig för de äldre. Det var av vikt att 

vårdpersonalen faktiskt tog sig tid när det fanns, för att välkomna de äldre som flyttat in och 

även de äldres anhöriga. Vårdpersonalen ansåg det som viktigt att finnas där och välkomna 

och visa de nyinflyttade till deras nya rum men ibland fanns inte alltid tiden där. Då blev det 

av central roll att istället avvara tid så fort det gick för att välkomna de äldre så de fick så 

positiv start som möjligt. Somliga av de anställda betonade de boendes olika förluster såsom 

förluster av makt över vardagens aktiviteter, av sina tillhörigheter och sorg för att förlora sin 

tidigare livsstil. Vårdpersonalen upplevde dock att de äldre kände sig mindre ensamma, 

säkrare och en lättnad över att inte vara en börda för sina anhöriga. Detta ledde till att vissa 

av de äldres hälsa förbättrades. Leyland, Scott och Dawson (2016) skriver att flytten kan 

enligt vårdpersonalen upplevas svår för de äldre och att relationen till de äldre och till deras 

familj tar tid att bygga upp. Fortsättningsvis beskrivs det hur vårdpersonal uttrycker att de 

upplevde det viktigt att bidra med information och råd till både de anhöriga men även de 

äldre som flyttat till särskilt boende. Vidare skriver de att de intervjuade försökt stödja och 

finnas där genom hela flyttprocessen, vilket vårdpersonalen ansåg som centralt då de visste 

att de äldre var oroliga. Vårdpersonalen i denna studie uttrycker hur detta bidrog till 

skapande av positiva relationer mellan vårdpersonal, anhöriga och de äldre. Samtidigt 

beskriver vårdpersonalen att de uppmärksammat att flytten upplevs som svår för de äldre 

och att det tar tid att bygga upp relationer med både de äldre och dess anhöriga (Leyland et 

al., 2016). 
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2.3.2 Anhörigas upplevelser av den äldres flytt till särskilt boende 

Eika, Espnes, Söderhamn och Hvalvik (2013) har utfört en studie där de beskriver anhörigas 

upplevelse av de äldres flytt till särskilt boende. Studien beskriver hur flytten inte bara 

påverkar de äldre, utan även de äldres anhöriga. Före flytten till ett särskilt boende inträdde 

upplevelser som frustration, detta då vissa anhöriga inte förstod varför de äldre var tvungna 

att flytta. Inför flytten av de äldre till ett särskilt boende krävs god formell information och 

god kännedom. Detta för att de anhöriga skall uppleva en säkerhet och trygghet kring 

vårdkvaliteten men även angående flytten (Eika et al., 2013; Ryan & Mckenna, 2013). Vidare 

gällande information och kännedom uppger anhöriga som haft en god kännedom om 

särskilda boendet innan de äldre flyttade dit upplevde en mer positiv flytt. De anhöriga som 

inte haft lika god kännedom om boendet de äldre skulle flytta till upplevde sig dåligt 

förberedda, främst på grund av att de saknade mer specifik information angående flytten 

(Flynn Reuss, Dupuis & Whitfield, 2005; Ryan & Mckenna, 2013). Det framkommer i Lane, 

Hirst, Hawranik, Reed och Rokhman (2017) studie att de anhöriga inte upplevde något stöd 

vid transitionen av deras äldre. Vilket främst berodde på att de inte fått prata alls med en 

vårdpersonal eller endast pratat kort med en sjuksköterska, socialarbetare eller 

välkomstsamordnare. Fortsättningsvis beskrivs att de anhöriga till de äldre önskade stöd 

genom att prata med vårdpersonal på det särskilda boendet och att vårdpersonalen skulle 

visa kunskap samt bevisa att deras äldre får individuell vård och behandlas med respekt. 

Vidare uttryckte de anhöriga som var intervjuade i studien vikten av att ha möte kort efter 

transitionen med någon ur vårdpersonal gruppen och inte vänta för länge med mötet.  

 

Flytten till ett särskilt boende är ofta stressfull samt komplex för alla berörda. Anhöriga 

kände en stress över tiden då de ville göra allt som var möjligt för att de äldre skulle trivas 

och känna sig som hemma i sin nya situation på det särskilda boendet. En vidare tidspress 

beskrivs av de anhöriga genom den press som fanns för att besöka sina anhöriga ofta (Davies 

& Nolan, 2004). Oro och osäkerhet när en äldre familjemedlems hälsa börjar försämras, är 

upplevelser som anhöriga uppger. Skuldkänslor, nedstämdhet, upplevelse av misslyckande, 

en uppfattning att de anhöriga inte längre har någon kontroll men även lättnad är ytterligare 

vanliga upplevelser och känslor hos anhöriga till de äldre som flyttat. När de äldre flyttat in 

på det särskilda boendet försvinner inte upplevelsen av ansvar, även om anhöriga kan känna 

en lättnad och säkerhet då de vet att de äldre blir omhändertagna (Davies & Nolan, 2004; 

Eika et al., 2013; O'Shea, Weathers & McCarthy, 2014; Sury, Burns & Brodaty, 2013). De 

upplevelser som ofta uppstår för anhöriga som bor med de äldre som sedan flyttar till ett 

särskilt boende är en upplevelse av att förlora sin kära. Dessa familjemedlemmar känner 

även att de måste besöka sin närstående dagligen på boendet (Davies & Nolan, 2004; Eika et 

al., 2013; O'Shea et al., 2014; Sury et al., 2013).  

 

För att flytten inte skall upplevas så främmande för de äldre och att de äldre dessutom skulle 

känna sig så hemma som möjligt uppger familjemedlemmar att de gärna placerar deras 

gamla möbler i rummen, ställa ut fotografier och tavlor (Davies & Nolan, 2004; Flynn et al., 
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2005; Sury et al., 2013). Vidare skriver Sury et al., (2013) att familjemedlemmarna vill bidra 

med så mycket information som möjligt om deras närstående till vårdpersonalen. Detta för 

att minska upplevelsen av en främmande miljö för de äldre. Davies och Nolan (2004) 

beskriver hur anhöriga dessutom uttryckte att de så snabbt som möjligt ville att 

vårdpersonalen hade rikt på information om deras äldres situation men även vad de gillade 

och inte gillade. I Lane et al., (2017) studie framkommer det att anhöriga som deltagit 

upplever att de äldre som flyttat inte får tillräcklig med personligt utrymme. Det förklaras av 

de anhöriga att de inte tyckte att de äldre kunde göra sina nya hem personliga. 

2.4 Sjuksköterskans roll och ansvar utifrån styrdokument 

Lagar och styrdokument som berör ämnesområdet redogörs nedan utifrån sjuksköterskans 

roll och ansvar. Företrädesvis är det Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), Patientlagen (PL, SFS 2014: 821) och svensk 

sjuksköterskeförening (2017) som berör ämnesområdet.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) är den centrala lagen för hälso- och sjukvård 

som anger krav samt mål för en god vård samtidigt som den skall användas för att förhindra 

ohälsa. I denna lag avses hälso- och sjukvård som omhändertagande av avlidna, åtgärder för 

att utreda, behandla sjukdomar och skador och att medicinskt förebygga samt 

sjuktransporter. Lagen säger att vård skall ges utifrån en respekt för att alla människor har 

lika värde och värdighet. Företräde till vård har den med störst behov av hälso- och sjukvård. 

Enligt HSL (SFS 2017:30) kapitel 5 §1 skall verksamheten för hälso- och sjukvård bedrivas på 

ett sådant sätt så att kraven för god vård uppfylls. Det vill säga genom att tillgodose 

patienters behov av säkerhet, trygghet och kontinuitet, att bygga på respekt för patienternas 

integritet och självbestämmande, vara av bra kvalitet med en bra hygienisk standard. Vidare 

skall den vara lätt tillgänglig och stödja kontakterna mellan hälso- och sjukvårdspersonalen 

och patienterna. HSL (SFS 2017:30) beskriver i kapitel 10 §1 att patienter ska få välja det 

behandlingsalternativ hen föredrar. Regionen skall ge alla patienter den möjligheten. 

Kommunen ska erbjuda den som bor inom kommunen hemsjukvård i individens ordinära 

boende (HSL, SFS 2017:30, kap, 12, §2).  

 

Utifrån Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453 kap.2, §7) ska regionen och kommunen 

tillsammans med patienten och eventuellt anhöriga etablera en individuell plan för patienten. 

Detta då patienten är i behov av vård med insatser från hälso-och sjukvård och 

socialtjänsten. Den individuella planen skall etableras om kommunen eller regionen anser 

den som nödvändig för att patienten skall få dennes behov försedda. Planen ska tydligt visa 

vilka insatser som är i behov, vem som ansvarar för vilka insatser, åtgärder som vidtas och 

huvudansvar över planen. Vidare i SoL kapitel 5 §4 framgår det att den äldre människan har 

rätt till att ha en meningsfull och aktiv tillvaro tillsammans med andra, samt att få bo och 
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leva självständigt under trygga förhållanden. De äldre ska få ett värdigt liv och känna 

välbefinnande. I SoL (SFS 2001:543 kap. 5, §5) står det att den äldre ska få hjälp och stöd i 

hemmet. Den äldre människan ska få välja hur och när hjälp och stöd i hemmet skall 

upprättas, så långt det är möjligt.  

 

Patientlagen (PL, SFS 2014:821) eftersträvar en respekterad integritet samt 

självbestämmande för patienten. PL (SFS 2014: 821 kap. 5, §1 & §2) säger att patienter så 

långt som möjligt ska i samråd vara med och genomföra och utforma hälso- och sjukvården. 

Patienten medverkar genom att patientens individuella förutsättningar och önskemål ligger 

som grund i utförandet av vissa behandlings- eller vårdåtgärder. Enligt PL (SFS 2014:821 

kap. 3 §1) har patienten rätt att få information om hälsotillståndet hen befinner sig i, vilka 

hjälpmedel, undersökningar och behandlingar som finns samt vilka följder vårdandet leder 

till.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver hur det är legitimerade sjuksköterskors 

ansvar samt roll att erbjuda människor ökad möjlighet till bibehålla, förbättra eller återfå 

hälsa, hantera sjukdom, hälsoproblem eller funktionsnedsättning. Dessutom att ge ökad 

möjlighet att uppnå så bra välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Vidare framgår det 

att det är sjuksköterskans ansvar att värna om patienters rättigheter, möjligheter och behov 

för att skapa förutsättningar gällande kontakt samt kontinuitet i vårdkedjan. Dessutom är det 

sjuksköterskans ansvar och roll att bidra till att stärka närståendes samt patienters inflytande 

i vården samt egenvård genom informations- och kommunikationsteknologi. 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Den vårdvetenskapliga teorin som detta arbete utgår från är Sister Callista Roys 

adaptionsmodell där det framgår hur människan anpassar sig till sin miljö. Det sker många 

olika förändringar under livets gång som människan måste anpassa sig till. En av dessa 

förändringar kan vara att flytta från sitt ordinarie boende till ett särskilt boende. Begreppen 

stimuli, miljö och de olika adaptionslägen i Roys adaptionsmodell bidrar till en ökad 

förståelse för de äldres upplevelser vid flytten till ett särskilt boende.  

 

Roy (2009) skriver att det finns fyra olika adaptionslägen i adaptions modellen. Dessa olika 

lägen är kopplade till hur de mänskliga systemen reagerar på stimuli från miljön. De olika 

adaptionslägen granskas på både grupp- och individnivå. Det första läget benämns som det 

fysiologiska för individer och det fysiska för grupper. Det andra läget benämns 

som gruppidentitet för grupper och självuppfattning för individer. Det tredje läget benämns 

som rollfunktion för individer och grupper. Det fjärde läget benämns som ömsesidigt 

beroende för både grupper och individer. Det första läget, det fysiologiska och fysiska, 

inkluderar de kemiska och fysiska processerna som är involverade i de levande 
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organismernas aktiviteter och funktioner. Fysiologisk integritet är det underliggande behovet 

i det fysiologiska läget. Graden av helhet som uppnås efter att ha anpassat sig efter sina 

behov definieras som integritet. När en människas fysiologiska behov har uppfyllts uppnås 

den fysiologiska integriteten. Det andra läget vid namnsjälvuppfattning och gruppidentitet, 

har två komponenter, det personliga jaget och det fysiska jaget. Det personliga jaget 

innefattar det etiska-, moraliska- och andliga-jaget medan det fysiska jaget innefattar en 

persons kroppsupplevelse och kroppsbild. Gruppidentitet har sin grund i de adaptiva 

funktionerna som uttrycks i gruppens behov av en egen integritet och identitet. Detta är 

relaterat till de relationer som finns mellan gruppens medlemmar och självuppfattning, 

kulturen och den sociala miljön. Det är även relaterat till det ansvar som gruppmedlemmarna 

delar mellan varandra. Det tredje läget vilket kallas för rollfunktioner, och dessa delas upp i 

primära, sekundära och tertiära roller. De primära rollerna formas av kulturen, som till 

exempel social bakgrund, kön, ålder och mognad. Sekundära roller kopplas till olika slags 

uppgifter som de primära rollerna ställer oss inför. De tertiära rollerna är kopplade till möten 

och sammanhang med vissa grupper eller personer. Ur alla dessa roller så finns det vissa 

förväntningar kring hur en person ska bete sig, både från sig själv och från andra. 

Rollfunktioner fokuserar ur individperspektiv på de roller som en individ upptagit i 

samhället. Utifrån denna roll får individen sedan förväntningar om hur den uppför sig mot 

en person som har en annan roll i samhället. Social integritet är det grundläggande behovet 

bakom rollfunktion läget. Social integritet är behovet att veta vem man är i förhållande till 

andra, det sker sedan ett agerande utifrån det. På gruppnivå handlar rollfunktionerna om de 

individuella rollerna inom gruppen och dessa hör samman med de olika mål som gruppen vill 

uppnå. Det sista läget benämns som ömsesidigt beroende, detta läges grundläggande behov 

är känslan av säkerhet i relationer. Känslan av säkerhet i relationer består av tre 

komponenter vilket är utvecklingsförmåga, tillförlitlig tillräcklighet och resursförmåga (Roy, 

2009).  

 

I Roys adaptionsmodell (2009) har begreppet miljö en stor betydelse. Roy menar att miljön 

både är människans inre och yttre verklighet. Allt som människan påverkas av kallas för 

stimuli. Det kan komma olika typer av stimuli både inifrån och utifrån. Det finns tre typer av 

stimuli som har betydelse kring omvårdnaden. Dessa benämns som fokala stimuli, 

kontextuella stimuli och residuala stimuli. Den fokala stimulin har en uppenbar och direkt 

påverkan på gruppen eller människan, och kan vara både en yttre och en inre stimuli. Denna 

typ av stimuli tillkallar uppmärksamheten hos människan, där det kan till exempel handla 

om något som en person råkat ut för eller smärta. Ett fokalt stimuli är ett stimuli som 

människor lägger märke till. Till exempel så tänker människor inte på hur skor känns på 

fötterna, tills att ett skavsår uppstår som orsakar smärta. Denna smärta blir då ett fokalt 

stimuli. Den andra typen av stimuli, kontextuella stimuli, pågår samtidigt som det fokala 

stimulit men riktar in sig mer på miljön runtom. Detta kan till exempel vara en orolig 

avdelningsmiljö, att ett rum är för kallt eller för varmt, eller något liknande som samtidigt 

som den fokala stimulin påverkar människan. Kontextuella stimuli kan bidra till att 

upplevelsen av ett ställe kan bli positivt eller negativt, beroende på vilka faktorer som finns 
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och påverkar denna miljö. Den sista typen av stimuli benämns som residual stimuli. Denna 

typ av stimuli bygger på yttre och inre processer. Detta kan till exempel handla om en 

människas antagande, värderingar och attityder kopplat till tidigare erfarenheter samt 

människans inlärningshistoria. Dessa processers effekter är inte i den aktuella situationen 

lika uppenbara som vid den fokala eller kontextuella stimulin. Eftersom det inte är lika 

uppenbara är det svårare att förstå deras betydelse för en persons förmåga till adaption och 

att uppleva hälsa. Människan är konstant i samspel med miljön och denna miljö förändras 

under livets gång. Det är då av vikt att människan också ständigt är föränderlig för att kunna 

uppleva hälsa. Miljöns påverkan på människor skiljer sig beroende på hur människan kan 

bemästra den. Begreppet hälsa ses som en utveckling och ett tillstånd av att vara och bli 

integrerad och hel. Hälsan speglar adaptionen mellan miljön och människan. Denna process 

är dynamisk. Det är sjuksköterskans uppgift att stödja samt underlätta adaptionen. 

Människans samspel med sin omgivning är i fokus för omvårdnaden. Det är sjuksköterskans 

uppgift att på bästa sätt underlätta detta samspel. Att fokusera på miljömässiga och 

mänskliga interaktioner som kommer främja det mänskliga välbefinnandet och den 

mänskliga utvecklingen är sjuksköterskeyrkets främsta uppgift (Roy, 2009). 

2.6 Problemformulering 

När en människa blir äldre kan det uppkomma olika fysiska och psykiska problem som gör 

att det blir svårt att klara sig på egen hand. Det kan då bli nödvändigt för de äldre att flytta in 

på ett särskilt boende för att få den vård och omsorg de behöver. Denna flytt kan vara en 

påfrestande situation för de äldre då det kan uppkomma många olika upplevelser vid flytten 

till ett särskilt boende. Det kan därför bli svårt för de äldre att få det stöd de behöver.  Det 

vårdvetenskapliga perspektivet förklarar miljön som människans inre och yttre verklighet. 

Människan är i konstant samspel med miljön, och denna förändras under livets gång. 

Tidigare forskning visar att flytten påverkar anhöriga och vårdpersonal både positivt och 

negativt. Vårdpersonal har uppmärksammat sänkt stämningsläge, oro och irritation hos de 

äldre när de flyttat till ett särskilt boende. Anhöriga känner ofta att de får för lite information 

om vad de kan förvänta sig inför flytten till särskilt boende. Det är av vikt att vårdpersonalen 

förstår innebörden och betydelsen av flytten för de äldre för att enklare kunna ge dem det 

stöd de behöver. Enligt det vårdvetenskapliga perspektivet är det sjuksköterskans uppgift att 

stödja och underlätta adaptionen. För att de äldre ska få det stöd som de behöver så behöver 

sjuksköterskan mer information om hur de äldre upplever flytten till ett särskilt boende. Med 

detta examensarbete finns en förhoppning om att öka förståelsen för vad de äldre upplever 

vid flytten till ett särskilt boende. Detta önskas sedan leda till att de äldre får det stöd de 

behöver under flyttens gång. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva äldres upplevelser av flytten till ett särskilt boende. 

4 METOD 

Metoden som valdes för detta examensarbete var kvalitativ ansats då syftet för detta 

examensarbete är att beskriva äldres upplevelser av flytten till ett särskilt boende. Metoden 

lämpar sig för ändamålet då befintliga kvalitativa artiklar skall analyseras (Friberg, 2017). Val 

av analysmetod i detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie enligt Evans (2002). 

Antingen görs en tolkande syntes eller en beskrivande syntes enligt Evans (2002) 

beskrivning. En beskrivande syntes är tillvägagångssättet i detta examensarbete, resultat i 

kvalitativa studier sammanställs och analyseras med lägsta möjliga omtolkning. 

 

I Evans (2002) beskrivning redogörs de fyra olika stegen en beskrivande litteraturstudie 

består av. Det första steget utgörs av datainsamling och urval, vilket handlar om att söka efter 

studier som svarar på examensarbetets syfte. Det andra steget består av att artiklarna utifrån 

sökningarna i det första steget skall läsas. Utifrån att artiklarna lästes ett flertal gånger skall 

nyckelfynd som svarar på syftet urskiljas från resultatdelen i artiklarna. I det tredje steget 

skall teman och subteman bildas utifrån att nyckelfynden sorteras och grupperas. Slutligen i 

det fjärde steget skall det göras en beskrivning av helheten utifrån teman och subteman som 

svarar på examensarbetets valda syfte. 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamling och urval är det första steget enligt Evans (2002) beskrivning. Denna studie är 

en litteraturstudie som innefattar tolv stycken bearbetade kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna söktes fram via databasen Cinahl Plus, Medline och Pubmed. Cinahl och PubMed 

valdes då Östlundh (2017) skriver att Cinahl Plus innehåller omvårdnadsvetenskap och 

PubMed innehåller medicin men även omvårdnadsvetenskap.  

 

Sökorden som användes för att söka fram artiklarna var experience, moving to nursing home, 

elderly, aged, older, elder, nursing home, moving, older adults, transition, admission, 

residential care, moving to a care home, perspective, residents, house of the elderly. 

Sökorden kombinerades på olika sätt med varandra i sökandet. För att få fram ett så bra 

litteraturval som möjligt menar Östlundh (2017) att boolesk söklogik är en god och 

användbar teknik. Sökmatrisen innehåller de olika sökorden i kombination med AND och OR 
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vilket tillhör den booleska söklogiken. Enligt Karolinska institutet (u.å) är MeSH en 

ämnesordlista och kan även användas som en ordbok vid översättning av medicinska termer. 

I detta fall användes MeSH-termer för att hitta engelska sökord för äldre. För att underlätta 

litteratururvalet ytterligare användes olika avgränsningar i sökandet. Bland annat användes 

Peer Reviewed, vilket innebär att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

(Östlundh, 2017).  English Language var även en avgränsning som gjordes, detta för att 

kunna läsa och förstå artikeln utifrån artikelns ursprungsspråk, för att kunna vara så textnära 

som möjligt. När sökningen påbörjades gjordes en avgränsning på årsspannet 2015-2019. 

Detta valdes senare att utökas då det inte fanns tillräckligt med artiklar under det årsspannet 

och slutade sedan med sökningar från 2005-2019 för att kunna hitta tillräckligt med artiklar 

som svarade på syftet. Efter varje sökning lästes alla artiklars titlar och verkade de svara på 

arbetets syfte lästes även abstrakten, gav även abstrakten intryck av att svara på syftet lästes 

hela artikeln och ansågs artikeln svara på syftet valdes den artikeln att kvalitetsgranskas. Hur 

artiklarna söktes fram redovisas i Bilaga A. 

 

De tolv artiklar som sökts fram kvalitetsgranskades med inspiration av Friberg (2017) 

kvalitetsgranskning frågor (se bilaga B) för att antingen kunna exkluderas eller inkluderas i 

arbetet. De artiklar som uppnådde åtta av de tio kraven som framtagits med inspiration av 

Friberg (20017) kvalitetsgransknings frågor valdes att inkluderas, vilket resulterade i tolv 

artiklar som inkluderades i examensarbetet (se bilaga C). 

4.2 Genomförande av analys 

Detta examensarbete har utgångspunkt i Evans (2002) beskrivande analysmetod med de fyra 

stegen som skall utföras i en speciell ordning. I det första steget söktes artiklar som svarade 

på syftet som valdes till examensarbetet. En sammanfattning av artiklarnas innehåll gällande 

syfte, metod, resultat, poäng från kvalitetsgranskning och år utformade en artikelmatris (se, 

bilaga C). I steg två lästes de artiklar som sökts fram ett flertal gånger. Det gjordes för att 

förstå helheten i artiklarna. Nyckelfynd med anknytning till syftet urskiljdes från artiklarna. 

Nyckelfynden urskiljdes genom att materialet lästes av de två författarna av examensarbetet 

som markerade det som i artiklarnas resultat svarade på examensarbetets valda syfte. Ur de 

tolv artiklar som inkluderats i arbetet framkom 80 nyckelfynd. Nyckelfynden skrevs i en 

tabell där de fick nummer kopplat till de artiklar de var funna i. Exempel på en tabell med 

några nyckelfynd följer nedan (se tabell 1). Utifrån det tredje steget i Evans (2002) 

beskrivning kategoriserades de nyckelfynd som svarade på syftet. Teman och subteman 

kopplat till syftet bildades genom en sammanställning av skillnader och likheter i resultaten. 

En sammanställning av skillnader och likheter i artiklarnas resultat utfördes för att kunna 

presentera en helhet. Helheten presenterades genom att utifrån nyckelfynden bilda teman 

och subteman. Utifrån de 80 nyckelfynd som framkommit identifierades två teman, att trivas 

med flytten och att inte trivas i sitt nya hem. Subteman identifierades för att få en djupare 

förståelse för helheten. Fem subteman identifierades, att ha kontroll och uppleva säkerhet, 
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att vara nöjd och uppleva lättnad, ensamhet och bristande tillhörighet, bristande 

delaktighet och nedstämdhet och missnöje. Nyckelfynd, teman och subteman staplades upp i 

en tabell. Nyckelfynden är skrivna utifrån artiklarnas ursprungsspråk, detta på grund av att 

vara så minimalt tolkande som möjligt. Teman och subteman är skrivna på svenska. I det 

fjärde steget enligt Evans (2002) beskrivning beskrevs helheten med en beskrivande syntes. 

Det vill säga summera och presentera helheten som identifieras i det tidigare steget i en 

löpande text utan egen tolkning. 

  

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd 

Nyckelfynd Tema Subtema 

the older adults felt cut-off from their former 

surroundings, which they missed tremendously. 

(Koppitz et al., 2017. p.521)  

 

Does not experince meaningfulness in his everyday 

life. (Boström, Bravell, Björklund, & Sandberg, 2017. 

p.705).  

 

They experienced little or no participation in the new 

life. (Koppitz et al., 2017. p.521) 

 

Frustrated that he does not have influence on his 

everyday life at the nursing home (Boström et al., 

2017. p.705) 

 

Transitioning to an ACH caused many negative issues 

for residents, with some reportedly causing ill-being 

and depression (Zamanzadeh, Rahmani, Pakpour, 

Chenoweth & Mohammadi, 2017 p.7) 

 

Participants often expressed a sense of sadness and 

regret about leaving their previous home (Stevens, 

Raphael & Green, 2015 p. 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara 

otillfredsställd 

med flytten. 

 

 

Ensamhet och 

bristande 

tillhörighet 

 

 

 

 

Bristande 

delaktighet 

  

 

 

 

Nedstämdhet och 

missnöje 
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4.3 Etiska övervägande 

CODEX (2018) redogör forskares förpliktelser utifrån etiska riktlinjer samt lagar. Att 

forskningen är moraliskt acceptabel och av god kvalitet är forskarens egna ansvar. Vidare 

uppmanas forskare att följa god forsknings- och dokumentationssed. Detta bör följas för att 

minska risken för oredligheter och fusk, vilket är när forskare “avsiktligt och på ett 

vilseledande sätt gör avsteg från de vetenskapliga kraven eller medvetet bryter mot allmänt 

accepterade normer.” (Codex, 2018). Examensarbete utgår i sin referering utifrån referering 

modellen APA (Eriksson, 2015). APA- modellen valdes då det tydligt skall synas vart det 

skrivna kommer ifrån och vem det är som har skrivit det, detta för att respektera författarna 

av artiklarna. Det ansågs även centralt för att minimera risken för fusk i form av plagiat. Polit 

och Beck (2017) menar att det är av vikt att författarna av artiklarna får äran för deras 

arbeten och av den orsaken är det centralt att referenserna är korrekta. Kjellström (2017) 

skriver hur forskningsetik existerar för att försvara människors rättigheter och värde men 

även för att beskydda alla livsformer. Det framgår även att författares tillit avtar om 

examensarbetet inte tar forskningsetik på ett seriöst sätt. Etiska övervägande har som syfte 

att människor inte skadas, såras eller utnyttjas. För att förhindra detta beskrivs vikten av att 

följa etiska principer, lagar och riktlinjer. 

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras de teman och subteman som framkommit i analysen. I analysen 

framkom det två teman, att vara tillfredsställd med flytten och att vara otillfredsställd med 

flytten. Utifrån de två ovannämnda teman framkom det fem subteman. Dessa är att ha 

kontroll och uppleva säkerhet, att vara nöjd och uppleva lättnad, ensamhet och bristande 

tillhörighet, bristande delaktighet och nedstämdhet och missnöje (se tabell 2). 

 

 

Tabell 2. Teman och Subteman.  

Teman Subteman 

 

Att vara tillfredsställd med flytten 

Att ha kontroll och uppleva säkerhet 

--------------- 

Att vara nöjd och uppleva lättnad 
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Att vara otillfredsställd med flytten 

 

Ensamhet och bristande tillhörighet 

--------------- 

Bristande delaktighet 

--------------- 

Nedstämdhet och missnöje 

5.1 Att vara tillfredsställd med flytten 

Flytten från ordinarie boende till ett särskilt boende kan bidra till en stor förändring i de 

äldres livssituationer. Många olika upplevelser uppstår kring flytten och det nya livet på det 

särskilda boendet. Det första temat som urskildes i analysen var att vara tillfredsställd med 

flytten. Två subteman urskiljdes ur det första tema vilket var att ha kontroll och uppleva 

säkerhet samt att vara nöjd och uppleva lättnad. Positiva upplevelser beträffande flytten till 

särskilt boende ligger som grund i detta tema. 

5.1.1 Att ha kontroll och uppleva säkerhet 

Att ha kontroll och uppleva säkerhet är några utav de upplevelser som framkom efter att de 

äldre flyttat från sitt ordinarie boende till ett särskilt boende. En del av de äldre upplevde att 

de kände sig mer trygga när de flyttat in på ett särskilt boende än vad de tidigare (Andersson, 

Pettersson & Sidenvall, 2007; Boström et al., 2017; Koppitz et al., 2017; Thein, D’Souza & 

Sheehan, 2011). Vidare framkommer det ur studierna att en del av de äldre som deltagit 

upplevde mer stöd efter flytten till ett särskilt boende än de gjorde tidigare (Koppitz et al., 

2017). Att uppleva säkerhet var viktigt för att trivas med flytten för de äldre, det upplevdes 

bland annat som följande “The residents felt secure and accepted that the staff were 

responsible for them.” enligt Andersson et al. (2007. p. 1716).  

 

Koppitz et al. (2017) och Walker och McNamara (2013) skriver i sina studier att de äldre 

uttryckt upplevelser av kontroll. Det framgår att de äldre upplevde kontroll över deras 

situationer. Att ha kontroll eller att uppleva kontroll utspelades på olika sätt av de äldre. 

Zamanzadeh et al., (2017) menar att ha kontroll, vara delaktiga i flytten samt att de äldre inte 

upplevde att de var tvungna att flytta bidrog till att de äldre upplevde mindre negativa 

känslor kring flytten. Stevens et al., (2015) skriver i sin studie att om beslutet att flytta 

kommer från de äldre, upplevde de äldre att de kunde snabbare göra sig hemmastadda i sitt 

nya hem.   
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5.1.2 Att vara nöjd och uppleva lättnad 

Att vara nöjd och uppleva lättnad är upplevelser som de äldre upplevde när de flyttade in på 

ett särskilt boende. Somliga av de äldre upplevde flytten som en lättnad (Koppitz et al., 2017; 

Scheibl et al., 2019). En del av de äldre upplevde att de hade blivit befriade från en börda när 

de flyttade in på ett särskilt boende. Fortsättningsvis upplevde de äldre att de var i goda 

händer samt väl omhändertagna i sin nya situation (Koppitz et al., 2017). I de olika studierna 

upplevde många av de äldre att de tyckte om sitt nya hem på det särskilda boendet (Boström 

et al., 2017; Thein et al., 2011). De äldre upplevde sig nöjda med flytten till ett särskilt 

boende, somliga av de äldre var till och med väldigt nöjda efter att de flyttat in på ett särskilt 

boende. En del utav de äldre som deltagit i studierna upplevde sig inte nöjda i början efter 

flytten, men sedan upplevde de följande “Found care home living terrible at the beginning. 

Gradually they become satisfied, one of them even very pleased.” (Andersson et al., 2007. p. 

1715). Somliga av de äldre som deltog upplevde att även om de inte var nöjda till en början 

med flytten så blev de ändå nöjda efter ett tag. De äldre som flyttade till ett särskilt boende 

upplevde att de var viktiga för personalen på det särskilda boendet (Boström et. al., 2017). 

 

Att vara nöjd och uppleva lättnad var några av de upplevelser som de äldre upplevde efter de 

flyttat in på ett särskilt boende. Thein et al. (2011) skriver att en del av de äldre upplevde 

lycka och var nöjda även fast de saknade att kunna vara oberoende av andra personer. Några 

av de äldre uttryckte att de uppskattade att det var en vänlig och varm atmosfär på det 

särskilda boendet som de flyttat till. Vidare upplevde somliga av de äldre att det var okej med 

flytten till särskilt boende trots att de först känt oro (Lee, Simpson & Froggatt, 2013). Somliga 

av de äldre upplevde att de hade blivit välsignade eftersom de hade fått flytta in på ett särskilt 

boende och att de ska få åldras där (Boström et al., 2017; de Guzman et al., 2012). Några av 

de äldre upplevde att de var lyckligt lottade och att allt bara föll på plats (Walker & 

McNamara, 2013). De äldre kunde även uppleva att det fanns vissa fördelar med att bo på ett 

särskilt boende, som till exempel att ha tillgång till personal och då också få natthjälp 

(Andersson et al., 2007). En del av de äldre upplevde tacksamhet för alla fördelar de fått av 

att flytta in på ett särskilt boende, och detta hjälpte dem sedan att acceptera sin nya situation 

(de Guzman et al., 2012). 

5.2 Att vara otillfredsställd med flytten 

Det andra temat som urskildes i analysen var, att vara otillfredsställd med flytten. Tre 

subteman urskildes från det nyssnämnda temat, ensamhet och bristande tillhörighet, 

bristande delaktighet och nedstämdhet och missnöje. Negativa upplevelser beträffande 

flytten till särskilt boende ligger som grund i detta tema. 
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5.2.1 Ensamhet och bristande tillhörighet 

Ensamhet och bristande tillhörighet är upplevelser somliga av de äldre uttryckte vid flytten 

från ordinarie boende till ett rum på ett särskilt boende. Efter flytten till ett särskilt boende 

uttryckte somliga av de äldre att de kände sig ensamma (Koppitz et al., 2017). De äldre 

upplevde en stor förlust då de inte längre upplevde stöttning eller förening med det som de 

äldre tidigare gjorde i deras ordinarie boenden.Efter flytten till det särskilda boendet 

upplevde somliga av de äldre att det var en stor skillnad beträffande rutiner. Det medförde 

upplevelser av oro och förlust för somliga av de äldre. När de äldre flyttat till ett särskilt 

boende framkom det av de äldre att de upplevde isolering (Scheibl et al., 2019). Vidare 

skriver Križaj, Warren och Slade (2016) i sin studie hur en äldre med synnedsättning 

upplevde flytten. Den äldre personen upplevde följande “He felt that his living space was 

reduced to only his room because he was not able to navigate the environment outside of his 

room” (Križaj et al., 2016, p.516). Att konversera med andra än vårdpersonal efter flytten till 

det särskilda boendet upplevde de äldre som en svårighet, vilket upplevdes som en förlust. 

Minskningen av interaktioner upplevdes som beklagligt och bidrog till att de äldre upplevde 

utfrysning, vilket påverkade anpassningen på det särskilda boendet (Koppitz et al., 2017; Lee 

et al., 2013). De äldre som flyttade in på ett särskilt boende upplevde en bristande tillhörighet 

beträffande både det tidigare livet innan flytten och den nya situationen på det särskilda 

boendet. De äldre uttryckte att de upplevde bristande tillhörighet utifrån följande, “feelings 

of being cut-off from their previous life” (Koppitz et al., 2017, p. 521) samtidigt upplevde de 

äldre bristande tillhörighet till deras tidigare omgivning. Fortsättningsvis beskrivs det hur de 

äldre upplevde att de inte längre kunde relatera till sin tidigare livshistoria samt hur de äldre 

upplevde förlust gällande deras tidigare identitet och sociala omgivning. Vidare beskrevs det 

hur de äldre upplevde att de inte kunde se deras nya hem på det särskilda boendet som deras 

egna. Slutligen upplevde de äldre att de förlorade meningen med livet efter flytten till det 

särskilda boendet på grund av den bristande tillhörigheten samt förlusten av självständighet 

(Koppitz et al., 2017; Zamanzadeh et al., 2017). 

5.2.2 Bristande delaktighet 

Delaktighet har en central roll i hur de äldre upplevde flytten. De äldre som inte var delaktiga 

i flytten upplevde att de inte blev lika bosatta. Somliga av de äldre uttryckte bristande 

delaktighet genom “Participants who reported less control over the decision to enter the care 

home appeared to be less settled.” (Stevens et al., 2015, p. 99). Bristande delaktighet gällande 

flytten bidrog till att de äldre upplevde svårigheter att acceptera flytten. Vidare upplevde de 

äldre svårigheter i att de inte hade varit involverade i flytten. De äldre upplevde att de inte 

blivit inkluderade och lämnade utanför när de inte fick vara delaktiga gällande flytten till 

särskilt boende. Utöver att de äldre upplevde bristande delaktighet under en oplanerad flytt 

så upplevde de äldre inte heller någon kontinuitet. Det framkommer att de äldre upplevde att 

de blev tvungna att möta ett val som de själva inte hade beslutat, ett val som de äldre 

eventuellt inte hade beslutat alls (Koppitz et al., 2017).  
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Bristande delaktighet innefattar flera delar, det gäller inte enbart bristande delaktighet inför 

flytten utan det gäller även bristande delaktighet efter flytten till det särskilda boendet. Efter 

flytten från ordinarie boende till ett enkelrum på ett särskilt boende upplevde de äldre i vissa 

fall lite delaktighet och i andra fall helt bristande delaktighet i de äldres nya liv. I den nya 

situationen på det särskilda boendet upplevde de äldre att de förlorade kontrollen. De äldre 

upplevde att de inte hade något självbestämmande samt att de inte hade någon delaktighet i 

hur, när och vad de gjorde. Fortsättningsvis framgår det hur de äldre upplevde bristande 

delaktighet gällande beslutfattandet på det särskilda boende. De äldre upplevde förlust av 

deras liv, detta då de äldre upplevde att de var tvungna att anpassa deras dagliga rutiner och 

försöka upprätthålla kontroll och delaktighet i rutiner (Boström et al.,2017; Koppitz et al., 

2017; Križaj et al., 2016). Slutligen framkommer det att de äldre upplevde brist på frihet och 

integritet på grund av den bristande delaktigheten de upplevde. De äldre upplevde bristande 

delaktighet gällande bland annat rutiner vilket gav som följd att de upplevde ett beroende av 

vårdpersonalen. De äldre upplevde att de var övervakade av vårdpersonalen då dem alltid 

fanns där. Det framkommer att de äldre upplevde svårigheter med att vänja sig vid 

upplevelsen av att vara beroende av någon annan vilket framkom utifrån en bristande 

delaktighet (Boström et al. 2017; Scheibl et al., 2019; Zamanzadeh et al., 2017). 

5.2.3 Nedstämdhet och missnöje 

Vid flytten till särskilt boende upplevde de äldre nedstämdhet och missnöje. Koppitz et al., 

(2017) beskriver hur flytten från ordinarie boende till ett enkelrum på ett särskilt boende 

upplevdes som problematisk av de äldre. Det som upplevdes av de äldre som problematiskt 

var minskningen av personliga tillhörigheter efter flytten till särskilt boende. I analysen 

framkom det att de äldre upplevde missnöje och besvikelse. Upplevelsen av besvikelse 

handlar främst om besvikelse då de äldre inte konverserade lika mycket med dem från deras 

tidigare sociala omkrets (Andersson et al., 2007; Koppitz et al., 2017). Vidare framkommer 

det i analysen hur en oplanerad flytt till särskilt boende upplevdes av de nyinflyttade äldre. 

Enligt Koppitz et al. (2017) upplevde de äldre flytten till särskilt boende som komplex, 

instabil och som en besvikelse, de äldre var missnöjda med flytten. Vidare upplevde de äldre 

svårigheter med anpassningen på det särskilda boendet (Andersson et al., 2007). 

Fortsättningsvis framkommer det hur de äldre upplevde svårigheter vid att vänja sig bo på 

särskilt boende och att de äldre föredrar att bo själva så som de gjorde i deras ordinarie 

boenden. Somliga av de äldre uttryckte att de upplevde behov av att komma bort från den 

nya situationen på det särskilda boendet (Lee et al., 2013; Scheibl et al., 2019; Zamanzadeh et 

al., 2017) 

 

Bortsett från missnöje är nedstämdhet en upplevelse som framkommit att de äldre upplevde 

vid flytten från deras ordinarie boende till särskilt boende. Thein et al. (2011) skriver om hur 

de äldres uttrycker att flytten till särskilt boende anses som negativ då de äldre trodde att de 

skulle uppleva en stor grupp av enbart äldre som deprimerande. Detta uppmärksammades i 

analysen genom följande “Transitioning to an Aged Care Home caused many negative issues 
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for residents, with some reportedly causing ill-being and depression.“ (Zamanzadeh et al., 

2017. p.7).  Att lämna ordinarie boende upplevdes av de äldre som stressfullt, ånger angående 

flytten samt sorg. Vidare framkom det i analysen hur de äldre upplevde en känslomässig oro 

som gav grund för desperation, frustration, depression, sorg, ensamhet, hemlängtan, 

förvirring, bli bortglömd och otålighet (de Guzman et al., 2012; Koppitz et al., 2017; Stevens 

et al., 2015; Zamanzadeh et al., 2017). 

6 DISKUSSION 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion begreppen trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet ämnas diskuteras mot examensarbetets olika faser i forskningsprocessen. 

Fortsättningsvis följer en resultatdiskussion där bland annat resultatet kommer diskuteras 

tillsammans utifrån de ovan nämnda i tidigare forskning, styrdokument och det 

vårdvetenskapliga perspektivet, Roys adaptionsmodell. Slutligen avslutas diskussion 

avsnittet med en etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2017) är trovärdighet är ett kvalitetskriterium för kvalitativa studier. 

Begreppet trovärdighet ämnas diskuteras mot examensarbetets olika faser i 

forskningsprocessen. Trovärdighet syftar till att materialet som tolkas skall tolkas 

sanningsenligt, om analysen av data är tillförlitlig påvisas trovärdigheten. Trovärdighet 

förklaras byggas upp av två centrala delar. Dels bygger det på att kunna uppvisa i olika steg 

trovärdighet i vetenskap samt att det finns en sanningsenlighet i studierna och att arbetet 

presenteras på ett sätt så de identifierade fynden främjar trovärdigheten (Polit & Beck, 

2017).  Genom att tillämpa en kvalitativ metod ges de bästa förutsättningarna för att få ett 

trovärdigt resultat. Det är då centralt vid kvalitativ litteraturstudie att artiklarna är av god 

kvalitet, då resultatet baseras på artiklarna (Polit & Beck, 2017).  Kvalitativ litteraturstudie 

enligt Evans (2002) beskrivning med en beskrivande syntes valdes som analysmetod för 

detta examensarbete. Metoden valdes då syftet var att beskriva äldres upplevelser av flytten 

till ett särskilt boende. Då syftet handlade om upplevelser menade Polit och Beck (2017) att 

metoden är att föredra för det valda fenomenet. Metoden valdes även för att den har minimal 

omtolkning som utgångspunkt. Detta kan ses som en styrka då det enligt Polit och Beck 

(2017) gav bäst förutsättning för att få ett trovärdigt resultat. Då analysmetoden följde en 

strukturerad beskrivning var det lätt att följa tillvägagångssättet vilket ökade trovärdigheten 

på examensarbetet då det underlättade att följa metoden sanningsenligt. Vid 

datainsamlingen och urval av examensarbetets artiklar till analysen valdes artiklarna att 

sökas i tre olika databaser, Cinahl Plus, Medline samt Pubmed. Vid sökningarna valdes vissa 
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kriterier för att antingen inkludera eller exkludera artiklar. Dels valdes kvalitativa artiklar 

vara det enda som inkluderades i sökningarna, detta för den valda metoden. Vidare 

inkluderades endast artiklar som var Peer Reviewed. Detta ansågs som en styrka och 

resulterade i att främja trovärdigheten i examensarbetet då det uppvisade trovärdighet i 

vetenskap. När sedan tolv artiklar valts ut för att inkluderas i analysen i examensarbetet 

valdes de att kvalitetsgranskas. Kvalitetsgranskningen var uppbyggd på kvalitetskriterier 

inspirerade av Friberg (2017) förslag på kvalitetsgransknings frågor vid kvalitativa studier. 

Genom att kvalitetsgranska artiklarna ansågs examensarbetets trovärdighet stärks då det 

sågs som centralt att artiklarna var av god kvalitet, då det ansågs som centralt enligt Polit och 

Beck (2017) eftersom resultatet bygger på dem. När genomförande av analysen påbörjades 

sågs det som centralt att i steg två i Evans (2002) beskrivning att artiklarna lästes flertalet 

gånger för att på så sätt styrka trovärdigheten i arbetet genom att vara så sanningsenliga som 

möjligt. När sökningen av nyckelfynden påbörjades sågs det även där som centralt att leta 

och markera ut dem på varsitt håll av examensarbetets författare. Detta för att sedan 

sammanställa fynden och diskutera det som hittats som svar på examensarbetets syfte. Detta 

ses som en styrka för trovärdigheten i examensarbetet då det utfördes för att inte tolka eller 

misstolka något så det togs från sitt sammanhang. Ytterligare något som påvisar stärkt 

trovärdighet i arbetet är att nyckelfynd samt citat blivit utskrivna på deras ursprungsspråk 

vilket gjordes för att vara så sanningsenliga som möjligt och för att tolka så minimalt som 

möjligt. För att sedan kunna bilda teman och subteman sågs det som centralt att förstå 

helheten för att inte tolka resultatet. Det sågs dock som svårt att se helheten bortom de 

positiva och negativa upplevelser vilket kan ses som en svaghet för arbetet. 

 

Fortsättningsvis är giltighet ett kvalitetskriterium för kvalitativa studier enligt Polit och Beck 

(2017). Begreppet giltighet ämnas diskuteras mot examensarbetets olika faser i 

forskningsprocessen. Om giltighet inte finns kan inte trovärdighet uppnås. Giltighet beskrivs 

syfta till hur data förändras under omständigheter samt över tid. Med det menas att om 

studien skulle göras om under samma omständigheter och med samma deltagare och då få 

ett liknande utfall av resultat (Polit & Beck, 2017).  Vid val av metod anses giltighet finnas. 

Detta för att om samma studie skulle göras om igen skulle det högst troligen göras med 

samma analysmetod vilket är kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans 

(2002) beskrivning. Detta då exempelvis en empirisk studie enligt Polit och Beck (2017) tar 

tid och då det endast fanns begränsat med tid valdes istället litteraturstudie, vilket lämpar 

syftet. Något som sågs som centralt för att arbetet skulle ha god giltighet var att beskriva ett 

tydligt metodavsnitt, vilket görs utifrån de strukturerade stegen enligt Evans (2002) 

beskrivning. Giltigheten styrks även i datainsamling och urval då de artiklar som användes i 

analysen redan var bearbetade vilket kan ses som att oavsett vem som utför studien skulle få 

liknande resultat då grunden är detsamma. När artiklarna för analysen valts ut 

kvalitetsgranskades de med inspiration av Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor. 

Samtidigt som kvalitetsgranskningen sågs som en styrka för trovärdigheten kan det även ses 

som en svaghet för giltigheten. Detta för att kvalitetsgranskningen kan se olika ut beroende 

på vem som utför den. Detta då det endast är med inspiration från Friberg (2017) och därav 

väljs det ut vad som ses som centralt och viktigt att ens artiklar innehåller för att kunna 
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inkluderas i analysen. Det vill säga att de frågor som valdes ut i detta examensarbete kan 

variera i nästa studie. Vidare kan det ses som en svaghet att årsspannet undet sökningarna 

var tvunget att utökas för att få tillräckligt med artiklar att använda i analysen. Detta då det 

kan variera hur stort årsspann man väljer att använda kan studien eventuellt variera på 

grund av olika artiklar. Examensarbetet ansågs dock ha god giltighet då det i genomförandet 

av analysen visade sig att oavsett året på artikeln så resulterade både de nyare och de äldre 

artiklarna liknande upplevelser för de äldre. I genomförande kan det dock ses som en svaghet 

i giltigheten att oavsett hur sanningsenlig man är och hur lite tolkning det än görs finns det 

alltid en förförståelse. Denna förförståelse för ämnet kan variera och vara en svaghet då det 

kan leda till att giltigheten försämras då liknande resultat eventuellt inte kan uppnås.  

 

Slutligen är även överförbarhet ett kvalitetskriterium för kvalitativa studier enligt Polit och 

Beck (2017). Begreppet överförbarhet ämnas diskuteras mot examensarbetets olika faser i 

forskningsprocessen. Överförbarhet syftar till att studies resultat skall kunna appliceras 

i  exempelvis andra sammanhang och samhällsgrupper. Överförbarhet syftar till möjligheten 

att föra vidare de fynd som identifierats till andra grupper under andra platser och 

omständigheter (Polit & Beck, 2017). Syftet för detta examensarbete var att beskriva äldre 

upplevelser av flytten  till ett särskilt boende. Det kan ses som en styrka då resultatet kan leda 

till en större förståelse för hur äldre upplever flytten till ett särskilt boende oavsett i vilket 

land de flyttar i. Vid datainsamling valdes inte ett visst land som inkluderingskriterie. När de 

olika studierna med ursprung från olika länder över hela världen, bland annat Iran, 

Filippinerna, England, Sverige och USA hittades valdes de ej att exkluderas utan att 

inkluderas. Detta då oavsett land så svarade de på det valda syftet för examensarbetet. Likaså 

inkluderades studier som svarade på syftet oavsett om det handlade om endast äldre eller 

äldre med demens. Detta då syftet var äldres upplevelser av flytten till ett särskilt boende och 

äldre är alla äldre som flyttat till ett särskilt boende, inte en specifik grupp av äldre. Polit och 

Beck (2017) menar att överförbarheten blir högre om artiklar från olika länder inkluderas, då 

det var fallet i detta examensarbetet anses det vara en god överförbarhet. I genomförandet av 

analysen framkom det att oavsett land eller grupp av äldre så var upplevelserna liknande för 

de äldre. Det vill säga att fynden kunde appliceras i andra samhällsgrupper över världen och 

därav ansågs arbetet ha en stark överförbarhet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen diskuteras utifrån de två teman. Först diskuteras fynden i det första 

temat, att vara tillfredsställd med flytten, mot tidigare forskning, Roys adaptionsmodell som 

är det vårdvetenskapliga perspektivet samt lagar och styrdokument. Därefter diskuteras 

fynden i det andra temat, att vara otillfredsställd med flytten, mot tidigare forskning, det 

vårdvetenskapliga perspektivet samt lagar och styrdokument. 
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I resultatet framkom det att det var centralt för de äldre att ha kontroll och uppleva säkerhet 

när de flyttade från sitt ordinarie boende till ett enkelrum på ett särskilt boende. Genom att 

uppleva kontroll samt att vara delaktig i flytten bidrog till att de äldre upplevde mindre 

negativa känslor kring flytten (Zamanzadeh et al.,2017). Vilket är i överensstämmelse med 

det Eika et al., (2014) skriver att det är av vikt att vårdpersonalen bemötte de äldre på ett bra 

sätt, samt att de tog sig tid för de äldre när de flyttade in på det särskilda boendet. Detta var 

av vikt för att de äldre skulle få en så positiv start som möjligt i sitt nya hem. Vidare är det i 

överensstämmelse med det Roy (2009) skriver om begreppet ömsesidig beroende, där det 

grundläggande behovet är att ha en känsla av säkerhet i relationer. Det reflekterades om 

vårdpersonalens sätt att bemöta de äldre kunde bidra till att de upplevde kontroll. Vidare 

reflekterades det över att vårdpersonalens bemötande också kunde leda till att de äldre fick 

en ökad säkerhet i patient-vårdar relationen. Leyland et al. (2016) skriver att det var viktigt 

att bidra med råd och information till de anhöriga och de äldre som flyttat till ett särskilt 

boende. En reflektion var att detta även kan påvisa att det är viktigt för de äldre att ha 

kontroll och uppleva säkerhet. Vidare reflekterades det att genom att vårdpersonalen tar sig 

tid och informerar de äldre om det nya hemmet så får de äldre mer kontroll över situationen. 

Koppitz et al. (2017) skriver att de äldre upplevde mer stöd efter flytten till ett särskilt 

boende, än de gjort tidigare.  Detta överensstämmer med det vårdpersonalen i Eika et al., 

(2014) studie uppmärksammade att de äldre kände sig säkrare, mindre ensamma samt en 

lättnad över flytten till ett särskilt boende. Flytten till ett särskilt boende resulterade i olika 

förluster för den äldre, såsom att de äldre förlorade viss makt över vardagens aktiviteter samt 

förlorandet av sitt tidigare liv och dess tillhörigheter.  Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:543 

kap. 5, §5) ska den äldre människan få välja när och hur stöd och hjälp i hemmet ska 

upprättas, så långt det är möjligt. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30 kap.5 §1) skriver 

att hälso- och sjukvården ska bedrivas på ett sådant sätt så att kraven för god vård uppfylls, 

bland annat genom att tillgodose patienternas behov av säkerhet och trygghet. En reflektion 

var att detta också påvisar vikten av att ha kontroll och uppleva säkerhet för att de äldre ska 

trivas med flytten till ett särskilt boende. Fortsättningsvis var en reflektion att det är enligt 

lag vårdpersonalens skyldighet att se till att de äldre faktiskt får vara med och bestämma, och 

därmed också uppleva kontroll och säkerhet. Stevens et al. (2015) skriver i sin studie att om 

beslutet att flytta kommer från de äldre, upplevde de äldre att de kunde snabbare göra sig 

hemmastadda i sitt nya hem. Walker och McNamara (2013) och Koppitz et al. (2017) skriver 

att de äldre upplevde kontroll över deras nya situation. Vilket är i motsats till det Eika et al. 

(2013), O'Shea et al.(2014), Sury et al. (2013) och Davies och Nolan (2004) skriver om att 

somliga av de anhöriga bland annat upplever känsla av att inte längre har någon kontroll när 

de äldre flyttat till ett särskilt boende. En reflektion kring detta är att de äldre som upplevde 

att de hade mer kontroll efter en flytt till särskilt boende kan ha upplevt detta på grund av att 

det var till största delen de äldres egna beslut att flytta. Andersson et al. (2007) skriver att de 

äldre upplevde sig trygga och accepterade att vårdpersonalen var ansvariga för dem. Vilket är 

i överensstämmelse med det Roy (2009) skriver om olika adaptionslägen, bland annat 

rollfunktioner. Inom begreppet rollfunktioner är social integritet ett grundläggande behov. 

Med social integritet är behovet att veta vem man som person är i förhållande till andra 

centralt, för att man sedan ska kunna agera utifrån det.  En reflektion som gjordes utifrån 
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detta är att de äldre måste ha upplevt att de kände sig trygga i förhållande till vårdpersonalen 

för att på det sättet kunna acceptera vårdpersonalen som ansvariga. Fortsättningsvis 

reflekterades det att detta kan vara svårt i början att hitta sin plats i ett nytt sammanhang, 

och därav även svårt att veta hur man som person ska agera på den nya situationen.  En 

vidare reflektion var att om de äldre inte vet hur de ska agera utifrån det nya sammanhanget 

skulle de kunna känna att de inte har kontroll över situationen eller upplever säkerhet i 

början av flytten.  

 

I resultatet framkom det att de äldre upplevde att de hade blivit befriade från en börda, att de 

var väl omgivna samt att de var i goda händer när de hade flyttat in på ett särskilt boende 

(Koppitz et al., 2017). Koppitz et al. (2017) och Scheibl et al. (2019) skriver att de äldre var 

nöjda med flytten och upplevde en lättnad. Detta överensstämmer med det Eika et al. (2014) 

beskriver att vårdpersonalen har upplyst om vikten av att de äldre ska få en så positiv start 

som möjligt i sitt nya hem, samt att de äldre upplevde många olika känslor kring flytten 

bland annat en upplevelse av lättnad. En reflektion var att de äldre var nöjda och upplevde 

lättnad kring flytten kan göra med att vårdpersonalen tagit sig tid och välkomnat de äldre så 

att de fick en bra start i sitt nya hem. Thein et al. (2011) skriver att en del av de äldre 

upplevde att de var nöjda och upplevde lycka trots att de kunde sakna att vara oberoende av 

andra personer. Vilket är i överensstämmelse med det Flynn Reuss et al. (2005) och Ryan 

och Mckenna (2013) skriver om att de anhöriga upplevde en mer positiv flytt om de anhöriga 

hade haft en god kännedom om det särskilda boendet innan de äldre flyttades dit. Det 

reflekterades över om även de anhöriga kunde påverka de äldres upplevelser kring flytten till 

ett särskilt boende. Vidare reflekterades det om att en anhörig från början haft en positiv 

inställning till flytten kan det ha påverkat de äldre till att se flytten på samma sätt. I Roys 

adaptionsmodell (2009) har begreppet miljö en stor betydelse. Med miljön menas 

människans inre och yttre verklighet. Människan är i konstant samspel med miljön och 

miljön förändras under livets gång. Det är av vikt att människan också är föränderlig för att 

människan ska kunna uppleva hälsa. En reflektion kring detta var att det skulle kunna tolkas 

som att de äldre som upplever att de är nöjda och upplever en lättnad med flytten är såna 

människor som är föränderliga, och då har lätt att anpassa sig till den nya situationen. Roy 

(2009) skriver även att det är sjuksköterskans främsta uppgift att främja den mänskliga 

utvecklingen och välbefinnandet. Det är sjuksköterskans uppgift att underlätta och stödja 

adaptionen. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att det är sjuksköterskans ansvar 

att ge en ökad möjlighet att uppnå ett bra välbefinnande samt stärka patientens inflytande i 

vården. Det har utifrån detta reflekteras om de äldre som upplever att de är nöjda och 

upplever lättnad med flytten kan ha fått ett bra stöd från vårdpersonalen.  

 

Fortsättningsvis framkom det i resultatet att somliga av de äldre upplevde ensamhet och 

bristande tillhörighet efter att flyttat från ordinarie boende till ett särskilt boende. Efter 

flytten till ett särskilt boende upplevde somliga av de äldre att de förlorade meningen med 

livet. Detta då de äldre hade svårigheter att känna tillhörighet till det tidigare livet samt den 

nya situationen, vilket resulterade i att de äldre upplevde ensamhet (Koppitz et al., 2017; 
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Zamanzadeh et al., 2017). Vilket är i överensstämmelse med bland annat att anhöriga 

upplever att de sviker sina närstående när de inte besöker de äldre ofta och känner därav 

behov av att besöka de äldre varje dag. Det framgår att det beror på att anhöriga upplevde 

förlust av deras  äldre släktingar (Davies & Nolan, 2004; Eika et al., 2013; O'Shea et al., 2014; 

Sury et al., 2013). Fortsättningsvis reflekterades det över att det enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskans ansvar att värna om de rättigheter samt 

behov de äldre har för att skapa förutsättningar gällande kontakt samt kontinuitet i 

vårdkedjan. Det reflekterades över att bristande tillhörighet och ensamhet är upplevelser som 

inte är svåra att förstå att de äldre upplever då de äldre lämnar deras ordinarie boenden och 

allt det som hör till för ett nytt boende med nya personer i omgivningen. Ensamhet och 

bristande tillhörighet som de äldre upplevde vid flytten till särskilt boende överensstämmer 

med den kontextuella stimulin som Roy (2009) beskriver. Denna stimuli påverkas av miljön 

och resulterar i exempelvis positiva eller negativa upplevelser. Vilket överensstämmer med 

att den kontextuella stimulin påverkades av den nya miljön och resulterade i att somliga av 

de äldre upplevde ensamhet och bristande tillhörighet.  

 

I resultatet framkom det att somliga av de äldre upplevde bristande delaktighet vilket 

resulterade i att de hade svårigheter med att acceptera flytten (Koppitz et al., 2017). Det 

reflekterades över att flytten från sitt ordinarie boende där man hade full påverkan på sitt liv 

och sina rutiner till att flytta in på särskilt boende bidrog till en stor omställning för de äldre. 

I analysen framkom det att de äldre inte kunde vara lika delaktiga i beslut gällande 

exempelvis rutiner i deras nya hem vilket resulterade i att de äldre inte trivdes i deras nya 

hem (Koppitz et. al., 2017; Križaj et al., 2016; Boström et al., 2017). Ellis och Rawson (2015) 

beskriver i sin studie hur vårdpersonalen tilldelar de äldre en vårdpersonal som 

kontaktperson samt sammanför de äldre med en annan äldre på det särskilda boendet som 

har liknande intressen. Vilket visar på en överensstämmelse att de äldre i analysen upplevde 

bristande delaktighet. En reflektion är att de äldre borde få vara delaktiga i beslutet om vem 

de ska tilldelas så de får sin chans till att från början vara delaktiga och vara med i beslut som 

gäller deras framtid. Vilket är så det borde vara för att vara i överensstämmelse med det PL 

(SFS 20014:821) säger om att äldre har rätt till medverkan genom individuella 

förutsättningar och önskemål. Fortsättningsvis är en reflektion att det inte är svårt att förstå 

att somliga av de äldre upplever bristande delaktighet. Rutin, miljö och förhållanden till de 

äldres tidigare vardag och situation förändras och de äldre upplever då att de inte har lika 

mycket att säga till om längre i sin nya situation på det särskilda boendet vilket leder till att 

de upplever bristande delaktighet (Koppitz et. al., 2017; Križaj, Warren & Slade, 2016; 

Boström, Bravell, Björklund & Sandberg, 2017). Vilket är i överensstämmelse med det Roy 

(2009) beskriver om att miljön förändras ständigt vilket leder till att människan måste kunna 

förändras med miljön för att uppleva hälsa. Ett fokalt stimuli menar Roy (2009) innebär 

något som människan lägger märke till. Ett fokalt stimuli i denna situation överensstämmer 

med att de äldre möjligtvis inte reflekterade över delaktighet innan de flyttade till det nya 

hemmet. En reflektion är att det är förståeligt att rutiner förändras och att de äldre kan 

uppleva att de inte får vara med och bestämma på samma sätt som de möjligtvis gjorde i de 

äldres ordinarie boenden. Vilket är i motsats till det HSL (SFS 2017:30) kapitel 5 §1 beskriver 
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om exempelvis självbestämmande. En reflektion är att även om de äldre upplevde bristande 

delaktighet i de stora rutinerna på det särskilda boendet har de fortfarande rätt till 

självbestämmande i överensstämmelse med HSL, (SFS 2017:30) 

 

Vidare framkom det i resultatet att de äldre som flyttade till särskilt boende upplevde 

nedstämdhet och missnöje. De äldre upplevde nedstämdhet och missnöje bland annat på 

grund av den stora omställningen från det tidigare livet. I resultatet framkommer det hur 

personliga tillhörigheter har en central del i hur de äldre upplevde flytten till särskilt boende. 

Det framkom i resultatet att de äldre i och med flytten till det särskilda boendet upplevde en 

minskning av personliga tillhörigheter (Koppitz et al., 2017; Andersson et al., 2007). Davies 

och Nolan (2004), Flynn Reuss et al., (2005) samt Sury et al., (2013) skriver i sina studier 

hur anhöriga ville att flytten till det nya boendet skulle kännas så bekant som möjligt. Det 

utfördes genom att anhöriga placerade de äldres personliga tillhörigheter så som möbler, 

tavlor och fotografier i de äldres rum på det särskilda boendet. Att placera ut den äldres 

personliga tillhörigheter gjordes av de anhöriga då de ville att deras äldre släktingar skulle 

trivas i så stor mån det gick i deras nya hem. Det reflekterades över att det påvisar hur 

centrala de äldres tillhörigheter är och att det de äldre upplever är i överensstämmelse med 

den upplevelsen anhöriga har. Vilket fortsättningsvis även överensstämmer med det som 

framkommer i Lane et al. (2017) studie, vilket är att anhöriga upplever att de äldre inte får 

tillräckligt med personligt utrymme. En reflektion är att det inte framkommer i analysen om 

de äldre som upplevde negativa upplevelser på grund av minskning i de personliga 

tillhörigheterna fick hjälp eller inte av sina anhöriga att placera personliga tillhörigheter i det 

nya rummet på det särskilda boendet. Det reflekterades över att de äldres upplevelser 

gällande nedstämdhet och missnöje är  i överensstämmelse med det Roy (2009) beskriver 

om bland annat miljöns stora betydelse för människan. Vilket är i överensstämmelse med att 

den kontextuella stimulin påverkades av miljön på det särskilda boendet och resulterade i 

detta fall till negativa upplevelser för de äldre. Det reflekterades över att somliga av de äldre 

upplevde flytten negativ på grund av den nya miljön och minskning av personliga 

tillhörigheter. Vidare reflekterades det över att de negativa upplevelserna kan komma att 

förändras om faktorer och miljö påverkar den kontextuella stimulin till att bli en positiv 

upplevelse istället.  

 

Slutligen framkom det i resultatet att de äldre som flyttat till särskilt boende upplevde 

nedstämdhet. I resultatet framkom det att de äldre som flyttat in på särskilt boende upplevde 

nedstämdhet, vilket visade sig bland annat genom att de äldre upplevde depression, sorg, 

ensamhet, hemlängtan, förvirring, hemlängtan och otålighet. Vilket resulterade i att de äldre 

inte upplevde flytten till boendet som positiv och de trivdes dessvärre inte i deras nya hem 

(de Guzman et al., 2012; Koppitz et al., 2017; Stevens et al., 2015; Zamanzadeh et al., 2017). 

Vilket är i överensstämmelse med det Ellis och Rawson (2015) skriver i sin studie hur 

vårdpersonal uttryckt att de uppmärksammade sänkt stämningsläge samt oro hos de äldre 

som flyttade in på särskilt boende och lämnade sina ordinarie boenden. Det som 

vårdpersonalen uppmärksammade i studien som Ellis och Rawson (2015) utfört 
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överensstämmer med de äldres upplevelser av nedstämdhet av att flytta till ett särskilt 

boende som framkom i examensarbetets resultat. Vidare i studien som Ellis och Rawson 

(2015) utförde framkom det att vårdpersonalen uttryckte vikten av förståelse och betydelse 

av flytten för de äldre. Vårdpersonalen skall enligt denna studie kunna uppmärksamma de 

äldres upplevelser. Det som framkom av vårdpersonalen i studien är i överensstämmelse med 

vad Roy (2009) skriver angående sjuksköterskans uppgift. För att en människa skall uppnå 

hälsa måste människor kunna vara föränderliga. Enligt Roy (2009) speglar hälsan 

adaptionen mellan miljö och människan och att det är sjuksköterskans uppgift att stödja 

samt underlätta adaptionen. En reflektion är att de äldre som upplevde en nedstämdhet som 

resulterade i negativa upplevelser av flytten kopplades till den kommande centrala rollen för 

sjuksköterskan. Vidare reflekterades det över vikten av att sjuksköterskan är spindeln i nätet 

så att hen kan hjälpa till och fånga upp de äldre som upplevde flytten som negativ och 

upplevde nedstämdhet. Detta då sjuksköterskan skall kunna hjälpa till att underlätta 

adaptionen till det särskilda boende och även så de äldre som upplever nedstämdhet till slut 

upplever hälsa igen. 

6.3 Etikdiskussion 

Inga etiska problem har uppstått under examensarbetet. De artiklar som användes i 

examensarbetet ansågs följa kraven för empirisk forskning, detta genom att författarna av 

examensarbetet följt Codex (2018) beskrivning av empirisk forskning. Artiklarna ansågs följa 

kraven genom att vara moraliskt acceptabla samt vara av god kvalitet. De tolv artiklar som 

användes till resultatet kvalitet granskades utifrån Fribergs (2017) kvalitetsgransknings 

frågor, detta för att försäkra sig av att artiklarna var av god kvalitet. För att förstå helheten av 

artiklarna så ingen feltolkning eller förvrängning av materialet gjordes, lästes innehållet i 

artiklarna flertalet gånger vid letande efter nyckelfynd. Vid användning av citat valdes de att 

skrivas på sina originalspråk, vilket ansågs som centralt för att minska risken för tolkning 

samt stärka pålitligheten för detta examensarbete. För att undvika etiska problem under 

skrivandet av examensarbetet samt för att veta om artiklarna fått godkännande av 

deltagarna, valdes det att endast använda artiklar som förde någon form av etiskt 

resonemang i sina artiklar. Detta låg som mest centralt då i detta examensarbete endast 

använts sig utav andra artiklar som utfört intervjuer av deltagare, det är då av vikt att veta att 

människorna som deltagit inte har utnyttjats, skadats eller sårats av intervjuerna. Vid val av 

artiklar ansågs endast primärkällor aktuella, detta då sekundärkällor kan utfört omtolkningar 

av det primärkällan bevisat. Vidare ansågs endast primärkällor aktuella för att 

examensarbetet skall vara så pålitligt som möjligt. Detta examensarbete hanterar referenser 

enligt APA- modellen för att undvika plagiat. 
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7 SLUTSATS 

I resultatet framkom både positiva och negativa fynd, vilket ger en ökad förståelse för de 

äldre och deras upplevelser vid flytten. En slutsats som kan dras är att det bemötande som de 

äldre får av vårdpersonalen påverkar de äldres upplevelse av flytten till ett särskilt boende. 

När de äldre blir bra bemötta och omhändertagna av vårdpersonalen vid flytten så får de 

äldre en mer positiv upplevelse av flytten och deras nya hem. Ytterligare en slutsats som kan 

dras var att de äldres inställning till flytten verkade vara av vikt för hur upplevelsen av flytten 

till särskilt boende var. Om de äldre hade en negativ inställning till flytten från början 

upplevde de oftare sedan flytten som negativ. Likaså om de äldre upplevde att de ville flytta 

och var öppna för den förändringen så var de lättare för dem att ha positivia upplevelser. En 

annan slutsats som kunde dras var att de äldre som upplevde att de inte var delaktiga i deras 

nya vardag eller i beslutet att flytta ofta upplevde att de inte trivdes i sitt nya hem. Det var 

viktigt för de äldre att de fick välja själva och påverka hur deras vardag skulle se ut. Detta 

examensarbete önskas bidra till att öka en förståelse för de äldres upplevelser vid flytten till 

ett särskilt boende. Detta leder vidare till att sjuksköterskan och annan vårdpersonal 

förhoppningsvis enklare kommer kunna förstå, underlätta och stödja de äldre under deras 

flytt till ett särskilt boende. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Som tidigare nämnts var det svårt att utifrån resultatet i examensarbetet se helheten av 

äldres upplevelser av flytten till ett särskilt boende. Större antal av de artiklar som användes i 

resultatet var äldre än fem år, där en del till och med var över tio år. Då antalet äldre 

människor ökar i samhället leder det i sin tur till att medelåldern ökar. När medelålder ökar 

kommer allt fler äldre flytta till särskilt boende. Det finns en brist på ny och uppdaterad 

forskning om äldres upplevelser av flytten till särskilt boende. Förslag på vidare forskning 

blir därav att fortsätta forska hur äldre upplever flytten till särskilt boende och allt som hör 

till, så att sjuksköterskor kan stödja och underlätta adaptionen för de äldre som flyttar till 

särskilt boende. Därav ses det som centralt att det forskas mer om de äldres upplevelser av 

flytten till ett särskilt boende. 
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explained residents’ 
experiences of the 
LTCF. 
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Canada. hospital style 
facilities 

Participants age: 
Middelage 83 years 
 
Assay method: 
Grounded theory 

10 Walker, E., & 
MvNamara, B. 
 
2013 
 
Australian 
Occupational 
Therapy 
Journal 
 
Australia? 

Relocating to 
retirement living: An 
occupationalperspective 
on successful 
transitions 

This study 
aimed to 
identify issues 
healthy older 
adults face 
when relocating 
to retirement 
living, what 
strategies they 
used during 
this process, 
how they 
maintained a 
sense of home, 
and the 
potential for 
occupational 
therapy 
involvement. 

Approch: 
Qualitative 
 
Data collection: 
Semi-structured 
interviews 
 
Participants: 
16 older 
 
Participants age: 
65 years and over 
 
Assay method: 
Grounded theory  

Having control over 
the decisions 
surroundingrelocation, 
being proactive rather 
than reactive and 
prepar-ing sufficiently 
for the move all 
contributed to a 
positivepost-location 
adjustment. Four main 
themes emerged 
fromthe narratives: 
timing of decision 
making, new 
beginnings,continuity, 
and strategies for 
change. 

9 

11 de Guzman, A., 
llyana J. 
Guevara, K., 
Jane B. Guiang, 
F., orenzo I. 
Gutierez, A., 
Habaluyas, A., 
P. Hizon, M., & 
G. Idanan, S. 
 
2012 
 
Educational 
Gerontology  
 
Phillipines 

Home Away from 
Home: Acclimatization 
of Filipino Elderly from 
being Home to a Sense 
of being “At Home” in 
an Elderly Institution. 

This study was 
undertaken to 
explore the 
process of 
adapting of the 
elderly to the 
change in their 
environment 
and the 
emotional 
transition 
starting from 
admission until 
their 
acclimatization 
in a residential 
care facility.  

Approch: 
Qualitative 
 
Data collection: 
in-depth interview 
 
Participants: 
20 older  
 
Participants age: 
60-84 years 
 
Assay method: 
Grounded theory  

This model yielded 
two distinct phases 
contributing to 
successful 
acclimatization. One is 
the 
Conversion phase, or 
imbibing the main 
notion of transforming 
one’s perspectives of 
him or herself 
and his or her 
environment; there is 
also the Immersion 
phase, which describes 
how an elderly 
involves him or herself 
completely into the life 
he or she is supposed 
to live. This emerged 
model 
can contribute to the 
development of 
nursing interventions 
focusing on elderly 
experiences in the 
entire course of 
relocation to a new 
environment other 
than what they call 
‘‘home.’’ 

8 

12 Scheibl, F., 
Fleming, J., 
Buck, J., 
Barclay, S., 
Braynea, C., & 
Farquhar, M. 

The experience of 
transitions in care in 
very old age: 
implications for general 
practice 

To provide a 
typology of the 
experiences of 
moving in very 
old age that is 
clinically useful 

Approch: 
Qualitative 
Data collection 
Interviews 
 
Participants: 

Individuals who 
moved voluntarily in 
with family 
experienced gratitude, 
and those who moved 
into sheltered house or 
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2019 
 
Oxford 
University Press 
 
United 
Kingdom 

for 
practitioners 
navigating very 
old people’s 
relocation/  aim 
of 
understanding 
‘what it is like 
to be so old’ 
which included 
exploring 
experiences of 
moving  

26 older  
 
Participants age: 
95-100 years old 
 
Assay method: 
Qualitative analysis 

care homes voluntarily 
had no regrets. One 
voluntary move into 
care was experienced 
with regret, loss and 
increased isolation as 
it severed life-long 
community ties. 
Regret and loss were 
key experiences for 
those making 
involuntary moves into 
care, but acceptance, 
relief and appreciation 
of increased company 
were also observed.  
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