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SAMMANFATTNING 
 
 
 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de äldre personernas upplevelser i 

samband med en förändrad boendesituation. Metod: Studien genomfördes som en 

litteraturstudie. Artiklar publicerade mellan åren 2000 – 2010 söktes i databaserna; CINAHL 

och SCOPUS. Resultat:  Att flytta till särskilt boende var en stor omställning för den äldre 

personen. De äldre kände sorg över att lämna sitt tidigare liv, men behov av att känna 

trygghet. Bemötande med respekt var väsentligt för den äldres självbild och känslan av 

värdighet.  Aktiviteter saknades inte men behov av samtal med personal var stort. Slutsats: 

Personalen måste se hela människan med deras egen livshistoria och att erbjuda en 

individanpassad omvårdnad samt ha förståelse för samtalet betydelse för den äldre personen. 
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INTRODUKTION 

 

”Jag känner mig själv faktiskt lycklig.  Det fattas mig ingenting” (Sainio & Hansebo, 
2008, sid 29).     

      ”Jag har ingenstans som jag kan kalla mig hemma” (Sainio & Hansebo, 2008, sid 29). 

Under de sista decennierna har antalet äldre personer i Sverige ökat och därmed kraven på 

olika samhällsinsatser (Rundgren & Dehlin, 2004). Samhällets syn på den åldrande 

människan har haft inverkan på ett antal politiska beslut och fortsättningsvis kommer att ha ett 

betydande inflytande och påverkan på den kommunala äldreomsorgen i Sverige (Sainio & 

Hansebo, 2008).  

BAKGRUND 

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2009) är 18 % av Sveriges befolkning äldre än 65 år. 

Om 50 år beräknas att antalet äldre personer kommer att öka till 25 % av befolkningen vilket 

skulle innebära att var fjärde person kommer att tillhöra gruppen äldre (SCB, 2009).  

Ädelreformen som genomfördes 1992, bidrar till att de äldre personerna som flyttas från sitt 

hem till kommunalt särskilt boende (SÄBO) har ett större medicinskt omvårdnadsbehov än 

tidigare (Rundgren & Dehlin, 2004). Kommunerna övertog då ansvaret från landstinget för de 

äldres hälso- och sjukvård, dock inte för läkarinsatser. Syftet med ädelreformen var att den 

enskilde individen skulle få bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt. När den äldres 

situation blir ohållbar i det egna hemmet skall en annan boendeform erbjudas (Harnett & 

Larsson, 2011). 

En värdegrund för äldre 

Målsättningen för äldreomsorgen anses vara bland annat ett bra bemötande, den äldres 

delaktighet och inflytande. De principer som påverkar vid den äldres ökade vårdbehov anses 

vara den äldres självbestämmande, medinflytande, normalisering och integritet (Rundgren & 

Dehlin, 2004). 

Med självbestämmande menas att de äldre skall ges möjlighet till att ta egna beslut, som 

exempelvis  att välja boende (Dehlin & Rundgren, 2007). Inflytandet innebär att respektera de 

äldres åsikter. Med normalisering avses att varje äldre individ ska kunna leva i sin normala 
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miljö eller under liknande förhållanden.  Den äldres integritet skall bevaras och att den äldre 

skall respekteras för sina uppfattningar (a.a.). Nordenfeldt (2010) belyser att bristen på respekt 

för den äldres integritet, kan kränka även människans helhet. Vidare beskriver Nordenfeldt 

(2010) rätten av att ta egna beslut som ett uttryck av den äldres integritet och autonomi, med 

andra ord, individens självbestämmande. 

Från och med årsskiftet 2011, skall all omsorg av äldre personer vara inriktad på att ge den 

äldre individen möjlighet att leva ett värdigt liv och uppleva känslan av välbefinnande. Detta 

kännetecknas som värdegrunden för äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2011). Vidare framgår 

det av socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) att socialnämnden skall verka för att de äldre 

personerna får möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (a.a.). 

Människans åldrande  

Kristensson och Jakobsson (2010) förklarar att det biologiska åldrandet innefattar det som 

kännetecknas som det primära och sekundära åldrandet. Det primära åldrandet pågår livet ut 

däremot det sekundära åldrandet påverkas av yttre faktorer som till exempel miljö.  Kroppens 

fysiologiska funktioner ingår i det biologiska åldrandet. Förändringar i det psykologiska 

åldrandet kan visas som förändringar på minnet, inlärningsförmågan samt 

personlighetsförändringar. Det finns även ett socialt åldrande som påverkar människans 

sociala funktioner och roller i livet som till exempel när individen drabbas av sin 

makes/makas bortgång (a.a.). 

Människans ålder visas i siffror och i västvärlden upphör yrkesarbetet oftast vid 65 års ålder 

då tiden för pensionering är aktuell.  Sjukdomar och funktionsnedsättningar styr delvis hur 

gammal individen känner sig.  Det anses att 65-åringar oftast är friska, aktiva och känner sig 

unga.  Åldrandet anses innefatta olika dimensioner och processer som pågår samtidigt och har 

en inverkan på den äldre personen (Kristensson & Jakobsson, 2010). 

Ålderdomen, en subjektiv upplevelse 

Enligt Kristensson och Jakobsson (2010) är åldrandet en subjektiv upplevelse. Det upplevda 

goda åldrandet kan innebära för den äldre individen att ha god hälsa, en god funktionsförmåga 

och aktivitet i livet. Det finns bland de äldre dem som upplevde livskvalité trots sjukdom och 

nedsatt funktionsförmåga.  Den samhälleliga synen på den äldre individen anses ha en 

inverkan på den äldre.  Synen på ålderdomen skiljer sig i olika kulturer. I många kulturer 
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uppskattas och respekteras de äldres kunskap, visdom, och styrds inte av kronologisk ålder. 

Varje kulturs synsätt på äldre blir synligt även i äldrevården. Trots kulturella olikheter har 

människor samma behov att bli sedda och respekterade (a.a.). 

Transition 

Enligt Meleis (2007) är transition en övergångsperiod när tillståndet ändras till något annat. 

Meleis (2007) menar att transition kan vara ett tillstånd från hälsa till ohälsa, uppväxt från 

barndom till ungdom och även den äldre människans flytt mellan boendeformer. Hur 

människan klarar av en övergång från ett tillstånd till något nytt är viktigt för personalen inom 

vården att ta hänsyn till. Varje människa anses inneha en egen copingstrategi för att anpassa 

sig till förändringar (a.a.). 

Lislerud Smebye (2005) påtalar att när den äldre flyttar från det egna boendet till SÄBO kan 

detta uppfattas vara en händelse som förändrar livet för den äldre personen. Det sociala 

nätverket bestående av den äldres kontaktnät kan förändras. Att flytta från eget hem till SÄBO 

anses vara en början till något nytt med nya möjligheter till glädje i vardagen. Samtidigt krävs 

det kraft hos den äldre personen för att kunna möta den nya miljön och nya människor i det 

nya boendet (a.a.). Vid transition lämnar de äldre inte bara sitt fysiska hem utan även en del 

av sig själv och sin identitet (Sainio & Hansebo, 2008). Situationen kan ge uttryck i sorg och 

känslor av förlust. För att den äldre skall kunna hitta balans i situationen krävs olika 

förutsättningar (a.a.). Den äldres flytt till SÄBO sker oftast när hemsituationen blir ohållbar 

(Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2009). 

Kristenson och Jakobsson (2010) menar att livet i sig är en kedja av transitioner och 

vändpunkter som ändrar människans liv. Vändpunkten kan vara något som den äldre ser 

framemot eller blir tvungen att göra. Konsekvenserna kan vara hälsosamma eller 

ohälsosamma. Vid den goda transitionen växer människan och anpassar sig till nya rutiner 

och upplever livet som meningsfullt. Transitionen innehåller flera aspekter, allt ifrån nedsatt 

funktionsförmåga till frågor om individens integritet. Under övergången kan den äldre 

individen vara sårbar och behöva stöd samt strategier för att klara det nya livets utmaningar 

(a.a.). 
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Känslan av sammanhang 

Antonovsky (2005) hävdar att varje människas förutsättningar till anpassning kan se olika ut. 

Begrepp som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet anses vara byggstenar som hjälper 

människan att hitta en känsla av sammanhang (KASAM) i den nya omgivningen. Dessa 

komponenter kan vara sammanflätade. En individ kan vara stark i en komponent men svagare 

i någon annan (a.a.). 

Begriplighet kan handla om hur människan kan förstå både yttre och inre stimuli.  Tydlig 

information ökar individens begriplighet. De resurser som individen har till sitt förfogande är 

vad Antonovsky (2005) anser viktigt för hanterbarhet av en situation. Med hög hanterbarhet 

kan individen hantera motgångar och anpassa sig till nya förhållanden. Meningsfullhet 

handlar om motivation och innehåll i livet. Att hitta en mening med livet och uppleva 

svårigheter som är värda att investera sin energi i. Individer med stark hanterbarhet kan 

omvandla en prövning till en utmaning och därmed behålla sin värdighet. 

Antonovsky (2005)  har den uppfattningen att individer med stark KASAM har bättre 

förutsättningar att få ordning i den nya tillvaron samt hittar mening i den nya situationen. 

Enligt Sainio och Hansebo (2008) påverkar den nya livssituationen inte bara den äldre 

personen fysiskt och psykiskt utan även socialt och existentiellt när han/hon inte längre kan 

bo kvar i sitt hem. En förändrad boendesituation innebär nya normer, värderingar och rutiner 

som omkullkastar ens tidigare tillvaro och kräver nyorientering (a.a.). 

Sjuksköterskans kompetens och funktion 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) lyfter fram 

helhetssynen och sjuksköterskans etiska förhållningssätt som ska prägla omvårdnaden. Det 

innebär att i professionen; 

”Visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Visa öppenhet 

och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. Utifrån patientens och/eller 

närståendes önskemål och behov, föra deras talan” (Socialstyrelsen, 2005, sid.10). 

Enligt International Council of Nurses etiska koder (ICN, 2007) har alla människor mänskliga 

och kulturella rättigheter i vården. Omvårdnaden skall ges med respekt oberoende av ålder, 

funktionsnedsättning, sjukdom, värderingar, vanor och tro. 
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Sjuksköterskan har en viktig roll i den äldres anpassning till den nya boendeformen och kan 

hjälpa den äldre att anpassa sig till de nya förhållandena (Andersson et al., 2009). En god 

omvårdnad förutsätter kunskap om den äldres personlighet och livsvärld för att kunna se till 

hela människans behov (Carlsson & Dahlberg, 2002). 

 

Problemformulering 

Individen lever allt längre och antalet äldre personer i Sverige kommer att öka (SCB, 2009). 

Detta innebär att kravet på de befintliga samhälleliga tjänster som den kommunala 

äldreomsorgen erbjuder kommer att öka. På grund av sjukdom och nedsatta förmågor kan den 

äldre individen ställas inför val som att lämna sitt hem och flytta till kommunens SÄBO för 

att få vård och omsorg.  Den äldres förändrade boendesituation kan påverka dennes fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella välbefinnande. Dessa förändringar kan upplevas olika av de 

äldre beroende på olika faktorer. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha ett holistiskt synsätt 

och ha förståelse hur transition kan påverka individen. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva de äldres upplevelser i samband med en 

förändrad boendesituation. 

Frågeställning 

Vad har de äldre för upplevelser kring sin förändrade boendesituation? 

Centrala begrepp 

Med äldre menas i denna litteraturstudie personer i åldern 65 och äldre (egen definition). 

Förändrat boende avses den äldres flytt från det egna hemmet till ett särskilt boende, SÄBO 

(egen definition).  

METOD 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturstudie. 
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Urval av litteratur 

Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie söktes via Högskolan Dalarnas biblioteks 

databaser CHINAL och SCOPUS. Sökord som användes vid sökning var: moving to nursing 

home, nursing home, care home, aged, elderly, older people, residents, experience, lived 

experience, experiences, perceptions, satisfaction, Swedish, Sweden. Sökorden användes i 

olika kombinationer. Flera sökord som användes samtidigt i olika kombinationer minskade 

antalet vetenskapliga artiklar till ett rimligt antal. Tabell 1 nedan visar sökstrategin vid 

artikelsökning. 

Inklusionskriterier 

De sökta vetenskapliga artiklarna skulle vara i fulltext, publicerade mellan år 2000 och 2011. 

Studierna skulle vara utförda i Sverige. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska eller 

svenska. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte var i fulltext och publicerade före år 2000 samt studier genomförda utanför 

Sverige exkluderades. Vetenskapliga artiklar som berörde äldre med demenssjukdom 

exkluderades liksom litteraturstudier. Artiklar publicerade på annat språk än svenska eller 

engelska exkluderades. 

Tabell 1. Sökstrategi vid sökning av vetenskapliga artiklar 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat 

CINAHL Moving to nursing home AND 
Elderly 

67 

 

15 

 

2 

 

CINAHL Satisfaction AND Sweden AND 
Elderly AND Nursing home 

10 2 1 



 

 
7 

 

CINAHL Aged AND moving to nursing 

home AND experience 

7 4 1 

CINAHL Experiences AND care home 

AND elderly  

37 15 3 

CINAHL Nursing home AND residents 

AND Sweden 

39 25 6 

CINAHL Perceptions AND elderly OR 

older people AND nursing 

home AND Sweden 

194 15 1 

CINAHL Nursing home AND aged AND 

Swedish 

37 15 1 

SCOPUS Older people AND lived 

experience AND nursing home 

AND Sweden 

4 4 1 

SCOPUS Older people AND experience 

AND nursing home AND 

Sweden 

37 10 1 

 

Kvalitetsvärdering 

De vetenskapliga artiklarnas kvalité granskades enligt Högskolans Dalarnas modifierade 

version av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) och Forsberg och Wengströms (2008) 

granskningsmall för granskning av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar (Bilaga 

1 & 2). Artiklarna som användes till föreliggande litteraturstudie bestod av 17 vetenskapliga 

artiklar som bedömdes inneha medel (minst 60 %) eller hög (minst 80 %) kvalité.  

Flertalet av de vetenskapliga artiklar som användes till denna litteraturstudie hade kvalitativ 

ansats. Vid granskning av de kvalitativa artiklarna enligt ovan nämnd granskningsmall för 

artiklar med kvalitativ ansats var det totala antalet poäng som varje artikel kunde erhålla 25 

poäng. Frågorna som besvarades med ett ja fick en poäng och inga poäng besvarades med nej. 
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De kvalitativa vetenskapliga artiklar med hög kvalité fick minst 20 poäng och de artiklar som 

bedömdes vara av medel kvalité bedömdes ha minst 15 poäng (Bilaga 2). 

Granskningsmallen för vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats (bilaga 1) bestod av 29 

frågor och besvarades med antingen ett ja eller ett nej. Varje svar med ja erhöll en poäng, svar 

som var nej erhöll noll poäng. Det totala antalet poäng vid granskning av kvantitativa artiklar 

var 29 poäng. Artiklar som bedömdes ha hög kvalité erhöll minst 23 poäng. Artiklar som 

bedömdes vara av medel kvalité fick minst 15 poäng. 

Analys av text 

Analys av text genomfördes som en process där sammanlagt fyra teman och fem subteman 

kom till (Polit & Beck, 2008). De vetenskapliga artiklarna som valdes till denna 

litteraturstudie och som svarade på studiens frågeställning, numrerades och kategoriserades 

efter innehållet. Tydliga teman och subteman växte fram under arbetets gång och presenteras 

som rubriker i resultatet. 

Tillvägagångssätt 

De vetenskapliga artiklar som låg till grund för arbetet söktes både gemensamt och var för sig. 

Om artikelns titel var intressant lästes abstraktet gemensamt. Om abstraktet överensstämde 

med syftet till studien lästes hela artikeln av båda författarna. Efter valet av lämpliga 

vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades artiklarna var för sig för att sedan diskutera 

artiklarnas kvalité för att uppnå samstämmighet. 

Forskningsetiska aspekter  

Etiskt tillstånd för utförandet av detta examensarbete krävdes inte eftersom denna studie var 

en redovisning av genomförda empiriska studier, där varje forskargrupp var för sig, har ansökt 

om tillstånd för etiskt för utförande. Ett objektivt förhållningssätt har eftersträvats och 

resultaten har återgetts sanningsenligt. Citationstecken användes vid ordagrann beskrivning.
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RESULTAT 

De vetenskapliga artiklar som ledde till resultatet av denna litteraturstudie redovisas i tabell 2. 

Totalt 17 vetenskapliga artiklar ingick i resultatet, bestående av en artikel med kvantitativ 

ansats och 16 artiklar med kvalitativ ansats.  Samtliga valda vetenskapliga artiklar som ingick 

i resultatet beskrev förhållandena för äldre som flyttat till SÄBO i Sverige. Resultatet 

redovisas i fyra teman och fem subteman.  

1. Åldrande och beroende 

2. Beslutstagande och delaktighet 

3. Psykosociala upplevelser;     

   Känslan av trygghet 

 Självbild och identitet 

  Känslan av värdighet och respekt 

4. Sociala upplevelser;  

 Samspelet mellan boende och personal  

 Gemenskap och relationer 

 

Äldres upplevelser i samband med förändrad boendesituation 

Åldrande och beroende 

Anderberg och Berglund (2010) betonade att flytta till ett äldreboende och vara i behov av 

vård och omsorg ansågs vara en stor omställning i den äldres liv. Att åldras, bli sjuk och 

beroende av andra, kunde leda till att den äldre blev tvungen att flytta till ett annat boende. 

Det kunde vara en lång pågående process, som den äldre tvingades att acceptera. I Dwyer, 

Nordenfelt och Ternestedts (2008) studie upptäcktes det en inre acceptans hos en del äldre, att 

det var naturligt med sjukdomar vid stigande ålder som kunde leda till förändringar. Carlsson 

och Dahlberg (2002) gav utryck för att den äldres förväntningar på sitt eget välbefinnande inte 

var lika stort som tidigare, till exempel förväntningar på att få en god nattsömn, var inte lika 

självklar längre för den äldre. 

En försämrad funktionsförmåga i vardagen var den främsta anledningen att äldre personer 

flyttade från det egna hemmet till ett annat boende, SÄBO (Carlsson & Dahlberg 2002). Detta 
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styrktes även av Sviden, Wikström, och Hjortsjö-Norberg (2002). Carlsson och Dahlberg 

(2002) beskrev hur stigande ålder kunde bidra till begränsningar och funktionsnedsättningar 

hos den äldre personen i form av nedsatt hörsel, nedsatt syn, olika sjukdomar och minskad 

fysisk aktivitet samt en sämre minnesfunktion. De äldre upplevde sig behöva hjälp för att 

klara aktiviteter i dagliga livet (ADL). Behovet av hjälp kunde handla om personlig hygien, 

städning, matlagning, hantering av läkemedel och en god och säker omvårdnad vid 

sjukdom(a.a.).  

Franklin, Ternestedt och Nordenfelt (2006) beskrev den oigenkännliga kroppen som förlorade 

kontrollen över sina funktioner och därmed skapade ett vårdbehov hos den äldre. Sainio och 

Hansebo (2008) påtalade att känslan av att vara beroende av andra, begränsade den äldres 

frihet. Begränsningar i vardagliga livet blev påtagligt när den äldre inte kunde utföra sådant 

som tidigare varit självklart. Hjälpberoendet kunde vara av fysisk, psykisk eller social 

karaktär. Svidén et al. (2002)  och Carlsson och Dahlberg (2002) beskrev hur majoriteten av 

de äldre uttalade att de inte ville bli en börda för närstående, när de inte längre kunde sköta sin 

ADL. Då ansåg de äldre att flytt till SÄBO var nödvändig. Carlsson och Dahlberg (2002) 

betonade även att en del äldre inte ville besvära omsorgspersonal i onödan att de kallade på 

hjälp endast vid de nödvändigaste behoven.  Den äldre ställde inte krav på att få andra behov, 

som psykosociala, tillfredsställda. En del av de äldre upplevde att personalens arbetsbörda var 

så stor att de avstod att be om hjälp. 

Hellström och Sarvimäki (2007) och Franklin et al. (2006) betonade att den äldre upplevde 

minskad självständighet i takt med ett ökat vårdbehov och beroendeställning. De äldre var 

beroende av personalen på boendet och vidare var de äldre även beroende av de politiska 

beslut som styrde förutsättningarna för att få en god och säker omvårdnad. Hellström och 

Sarvimäki (2007) exemplifierade en situation som handlade om toalettbesök, som den äldre 

upplevde besvärligt då den äldre inte kunde styra tiden för besök själv. Carlsson och Dahlberg 

(2002) beskrev hur den äldre upplevde stark oro inför toalettbesök, för det kunde innebära en 

lång väntan på hjälp att komma därifrån. Väntan på hjälp väckte känslor av övergivenhet och 

maktlöshet. Samtidigt kunde känslan av att vara beroende även upplevas av den äldre som 

positivt, eftersom den äldre personen kände trygghet i vetskapen att kunna få hjälp och bli 

omhändertagen av personalen. 
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Beslutstagande och delaktighet 

Analysen visade att det fanns olika uppfattningar om de äldres möjligheter att vara delaktiga i 

beslutstagandet inför flytten.  Andersson et al. (2009) hävdade att många äldre var delaktiga i 

beslutstagandet att flytta till SÄBO, men att informationen om olika alternativ var bristfällig. 

Snabba beslut upplevdes stressande när utrymme för reflektion inte erbjudits. Flertalet äldre 

fick inte möjlighet att besöka boendet före inflyttning. Någon äldre fattade beslutet att flytta 

när han/hon fick möjlighet att besöka boendet. ”Här kan jag bo och här kan jag dö” 

(Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2009, sid 31). 

I Hellström och Sarvimäki (2007) studie, påvisades det att de äldre upplevde sig inte vara 

delaktiga i beslutet att flytta till SÄBO. En del äldre upplevde att informationen om olika 

valmöjligheter angående boendeformer var bristfällig. När den äldre till slut fick 

informationen hade beslutet om inflyttning redan tagits. Den bristande hänsynen till den 

äldres autonomi och delaktighet skapade känslor av ångest hos en del äldre (a.a.) Berglund 

(2006) lyfte fram att det mest väsentliga för de äldre var förberedande individuellt anpassad 

information. Sainio och Hansebo (2008) menade att det var svårare för den äldre att acceptera 

den nya situationen om den äldre inte fick vara delaktig. Däremot i Lundh, Sandberg och 

Nolans (2000) studie visades att den äldre tillsammans eller i samråd med sina närstående 

hade kommit fram till ett beslut att flytta. Beslutet hade vuxit fram under en längre tid (a.a.).  

Den äldre önskade att vara delaktig i beslutet, att få tillräcklig information och tid för 

förberedelse och möjlighet för dialog. Dessa positiva upplevelser gav den äldre en känsla av 

kontroll och ett ökat välbefinnande (Andersson et al., 2009). 

Svidén et al. (2002) betonade vikten av ett bra första möte mellan den äldre personen och 

personalen vid inflyttning till SÄBO. Den äldre kunde uppleva situationen att flytta som 

stressande eftersom det upplevdes svårt att lämna hemmet, vänner och grannar samt möta en 

okänd personal i auktoritet, då den äldre blev i beroendeställning (a.a.). 

Psykosociala upplevelser 

Känslan av trygghet  

Resultatet visade att de äldre hade olika upplevelser av trygghet. Behovet av trygghet hade en 

stor betydelse för den äldre. Att ha vetskap om att det fanns personal tillgängliga dygnet runt 

och möjlighet till hjälp vid behov gav en känsla av trygghet som den äldre uppskattade 

(Svidén et al., 2002; Dwyer et al., 2008). Carlsson och Dahlberg (2002) menade att trygghet 



 

12 
 

bestod av vetskapen om att den äldre blev omhändertagen och inte behövde bekymra sig över 

sin förmåga att klara sitt vardagliga liv. Personalen kände sina boende och då kunde den äldre 

känna sig säker på att få god omsorg. Samtidigt som Carlsson och Dahlberg (2002) lyfte fram 

betydelsen av trygg vård hade de i samma studie visat en motsatt sida av trygghet. Vissa äldre 

kunde känna sig otrygga vid lång väntan på hjälp, som exempel en lång väntan på nattmedicin 

som kom först då den äldre hade somnat och blev väckt. En orolig och störande granne kunde 

ge även känslan av otrygghet. Sainio och Hansebo (2008) förklarade att känslan av tillit till 

andra människor var viktigt för den äldres trygghet.  Någon sängliggande äldre kunde känna 

sin trygghet i sin ringklocka och någon annan äldre kunde känna sin trygghet vid besök av 

sina närstående och vänner. 

Svidén et al. (2002) beskrev hur den äldre upplevde sorg och rädsla inför framtiden i boendet 

där många inneboende hade varierande sjukdomstillstånd. Den äldre upplevde sorg när de 

lämnande sitt eget hem, sina ägodelar, sina vänner och den sociala rollen. Anderberg och 

Berglund (2010) menade att den äldres oro växte över sin egen framtid när den äldre mötte 

andra boende med stort vårdbehov. Den äldre personen önskade kunna uppleva livet som 

värdefullt genom att ha sina egna resurser i behåll. Den nya situationen förorsakade att den 

äldre försökte förtränga sin sårbarhet för att kunna finna ett inre lugn. 

Franklin et al. (2006) beskrev hur den äldre personen upplevde rädsla och ångest på grund av 

sin fysiska skörhet och över sin framtid. Att förlora kontroll tillsammans med den äldres 

ökade beroende bidrog till minskning av den äldres autonomi, i samband med den förändrade 

livssituationen vilket upplevdes av den äldre negativt. 

Självbild och identitet 

Sainio och Hansebo (2008) beskrev hur den äldre personens nya livssituation kunde upplevas 

olika och det hade ett samband med den egna självbilden. En del äldre anpassade sig lättare 

trots att boendeformen inte kändes fullt tillfredställande. Nedsättning av egen 

funktionsförmåga försämrade den äldres, redan tidigare negativa självbild, så att det 

upplevdes hopplöst och kunde resultera i en önskan att få dö (a.a.). Westin och Danielsson 

(2007) ansåg att den äldres självbild påverkades av den äldre personens önskemål att bli sedd 

och bekräftad som en viktig person med egna behov och önskemål. Dwyer et al. (2008) 

förklarade hur känslan av att vara behövd även som äldre och känslan av samhörighet, oftast 

med familjen, hade en stor betydelse för den äldres självbild. Den äldre upplevde sig ha en 

viktig uppgift som förälder och mor/farförälder. Vidare belyste Franklin et al. (2006)  hur den 
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äldres känsla av att vara behövd stärktes när den äldre kunde hjälpa andra på boendet. 

Telefonsamtal och korta besök upplevdes som höjdpunkt i vardagen och stärkte den äldres 

självkänsla. 

I Franklin et al.(2006) studie betonades att personalens attityd till den äldre hade en stor 

betydelse för den äldres självbild. Vikten av att bli sedd som den person han/hon var lyftes 

fram. Att få känna ett värde och uppskattning med sitt liv från både personal och närstående 

gav mening för den äldre och dennes liv. 

Carlsson och Dahlberg (2002) skildrade hur den äldres identitet handlade om behovet att vara 

någon i ett nytt sammanhang. Den betydelsefulla identiteten som den äldre hade med sig 

kunde handla om den äldres före detta yrkesliv, bostadsort och även vilka som var den äldres 

släktningar. Den äldres barndom, skolgång och tillhörighet i bygden bidrog till skapandet av 

den äldres identitet. Westin och Danielsson (2007) menade att den äldre upplevde sig mindre 

värd i vissa situationer. Dessa situationer handlade om när personalen inte såg dem eller inte 

höll sina löften om till exempel att komma och hjälpa. I sådana fall önskade den äldre 

bekräftelse och känslan att bli sedd för att inte känna sig isolerad och ledsen. Den äldre ville 

uppleva en känsla att få dela livet med någon, i detta fall på boendet med de andra boende och 

personalen. Känslan av grupptillhörighet hade den äldre upplevt på arbetet och ville åter 

uppleva känslan av samhörighet även på det nya boendet. 

Känslan av värdighet och respekt 

Franklin et al.(2006) beskrev de äldres upplevelser av att känna sig värdig och det bestod av 

flera aspekter. I känslan av värdighet påverkade den kroppsliga dimensionen, relationer, 

situationer och individens känsla av sammanhang. Den äldre personen kunde behålla sin 

identitet och upplevde livet som värt att leva när hon/han fick uppleva stöd i skapandet av nya 

relationer med andra. Enligt Lundh et al. (2000) behövde den äldre personen och dennes 

familj stöd under hela processen med inflyttningen till ett annat boende. Stöd behövdes före, 

under och efter placeringen. Andersson et al. (2007) ansåg att en del äldre inte ville oroa sina 

närstående med sina sjukdomar utan behöll dessa bara för sig själva. Det tolkades som ett sätt 

att behålla ansiktet som normal och värdig. Någon annan äldre kunde undvika att träffa andra 

för att kunna behålla sin värdighet. 

Hellström och Sarvimäki (2007) hävdade att en del äldre kände sig helt värdelösa i samhället 

där ungdomen hade så stort värde. Den äldre kunde känna sig förbrukad som individ i 
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samhället, som hon/han upplevde leva i men inte deltog i det. Någon äldre som upplevde sig 

inte ha något värde i samhället, kunde jämföra sig själv som en möbel. De flesta i studien 

upplevde ändå att de hade något värde för närstående (a.a.). 

De äldres upplevelser av respekt var varierande. En del äldre upplevde att de blev 

respekterade av personalen trots de äldres dåliga dagar och dåligt humör. Känslan av att 

kunna diskutera fritt om allt och ändå känna att de respekterades av personalen ansågs av den 

äldre personen vara viktigt. Den äldres känsla av delaktighet genom att vara med och besluta 

om olika frågor som rörde den äldres vardag på boendet upplevdes som respektfullt. Däremot 

upplevde de äldre, känslan av respektlöshet när deras önskemål inte tillgodosågs eller när 

personalen agerade mot den äldres vilja (Westin & Danielsson, 2007). Wadensten (2007) 

menade att de flesta äldre kunde känna sig respekterade av de andra boende och av 

personalen. En del äldre upplevde att de yngre av personalen inte hade tillräcklig förståelse 

för hur det kunde vara att bli gammal. I sådana fall kunde de äldre tolka det som respektlöst 

bemötande. Någon av de äldre upplevde även brist på respekt från sina egna barn, när de tog 

beslut utan att tillfråga den äldres åsikt (a.a.). 

Sociala upplevelser 

Samspelet mellan boende och personal  

Sainio och Hansebo (2008) lyfte fram att de äldres upplevelser av personalens bemötande var 

varierande. De positiva upplevelserna var att de flesta av personalen var hjälpsamma och 

bemötte de äldre på ett vänligt sätt. Dock fanns det en del äldre som upplevde att så länge som 

de själva uppfyllde personalens vilja bemöttes de med vänlighet. En del äldre beskrev det i 

ord som resignation och hade funnit sig i att andra bestämde åt dem. I Dwyer et als. (2008) 

studie hänvisades det till de äldre som upplevde att det var personalens invanda rutiner som 

styrde dagligt liv och inte de äldres behov. 

Sainio och Hansebo (2008) menade att de äldre upplevde sig tvungna att anpassa sig till de 

normer och värderingar som fanns på det särskilda boendet. Detta bidrog till den äldres 

upplevelse av ensamhet och meningslöshet. Både Sainio och Hansebo (2008) och Andersson 

et al. (2006) betonade vikten av att personalen hjälpte den äldre att hantera den nya 

boendesituationen.  

Att bli respekterad och bekräftad som en egen individ ansågs vara viktigt för den äldre 

(Wedin & Danielsson 2007). Den äldre fick uppleva respekt och bekräftelse när personalen 
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var lyhörda och lyssnade samt tog hänsyn till deras behov. När personalen inte lyssnade och 

utövade sin makt mot en äldre person i beroendeställning, kunde detta upplevas förödande av 

den äldre. Franklin et al.(2006) hävdade att den äldre kunde känna sig behandlad som en 

mindre vetande person och inte som en person med ett långt innehållsrikt liv bakom sig. Detta 

synsätt skadade den äldres självkänsla. Franklin et al. (2006) påtalade vikten av att den äldre 

blev sedd och respekterad för den han/hon var. 

Enligt Dwyer et al. (2008) var varje upplevelse hos den äldre personen subjektiv. SÄBO 

bestod av två kulturer, den ena kulturen var personalens arbetsplats, som upplevdes av 

personalen som hektiskt och stressigt. Däremot den andra kulturen tillhörde de äldre där 

kulturen upplevdes som väntande och förutsägbar (a.a.). De äldre satte sig själva i andra hand 

då de ansåg att andra boende hade större hjälpbehov (Hellström & Sarvimäki (2007). De äldre 

befann sig i en beroendeställning och var tacksamma för den hjälp de fick, och inte ville 

klaga. 

Samtalet hade en viktig roll i samspelet mellan de äldre och personalen. Samtalet gav de äldre 

en känsla av tillhörighet och hjälpte dem känna meningsfullhet (Westin & Danielsson, 2007).  

Dialogen mellan den äldre och personalen ansågs vara central för den äldres välbefinnande 

och hur den gav den äldre en känsla av mening i livet (Dwyer et al. 2008). Wadensten (2007) 

betonade att de äldre önskade djupare samtal med personalen än att bara tala om deras hälsa 

och om praktiska saker. Vidare fanns det önskemål att få samtala och se tillbaka på sitt liv. En 

anledning till att samtalen var ganska ytliga kunde bero på personalomsättningen på 

boendena. Carlsson och Dahlberg (2002) förklarade att många av de äldre trots att de bott på 

boendet i flera år, fick möta ny och obekant personal dagligen. Wadensten (2010) påtalade 

vikten av att se den unika individen i varje möte. 

Gemenskap och relationer 

Enligt Carlsson och Dahlberg (2002) ansåg de äldre det viktigt att få vara en del i 

gemenskapen genom att vara känd av både personal och andra boende. De äldre upplevde det 

som positivt när de fick bo kvar i närheten av den ort där de tidigare levt. Gemenskapen 

byggde på att de äldre kände igen sig och hade levt under liknande förhållanden som de 

övriga boende eller personal.  Om den äldre däremot flyttade till okänd ort där de inte kände 

några, kunde omställningen till en förändrad boendesituation försvåras. En annan problematik 

som diskuterades var att många av de äldre inte förmådde eller orkade ta nya kontakter med 

andra vårdtagare när de flyttade till ett SÄBO (Carlsson & Dahlberg, 2002).  
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Sainio och Hansebo (2008) betonade hur ensamma de äldre kunde känna sig trots att de hade 

människor omkring sig, då de hade flyttat till ett boende där många av de boende inte orkade 

delta i gemensamma aktiviteter. De äldre upplevde även personalen så stressade att de inte 

fick uppleva gemenskap på deras egna villkor (a.a.). Däremot i Andersson et al. (2007) studie 

framgick hur en del äldre inte efterfrågade organiserade aktiviteter utan saknade möjligheten 

till samtal.  

Östlund (2009) belyste vikten av att ta hänsyn till de äldres rutiner och vanor som de tidigare 

hade haft hemma. Många äldre ansåg att Tv-tittande var ett sätt att hålla sig socialt delaktiga i 

samhället. De äldre kunde få struktur på dagen med TV-tittandet. De äldre upplevde en känsla 

av oberoende när de själva kunde välja vad de ville ta till sig av det som hände i världen. 

TV:n upplevdes ha en central roll i deras liv och det skulle inte förringas (a.a.). 

Andersson et al. (2007) redogjorde för de äldres boendeförhållanden där egna lägenheter eller 

egna rum uppskattades eftersom det fanns utrymme för ett privat liv.  De äldre kunde uppleva 

en hemlik miljö, prata ostört med sina närstående och möjlighet för kaffekokning fanns. 

Samtidigt upplevde en del äldre känslan av ensamhet i sina lägenheter om de inte själva 

kunde gå till de gemensamma samlingslokalerna (a.a.). Delat boende upplevdes både positivt 

och negativt där trygghet att ha någon nära upplevdes positivt men samtidigt negativt när den 

äldre inte trivdes ihop med sin rumskamrat eller upplevde sin personliga sfär begränsad 

(Sainio & Hansebo, 2008). 

Den äldre upplevde det viktigt att kunna möblera sin lägenhet på boendet med egna möbler, 

tavlor och prydnadsföremål, som var betydelsefulla att ha runt omkring sig (Carlsson & 

Dahlberg, 2002; Lundh et al., 2000). Andersson et al. (2007) och Franklin et al. (2006) 

betonade hur fotografier på familjen och vänner gav för den äldre en känsla att vara en del i 

ett sammanhang. Bilderna från viktiga händelser i livet upplevdes som kära minnen. I 

Berglunds (2006) studie var 154 av 195 (79 %) av de äldre nöjda med levnadsförhållandena 

och miljön på boendet. 

Behovet av kontakt med andra människor upplevdes olika. En del äldre hade inte några behov 

av att möta nya människor, då besök av barn och barnbarn upplevdes vara viktigast. En del 

äldre saknade kontakter med andra, som de kunde diskutera och umgås med, inte minst då 

egna närstående hade dött eller inte kunde besöka dem (Wadensten, 2007). Carlsson och 

Dahlberg (2002) menade att den äldre personen upplevde möjligheterna till att skapa ny 

vänskap var begränsade, då många av de äldre hade svårigheter att föra samtal på grund av 
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nedsatt hörsel eller nedsatt syn. Wadensten (2010) lyfte fram i sin studie att det fanns en del 

äldre personer som hade fått nya vänner på boendet och upplevde därmed livet som 

meningsfullt. Sainio och Hansebo (2008) ansåg att en del äldre ville behålla socialt umgänge 

efter egna förutsättningar. De närståendes och vänners besök upplevdes som en länk med det 

gångna livet. 
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Tabell 2. Presentation av artiklar som ligger till grund för studiens resultat. 

Författare, år Titel Syfte Design, metod Delt-
agare 

Resultat Kvalitet 

Anderberg,P. 
Berglund,A-L. (2010) 

Elderly persons 
experiences of striving to 
receive care on their own 
terms in nursing homes 

Att få en djupare 
förståelse av äldre 
personers upplevelser 
av omvårdnad 

Kvalitativ 
Hermeneutisk-
Fenomenologisk 

n=15 Att de äldre ska få 
vård på egna villkor 
samt kunna behålla 
kontrollen över sitt 
eget liv. 

Hög 
20/25p 

Andersson,I. 
Pettersson,E. 
Sidenvall,B. (2007) 

Daily life after moving 
into a care home – 
experience from older 
people, relatives and 
contact persons 

Syftet var att studera 
äldre personers 
upplevelser av det 
dagliga livet på ett 
äldreboende 

Kvalitativ  
Deskriptiv studie 

n=13 Att behovet av att 
samtala var de äldres 
viktigaste aktivitet 

Hög 
23/25p 

Andersson,I. 
Pettersson,E. 
Sidenvall,B. (2009) 

Participation at care home 
admission 

Syftet var att studera 
äldre personers 
anledningar till att 
flytta samt deras 
upplevelse av 
delaktighet i beslutet 

Kvalitativ n=13 Att osäkerhet och 
fysisk funktions-
nedsättning var 
största anledningen 
till flytt. 
Informationen var 
otillräcklig och alla 
fick inte delta i 
beslutet. 

Hög 
24/25p 

Andersson,M. 
Hallberg,I. 
Edberg,A-K (2007) 

Old people receiving 
municipal care, their 
experiences of what 
constitutes of good life in 
the last phase of life. 

Att undersöka vilka 
aspekter som 
skapade ett gott liv i 
livet slutskede 

Kvalitativ n=17 Bevara värdighet, 
njuta av små ting, 
känna sig hemma, 
Att vara beroende av 
andra och försöka att 
anpassa sig. 

Hög 
21/25p 
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Berglund, A-L. (2006) Satisfaction with caring 
and living conditions in 
nursing homes: Views of 
elderly persons, next of 
kin and staff members 

Syftet var att 
beskriva hur nöjda de 
äldre var med 
omvårdnaden och 
levnadsförhållandena 
på ett äldreboende 

Kvantitativ n=195 Huvudresultatet 
visar olika aspekter 
av förnöjsamhet när 
det gäller hälsa, 
inflytande och 
meningsfull 
sysselsättning 

Hög 
23/29p 

Carlsson,L. Dahlberg, 
K. (2002) 

Ha en bra dag- att vara 
boende på servicehus 

Att studera de äldres 
egna, levda 
erfarenheter av att 
vara äldre och bo på 
servicehus 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

n=6 Att bli 
hjälpberoende, att 
acceptera nödvändig 
förändring, behovet 
att vara någon, 
behov av gemenskap 

Hög 
21/25p 

Dwyer,L.Nordenfelt,L 
& Ternestedt, 
BM.(2008) 

Three Nursing home 
residents speak about 
meaning at the end of life 

Att få en djupare 
förståelse för hur tre 
äldre damer ser en 
mening med livet på 
ett äldreboende 

Kvalitativ  
Hermeneutisk 

n=3 Ha en känsla av 
fysisk och kognitiv 
förmåga, att känna 
sig behövd och del 
av något 

Hög 
20/25p 

Franklin,L-L. 
Ternestedt, B-M.& 
Nordenfelt, L. (2006) 

Views of dignity of 
elderly nursing home 
residents 

Syftet var att utforska 
om de äldre upplevde 
värdighet i livet 
slutskede 

Kvalitativ  
Hermeneutisk 

n=12 Betydelsen av 
förståelse för 
värdighet för den 
äldre var viktig. 

Hög 
22/25p 

Hellström,U. 
Sarvimäki,A (2007) 

Experience of self-
determination by older 
persons living in sheltered 
housing. 

Syftet var att 
beskriva hur de äldre 
upplevde 
självbestämmande 
och om de 
respekterades som 
egna individer 
 
 
 

Kvalitativ n=11 Visar negativa 
upplevelser av de 
äldres 
självbestämmande 
och känsla av 
respekt  

Hög 
24/25p 
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Lundh,U. Sandberg,J. 
Nolan,M. (2000) 

I dont have any other 
choice: spouses 
experiences of placing a 
partner in a care home for 
older people in Sweden. 

Syftet var att se vilka 
upplevelser 
maka/make hade av 
att placera sin partner 
på äldreboende 

Kvalitativ Semi-
strukturerade 
intervjuer 

n=14 Resultatet visar på 
brist på planering av 
den äldres flytt till 
boende och 
upplevelsen av 
personalens 
dominans. 

Hög 
22/25p 

Sainio, J 
Hansebo,G.(2008)  

Att flytta till sjukhem- en 
ny fas i livet 

Syftet var att tolka 
innebörden av att 
flytta till ett sjukhem 
som det upplevs av 
boende 

Kvalitativ 
Hermeneutisk – 
Fenomenologisk 
intervjustudie 

n=8 Viktigt att personal 
har kunskap och 
förståelse för den 
äldre personen i 
samband med flytt 

Hög 
22/25p 

Svidén,G. Wikström,B-
M. Hjortsjö-Norberg,M. 
(2002) 

Elderly persons reflections 
on relocating to living at 
sheltered housing 

Syftet var att 
analysera på vilka 
sätt individer beskrev 
sina upplevelser av 
att flytta till och leva 
på ett äldreboende. 

Kvalitativ Semi- 
strukturerade 
intervjuer 

n=59 De äldre behöver 
hjälp och stöd för att 
kunna behålla och 
utveckla olika 
aspekter för psykiskt 
välbefinnande. 

Medel 
18/25p 

Wadensten,B(2005) The content of morning 
time conversations 
between nursing home 
staff and residents 

Syftet var att 
undersöka vad de 
äldre och personalen 
samtalade om  

Kvalitativ 
Deskriptiv 

n=18 Mest typiska var att 
personalen tog 
initiativ till samtalet 
som handlade mest 
om hälsa samt vikten 
av att tänka på hur 
man inleder eller styr 
samtalet. 

Hög 
21/25p 
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Wadensten,B. (2010) Changes in nursing home 
residents during an 
innovation based on the 
theory of 
gerotranscendence 

Att undersöka hur de 
boende påverkades 
när en intervention 
baserad teorin om 
gerotranscendence 
infördes på boendet 

Kvalitativ  
Explorativ 

n=6 Personalen fick 
verktyg för att kunna 
hjälpa de äldre att 
prata om mer privata 
angelägenheter och 
om det tidigare levda 
livet. 

Hög 
20/25p 

Wadensten,B.(2007) Life situation and daily 
life in a nursing home as 
described by nursing 
home residents in Sweden. 

Att undersöka hur de 
boende upplevde sin 
livssituation på 
äldreboendet samt i 
deras tidigare liv 

Kvalitativ 
Explorativ 

n=16 De äldre som var 
nöjda med sitt 
tidigare levda liv var 
också mer nöjda med 
livet på boendet. 

Hög 
24/25 

Westin,L. 
Danielsson,E. (2007) 

Encounters in Swedish 
nursing home: a 
hermeneutic study of 
residents experiences 

Att belysa och tolka 
de äldres upplevelser 
av mötet med 
sjuksköterskan 

Kvalitativ 
Hermeneutisk 
studie 

n=12 Att personalen ser 
vikten av att den 
äldres behov att få 
vara någon och vara 
del av något. 

Hög 
21/25p 

Östlund,B. (2009) Watching television in 
later life: a deeper 
understanding of TV 
viewing in the homes of 
old people and in geriatric 
care contexts 

Syftet var att belysa 
vikten av att 
reflektera över de 
äldres TV-vanor som 
de har med sig när de 
flyttar till ett boende 

Kvalitativ  n=20 Att tv-tittandet har 
en stor betydelse för 
den äldres aktivitet, 
strukturerar dagen 
och ger känsla av 
delaktighet I 
samhället. 

Hög 
22/25p 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de äldres upplevelser i samband med 

förändrad boendesituation. Resultatet visade att en flytt till särskilt boende var en stor 

omställning för den äldre. Flera studier visade den äldres sorg över att lämna sitt hem och sitt 

tidigare liv. Flytten blev påtvingad då den äldres fysiska funktionsförmåga begränsades och 

beroende av andras hjälp var ett faktum. En delaktighet i beslutstagandet inför flytten och tid 

för förberedelse upplevde de äldre positivt och gav bättre förutsättningar till anpassning. En 

del äldre upplevde det viktigt att kunna möblera med egna möbler men viktigast upplevdes 

egna fotografier, som hjälpte de äldre att minnas. Flera äldre upplevde svårigheter att knyta 

nya kontakter med andra boende då många hade funktionsnedsättningar i form av nedsatt 

hörsel eller syn. Det visade sig vara ett stort behov bland de äldre att få samtala med 

personalen. Samtalen skulle inte bara handla om sjukdomar utan snarare om den äldres egen 

livshistoria, händelser i bygden och samhället. De äldre upplevde sig inte ha så stort behov av 

gemensamma aktiviteter men uppskattade besök av närstående. Vidare upplevde de äldre 

trygghet i vetskapen om att de kunde få hjälp av personalen men en del upplevde otrygghet då 

de fick vänta länge på hjälp.  

Resultatdiskussion 

De äldre personerna upplever åldrandet som en tid då de förlorar kontrollen över sin egen 

funktionsförmåga och sin förmåga att vara självständig. Att åldras är en process under en 

längre tid då den äldre upplever begränsningar i vardagslivet som resulterar i ett 

hjälpberoende. Så småningom blir hemsituationen ohållbar och beslutstagande inför en flytt 

till särskilt boende är oundvikligt. Studierna av Carlsson och Dahlberg (2002) och Svidén et 

al. (2002) belyser också flyttens orsaker. Uppsatsförfattarna anser att en flytt till SÄBO sker i 

ett allt för sent skede, eftersom de äldre personernas förutsättningar för social samvaro är 

begränsade. Begränsningar som synnedsättning eller försämrad hörsel gör det svårt att knyta 

nya kontakter med andra boende. Efter Ädelreformen 1992 ändrades förutsättningarna för 

äldreomsorgen så att de äldre förväntas bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt, 

något som gör att den äldres egna önskemål inte alltid blir uppfyllda (Rundgren & Dehlin, 

2004). Uppsatsförfattarna anser att samhällets styrning på äldreomsorgen gör att de äldre inte 

kan flytta till ett särskilt boende när de själva önskar det. Det styrs idag utifrån 
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omsorgsbehovets omfattning. Den trygghet och gemenskap, som de äldre skulle kunna 

uppleva i ett särskilt boende uteblir. 

Flertalet äldre personer upplevde att de inte hade delaktighet i beslutstagandet inför flytten. 

De äldre upplevde det negativt när beslutet togs för snabbt och utan den äldres medverkan. De 

bästa förutsättningarna för en lyckad inflyttning upplevdes när den äldre personen fick 

tillräckligt med information om valmöjligheter, tid för reflektion och förberedelse samt 

möjlighet att besöka boendet i förväg (Andersson et al, 2009; Hellström & Sarvimäki, 2007; 

Berglund, 2006; Sainio & Hansebo, 2008). Varje individ har rätt till självbestämmande och 

detta gäller även de äldre, under förutsättningen att de är kapabla att ta egna beslut och inte 

lider av någon nedsatt kognitiv förmåga.  

När de äldre flyttade från det egna hemmet till SÄBO upplevdes det som en övergång från 

självständighet och autonomi till ett tillstånd av beroende av andras hjälpinsatser (Anderberg 

& Berglund, 2010). Uppsatsförfattarna ansåg att flytten till SÄBO var en process bestående av 

flera transitioner som pågick parallellt med varandra. En transition kunde handla om den äldre 

som tidigare varit frisk till att inte längre känna igen sin egen kropp. Detta upplevdes som en 

stor livsförändring och en stor sorg. Övergången var också ett miljöombyte, att definitivt 

lämna sitt egna hem och det liv som han/hon levt upplevdes av flertalet äldre som en stor 

påfrestning. Ovissheten inför framtiden och ett liv med ett beroende av andra människor 

upplevdes oroande och svårt, vilket även stöds av Sviden et al. (2002) studie. 

Upplevelsen av första mötet med personal var viktigt för den äldre. Att bli bemött med 

förståelse och respekt för de olika känslor den äldre kunde uppleva, i samband med den 

förändrade livssituationen (Sviden et al., 2002). Vid varje vårdrelation har första mötet en stor 

betydelse för utvecklingen av relationen. Ett varmt välkomnande av professionen kan vara 

nyckeln till en bra vårdrelation som blir en del av den äldres nya vardag.   

De äldres behov av samtal var det mest väsentliga fyndet i denna litteraturstudie. I denna 

studie framkom det ett behov av att få summera sitt liv som en sorts självbiografi och att 

samtala om betydelsefulla händelser/möten i deras liv. De äldre efterfrågade tid till samtal och 

möjlighet till reflektioner med personalen. Önskemålen av samtalsämnen handlade om det 

egna levda livet så som barndom, skolgång, yrkesliv och gemensamma bekanta i bygden. De 

äldre kunde uppleva stunder av livsglädje i samband med samtalen, då de inte ständigt blev 

påminda om vardagens bekymmer.  Flertalet äldre upplevde att det saknades utrymme för 

samtal eftersom personalen ofta upplevdes vara upptagna. Att samtala var den viktigaste 



 

24 
 

aktiviteten för de äldre, alla hade inte stora förväntningar på andra typer av aktiviteter. De 

äldres behov av samtal framgick tydligt i Andersson et al., (2007), Dwyer et al., (2008), 

Franklin et al., (2006), Hellström & Sarvimäkis (2007), Sainio & Hansebos (2008), 

Wadenstens (2007) och Wadestens (2010) studie.  

Behovet av att bli sedd och respekterad som en individ samt få uppleva ett värde även på äldre 

dagar framkom tydligt i denna studie. Ett gott bemötande och respekt för den äldres integritet 

gav positiva upplevelser för den äldre. Delaktighet i en gemenskap skapar känslor av 

välbefinnande som kan upplevas som meningsfullt. Detta styrks även av Socialtjänstlagen 

(SFS 2001: 453). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) ska omvårdnaden ges med 

respekt oberoende av den äldres funktionsnedsättningar och sjuksköterskan ska ha ett etiskt 

förhållningssätt som visar respekt för den äldres integritet och värdighet. 

De äldre kunde uppleva känslan av trygghet olika. En del äldre beskrev känslan av trygghet 

när de var medvetna om att det fanns personal i närheten som var dem behjälpliga. Andra 

äldre beskrev känslan av otrygghet när de upplevde lång väntan på att få hjälp. Detta lyfte 

även Carlsson och Dahlberg (2002) fram i sin studie. Den äldre generationens livserfarenheter 

hade gett de äldre en ödmjuk inställning och de var inte vana att be om hjälp. De äldre 

upplevde omgivningens behov vara större än deras egna behov (Carlsson & Dahlberg, 2002; 

Svidèn et al. 2002). 

Känslan av att bli respekterad som en person med egen livshistoria och egna önskemål gav en 

upplevelse av att ha ett värde som människa (Westin & Danielsson, 2007). Att förstå den 

äldres livshistoria och hur hon/han har levt, hjälper vårdpersonalen att ge individuellt 

anpassad omvårdnad. Enligt Hellström och Sarvimäki (2007) kunde känslan av att inte bli 

respekterad av personalen, göra att den äldre blev deprimerad. Flera äldre uttryckte sig ha 

känslan att vara förbrukade och att de inte kände sig ha något värde i samhället längre. 

Upplevelsen av att vara behövd påverkade den äldre personens självkänsla.  

Miljön på boendet och framförallt det egna rummet hade betydelse för den äldre. Det kunde 

aldrig bli som det egna hemmet men känslan av att ha något eget, ökades när de äldre fick 

möjlighet att möblera sitt eget rum med personliga tillhörigheter. Fotografier var kära för de 

äldre och hjälpte dem att minnas sina tidigare liv (Carlsson & Dahlberg, 2002; Lundh et al., 

2000; Andersson et al., 2007; Franklin et al.2006).  
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För professionen är det viktigt att ha förståelse för att det nya boendet aldrig kan bli som det 

egna hemmet var för den äldre. Däremot accepterar de äldre en annan typ av boende då de 

inser att de inte längre klarar av att bo kvar i det egna hemmet.  På varje boende finns egna 

rutiner, normer och värderingar som den äldre förväntas anpassa sig till.  Personalen har 

skapat rutinerna som inte alltid är utifrån de äldres behov eller önskemål. Därför efterlyser 

uppsatsförfattarna flexibilitet och individuellt anpassad omvårdnad.  

Metoddiskussion 

Detta examensarbete genomfördes som en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar söktes i 

databaserna CINAHL och SCOPUS. Antalet databaser blev få eftersom de flesta 

vetenskapliga artiklar via andra databaser kunde fås via CINAHL, därför användes olika 

sökord i de två databaserna. Författarna till föreliggande studie är medvetna om att 

kunskaperna avseende det engelska språket kan ha medfört begränsningar i tolkningar men 

har försökt till bästa förmåga återge de olika studiernas resultat sanningsenligt.  

Vid inledning av denna studie var tanken att inkludera artiklar från Norden men under 

artikelsökning upptäcktes att det fanns tillräckliga vetenskapliga artiklar om svenska 

förhållanden. Därmed inkluderades endast vetenskapliga artiklar som beskrev förhållandena i 

Sverige, dock anses det inte möjligt att generalisera resultatet av denna litteraturstudie 

eftersom antalet deltagare i de valda kvalitativa studierna var få. De vetenskapliga artiklar 

som berörde äldre med demenssjukdom exkluderades eftersom denna grupp inte ansågs vara 

relevant för studiens syfte. Samhällets styrning i äldreomsorgen i Sverige, ansågs vara en 

anledning till att deltagarna i de vetenskapliga artiklarna var betydligt äldre än 65 år.   

Slutsats 

Att flytta till ett boende är en stor omställning för den äldre personen. Det är viktigt att förstå 

den sorg den äldre kan uppleva när de inte längre klarar av att bo kvar hemma. Den äldre 

lämnar inte bara sitt hem utan även en del av sitt liv och blir i en beroenderelation till andra. 

En väl förberedd flytt med individuellt anpassad information och möjlighet till 

medbestämmande och deltagande i det slutliga beslutet att flytta till ett särskilt boende ger 

goda förutsättningar för att lättare anpassa sig till den nya livssituationen.  De äldre förväntar 

sig att bli bemötta med respekt och bli sedda som unika individer med olika behov. Vidare 

önskar de äldre möjligheter att få samtala med personal utifrån sina egna förutsättningar. 

Behoven av aktiviteter minskar med åldern och tid för att minnas och summera sitt liv var 

viktigt för de äldre. 
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Sjuksköterskan har en nyckelroll i omvårdnaden och bemötandet när den äldre personen 

flyttar in till det särskilda boendet. Att se hela människan och dennes livshistoria samt ha 

förståelse för flyttens innebörd är betydelsefullt. Att den äldre personen kan behålla sin 

värdighet och sin självkänsla trots att han/hon blir beroende av andra och förlorar sin 

självständighet är en utmaning för sjuksköterskan. Om den äldre blir bemött med respekt för 

den unika personen hon/han är och personalen ser till dennes önskemål, kan det underlätta 

anpassningen till det nya boendet. 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning som växte fram under arbetets gång är genomförandet av en 

intervjustudie med kvalitativ ansats. Intervjun skulle bestå av frågor riktat till äldre med stora 

behov av omvårdnad och omsorg. Förslag på frågeställningar kan vara; Hur upplever de äldre 

som bor kvar i det egna hemmet, med stort omsorgsbehov, sin livssituation? Känner de att de 

har ett värdigt liv? Är valet att bo kvar hemma deras eget val? En av anledningarna till att 

frågorna har vuxit fram är samhällets styrning av äldreomsorgen. De äldre förväntas bo kvar 

längre i det egna hemmet och deras valmöjligheter är begränsade.  
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Bilaga 1.Granskningsmall för studier med kvantitativ ansats 

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bathsevani (2006) och 
Forsberg och Wengström (2008). 
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Bilaga 2.Granskningsmall för studier med kvalitativ ansats. 

Högskolan Dalarna modifierade version av Willman, Stoltz och  Bathsevani (2006) och 
Forsberg och Wengström (2008). 

 

 


