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Abstrakt 
Med ökad ålder ökar risken att drabbas av fysiska och psykiska 
försämringar. Statistik visar att den äldre befolkningen kommer 
att öka. Detta ställer krav på äldreomsorgens personal för att 
tillgodo se den äldres behov. Syftet med denna litteraturstudie 
var att beskriva den äldre personens upplevelse av att flytta till 
särskilt boende. Studien är baserad på 10 internationellt publi-
cerade vetenskapliga artiklar som analyserats med kvalitativ 
manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategori-
er: Osäkerhet, sorg och otrygghet i den nya tillvaron, trygghet 
och inte behöva vara ensam, vara beroende och ge upp en del 
av sin självständighet, acceptera och anpassa sig till den nya si-
tuationen.  

 

                       Nyckelord: äldre personer, upplevelser, kvalitativ inne-
hållsanalys, flytta, särskilt boende, osäkerhet, trygghet, 
anpassning. 
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Antalet äldre över 80 år ökar över hela världen, så även i Sverige (Persson et al., 2001). 

Enligt Socialstyrelsen (2004) beräknas nästan var femte svensk vara ålderspensionär år 

2030. Denna ökning styrs av 40-talistgenerationens åldrande. Enligt Lagergren et al. 

(2004) så är den ungefärliga procentsatsen av ålderspensionärerna över 80 år och äldre 

22 procent. Detta kan jämföras med år 2025 då denna siffra förväntas att öka till 32 

procent (Lagergren et al., 2004). Detta får stora konsekvenser i samhället eftersom ef-

terfrågan av vård och omsorg kommer att öka i samma takt. Målen för äldrepolitiken är 

bland annat att äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg. Detta innebär att de äldre 

ska så långt det är möjligt och om de själva önskar bo kvar hemma med stöd och hjälp 

från samhället. Om vårdbehoven är stora och den äldre inte känner sig trygg ska denne 

kunna flytta till en särskild boendeform där vård och omsorg ska passa alla (Socialsty-

relsen, 2004). 

 

Äldreomsorgen i Sverige genomgick stora förändringar under 1990-talet. 1992 godtog 

regeringen den så kallade Ädelreformen och detta medförde att kommunerna övertog 

det ekonomiska ansvaret och organiseringen för vården av den äldre befolkningen. 

Kommunerna fick arbetsgivaransvaret för sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom 

vården, medan läkare fortfarande ingick i landstinget (Henriksen & Rosenqvist, 2003; 

Lagergren, 2002). I Socialtjänstlagen (2001:453) regleras kommunernas skyldigheter 

att ge service, hjälp och omvårdnad till de äldre. Äldre människor ska få möjlighet att 

bo kvar i sina hem så länge som möjligt (Henriksen & Rosenqvist, 2003; Lagergren, 

2002). Detta är möjligt genom att den äldre kan bli beviljad hemtjänst som erbjuder 

service som att få hjälp med inköp, ärenden på post och bank, iordningställande av mål-

tider eller distribution av färdiglagad mat. Hemtjänst bistår även den personliga om-

vårdnaden. Med detta menas de insatser som behövs för att tillfredsställa fysiska, psy-

kiska och sociala behov. Exempelvis hjälp med intim hygien, förflyttningar, hjälp med 

att äta och dricka. Även insatser som ska bryta isolering och skapa trygghet för den äld-

re erhålls av hemtjänsten (Lagergren, 2002). Många äldre får hjälp av nära anhöriga, 

familjemedlemmar eller vänner. Vidare har kommunerna ansvar över att det finns sär-

skilda boendeformer med omvårdnad till de äldre som har behov av särskilt stöd. Till 

särskilda boendeformer räknas servicehus, äldreboende, gruppboende för dementa och 

sjukhem (Hellström & Hallberg, 2001).  
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Den kronologiska åldern har inget att göra med den äldre personens upplevelse av att 

känna sig gammal, även om de flesta i hög ålder drabbas av åldersrelaterade föränd-

ringar. Förändringar av hälsan likaså att den fysiska förmågan förändras är den största 

orsaken till att personer med hög ålder känner sig gamla. Fysiska förmågan förändras 

med svårigheter att gå och röra sig, ofta i kombination med yrsel, balanssvårigheter och 

en frånvaro av tidigare styrka och energi (Nilsson, Sarvimäki & Ekman, 2000). Risken 

att drabbas av handikapp eller sjukdomar ökar med stigande ålder. Även om många be-

varar sin hälsa i hög ålder så är åldrandet en biologisk, psykologisk och social process 

utan fasta gränser och där variationerna är stora.  Äldre personer kräver en mer speciell 

omvårdnad än den yngre folkgruppen. Denna speciella omvårdnad är beroende på att 

äldre oftare är multisjuka, har kroniska sjukdomar eller speciella sjukdomar härrörande 

åldern (Persson et al., 2001). Lagergren et al. (2004) studie visade att personer med rö-

relseinskränkningar hade större möjlighet att med hjälp av hemtjänst senarelägga en 

eventuell flytt än personer som drabbats av kognitiva förändringar. De äldre som hade 

kognitiva förändringar var den dominerande gruppen på de särskilda boendena (Lager-

gren et al, 2004; Socialstyrelsen, 2005). Enligt Nilsson et al. (2000) gav förändringar av 

den fysiska förmågan också känslor av ängslan, oro och vanmakt över att livet begrän-

sades. Det fanns en ängslan och oro inför framtiden, för att bli sjuk och behöva vård på 

en institution. Trots allt hade den åldrande människan fortfarande ett hopp om tillfrisk-

nande och att deras liv skulle fortsätta som tidigare.  

 

Enligt Johnson (2001) flyttade äldre personer oftast på grund av förändringar i deras 

levnadsförhållanden eller förändrande omständigheter i livet. Detta kan vara förlust av 

maka/make, avsaknad av anhöriga, stora vårdbehov eller att inte hemsjukvården är till-

gänglig. Att flytta kunde också komma ifråga när den åldrande människan fick det svårt 

att klara sig hemma på grund av sviktande funktionell eller kognitiv förmåga eller blev 

drabbad av kroniska sjukdomar.   

 

Enligt Castle (2001) var flytten från eget hem till ett särskilt boende den mest stressan-

de flytten. Det finns inget tvivel på att ett stort antal av de äldre kommer att ställas inför 

faktum att flytta till ett särskilt boende. Av den orsaken är det viktigt att forskare stude-

rar den fysiska, kognitiva och emotionella effekten en flytt har på den äldre människan 

(Rehfeldt, Steel & Dixon, 2000). Den vetenskapliga kunskap som finns inom detta om-
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råde om äldre personers upplevelse av att flytta till särskilt boende är ringa (Castle, 

2001).   

 

Centrala begrepp som används i denna studie är äldre och flytta. Flytta eller förflyttning 

kan definieras med att flytta från ett levnadsförhållande till ett annat på grund av olika 

skäl.  Äldre personer kan uppleva olika perspektiv av förflyttning som att flytta från en 

institution till en annan, en förflyttning från ett rum från ett annat eller från en avdel-

ning till en annan. Det kan också vara att flytta från den egna bostaden till en annan el-

ler till en institution (Castle, 2000). När en person är äldre menas den kronologiska ål-

dern. Gränsen för när en person är äldre har varierat genom tiderna och styrs av att livs-

längden ökat (Nilsson et al., 2000). Socialstyrelsen (2004) använder sig av ”yngre äld-

re” (65-79 år) och ”äldre äldre” (80 år och äldre). I denna litteraturstudie avses en flytt 

med att flytta från eget boende till en institution eller från en institution till en annan. 

Begreppet särskilt boende kommer att användas som synonym till servicehus, äldrebo-

ende och sjukhem. 

 

Ovanstående litteraturgenomgång visar att den äldre människan lever längre. Detta 

medför att risken att drabbas av kognitiva eller funktionella sjukdomar ökar och gör det 

svårare att klara sina basala behov. Enligt Hellström och Hallberg (2001) bidrar multi-

sjukdomar och ålderdom till en ökad sårbarhet hos den äldre. Många av de äldre ställs 

inför beslutet att välja mellan att få stöd i hemmet eller att flytta till någon form av bo-

ende för att få den hjälp de behöver. De som flyttar har oftast drabbats av stora föränd-

ringar och omständigheter i tillvaron som påverkat beslutet (Johnson, 2001). Enligt 

Henriksen och Rosenqvist (2003) kommer framtidens äldre att inneha mer kunskap och 

utbildning och kommer därför att vilja ha större inflytande på sin egen hälso- och sjuk-

vård. Denna utveckling ställer krav på äldreomsorgens personal att kunna planera och 

ge bästa omvårdnaden till den äldre individen. Det är därför av betydelse att de som är 

ansvariga över den äldres omvårdnad har en stor förståelse för hur den äldre människan 

upplever att flytta till ett särskilt boende. Mot denna bakgrund var syftet med denna lit-

teraturstudie att beskriva den äldre personens upplevelse av att flytta till särskilt boen-

de. 

 
Metod 
Litteratursökning: 
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Denna studie är en litteraturstudie som omfattas av 10 internationellt publicerade veten-

skapliga artiklar. Artiklarna söktes via bibliografiska referensdatabaserna Medline, Ci-

nahl, Academic Search, Psychinfo samt manuell sökning i vetenskapliga tidskrifter och 

i de vetenskapliga artiklarnas referenslistor. Följande sökord användes: experience, 

resident, relocation, move, elderly, elderly home, elderly care, nursing home, geriatric 

nursing. Sökorden kombinerades på olika vis i sökningarna.  

Studier som handlade om äldre människor som lider av demenssjukdom valdes bort då 

de inte själva helt kan uttrycka sina upplevelser. Sökningarna begränsades även till år 

1995-2005 på grund av att litteraturstudien skulle vara så aktuell som möjligt. Urvalet 

av artiklar genomfördes genom att först läsa titel och abstrakt, om detta var relevant ut-

ifrån syftet skrevs artikeln ut om den fanns i fulltext övriga beställdes från sociomedi-

cinska biblioteket. 

 

Litteratursökningen resulterade i 10 vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet och 

var publicerade i internationella tidskrifter. Dessa artiklar har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalysmetod utifrån en manifest ansats. Artiklarna presenteras i tabell 1 och 

kvalitetsgranskades enligt Willman och Stoltz (2002). Studiernas kvalitet har bedömts 

utifrån problemformulering, urval, metod, giltighet, kommunicerbarhet och huvudfynd 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 122-123). Artiklarna har bedömts vara av kvalitet medel på 

grund av att det finns varierande brister. Dessa brister består till exempel av att tillvä-

gagångssättet inte blivit beskrivet tydligt eller att validiteten ej är diskuterad. 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod där kvalitativ data analyseras steg för steg (Bur-

nad, 1991). Metoden innebär att verbal, visuell eller nedskriven data granskas systema-

tiskt och objektivt för att beskriva ett valt fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Det be-

rättande och kvalitativa datamaterialet analyseras för att få fram tema eller mönster (Po-

lit & Hungler, 1999, s. 251). Slutsatsen blir välgrundad och gällande. Målet är att ut-

vinna kunskap och en djupare förståelse av fenomen. Denna analysmetod är lämplig för 

forskning inom sjuksköterskans område eftersom den fokuserar på upplevelser (Dow-

ne-Wamboldt, 1992). Innehållsanalysen kan ha två olika ansatser, manifest eller latent. 

Manifest innehållsanalys arbetar med textmaterialet och dess innehåll och beskriver de 

synliga, uppenbara komponenterna. Latent ansats arbetar med vad textmaterialet hand-

lar om och forskaren gör en tolkning av det som ligger under orden. I både manifest och 
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latent innehållsanalys gör forskaren en tolkning men hur djup tolkning beror på ansat-

sen (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Denna kvalitativa innehållsanalys har inspirerats av Burnard (1991). Analysen inleddes 

med läsning av de aktuella artiklarna flertalet gånger för att få en fördjupad förståelse 

av materialet. Sedan markerades textenheter som svarade mot syftet, totalt 205 texten-

heter. Textenheterna skrevs ner på dator och markerades med artikeln och sidnummer. 

Sedan översattes textenheterna ordagrant och därefter kondenserades textenheterna till 

meningsbärande enheter som beskrev kärnan och motsvarade syftet. De kondenseringar 

som hade samma innehåll sammanfördes för att få färre och bredare kategorier. I den 

första kategoriseringen bildades 123 kategorier och därefter 78, 38, 19, 11 och slutligen 

4 kategorier. Dessa slutkategorier är varandra uteslutande. Under arbetets gång har 

textenheterna och kondenseringarna kontrollerats mot originaltexten för att enligt Bur-

nard (1991) säkerställa att kärnan i innehållet inte har ändrats eller tappat betydelsen.  

Granskning av materialet har skett genom seminarium med oberoende personer och av 

handledare. 

 

Tabell 1 Artiklar som ingår i analysen (n=10) 
 
Författare, 
År 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Armer 
 (1996) 

Kvalitativ 34 äldre per-
soner 

Observation och 
semistrukturerade 
intervju, med 4 
och 8 månaders in-
tervall efter flyt-
ten. Analyserad 
med hjälp av kva-
litativ innehålls-
analys.  
 

Vårdpersonal kan 
göra anpassningen 
lättare genom att 
öka förståelsen av 
de faktorer som 
påverkar flytten.  

 
 
Medel 
 

Carlsson & 
Dahlberg 
(2002) 
    
 

Kvalitativ 
 

3 män och 3 
kvinnor 
 

Intervjuer.   
Analyserad med 
kvalitativ inne-
hållsanalys   
 

Fyra teman upp-
kom: Att behöva 
hjälp, att acceptera 
nödvändig föränd-
ring, behovet av 
att vara någon i 
det nya boendet 
och behovet av 
gemenskap. 
 

 
 
Medel 



    

Författare, 
År 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Hammer 
(1999) 
 

Kvalitativ 
 
 

10 st 
 

Intervju under tre 
tillfällen.  
Analyserad enligt 
Giorgis (1985) fe-
nomenologiska 
metod  
 
 

Äldre som kände 
sig hemma hade 
en stark känsla av 
tillfredställelse 
med deras liv. De 
upplevde trygghet 
och självständig-
het. De äldre som 
inte kände sig 
hemma kände sig 
ängsliga, arga och 
hade en önskan 
om att vara någon 
annanstans. 
 

 
 
Medel 

Iwasiw, Gol-
denberg, Bol, 
& MacMaster 
(2003) 
 

Kvalitativ 
 

5 män och 1 
kvinna och 3 
anhöriga, to-
talt 9 deltaga-
re 

Narrativ, semi-
strukturerade in-
tervjuer.  
Innehållsanalys  

6 tema uppstod: 
beslutsfattandet 
associerat till att 
flytta in. 
Passa in. 
Upprätthålla tidi-
gare relationer och 
etablera nya. 
Emotionella reak-
tioner. 
Reflektera över si-
tuationen. 
Upprätthålla iden-
titeten. 
 

 
 
Medel 

Lee 
(1999) 
 

Kvalitativ 
 
 

4 män och 6 
kvinnor. 
 

 Intervjuer. 
Analyserad med 
latent och manifest 
innehållsanalys.  
 

Den kulturella be-
tydelsen har en vä-
sentlig del i hur 
den äldre upplever 
och anpassar sig 
till ett nytt boende.  
Enligt Lee hade de 
kinesiska äldre lät-
tare att vara öppen 
och acceptera sin 
nya livssituation 
på grund av sina 
värden som ba-
lans, harmoni och 
kollektivism. Des-
sa värden visade 
sig även att be-
gränsa den äldre 
att utveckla rela-
tion med andra 
vårdtagare och 
personal. 
 

 
 
Medel 



    

Författare, 
År 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Nay 
(1995) 
 

Kvalitativ 
 

17 sjukskö-
terskor, 19 
äldre personer 
 

Djupintervjuer 
analyserades med 
kvalitativt latent 
innehållsanalys.  
 

4 teman uppstod;  
Det fanns inget 
val, 
Allting försvann. 
Ett svagare jag. 
Slutet på livet. 
 

 
 
Medel 

Reed, & Mor-
gan 
 (1999) 
 

Kvalitativ  
 
 

20 äldre per-
soner, 17 an-
höriga och 29 
st personal 

Semistrukturerade 
intervjuer 
 

De äldre hade ej 
erbjudits möjlighet 
att diskutera den 
förestående flytt 
med sjuksköterska 
och de äldre intog 
oftast en behärs-
kad attityd.  
Vårdpersonalen 
visste inte vem 
som skulle inleda 
diskussionen om 
flytten. 

 
 
Medel 
 
 

 
Rossen & 
Knafl  
(2003) 
 

 
Kvalitativ   

 
31 kvinnor 
mellan 61-91 
år. 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer analyse-
rad med hjälp av 
NUDIST4, (data-
program för analys 
av kvalitativ data). 
 

 
Författarna fann 3 
former av transi-
ton till det nya bo-
endet och flytten; 
full, delvis och 
minimal integra-
tion 
 

 
 
Medel 
 

Sviden, Wik-
ström & Hjort-
ström 
(2002) 
 

Kvalitativ 
 

41 kvinnor 
och 18 män 
 

Semistrukturerad 
intervju.  
Analyserad genom 
fenomenologisk 
ansats  
 
 

Att flytta till ett 
särskilt boende in-
nebar för majoritet 
av deltagarna att 
deras självbild bli-
vit förändrad, från 
att varit oberoende 
och självständiga 
till att vara bero-
ende och uppfatta 
sig själv och deras 
omvårdnad som en 
börda. Efter att de 
bott på särskilt bo-
ende kände de 
flesta av deltagar-
na nöjda med den 
somatiska vård de 
fick.  
 

 
 
 
Medel 
 

Tracy & DeY-
oung 
 (2004) 
 
 

Kvalitativ 
 
 

28 personer 
mellan 74-95 
år 
 

Gruppintervjuer 
med 3-6 stycken i 
varje grupp. 
Analyserad enligt 
Van Manen´s me-
tod för en beskri-
vande, tolkande 
analys. 

Fem teman:  
En självmotive-
rande flytt.  
 Band till det före-
gångna.  
Självständighet 
mot beroende. 
Tillgivenhet. 
Anpassning.   

 
 
Medel 
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Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i tabell 2. Kategorierna svarade 

mot syftet som var äldre personers upplevelse av att flytta till särskilt boende. Dessa ka-

tegorier presenteras i löpande text och åskådliggörs med hjälp av citat från de artiklar 

som använts i analysen. 

 

Tabell 2 översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier  
 

Osäkerhet, sorg och otrygghet i den nya tillvaron 

Trygghet och inte behöva vara ensam 

Vara beroende och ge upp en del av sin självständighet 

Acceptera och anpassa sig till den nya miljön 

 

Osäkerhet, sorg och otrygghet i den nya tillvaron 
Äldre upplevde osäkerhet när de hade flyttat till ett boende. Osäkerheten uppstod av att 

äldre inte visste hur de skulle handskas och klara av kraven i den nya tillvaron (Rossen 

& Knafl, 2003). Osäkerhet uppstod även att personal och andra boende var obekanta för 

dem (Carlsson & Dahlberg, 2002; Lee, 1999). I Rossen och Knafl (2003) studie fram-

kom det att deltagare var rädd för att säga fel namn till personal och att detta upplevdes 

som ett bekymmer att inte vara säker på personalens namn. Det visade sig att osäkerhe-

ten medverkade till att deltagare inte ville fråga personalen om olika regler och rutiner 

som gällde utan föredrog att lära sig det genom att observera och ta efter andra boendes 

beteende. De kände sig osäker på de dagliga rutinerna på boendet och den nya miljön. 

Det visade sig också att vårdtagare som var sjuka bidrog till otrygghet för de äldre och 

de var därför aktsamma för att bekanta sig med de andra. Detta på grund av att de äldre 

inte visste hur de uppfattades och visste vilka de andra vårdtagarna var (Lee, 1999). 

  

  I am so new here, you see, I even don’t know that dinner 
is served so early at 5:30 pm… it’s really difficult for me to 
talk to others, I don’t really know who they are and how 
they perceive me… they might not want to talk to me too. 
(Lee, 1999, s. 1123). 
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I tre studier framkom det att deltagare upplevde osäkerhet och otrygghet med persona-

len. Denna osäkerhet kom sig av att deltagare hade en rädsla för att störa och besvära 

personalen. En del äldre tyckte att personalen hade fullt upp med annat och därför kun-

de deltagare avstå från att fråga om hjälp. Deltagare upplevde även ängslan i persona-

lens samvaro och var rädd för att uttrycka sina önskemål och åsikter för dem av rädsla 

för att göra sig opopulär hos personalen (Carlsson & Dahlberg, 2002, Iwasiw, Golden-

burg, Bol & MacMaster, 2003; Svidén, Wikström & Hjortström-Norberg, 2002). Att 

behöva vänta på hjälp av personalen resulterade i att deltagare upplevde oro och 

otrygghet (Carlsson & Dahlberg, 2002).  

 
Det framkom ur fem av studierna att äldre upplevde sorg över att behöva lämna sina 

hem, familj, vänner, personliga tillhörigheter och det som var betydelsefullt (Lee, 1999; 

Nay, 1995; Reed & Morgan, 1999; Svidén et al., 2002; Tracy & DeYoung, 2004).  Att 

behöva lämna sina vänner resulterade i sorg och smärta. Deltagare upplevde att de inte 

var delaktiga i och tillhörde sin nya gemenskap. De kände sig ensamma trots att de 

bodde tillsammans med andra och fick omvårdnad av flera personer. De hade lämnat 

sitt hem och det naturliga sammanhang där deras anhöriga och vänner fanns och kände 

osäkerhet och ensamhet i tillvaron (Carlsson & Dahlberg, 2002; Nay, 1995; Rossen & 

Knafl, 2003; Svidén, et al., 2002).  

 

                            Oh my home with all my furniture and everything that I 
saved over a lifetime and lived there with my husband an 
children and I felt just terrible about giving it 
up……(Nay, 1995, s. 322-323). 

 

En del äldre föredrog att vara ensam för att undvika kontakt med andra (Svidén et al., 

2002). Att de föredrog sitt eget sällskap framför andras berodde på att de tyckte att det 

var smärtfullt och deprimerande att möta andra äldre som var sämre och led av olika 

krämpor som till exempel demenssjukdom. Detta gjorde att de äldre började känna 

rädsla och få tankar om deras egen mentala hälsa. Deltagarna blev påminda om att de 

själv kunde bli förvirrade och mentalt oklar i framtiden (Carlsson & Dahlberg, 2002; 

Lee, 1999; Svidén et al., 2002).   

 

 I get so depressed if I sit in the common room. Some 
can’t speak and others ask ”where am I” and they go on 
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and on and that is depressing as it reminds me that I will 
become like that one day (Svidén et al., 2002, s. 14). 

 
  

 I en av studierna (Nay, 1995) upplevde deltagare att det inte fanns någon framtid och 

att de bara levde från dag till dag. Andra äldre ansåg att de inte befann sig i en bra situ-

ation och de var olyckliga i sin tillvaro. Det var inte mycket som kunde göras åt saken 

och de var på boendet antingen de ville det eller inte. Detta medverkade till känslor av 

maktlöshet och hjälplöshet (Carlsson & Dahlberg, 2002; Iwasiw et al., 2003; Lee, 

1999).  
 

Trygghet och inte behöva vara ensam 
Att flytta till särskilt boende innebar för många äldre en trygghet. De upplevde trygghet 

över att det alltid fanns tillgänglig personal och att dessa var väl insatt i deltagares sjuk-

domsbild och gav den basala omvårdnad som de själva inte orkade med (Carlsson & 

Dahlberg, 2002; Iwasiw et al., 2003; Reed & Morgan, 1998; Sviden et al., 2002). De 

äldre kände att de var trygga och i goda händer när personalen var rutinerade och kun-

niga och hade kunskap om sjukdomar och omvårdnad. Om de äldre skulle drabbas av 

en försämring visste de att de skulle få den bästa omsorgen. De äldre kände likaså 

trygghet av att personalen var bekanta med dem och visste hur de äldre ville bli bemötta 

(Carlsson & Dahlberg, 2002; Sviden et al., 2002). I två studier framkom att de äldre 

kände en lättnad över att komma ifrån hushållsarbetet och omvårdnaden av sig själv 

och såg därför boendet som en välsignelse. Att bli omhändertagen och inte längre be-

höva vara ängslig för hur man ska klara sitt dagliga liv innebar trygghet (Carlsson & 

Dahlberg, 2002; Lee, 1999). Att flytta innebar också en lättnad och tacksamhet och del-

tagare såg det inte som ett problem att ha flyttat (Armer, 1996; Hammer, 1999). Många 

av de äldre upplevde det egna rummet eller lägenheten som en säkerhet och trygghet 

och det ingav lättnad att vara där (Svidén et al., 2002).  

  

We get the care we need so I can’t think that anything else 
would be better then living here (Svidén et al., 2002, s. 13).  

 
 

Många av de äldre upplevde trygghet av att inte behöva vara ensam och hade därför en 

önskan om att lindra sin ensamhet när de flyttade till särskilt boende (Carlsson & Dahl-

berg, 2002; Lee, 1999). Flytten bidrog till att de äldre lärde känna nya vänner, hade nå-
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gon att prata med och inte behövde vara ensam (Lee, 1999). Kvinnor i Rossen och 

Knafl (2003) studie uttryckte att de kände en förnöjsamhet och glädje över den nya ge-

menskapen i boendet. Att få nya vänner och känna gemenskap resulterade i känslor av 

tillfredställelse över att de inte behövde vara ensam. Det var tryggt att ha bekantat sig 

med andra och ha någon att följa till aktiviteter som erbjöds på boendet (Rossen & 

Knafl, 2003). En studie (Svidén et al., 2002) visade att gemenskap med personal betyd-

de väldigt mycket. Deltagare upplevde gemenskapen med personalen trevlig, men även 

att personalen var hjälpsamma, underbara och alltid på gott humör. De flesta av delta-

garna i studien kände trygghet och glädje av att samspråka med personalen och önskade 

att det skulle finnas mer tid till detta. Det framkom även i två av studierna att de kände 

sig lugna och trygga av att umgås med personal och de personer som de kände eftersom 

de då inte behövde konfronteras med okända och desorienterade (Lee, 1999; Svidén et 

al., 2002). 

 

I have nothing to worry about anymore, I just feel happy. I 
have someone to be with me and it’s even better than being 
alone at home. This is what I’ve been waiting for! You may 
not know how lonely it is when you have no one to talk to 
…here; everybody applied through the proper channels. I 
feel safe to chat with them. I just feel “safe at heart” now 
that I am here!  (Lee, 1999, s. 1121).             

 

Vara beroende och ge upp en del av sin självständighet 

Många av de äldre hade valt att flytta för att inte vara en börda för anhöriga (Nay, 

1995; Reed & Morgan, 1999; Svidén et al., 2002; Tracy & DeYoung, 2004). Deltagar-

na insåg att de inte kunde klara sig själv utan var beroende av andra för att klara de ba-

sala behoven. De upplevde sig inte kapabla att fatta beslut angående deras livssituation 

(Svidén et al., 2002). Många av de äldre som flyttade till ett särskilt boende försökte att 

kämpa för deras autonomi och oberoende trots att de var oumbärligt beroende av and-

ra. De insåg att flytten innebar att ge upp en del av sin självständighet och att de hade 

blivit beroende av andra (Tracy & DeYoung, 2004). En kvinna i Rossen och Knafl 

(2003) studie berättade att hon upplevde sig mer beroende av andra eftersom hon hade 

svårt att orientera sig i boendet och behövde därför hjälp med att hitta. Vissa av de äld-

re som flyttat till särskilt boende kände att de inte längre fick bestämma över sig själv 

och blev därför påminda om sitt beroende och sin ofrihet. Denna känsla infann sig 
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även av att behövde vänta på personal vid de tillfällen de behövde hjälp (Carlsson & 

Dahlberg, 2002). 

 

                          … Och här blir man ju så hjälpt, får ju så god hjälp med 
allt möjligt … de får ju såväl som jag många gånger sitta 
och vänta innan de kommer… för det tar ju tid innan de 
kommer för de har för många… allra värst är ju om lör-
dagarna och söndagarna... för då har de ju minskat på det 
lite... om jag ska upp på den(gåstolen)så måste jag ha 
hjälp, se (hm)… och det får jag men man får ha tålamod 
och vänta (Carlsson & Dahlberg, 2002, s. 21). 

 

 De äldre som flyttat upplevde det besvärande att deras tidigare rutiner och sociala re-

lationer hade splittrats och att deras dagliga schema hade blivit förändrat. De upplevde 

att det liv de hade innan och var bekant med var över. De var tvungna att lära sig nya 

livsmönster och ge upp en del av sin autonomi för att passa in (Nay, 1995; Lee, 1999). 

En av deltagarna i Rossen och Knafl (2003) såg det som att det var slutet av en fas i li-

vet och att hon började ett nytt när hon flyttade till boendet. 

 

                      Äldre som flyttat till särskilt boende upplevde att deras självbild blivit förändrad och 

att de förlorat en del av sin autonomi (Iwasiw et al., 2003; Svidén et al., 2002). De 

hade en innerlig önskan om att fortsätta vara den individ de var innan och försökte där-

för upprätthålla sin identitet och sin autonomi genom att ha roller och upplevelser i bo-

endet. En av deltagarna i Carlsson och Dahlberg (2002) kände att han blev bekräftad 

och upprätthöll sin identitet när grannarna och vännerna besökte honom. Identitet kun-

de även upprätthållas genom att den äldre accepterade sin förändrade självbild. Vikten 

av att vara någon i det nya boendet handlade om att bevara sin identitet (Carlsson & 

Dahlberg, 2002; Iwasiw et al., 2003; Svidén et al., 2002). En av deltagarna i Hammers 

(1999) studie beskrev att hon kände sig som en fånge och inte kunde gå ut själv efter-

som hon var beroende av andra. 

 

 Once they get you, you are trapped and you can’t get 
away. Why, I cannot even go out by myself. I would like to 
go and get my hair done, but I cannot leave unless some-
one is willing to take me, and I have no one so I am just a 
prisoner (Hammer, 1999, s. 15). 
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Acceptera och anpassa sig till den nya situationen 

En del äldre ansåg att de inte hade något annat val eller alternativ än att acceptera att de 

behövde flytta till ett särskilt boende (Lee, 1999; Nay, 1995; Svidén, et al., 2002). Flyt-

ten till det särskilda boendet hade gjorts i en situation då de inte såg någon annan lös-

ning eller alternativ. Orsaken till detta var oftast den försämrade fysiska hälsan (Nay, 

1995; Svidén, et al., 2002). I fyra av studierna framkom det att de äldre hade efter flyt-

ten accepterat att det nya boendet var välgörande och den bästa platsen för dem (Ham-

mer, 1999; Iwasiw, et al., 2003; Rossen & Knafl, 2003; Svidén, et al., 2002). 

 

 I realize that it is the best place for me to be (Hammer, 
1999, s. 15). 

 

Äldre upplevde att de behövde acceptera och anpassa sig till nya rutiner och den nya 

omgivningen för att passa in (Armer, 1996; Lee, 1999; Nay, 1995; Rossen & Knafl, 

2003; Tracy & DeYoung, 2004). Denna process kunde upplevas som svår och att det 

tog tid. Det var svårt att anpassa sig till den nya tillvaron och lära sig att leva med nya 

människor. De äldre var antingen vana vid att vara ensam eller tyckte det var besvärligt 

att vistas tillsammans med andra människor som led av demenssjukdom (Lee, 1999; 

Nay, 1995; Tracy & DeYoung, 2004). De hade ingen erfarenhet av att möta andra äldre 

som var demenssjuka. En kvinna tyckte att det fanns många personer på hennes boende 

som inte hörde hemma där eftersom de inte hade så väldigt bra minne. Dessa personer 

kunde inte uppföra sig vid middagsbordet och kvinnan upplevde detta väldigt jobbigt 

(Tracy & DeYoung, 2004). I Armers (1996) studie framkom det att anpassningen till 

det nya boendet även kunde försvåras av att den äldre hade drabbats av en nära anhö-

rigs död. 

There’s a lot to learn too. You’ve got to live with other 
people and sometimes it is no too good, not too easy…… 
but I come to accept things, which is the only way... 
(Nay, 1995, s. 322). 
 
 

Anpassningen underlättades av att familjemedlemmar och vänner fanns där för de äldre 

och stöttade dem (Armer, 1996; Tracy & DeYoung, 2004). Besök från anhöriga och 

vänner var något som uppskattades och var betydelsefullt för de äldre (Iwasiw, et al., 

2003). Deltagare upplevde att anpassningen underlättades även av att kunna möblera 

med sina personliga ägodelar. Detta påminde deltagare om de människor som ägt, gjort 
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och brukat föremålen. När lägenheten möblerades med egna möbler och familjebilder 

kände många att det var lättare att trivas och de kände sig glada när de saker de ville ha 

med passade in (Carlsson & Dahlberg, 2002; Tracy & DeYoung 2004). 

         

 The piece I wanted were brought up here, I knew every-
thing would fit. So my apartment I am happy with. It is, 
to me very attractive and has my own favourite things. It 
meant sorting out and getting rid of a lot and saving 
some that I did not have the heart to get rid of. But any-
way, my apartment is very pretty and that has a lot to do 
with me being happy her (Tracy & DeYoung, 2004, s. 
30). 

 
 
Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva äldre personers upplevelse av att flytta till 

särskilt boende. Analysen baserades på 10 vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra 

kategorier: osäkerhet, sorg och otrygghet i den nya tillvaron, trygghet och inte behöva 

vara ensam, vara beroende och ge upp en del av sin självständighet, acceptera och an-

passa sig till den nya situationen. 

 
Denna litteraturstudies första kategori visade att de äldre kände osäkerhet, sorg och 

otrygghet i den nya tillvaron. En orsak till detta var att de äldre inte kände personalen 

och andra vårdtagare på boendet och visste inte hur de skulle uppträda. De äldre kände 

sig osäkra och ville inte fråga om de rutiner och regler som gällde på boendet, utan lär-

de sig detta genom att observera hur de andra gjorde. De äldre var även rädda för att 

störa personalen och kunde avstå från att fråga om hjälp för att undvika att bli impopu-

lär. I Randers, Olson och Mattiasson (2002) studie framkommer det att den äldre som 

klagar till personalen känner sig ignorerad och accepterar att klagomålen inte åtgärdas. 

Den äldre ångrar att han klagat därför att han blir sedd som en bråkmakare efter detta. I 

Roe, Whattam, Young och Dimond (2001) studie om äldres uppfattning om att få och 

erhålla vård i deras dagliga liv anser deltagare att det är svårt att be personal om hjälp 

därför att personalen är upptagen eller otillgänglig. 

 

Litteraturstudien visade att den nya miljön och nya medmänniskor bidrog till osäkerhet 

och otrygghet. Enligt Randers et al. (2002) upplever äldre misstro och osäkerhet om 
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vårdpersonal försummar deras behov av respekt och bekräftelse. Osäkerheten och att 

patienternas olika behov ignoreras leder även till en rädsla bland patienterna. Mattias-

son och Andersson (1997) studie visar att äldres osäkerhet minskas genom att det finns 

bra rutiner som ger dagen struktur. Denna struktur gör att äldre vet vad som ska hända 

och vad som förväntas av dem. Rutinerna kan även bidra till en social aktivitet, exem-

pelvis att tillsammans med andra vänta på måltider.  

 

I denna litteraturstudie framkom det även att de äldre blev sorgsna över att behöva läm-

na sitt hem, personliga ägodelar och sina vänner. Att behöva lämna sitt hem och göra 

sig av med personliga ägodelar skapar känsla av personlig förlust och sorg (Kao, Travis 

& Acton, 2004). Detta bidrog till känsla av ensamhet i gemenskapen. Enligt Drageset 

(2002) studie känner många av de äldre på särskilt boende sig ensamma. Detta kan bero 

på förlust av make/maka, att de flyttat från sina vänner, att vännerna dött eller drabbats 

av sjukdom. En annan orsak till ensamhet kan bero på förlust av olika fysiska funktio-

ner som medverkar till svårigheter att träffa vänner.  

 

Denna litteraturstudie visade även att en del äldre ville vara ensam och tyckte att det var 

jobbigt och sorgset att se andra som led av fysisk och mental ohälsa. Att möta dessa 

människor bidrog till en rädsla och påminnelse om att kunna bli likadan. Detta kan ses i 

Randers et al. (2002) studie om den äldre personens upplevelser i geriatrisk vård. Där 

skildras att den äldre person som är mentalt klar och vistas tillsammans med andra 

vårdtagare som har kognitiva förändringar funderar mycket över sin egen mentala häl-

sa. Vidare beskriver deltagaren i Randers et al. (2002) studie hur svårt det är att umgås 

och få ett socialt utbyte med dessa patienter. Kommunikationen är inte den bästa och 

deltagaren känner att han inte får kontakt med de patienterna.  

 
I resultatet av den andra kategorin, trygghet och att inte behöva vara ensam, framkom 

det att de äldre som flyttade till ett särskilt boende kände trygghet av att det fanns per-

sonal som kunde ge den omvårdnad de behövde, men även en trygghet av att de inte 

behövde vara ensam. Personal som gav den äldre mer av sin tid och visade intresse in-

gav trygghet. Personalens kunskap om sjukdomar och omvårdnad gjorde att de äldre 

kände sig trygga både med sin sjukdom men även över framtiden. Detta visar även 

Heikkilä och Ekman (2003) studie om hur äldre personer som är boende i eget hem ser 
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på äldreomsorgen. De äldre i det egna hemmet känner trygghet över vetskapen att de 

ska få bra omvårdnad när de flyttar till särskilt boende.  

 

Denna litteraturstudie visade att även om många upplevde flytten som negativ så var 

det många som beskrev det som en positiv händelse. Detta kan styrkas av Lee, Woo och 

Mackenzie (2002) studie där det framkommer att de som flyttar till särskilt boende 

känner lättnad och trygghet.  Lättnaden består i att inte längre behöva vara ensam, men 

även lättnad över att inte behöva tänka på hushållet. De äldre känner sig trygg, mindre 

ensam och mer stimulerade sedan de flyttat till särskilt boende. En bidragande faktor 

till att känna sig trygg är enligt Drageset (2002) en god kontakt med anhöriga och nära 

vänner som kan ge den äldre stöd och råd.   

 

Denna litteraturstudie visade att de äldre som flyttat till särskilt boende hade en för-

hoppning om att lindra sin ensamhet genom att lära känna nya vänner och ha någon att 

prata med. Det framkom också att kontakt med personal betydde väldigt mycket. De 

äldre kände glädje och trygghet av att samspråka med dem. I Löfmark och Hammar-

ström (2005) studie framkommer det att strokepatienter som har en god och trygg rela-

tion till personalen vågar fråga efter hjälp och ställa frågor om sin diagnos och prognos. 

I Mattiasson och Andersson (1997) studie anser äldre att en god relation till personal 

och andra boenden har stor betydelse. Enligt Drageset (2004) studie upplever de äldre 

många fördelar med att flytta till särskilt boende, eftersom det finns en möjlighet att 

umgås, få gemenskap och stöd från personalen såväl som av andra boende. De äldre på 

boendet som är beroende av personal för sin dagliga omvårdnad upplever sig mindre 

ensamma. En förklaring till detta kan vara att den äldre som är beroende av omgivning-

en för att klara sina grundläggande behov blir satt i en närmare och mer regelbunden 

kontakt med personalen. Därigenom upplever den äldre gemenskap som bidrar till att 

ensamheten känns mindre (Drageset, 2004).  

 

I resultatets tredje kategori, vara beroende och ge upp en del av sin självständighet, 

framkom det att många av de äldre som flyttat till särskilt boende flyttade för att de inte 

ville vara en börda för anhöriga. De kände att de inte kunde sköta sina basala behov och 

att de inte kunde fatta viktiga beslut angående sin livssituation.  I och med att de flyttat 

så upplevde många av de äldre att de måste ge upp sin självständighet och att deras 

självbild blivit förändrad. De äldre hade en önskan om att fortsätta vara den individ de 
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varit innan och försökte därför upprätthålla sin autonomi och identitet. Detta kan jämfö-

ras med Löfmark och Hammarström (2005) studie av strokepatienter där det framkom-

mer att patienterna vill bli sedda som individer och fortsätta vara självständiga. 

 

I samma kategori framkom det även att de äldre som flyttat upplevde det besvärande att 

deras tidigare rutiner och dagliga schema förändrades. De upplevde att livet som var 

bekant var över och de måste lära sig nya livsmönster. Enligt Kao et al. (2004) studie 

innebär flytten en stor psykologisk reaktion för de äldre genom att det dagliga livs-

mönstret förändras och de känner att de inte har någon kontroll. Detta kan medföra kon-

flikter i omvårdnaden och därför menar Kao et al. (2004) att det är viktigt att den äldre 

tillåts ta beslut över områden i deras livsmönster som de kan kontrollera. I Bergland 

och Kirkevold (2001) studie framkommer det att de äldre som är beroende av hjälp för-

söker göra det bästa av situationen och ser det som en naturlig sak att minska på sina 

förväntningar av livet och riktar uppmärksamheten på vad de fortfarande kan göra och 

ser tillbaka på det liv de har levt. Denna aspekt gör att deltagarna upplever välbefinnan-

de i sin livssituation. 

 
I kategorin, acceptera och anpassa sig till den nya situationen, framkom det att äldre 

ansåg att de inte hade något annat val än att acceptera sin situation och inse att det var 

välgörande för dem. Vidare framkom det att deltagare upplevde att de var tvungna att 

anpassa sig efter boendets regler och bestämmelser. Detta kan jämföras med strokepati-

enterna i Löfmarks och Hammarström (2005) studie som berättar att de försöker förstå 

vårdavdelningens regler och följa personalens instruktioner. Detta görs för att anpassa 

sig till den nya och främmande miljön. Vidare visade denna litteraturstudie att anpass-

ningen upplevdes som svår av flera äldre genom att de antingen var van vid att vara en-

sam eller hade svårt för att möta och leva med andra som led av fysisk och mental ohäl-

sa. Detta kan även ses i Kao et al. (2004) studie som visar att de äldre som flyttar befin-

ner sig i en sårbar situation och flytten anses vara en stressfull händelse som involverar 

anpassning till levnadsförhållanden. Roe et al. (2001) studie visar att vårdpersonal bör 

bli medveten om och mottaglig för de äldres känslor och involvera dem i beslut. Genom 

att de äldre tillåts att behålla sin kontroll och ha valmöjligheter underlättas det för de 

äldre att acceptera den hjälp eller vård de mottar och behöver. 
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Det visade sig i denna litteraturstudie att anpassningen underlättades om anhöriga och 

vänner fanns där för att stötta den äldre. Detta kan jämföras med Barkay och Tabak 

(2002) studie som visar att äldre som har anhöriga som kommer på besök känner till-

fredställelse på boendet och med andra patienter. Studien visar även att deltagare som 

upplever att de har autonomi och besök från vänner har högre deltagande i olika aktivi-

teter som erbjuds. Barkay och Tabak (2002) menar att autonomi är en väsentlig del i 

hur den äldre upplever livskvalitet på ett särskilt boende. Att få ta med sig egna möbler 

och personliga tillhörigheter till det nya boendet bidrar också till en lättare anpassning. 

Detta kan styrkas med Rehfeldt et al. (2000) studie som påpekar betydelsen av att mö-

blera med egna möbler och en trivsam utemiljö gör en stor skillnad på den äldres an-

passning och tillfredställelse av att flytta till särskilt boende. 

 
En svårighet i sjuksköterskans profession är att bevara den äldres värdighet och auto-

nomi trots att äldre har fysiska problem och är beroende av andra (Bergland & Kirke-

vold, 2001). För att kunna uppfylla detta är det enligt Randers et al. (2002) studie vik-

tigt att vårdpersonal tar sig tid att lyssna, kommunicera och lär känna de äldre patien-

terna för att kunna upprätthålla individens integritet och autonomi. Detta leder även till 

att den äldres sårbarhet reduceras. Autonomi innefattar en respekt för patientens möj-

lighet att göra egna val, ta beslut och ta ansvar för sitt liv. Vårdpersonal kan stötta eller 

ersätta patientens autonomi på ett sätt som skyddar den äldres integritet och upprätthål-

ler värdigheten (Randers & Mattiasson, 2004). Barkay och Tabak (2002) studie påpekar 

att om den äldres autonomi bevaras upplevs större tillfredställelse och livskvalitet. 

Randers och Mattiasson (2000) betonar vikten av att ge individuell omvårdnad till pati-

enter i geriatrisk vård för att medverka till att stödja äldre patienters välbefinnande och 

värdighet. Detta leder även till att risken för stereotyp omvårdnad minskas (Randers & 

Mattiasson, 2004; Randers et al., 2002). Vårdpersonal ska också ge de äldre patienterna 

möjlighet till samspel och behandla dem som individer. Hovdenes (2002) studie beto-

nar vikten av en bra relation mellan patient och sjuksköterska. Relationen är av betydel-

se för hur patienten upplever sig själv som levande och självständig. De äldre önskar att 

vårdpersonal ska vara vänliga och behandla dem som människor och inte som ett ting. 

Vårdpersonalens attityd och bemötande mot den äldre spelar en stor roll i hur den äldre 

individen upplever omvårdnaden. Vårdpersonal som har förståelse och bekräftar varje 

patient som den unika person han/hon är med sina individuella preferenser, resurser och 
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möjligheter att råda över livet, utövar enligt Randers et al. (2002) en etisk vård. Etisk 

vård är självständig oavsett om både äldre kognitiva intakta och försämrade patienter 

vårdas i samma omgivning. Den etiska vården är mer beroende på vårdpersonalens 

möjlighet att respektera och bekräfta varje patient för den han eller hon är och skulle 

vilja vara (Randers et al., 2002).  

 

Som sjuksköterska på särskilt boende finns ett ansvar för att lindra den äldres negativa 

upplevelse av att flytta till särskilt boende (Kao et al., 2004).  Det framkommer i studier 

att äldre och anhöriga anser att det är viktigt att få bra information om boendet innan 

flytten, då detta bidrar till att lättare kunna fatta beslut om att flytta och underlättar an-

passningen till boendet (Davies & Nolan, 2003; Dellasega & Nolan, 1997; Kao et al., 

2004). Kao et al. (2004) föreslår att en så kallad introduktion och orientering ska 

genomföras innan flytten, både för den äldre och för dennes anhöriga. Vid detta tillfälle 

ska frågor tas upp rörande till exempel vad den äldre uppskattar eller vilka rutiner den 

äldre har. Detta gynnar anpassningen positivt. Rehfelt et al. (2000) tar upp vikten av att 

den äldre som flyttar ska bli informerad om detaljer av deras nya boendesituation för att 

underlätta anpassningen. Flyttprocessen ska inte påskyndas och den äldre som flyttar 

bör så långt det är möjligt själv få bestämma över miljön i lägenheten. Anpassningen 

underlättas av att den äldre kan göra val angående deras omvårdnad, måltider, vilka ak-

tiviteter de vill vara delaktiga i och vilka förändringar i boendet de vill se.  

 

Vidare framkom det i litteraturstudiens resultat att en del äldre kände sig ensam trots att 

det fanns både andra boende och personal som gav omvårdnad. Enligt Drageset (2002) 

kan vårdpersonal förebygga ensamhet bland äldre genom att stötta och uppmuntra soci-

al kontakt med familj och vänner. Genom kunskap om den äldres bakgrund och historia 

får vårdpersonalen bättre förståelse för individen och har därmed de bästa förutsätt-

ningarna att förebygga ensamhet. Drageset (2002) menar även att ensamhet kan lindras 

om den äldre har tillgång till egen telefon då det är lättare för den äldre att ta kontakt 

med anhöriga. Ett möjligt sätt att motverka social ensamhet kan också vara att de äldre 

boende deltar i olika sociala sammanhang och aktiviteter som anordnas på det särskilda 

boendet och därigenom lär känna nya vänner (Drageset, 2002).  
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I denna litteraturstudie är kvalitativ metod använd och beskriver äldre personers subjek-

tiva upplevelser av att flytta till särskilt boende. För att studier inom omvårdnadsforsk-

ning ska kunna användas i praktiken måste värdet på studierna vara trovärdigt och gil-

tigt (Holloway & Wheeler, 2002, s. 250). Kvalitativa studiers trovärdighet bedöms ge-

nom olika kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet (Hollo-

way & Wheeler, 2002, s. 254). Denna studies trovärdighet säkras genom att tillväga-

gångssättet är beskriven och att vi under analysarbetet återgått flera gånger till ur-

sprungstexten säkerställs innehållet. Genom att en tabell över de artiklar som ingår i 

analysen har upprättats är det lätt att söka ursprungskällan och detta ökar pålitligheten. I 

litteraturstudien har engelska artiklar använts och nyanser samt uttryck kan möjligen ha 

förlorats vid översättningen till svenska. Detta kan ses som en nackdel och kan ha på-

verkat resultatet. I Holloway och Wheeler (2002, s. 255) beskrivs överförbarhet som 

den kvalitativa forskningens motsvarighet till generaliserbarhet. Det innebär att resulta-

tet kan överföras till liknande kontext eller till deltagare som befinner sig i liknande till-

stånd. Denna litteraturstudies resultat anser vi är överförbar till liknande kontext och 

deltagare. Studien har granskats under analysarbetet av handledare och andra studenter 

och detta ökar trovärdigheten. De studier som analyserats har även innefattats av studier 

från andra länder med andra system för äldreomsorgen så detta kan visa en annan bild 

som inte stämmer överens med den svenska äldreomsorgen. Äldre som flyttar till sär-

skilt boende har ofta kognitiva förändringar, eftersom denna grupp var exkluderade i 

litteraturstudie så är vi medveten om att endast en liten del av den totala inflyttnings-

kvoten ingår i denna litteraturstudie. Artiklarna som använts i litteraturstudien har be-

dömts av kvalitet medel. Det kan hända att vi varit hård i vår bedömning och att detta 

påverkat studiens trovärdighet. 

 

Slutsats 
Denna litteraturstudie ökar förståelsen för den äldre personens upplevelse av att flytta 

till särskilt boende, men även de förhållanden som bidrar till bättre anpassning. Genom 

ökad kunskap och bättre förståelse hos sjuksköterskan om hur de äldre upplever det att 

flytta kan de lättare ta del av de äldres situation. Att tydliggöra den äldres upplevelse 

kan därför hjälpa sjuksköterskan att stötta den äldre vid inflyttning och underlätta an-

passningen till boendet och samtidigt bevara autonomi och identitet. Att anpassa sig till 

den nya miljön är en viktig del av den äldres upplevelse av livskvalitet. I denna littera-
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turstudie beskrivs även hur stor vikt den anhörige har för den äldres anpassning till sär-

skilt boende. Det har därför stor betydelse att sjuksköterskan har denna kunskap och 

underlättar samarbetet med den äldres anhöriga. Kraven för de äldres omvårdnad är en 

utmaning och ökar ständigt. Därför anser författarna till denna litteraturstudie att ytter-

ligare forskning inom ämnet är nödvändigt. För att öka förståelsen och kunskapen höja 

den äldres omvårdnad men även att sjuksköterskan inom äldreomsorgen stärker sin pro-

fessionella roll och yrkeskunnande. 
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