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Sammanfattning 

 

Andelen äldre ökar ständigt i samhället. Många av dessa äldre behöver flytta till särskilt 

boende för att få den hjälp och omvårdnad som de behöver. Detta gör att vi behöver utöka vår 

kunskap inom detta område för att ta hand om de äldre på ett bra sätt.  

Syftet med studien var att beskriva äldres upplevelser i samband med flytten från det egna 

hemmet till ett särskilt boende.  

Metoden som användes för datainsamling var personliga intervjuer med semistrukturerade 

öppna frågor. Frågorna handlade om tankar och känslor inför, under och efter flytt. Åtta äldre 

personer som flyttat till särskilt boende senaste året deltog i studien. 

Att anpassa sig till sin situation var något som framkom tydligt under intervjuerna. Både de 

som själva valt att flytta till särskilt boende och de där andra har påverkat flytten talade om att 

de förstår att flytten är nödvändig och att de accepterar situationen. 

Många äldre personer har en förmåga att anpassa sig till och acceptera att livet förändras med 

stigande ålder och sviktande hälsa.  
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Abstract 

 

The proportion of aged people in the society is constantly increasing. Many of these older 

people will be placed  in a nursing home in order to get the help and care they need. Because 

of this we need to increase our knowledge in how to provide eldercare in a good way.  

The aim of the studie was to describe elderly people’s experiences in connection to their 

placement in a nursing home. 

The method for data collection was open semi-structured interviews. The questions covered 

experiences feelings before, during and after the placement. 

Eight elderly that moved to a nursing home within the last year participated in the study. 

To adjust to the situation was something that clearly was seen during the interviews. Both 

those who had chosen to move to a nursing home and those who had been influenced by 

others talked about that they understand that the move was necessary and that they accept the 

situation. 

Many elderly has an ability to adjust to and accept that life changes with increasing age and 

failing health.  
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Introduktion 

 

De Jonge, Jones, Phillips och Chung (2011) har i en studie fått fram olika aspekter av 

hemmet som är viktiga för äldre. Att kunna ha familj och vänner på besök var en av 

dessa. Vissa såg också hemmet som en symbol för oberoende och självbestämmande. 

En annan viktig synpunkt som framkom i studien var att vara nära familj och vänner. 

Vidare beskriver de att när människor åldras så är det troligt att de kommer att tillbringa 

mer tid i hemmet. Hemmet är ofta förknippat med minnen och kan vara en länk till det 

förflutna. 

Sergeant och Ekerdt (2008) har undersökt vilka olika anledningar äldre har för att byta 

bostad sent i livet. De beskriver hälsa och funktion, fysisk hemmiljö och påtryckningar 

från familjen som några av anledningarna. White et al. (2010) beskriver att parker och 

strövområden samt tillgång till bra handikapp parkeringar och lokaltrafik i närmiljön 

hjälper äldre till ett mer aktivt liv och därigenom bättre hälsa och mindre handikapp. 

Joy och Fong (2000) beskriver att Volontärprogram som erbjuder hjälp och sällskap till 

äldre kan göra så att de kan stanna längre i sitt hem och göra dem nöjdare och mer 

tillfreds. 

Dorothea Orem har utvecklat en omvårdnads modell kallad Orem´s self-care model of 

nursing. Hon menar att människan är en tänkande och vetande varelse som alltid är redo 

att handla och uppskatta situationer som dom hamnat i. Människan kan handla mot ett 

speciellt mål trots att de känslomässigt vill någon annanstans. Vidare anser Orem att 

människan har förmågan att ta till sig kunskap för att kunna ta hand om sig själv och 

anhöriga i behov av hjälp. Orem har tagit fram åtta egenvårdsbehov människan har i sin 

modell. 

 

1. Tillräckligt intag av luft. 

2. Tillräckligt intag av vätska. 

3. Tillräckligt intag av föda. 

4. Tillfredsställande elimination. 

5. Balans mellan aktivitet och vila. 

6. Balans mellan ensamhet och socialt samspel. 

7. Förebyggande av fara för liv, funktion och välbefinnande. 
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8. Förespråkande av funktion och utveckling inom sociala grupper efter förmåga, 

begränsningar och strävan efter normalitet.  

 

Vid sjukdom och skada kan människan behöva hjälp för att uppfylla dessa behov 

genom att få omvårdnad. Orem beskriver det som att balans behövs mellan den omsorg 

som människan kräver och den omsorg som det finns förmågan att utföra (Aggleton och 

Chalmers, 2000).  

Ovanstående behov kallas för universella behov sedan finns det utvecklingsmässiga och 

hälsoavvikande. Inom den utvecklingsmässiga delen kan man räkna in svåra situationer 

som förluster och att flytta från en miljö till en annan (Rooke, 1995). 

De flesta äldre skulle föredra att kunna ta hand om sig själva och bo kvar i sitt eget hem 

hellre än att vara beroende av andra och behöva flytta till ett särskilt boende. Att flytta 

från sitt hem till ett särskilt boende är en vanlig händelse hos äldre som kräver 

psykosocial anpassning och coping. Det är olika hur äldre upplever att flytta till ett 

särskilt boende. Vissa känner stor oro och upplever en sorts förlust medan andra ser 

fram emot det och känner trygghet (Tabloski, 2006). Quine och Morell (2007) beskriver 

att det är viktigt för äldre att kunna ha bra hälsa och oberoende samt att slippa behöva 

flytta in på boende. Detta fick de fram i en studie gjord i Australien. De fick även fram 

att rädslan att behöva flytta till särskilt boende var den tredje största rädslan för egen del 

hos kvinnor.  

Risken för kvinnor att hamna på särskilt boende är större än för män. Kvinnor på 

särskilt boende har sämre funktionskapacitet än män medan det hos dem med hemtjänst 

är tvärtom. En anledning kan vara att män oftare har hjälp från sina fruar och därför kan 

bo hemma även när de har dålig hälsa (Laukkanen, Karppi, Heikkinen och Kauppinen, 

2001)  

Det är inte alltid ett val av den äldre själv att flytta till särskilt boende. I studien av 

Scocco, Rapattoni och Fantoni (2006) hade mindre än 6 % av de äldre själv valt att 

flytta till särskilt boende. I en studie av Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007) så 

hade de flesta varit delaktiga i beslutet om flytt till särskilt boende. De flesta var också 

nöjda med flytten. Av dem som var nöjda med flytten hade alla utom en varit delaktiga 

i beslutet att flytta till särskilt boende. Totalt var det tre som inte var nöjda med flytten 

till särskilt boende. Av dessa tre hade endast en varit delaktig i beslutet att flytta. Även 

Andersson, Pettersson och Sidenvall (2008) beskriver att om de äldre ska kunna känna 

tillfredsställelse med flytten till särskilt boende är beroende av om de känner sig 
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delaktiga i beslutsfattandet angående flytten samt har en känsla av att ha kontroll över 

situationen. Vidare beskriver de att sjuksköterskor i hemvården samt 

verksamhetscheferna i hemtjänsten har ett ansvar för att ge information till de äldre 

samt deras anhöriga. De måste även lyssna på deras önskemål och hjälpa de äldre att 

delta aktivt i både beslut och förberedelser. 

Gravolin, Rowell och De Groot (2008) genomförde en sökning av studier som skulle 

handla om effekterna av att ingripa för att stödja beslutsprocessen hos äldre som 

eventuellt behöver flytta till särskilt boende. De hittade ingen studie som stämde in på 

detta. Författarna anser att flytt till särskilt boende uppfattas som rutin och något 

ofrånkomligt hos äldre med behov av hjälp och ser detta som en möjlig anledning till att 

inga relevanta studier hittades. En annan anledning beskriver de kan vara att äldre ses 

som passiva deltagare i stället för aktiva i denna viktiga livshändelse. 

Ellis (2010) beskriver i sin artikel att sjuksköterskan kan spela en stor roll i hur den 

äldre och dess anhöriga upplever flytten till särskilt boende. Vidare beskriver hon att 

sjuksköterskan behöver kommunikationsstategier som har en positiv inverkan på den 

psykologiska påverkan som uppkommer vid flytt hos den äldre. Om man själv får 

förståelse för den psykologiska förändringen man genomgår kan detta göra det lättare 

att hitta mening i den nya livssituationen. Achterberg, Pot, Kerkstra, & Ribbe (2006) 

kom fram till i sin studie att det vid flytt från det egna hemmet till särskilt boende ofta 

uppkom depressiva symtom. Detta beskriver även Choi, Ransom och Wyllie (2008) i 

sin artikel. Vidare beskriver Achterberg et al. (2006) att symtom på depression ofta blir 

oupptäckta och obehandlade. En utvärdering av psykologisk och social status som 

komplement till medicinsk status är viktig för en hög livskvalitet. Stressen av att flytta 

till särskilt boende ska inte underskattas. 

Av de som bor på särskilt boende har 90 % kognitiva eller andra psykiska problem 

(Wahlund, 2006).  

Drageset et al. (2008) har genomfört en studie som jämför hälsorelaterad livskvalitet 

hos äldre på särskilt boende utan kognitiva störningar med övrig population i Norge. De 

som vistades på särskilt boende hade lägre hälsorelaterad livskvalitet än övrig 

population. Då personalen på boendena regelbundet interagerar med de boende anser 

författarna att de kan hjälpa boende till högre hälsorelaterad livskvalitet. Detta genom 

att mäta de boendes hälsorelaterade livskvalitet och ta reda på vad de tror kan förbättra 

den.   
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Att hamna på en institution kan påverka äldres välmående samtidigt som miljön och 

förfaringssätten på institutionen kan påverka de äldre i positiv riktning vad gäller den 

fysiska och mentala kapaciteten. Något som Walsh och Waldmann (2008) beskriver i 

sin artikel. 

Livskvaliteten hos äldre på särskilt boende är beroende av olika bakomliggande 

faktorer. Bland annat har de med hög utbildning en högre livskvalitet än de med lägre 

utbildning. Även psykisk funktion samt daglig aktivitet har positiv effekt på 

livskvaliteten liksom socialt stöd från personal och familj. Däremot har inte kön, 

civilstatus, religion samt hur man tidigare bott någon påverkan på livskvaliteten (Tseng 

och Wang, 2001).  

 

Problemformulering 

 

Andelen äldre ökar i samhället. En del av de äldre behöver flytta till ett särskilt boende 

för att få sina behov tillgodosedda. Lee (2001) beskriver i sin studie från Hong Kong att 

trots att andelen äldre som flyttar till särskilt boende ökar så vet man väldigt lite om 

dessa människor. Att flytta från sitt eget hem till ett särskilt boende innebär en stor 

förändring. Det är viktigt att ta reda på hur de äldre upplever den här omställningen i 

livet. Om vi inte vet hur äldre upplever flytten till särskilt boende kan vi inte heller 

hjälpa och stödja dem på bästa sätt. 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att beskriva äldres upplevelser i samband med flytten från det 

egna hemmet till ett särskilt boende.  

 

Metod 

 

Design 

 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit och Beck, 2008). 
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Urvalsmetod och undersökningsgrupp   

 

Tio deltagare valdes ut till studien med hjälp av verksamhetscheferna på boendet så det 

blev variation i ålder och kön så kallad maximum variation sampling (Polit & Beck, 

2008).  

Deltagarna var orienterade till tid, rum och person för att kunna svara på frågorna. De 

har flyttat in på särskilt boende under 2010 eller 2011. Av de tio utvalda valde en 

person att inte delta. Under en intervju framkom att informanten hade bott på ett annat 

boende tidigare i över ett år. Denna intervju användes därför inte i studien. 

 

Undersökningsgruppen består av sex kvinnor och två män. Åldern varierar från 77 – 

101 år med en medelålder på 89 år. De flesta uppgav försämrad hälsa som orsak till 

flytten. Några uppgav att anhöriga hade ordnat med flytten. 

 

Tabell 1. Deltagare. 

Kön Ålder Orsak till flytt 

Kvinna 93 Försämrad hälsa 

Kvinna 101 Försämrad hälsa 

Kvinna 88 Försämrad hälsa 

Kvinna 77 Försämrad hälsa 

Kvinna 95 Jobbigt att bo ensam 

Kvinna 84 Andra beslutade om flytt 

Man 83 Handikapp 

Man 90 Andra beslutade om flytt 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingsmetoden var personliga intervjuer. Enligt Polit och Beck (2008) ses 

denna metod som den bästa metoden för insamling av data på grund av kvaliteten på 

informationen som man får fram.  

Intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor. Frågorna handlade om tankar och 

känslor inför, under och efter flytten till särskilt boende. Polit och Beck (2008) 

beskriver semistrukturerade intervjuer som att den som intervjuar uppmuntrar 
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deltagarna att prata fritt om de ämnen som ingår i studien. Deltagaren får berätta 

historier med sina egna ord.  

En frågeguide med följdfrågor användes. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) 

beskriver att följdfrågor kan användas när det behövs ett förtydligande av svaret.  

 

Tillvägagångssätt 

 

Tillstånd för att genomföra studien har sökts från verksamhetscheferna på det utvalda 

boendet. Tillstånd har även sökts från etiska rådet på högskolan i Gävle.  

Deltagarna valdes ut med hjälp av verksamhetscheferna på boendet för att få en bra 

variation på deltagarna. Informanterna fick information om studien skriftligt och 

muntligt. 

De fick informationsbrev med förfrågan om deltagande. Informationsbreven lämnades 

personligen av författaren och informanterna fick möjlighet att ställa frågor.  

Intervjuerna skedde i deltagarens bostad där de kan känna trygghet. Med deltagarnas 

tillstånd spelades intervjuerna in på band. Denna metod är att föredra enligt Polit och 

Beck (2008) då noteringar under intervjuer kan bli ofullständiga. Vidare beskriver de att 

den som intervjuar kan bli distraherad om den för anteckning under intervjun och 

därmed missa viktiga följdfrågor. 

 

Dataanalys 

 

Det insamlade materialet har bearbetats genom att de inspelade intervjuerna skrevs ut.  

En innehållsanalys genomfördes därefter. Innehållsanalysen kan vara antingen manifest 

eller latent. Manifest innehållsanalys innebär att man ser till det direkta innehållet i 

texten. Latent innehållsanalys innebär att man gör en tolkning av det latenta innehållet i 

texten (Graneheim & Lundman, 2004). I den här studien användes manifest 

innehållsanalys. 

 

Innehållsanalysen börjar med att man läser igenom texten flera gånger. Efter det 

plockas meningar och fraser ut som är relevanta för frågeställningarna. För att inte 

förlora sammanhanget så ska även omgivande text tas med, så kallade meningsbärande 

enheter. Dessa meningsbärande enheter kortas av utan att förlora innehållet och kodas 
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och grupperas sedan i kategorier som speglar det viktigaste budskapen i intervjun. 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondensering 

av texten 

Koder Kategorier 

Nej nej  jag har ju haft eller det har varit så 

att jag har ju aldrig tänkt på att jag bott nån 

annanstans. Jag har aldrig tänkt så långt 

tillbaka så att det kanske det kanske är en… 

skön …nånting bra att jag inte… suktar efter 

gammalt 

Ja just det……… Det är nog så jag lever  

Jag tror jag har varit så jämt. Jag har aldrig 

känt någon saknad efter det gamla. 

Tänker inte 

tillbaka på det 

som varit och 

längtar efter 

gammalt. 

Längtar 

inte 

efter 

det som 

varit.  

Tankar på 

tidigare liv 

och 

boende. 

Nej det är ingen ide att längta tillbaka. För 

det förstår jag ju. Jag är gammal jag måste 

anpassa mig efter den tidsålder jag finns i 

och det är ingenting annat. Det går inte att 

göra nånting åt det jag kan inte ändra på det. 

Jag kan inte jag kan inte bli en ny människa. 

Längtar inte 

tillbaka till det 

som varit utan 

anpassar sig till 

situationen. 

Längtar 

inte 

efter 

det som 

varit. 

Tankar på 

tidigare liv 

och 

boende. 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Att intervjua en äldre på ett boende kan alltid innebära en etisk konflikt då den äldre är i 

en beroendeställning. För att undvika detta valdes ett boende där författaren inte själv 

arbetar.  

Allt insamlat material behandlas konfidentiellt. 

I informationsbrevet till deltagarna informerades det om att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande (Codex, 2011). 

 

 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text och i en tabell. 

Under intervjuerna framkom fyra kategorier med underkategorier som nedan 

presenteras i en tabell. 
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Tabell 3. Översikt över kategorier 

Underkategori Kategori 

Hjälp och stöd av anhöriga  

Betydelsen av stöd och hjälp Hjälp och stöd av personalen på boendet 

Betydelsen av delaktighet och tid med 

beslutet 

 

 

Behov att anpassa sig  Insikt och accepterande av förändring 

Förändrad boendemiljö 

Hemmets betydelse 

Flytten ett naturligt steg 

Positivt att få plats på boendet  

 

Tillfredsställelse 

Trivsel på boendet 

Sällskap och ensamhet 

Välgörande att komma ifrån boendet 

Att känna sig som hemma  

Trygghet Positivt med erfarenhet av särskilt boende 

 

 

Betydelsen av stöd och hjälp 

 

Att flytta till ett äldreboende verkade vara en process där de äldre behövde stöd och 

hjälp, först och främst av sin familj men också av personalen på det boende de flyttade 

till. Det handlade både om att få stöd och hjälp med praktiska saker från anhöriga och 

personal och att i denna process känna det känslomässiga stöd som finns i möjligheten 

att bibehålla en med anhöriga och skapa en förtroendefull relation med personal. 

 

Hjälp och stöd av anhöriga. 

 

Att få hjälp av sina anhöriga var något som de flesta tog upp. Både hjälp med praktiska 

saker vid flytten till särskilt boende men några talade även om att de får hjälp med 

andra saker av sina anhöriga som exempelvis tvätt. Att få hjälp av sina anhöriga var 

något som de flesta i studien visade tacksamhet och uppskattning över.  

Två av dem som fått hjälp av anhöriga med flytten tog upp att rummet varit möblerat 

och klart när de kom till boendet. Något som de upplevt som positivt.  
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Flera talade om att de brukar få besök av sina anhöriga. En av dem som ofta kände sig 

ensam uttryckte sig så här: 

 

         ”Dom kommer och hälsar på ibland nån gång emellan. …men dom har ju 

sitt hem också och sköta…..man kan inte fodra för mycket… det går inte 

…utan man måste sätta en gräns…..Det är så det är i livet.” 

 

Andra fick besök mer ofta av sina anhöriga och upplevde att de har en bra relation till 

dem. Dessa uttryckte inga känslor av ensamhet sedan de flyttat till boendet. 

De allra flesta talade mycket om sina anhöriga och berättade om barn och barnbarn och 

även barnbarnsbarn. 

 

Hjälp och stöd av personalen på boendet 

 

De flesta av informanterna tog upp att det var positivt att få hjälp av personalen.  

 

        ” Ja visst det är väldigt skönt jag menar det är ju dusch två gånger i veckan 

har jag å jag har försöker ju tvätta mig själv det jag kan och… men dom 

hjälper ju till men ja jag kan ju görat själv om jag känner att jag kan” 

 

”Man behöver inte tänka att man måste ha mat hemma och att man måste 

laga mat och städa eller nånting utan….. avslappnat tycker jag…att..bra 

tjejer som jobbar här a…allting är bra…” 

 

En hade innan flytten funderat över hur det skulle bli med personalen och uttryckte sig 

så här: 

 

”Visst jag har ju… det är klart att man funderar ju hur det ska bli och så 

och det är ju med personalen men jag säger jag har ingenting jag har bara 

gott och säga om dom. Det är de. Dom är duktiga och dom jobbar på. ”  

 

Att det kändes skönt att få hjälp med vardagssysslorna och inte behöva bekymra sig 

över exempelvis tvätt och städning framkom också som positivt. De flesta talade väldigt 
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varmt om personalen som de tyckte var trevliga och duktiga. Ingen sade något negativt 

om personalen.   

 

Behov att anpassa sig. 

 

Att flytta till särskilt boende innebär stora förändringar i den äldre personens liv. Att 

behöva anpassa sig till helt nya förhållanden och acceptera den här förändringen 

upplevde de flesta deltagare i den här studien hade gått bra. 

 

Betydelsen av delaktighet och tid med beslutet 

 

De allra flesta uppgav att de själva varit delaktiga i beslutet att flytta till särskilt boende. 

Vad gäller anledningen till flytten så upplevde de flesta att försämrad hälsa eller 

handikapp hade orsakat behovet av flytt.  

 

” Men när jag inte har någon balans och inte kan stå då och sen då fick jag 

ont i benen men har inte jag fått det då har jag kunnat varit hemma än.” 

 

Flera uttryckte att de helt enkelt inte klarar sig själva hemma längre. Känslan av 

ensamhet och otrygghet i hemmet framkom liksom att det var jobbigt att sköta 

vardagssysslor.En som uppgav att det kändes för jobbigt att bo ensam och att beslutet 

om flytt var något som växte fram under en tid sa: 

 

”Jag blev inte påverkad i alla fall. Av barnen tillexempel utan jag kom fram 

till det mer och mer jag prata med mina anhöriga att det var jobbigt och så 

var man så väldigt ensam… och sen var det att man orka inte heller man 

tyckte att liksom att det var skönt att sitta ensam och vila. Man blir mer och 

mer beroende av vila.” 

 

De som inte själva varit delaktiga i beslutet om flytt utan hade anhöriga som ordnat med 

boende gav först under intervjuerna uttryck av att inte ha förståelse för varför de varit 

tvungna att flytta. Under intervjun så framkom dock att de förstod att de hade behov av 

hjälpen och omvårdnaden på boendet då hälsan blivit sämre. 
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Insikt och accepterande av förändring. 

 

Flera av informanterna uttryckte att de finner sig i och anpassar sig till sin nya situation.  

 

”Nu ser jag att jag inte kan klara mig och då, då finner jag mig i det.” 

 

        ” Ja jag kände väll inte så där förfärligt mycket måste jag säga. Jag tänkte att det 

här är ju nånting som är nödvändigt så att det var inte så mycket att fundera 

över.” 

 

Även de som inte själva valt att flytta till särskilt boende säger att de anpassat sig till sin 

nya situation trots att de helst inte vill vara på boendet. 

 

”Neej då jag har inte tänkt varken det ena eller det andra det har jag inte. 

Jag har anpassat mig. Det har bara varit så hela tiden att jag har varit och 

levt där jag har behövt. Det har inte varit nåt krångligt på något sätt.” 

 

Att de accepterar att hälsan försämras med åldern och att de känner att de inte längre 

orkar och klarar lika mycket var något som tydligt framkom under intervjuerna. Några 

uttryckte att de levt länge och har hunnit gjort mycket i livet och känner sig nöjda med 

att få vila och få den hjälp som de behöver på boendet. 

 

Förändrad boendemiljö. 

 

Det som tydligast framkom under intervjuerna vad gäller den förändrade boendemiljön 

var att rummet och boendet upplevdes vara ljust och fint.  

Endast två talade lite mer ingående om sin nya boendemiljö när de sade sig ha valt att 

inte ta med så mycket saker från sitt tidigare hem. En av dessa upplevde det som skönt 

att ha gott om utrymme att röra sig på. En annan av informanterna sade sig uppleva 

boendet som en institution. 

 

        ”Jag har inte så mycket men jag vill inte ha mer heller j… det räcker. Jag 

har bra utrymme och jag … jag trivs.” 
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        ”… och det är klart jag har ju min omvårdnad här min… ja… det är en 

institution i alla fall.” 

 

Hemmets betydelse 

 

Endast en av informanterna uttryckte att hon kände sorg när hon tänkte tillbaka på 

familjen men sa i samma mening att det ju är lika för alla. Några få upplevde att det inte 

är någon ide att längta tillbaka och sakna det som varit utan man måste anpassa sig efter 

där man är i livet. Även de som fortfarande har kvar sin gamla bostad och helst vill vara 

där uttryckte detta. Övriga talade mest om hemmet på ett neutralt sätt och informerade 

om hur situationen varit rent praktiskt. 

 

”Nej det är ingen ide att längta tillbaka. För det förstår jag ju. Jag är 

gammal jag måste anpassa mig efter den tidsålder jag finns i och det är 

ingenting annat. Det går inte att göra nånting åt det jag kan inte ändra på 

det. Jag kan inte… jag kan inte bli en ny människa.” 

 

Flytten ett naturligt steg 

 

Flera sade att de inte kommer ihåg så mycket från själva flytten eller första tiden på 

boendet. 

Uttryck som att det kändes naturligt att flytta och det gick bättre än väntat framkom 

under intervjuerna. Flytten upplevdes inte som något konstigt utan ett naturligt steg. De 

flesta kände sig nöjda eller hade inga speciella tankar om flytten. 

  

”Jada dotter kom och hämtade mig då hon å så åkte vi hit och hon har 

aldrig sett mig så glad nångång som då sa hon.” 

 

En annan kände sig bara överkörd till boendet och minns inte så mycket mer. 

 

Tillfredsställelse 

 

Att känna sig tillfreds och nöjd med livet och trivas både där personen befinner sig nu 

och med hur det tidigare varit är viktigt. Att byta miljö kan upplevas jobbigt liksom att 
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ha nya människor omkring sig. De flesta upplevde dock att de kände sig tillfreds med 

den nya miljön och uppskattade sällskapet av andra på boendet. 

 

Positivt att få plats på boende. 

 

Flera uttryckte att det kändes bra att få plats på boendet. En av dessa tyckte det kändes 

som att byta upp sig då boendet är modernt. En upplevde att väntan på plats varit lång 

och sade: 

 

”Ja jag tror jag var på det där stället där jag var och väntade jaa nästan 10 

veckor. Och så fick jag det här och här är det otroligt bra. Ja det kändes 

bara skönt. Jag hade väntat på det så länge.” 

 

En hade känt sig orolig men glad inför flytten.  

En sade sig inte komma ihåg så mycket från när platsen blev ledig men tror att det 

kändes skönt. 

 

Trivsel på boendet 

 

De flesta av informanterna kände att de trivs med att bo på boendet trots att situationen 

kan upplevas som ovan. 

 

”Jag är väldigt nöjd. Jag kan inte bättre ha. 

Det är bara att trycka på den här (pekar på larmet) så får jag hjälp. Bättre 

kan man inte ha.” 

 

”Ja jag kan inte bättre trivas tror jag. Bra personal och bra… andra boende 

här.” 

 

De som inte uttryckte att de trivdes på boendet upplevde att dagarna var långa och 

innehållslösa eller uttryckte varken trivsel eller vantrivsel. 

 

Sällskap och ensamhet. 
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Att ha vänner på boendet i form av andra boende uppskattades av flera även om det 

framkom att det på grund av nedsatt syn och hörsel ibland kan kännas jobbigt att umgås 

med andra.  

Även möjligheter att delta i aktiviteter som ordnas på boendet var något många 

upplevde som positivt. Aktiviteter kunde dock också kännas svårt att delta i för en del 

då syn och hörsel inte längre fungerar som tidigare. 

Att själv kunna välja att delta i aktiviteter eller att avstå samt att välja att vara ensam på 

rummet eller vara i gemensamhetsutrymmen och umgås med andra upplevdes som en 

av de stora fördelarna med att bo på boende. 

 

” Jag är ensam när jag vill och går in här och vill jag ha sällskap så går jag 

ut bara.” 

 

Välgörande att  komma ifrån boendet 

 

Två av informanterna uttryckte att det kändes viktigt att få komma ifrån boendet ibland.  

 

”Jag klarar mig ganska bra bara jag kommer härifrån ibland och byta miljö 

det tycker jag är välgörande. Annars skulle det nog… kännas lite… trångt 

här” 

 

Övriga uttryckte inget sådant behov. 

 

Trygghet 

 

Att kunna känna sig hemma i den nya miljön efter flytten ökar på känslan av trygghet. 

De som upplevde sig ha tidigare kunskap om och erfarenhet av särskilt boende uttryckte 

att det kändes tryggt med dessa tidigare erfarenheter och kunskaper. 

 

Att känna sig som hemma. 

 

Flera av informanterna sade sig känna sig som hemma på boendet.  

 

” Men nu har jag i alla fall kommit hem.” 



 

 15 

 

Att tidigare ha bott i närheten upplevdes som positivt i förhållandet till att känna sig 

som hemma på boendet. Miljön runt boendet var välbekant vilket ökade känslan av att 

känna sig hemma. 

En del behövde lite tid på sig för att känna sig som hemma.  

 

”Nja nä det kan jag inte påstå. Ja nu känns det mera som hemma… Jag vet 

inte vad jag ska säga men det är väl ungefär som hemma” 

 

En sade sig ha sovit dåligt första veckan och inte ha känt igen sig riktigt. 

Endast en uttryckte att boendet inte kändes som hemma. 

 

Positivt med erfarenhet av särskilt boende. 

 

Att ha erfarenhet av andra som flyttat till särskilt boende eller att känna till just det 

boende som man själv ska flytta till upplevdes som positivt.  

 

” Och jag är inte ensam utan jag har ju vänner och väninnor som gått 

samma väg… så att… och det har gått bra för dom så ska det väl gå bra för 

mig också. 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

 

Att anpassa sig till sin situation var något som framkom tydligt under intervjuerna. 

Både de som själva valt att flytta till särskilt boende och de där andra har påverkat 

flytten talade om att de förstår att flytten är nödvändig och att de accepterar situationen. 

Flera talade om att de själva kände att de inte klarade sig hemma längre på grund av att 

hälsan försämrats. Det framkom även att orken inte längre räckte till att sköta alla 

vardagssysslor såsom handling och städning. Att då känna att man får den hjälp man 

behöver på ett särskilt boende upplevdes som positivt trots att man kanske inte tidigare i 

livet hade tänkt sig att man skulle hamna på ett boende. 
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Resultatdiskussion. 

 

Här följer en diskussion utifrån de fyra kategorierna som framkom i studien.  

 

Betydelsen av stöd och hjälp 

 

Att många av informanterna talade om att de får stöd och hjälp av sina anhöriga både 

med flytt och andra praktiska saker samt att de brukar få besök av sina anhöriga är inte 

konstigt. Anhöriga är en viktig del i den äldres liv. Lee (2010) beskriver att äldre som 

känner tillfredsställelse med relationen till anhöriga har bättre förmåga att anpassa sig 

till livet på särskilt boende. Att få besök av anhöriga påverkade däremot inte. 

Alla informanterna hade bara positivt att säga om personalen och uppskattade den hjälp 

som de får. Andersson et al. (2007) beskriver att informanterna i hennes studie 

uppskattade att ha personalen i närheten och kunna få hjälp även nattetid. De såg det 

som en av fördelarna med att vistas på särskilt boende. Lee (2010) kom fram till i sin 

studie att de äldre lättare anpassade sig till det nya boendet om de känner att de har 

emotionellt stöd från personalen.  

Reed och Roskell Payton (1997) beskriver att de boende först talade om andra boende 

när de fick frågan om hur de kom överens med människorna på boendet. När de boende 

väl pratade om personalen så var det på ett mer allmänt sätt utan att nämna namn. Detta 

stämmer överens med den här studien då många av boendena pratade om personalen 

men endast en av dem nämnde namn på en personal. 

Wiersma och Dupuis (2010) beskriver att den äldre kroppen kan vara oförutsägbar. 

Vissa dagar kan den äldre må bra och andra dagar känna sig trött och slut. Då är det bra 

att själv kunna välja att delta i aktiviteter när man mår bra och välja att avstå när man 

känner sig trött. Detta stämmer överens med vad som framkom i den här studien. Vissa 

upplevde att det var skönt att veta att man de dagar man känner sig trött kan få mer 

hjälp av personalen samt att man sköter sig själv mer andra dagar. Att de flesta själv 

försöker utföra så mycket som möjligt av ADL kan enligt Sacco-Peterson och Borell 

(2004) ha att göra med att detta kan vara en av de få aktiviteterna hos boende där de kan 

vara med och bestämma samt bevara sin autonomi och värdighet.  Även i Orem´s self-

care model of nursing beskrivs vikten av att äldre på särskilt boende får sköta så mycket 

av sin ADL som de klarar av. Att de får ha kontroll över sin egen omvårdnad tros vara 
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bra både för fysisk och psykisk hälsa (Young, Taylor och Renpenning, 2001). Vidare 

beskrivs i Orem´s omvårdnadsmodell att målet med omvårdnad är att stödja individen 

och utveckla förmågan till egenvård för att klara dagliga aktiviteterna så bra som 

möjligt samt att främja liv, hälsa och välbefinnande (Rooke, 1995). Sjuksköterskan ska 

enligt Orem´s modell ta reda på hur en person känner inför att samarbeta med och guida 

den som ger omvårdnaden (Aggleton och Chalmers, 2000).  En annan aspekt av att vara 

beroende av hjälp beskriver Drageset (2004) när hon påtalar att den som får hjälp med 

ADL genom detta kan få sociala kontakter och därmed minska ensamheten. 

 

Behov att anpassa sig 

 

Att inte längre kunna utföra hälsorelaterad omsorg om sig själv kan leda till att man 

behöver omvårdnad enligt Orem´s omvårdnadsteori (Young et al. 2001). Försämrad 

hälsa, svårigheter att klara sig själv hemma och svårigheter att sköta vardagssysslor som 

exempelvis handling var de saker som informanterna i den här studien uppgav orsakade 

behovet av att flytta till särskilt boende. Drageset et.al. (2008) beskriver att äldre på 

särskilt boende utan kognitiva problem har svårare att utföra fysiska aktiviteter såsom 

att bära varor eller gå mer än 2 km.  

I den här studien framkom att de äldre finner sig i att de behöver bo på särskilt boende. 

Även de som helst inte vill vara på boendet utan hade velat vara kvar i sitt tidigare 

boende accepterar att de behöver vara på boendet för att få den hjälp de behöver. Detta 

stämmer överens med vad Choi et al. (2008) beskriver i sin artikel.  De har kommit 

fram till att ett sätt att acceptera livet på särskilt boende var att ha realistiska åsikter om 

sin egen förmåga att bo ensam och behovet av hjälp. Aggleton och Chalmers (2000) 

beskriver att en människa enligt Orem´s omvårdnadsmodell kan fatta beslut och agera i 

en riktning trots att känslorna styr åt ett annat håll.  Detta kan till en del förklara att de 

äldre som helst vill vara kvar hemma ändå accepterar och förstår att det är bäst för dem 

att bo på ett särskilt boende. Chuang och Abbey (2009) beskriver i sin studie från ett 

särskilt boende i Taiwan att de äldre eventuellt omedvetet ser sig som att de är på 

sjukhus och därför är beredda att kompromissa för att få livet på boendet att fungera. En 

av skillnaderna mellan boendet i Taiwan och boendet i Sverige där den här studien är 

genomförd är att det i Taiwan inte var enskilda rum som det är här i Sverige. Känslan 

av sjukhus istället för hemmiljö ökar förstås om man delar rum med andra. 
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I en Studie från Australien av Quine och Morell (2007) där de undersökt äldres rädslor 

för att förlora sitt oberoende och behöva flytta till särskilt boende uttryckte många en 

stor rädsla för att behöva flytta till särskilt boende. Denna rädsla var inget som framkom 

under den här studien. Skillnaden är ju att informanterna i den här studien redan 

befinner sig på ett boende och kanske uppfattningen om rädslan att behöva flytta 

förändras i takt med att man får sämre hälsa och känner att man inte längre klarar sig 

hemma. Något som kan stämma överens med Orems omvårdnadsteori där hon beskriver 

att förebygga risker för liv, funktion och välbefinnande som ett viktigt behov i 

människans liv (Aggleton och Chalmers, 2000). Att känna att man inte klarar sig 

hemma kan få en att känna sig otrygg i sin hemmiljö och ge lågt välbefinnande. Att 

flytta till särskilt boende kan förändra dessa känslor och göra att den äldre känner sig 

trygg och därmed får bättre livskvalitet. 

Higgs et al. (2011) beskriver att äldre ofta känner en samhörighet med ett hus eller 

byggnad där de bott länge och huset kan förknippas med trygghet. Vid flytt störs detta 

och de beskriver att det inte är troligt att det hjälper att skapa en hemlik miljö på 

boendet för att förhindra detta. Vidare beskriver de att relationerna på boendet är 

viktigare än miljön. Den äldres sociala och emotionella liv kan vara lika bra eller bättre 

efter flytt till särskilt boende. Något som delvis framkom i denna studie. Några 

uppskattade att ha sina saker omkring sig och att rummet var möblerat och klart när de 

flyttade in men de flesta talade mer om att de uppskattade att ha folk omkring sig och 

kände trygghet av det. Trots att det säkert stämmer att sociala kontakter är viktigare än 

miljön är miljön också viktig. Lee (2010) beskriver att de äldre som känner 

tillfredsställelse med miljön på boendet har lättare att anpassa sig till livet på särskilt 

boende. 

De Jonge et al (2011) beskriver att ett hem kan vara ihopkopplat med många minnen. 

Trots det så var det få i den här studien som talade med någon längtan efter sitt gamla 

boende.  

Det är ingen idé att länga tillbaka och jag lever där jag behöver vara samt jag lever här 

och nu var något som informanterna uttryckte. Enligt Orem´s omvårdnadsteori måste 

man vid bedömning om egenvård och förmågan till egenvård ta hänsyn till vilket 

utvecklingsstadium en person befinner sig i. Att flytta från en miljö till en annan samt 

att uppleva förluster av närstående eller ägodelar påverkar detta (Rooke, 1995). Att 

flytta till särskilt boende innebär både byte av miljö samt förlust av sitt tidigare hem och 

flera av sina ägodelar.  
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Att inte sova ordentligt och känna sig nervös första dagarna efter att ha flyttat till ett 

särskilt boende var något som informanterna påtalade i en studie av Wiersma och 

Dupuis (2010). Endast en av informanterna i den här studien uppgav att de sovit dåligt 

första tiden. En annan hade känt lite oro innan flytt. Flera påtalade att de inte kom ihåg 

särskilt mycket från första tiden vilket kanske kan bero på att situationen ändå 

upplevdes som jobbig och stressande.  

 

Tillfredsställelse. 

 

De flesta informanterna i studien uttryckte att de trivdes på boendet. Detta resultat 

stämmer överens med Anderssons et al. (2007) studie. De beskriver att majoriteten 

kände sig tillfreds med att bo på särskilt boende.  

Reed och Roskell Payton (1997) beskriver att de blev förvånade när de äldre i deras 

studie talade om de andra boende mer än personalen på boendet när de fick frågan hur 

kommer du överens med människorna här. De trodde att de äldre skulle prata om 

personalen. Även flera av informanterna i den här studien tog upp att de uppskattade 

sällskapet av de andra boendena på avdelningen. Något som även stämmer överens med 

vad Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007) kom fram till i sin studie. Lee (2001) 

som gjort en studie om kinesiska äldre beskriver skillnaden mellan olika kulturer. De 

äldre i hennes studie hade ofta svårigheter att skapa relationer till de andra boendena 

något som hon förklarar har med den kinesiska kulturen att göra. Då det blir fler äldre 

på särskilt boende även från andra kulturer kan detta vara viktigt att tänka på.  

Några tog också upp att det var positivt att kunna välja om de vill delta i aktiviteter eller 

inte. Även valet att kunna gå ut i gemensamhetsutrymmen om man vill ha sällskap eller 

välja att vara på sitt rum om man vill vara ensam sågs som positivt av några. 

Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007) beskriver att när de äldre själv kan välja 

aktiviteter får de en känsla av kontroll och styrka som leder till bättre välbefinnande och 

gör det lättare att kunna anpassa sig till den nya situationen. Aggleton och Chalmers 

(2000) beskriver att hitta en balans mellan vila och aktivitet liksom mellan ensamhet 

och socialt samspel är två av behoven som Orem tar upp i sin omvårdnadsmodell. När 

en person inte längre kan sköta detta själv behöver den hjälp med detta genom 

omvårdnad. Båda dessa behov var något som framkom under flera av intervjuerna. Att 

känna sig ensam var något som en del av informanterna hade upplevt som jobbigt i sina 

hem. Att efter flytt till särskilt boende själv kunna välja ensamhet men även ha 



 

 20 

möjlighet till sällskap sågs som positivt. En av informanterna kände sig ensam även på 

boendet. Att ensamhet som inte är självvald kan leda till försämrad livskvalitet 

beskriver Borg, Hallberg och Blomqvist (2006) i sin artikel. 

Två av informanterna upplevde att det var viktigt att ibland få komma ifrån boendet och 

byta miljö. En av de andra talade även om att besök hos anhöriga brukade ske ibland. 

Cho et al. (2008) beskriver att de äldre på särskilt boende som inte kände sig 

deprimerade hade bra kontakt med anhöriga och att anhöriga ibland brukade ta med 

dem ut från boendet för att äta på restaurang eller utföra ärenden. 

 

Trygghet. 

 

I studien framkom att en inte kände sig hemma på boendet, en upplevde boendet nästan 

som hemma efter att ha varit där en tid. De flesta kände sig dock som hemma på 

boendet. Något som inte stämmer överens med vad Wiersma och Dupuis (2010) 

beskriver i sin studie. Ingen av informanterna i deras studie kände sig som hemma på 

boendet. En hade uttryckt sig som att det var inte dåligt men det var inte hemma.   

Lee (2010) beskriver i sin studie att de boende som hade en positivare syn på särskilt 

boende innan flytten lättare anpassade sig till den nya situationen. I den här studien 

framkom det att känna till boendet samt att ha vänner och väninnor som flyttat till 

särskilt boende innan ledde till ökad trygghet inför flytten. Att man känner till och vet 

lite om särskilt boende minskar oron och man har troligen en större förståelse och 

kännedom om hur livet kommer bli efter flytten. Lee (2010) beskriver även att om äldre 

får mer information om särskilda boenden genom skrift eller besök kan de få en 

positivare syn på särskilt boende och därigenom en bättre flytt. De Chesnay (2005) 

beskriver i Orem´s omvårdnadsmodell att utbildning och guidning är en viktig del i att 

hjälpa någon.  

 

Metoddiskussion 

 

Att som i denna studie använda sig av personliga intervjuer ger en bra kvalitet på 

informationen (Polit och Beck, 2008). Intervjuerna spelades in på band. Detta 

rekommenderas vid kvalitativa studier för att undvika att missa något som sägs. Vilket 

lättare händer om man för noteringar under intervjun istället för att spela in dem. Den 
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som utför intervjun kan även missa att ställa viktiga följdfrågor då den blir distraherad 

av att föra noteringar (Polit och Beck, 2008).   

Polit och Beck (2008) skriver även att det är viktigt att intervjuerna sker i en lugn miljö 

utan störande ljud. Alla intervjuerna i den här studien skedde i informanternas hem där 

miljön var tyst och lugn.  

Det som kan påverka resultatet är vilka boende som valts ut att delta. Informanterna i 

den här studien valdes ut av verksamhetscheferna och de flesta var positiva till flytten. 

Hade åtta andra boende valts ut kan resultatet ha blivit annorlunda. 

 

Kriterierna för tillförlitligheten i kvalitativa studier är trovärdighet, överförbarhet, 

bekräftbarhet samt pålitlighet (Polit och Beck, 2008). 

Trovärdigheten i studien har att göra med sanningshalten i uppgifterna (Polit och Beck, 

2008). Detta kan påverkas i positiv riktning av att författaren i studien arbetar på ett 

särskilt boende och har kunskap och förståelse om detta. Å andra sidan kan detta ge en 

förförståelse som påverkar resultatet. 

 

Överförbarheten i studien påverkas av hur väl författaren har beskrivit sammanhanget i 

studien. Något som ökar möjligheten att föra över resultatet i studien till andra 

sammanhang är att informanterna är väl beskrivna (Polit och Beck, 2008). För att få 

bekräftbarhet i studien ska resultatet vara objektivt och inte påverkas av författarens 

egna åsikter (Polit och Beck, 2008). Något som författaren i den här studien har strävat 

efter. 

Pålitlighet handlar om att resultatet skulle bli det samma vid en ny studie med samma 

eller liknande deltagare i samma eller liknande miljö (Polit och Beck, 2008). Som 

tidigare beskrivits kan resultatet påverkas av vilka deltagare som valts ut. Att det endast 

är åtta deltagare i studien utgör en svaghet. En större studie med fler deltagare och även 

deltagare från olika boenden skulle kunna ge ett säkrare resultat. En annan svaghet i 

studien är mängden av information som framkommit under intervjuerna. Några av 

informanterna talade inte så utförligt om sina upplevelser och kom lätt in på andra 

ämnen som inte var aktuella för studiens syfte.  
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Slutsats 

 

Slutsatsen man kan dra av denna studie är att äldre har en god förmåga att anpassa sig 

till sin förändrade livssituation. Vare sig de valt att flytta själv eller om andra har ordnat 

med flytten förstod alla informanterna att de hade ett behov av att bo på särskilt boende. 

De accepterade att de inte längre klarar sig hemma och såg ingen anledning att längta 

efter det som varit. 

En annan viktig synpunkt är att andra boende på avdelningen spelar en viktig roll för 

trivseln hos informanterna. Att ha någon att prata med vid matbordet togs upp som 

betydelsefullt. Något som framkommit i flera studier. 

 

Att i framtiden forska mer på hur de äldre påverkas av att flytta till särskilt boende samt 

hur vi ska kunna hjälpa dem genom denna stora omställning i livet känns viktigt. Då 

andelen äldre i samhället ständigt ökar behöver vi utöka vår kunskap om detta ämne.    

 

Trots att detta är en liten studie kan vi ta lärdom av de äldres berättelser och tankar om 

att flytta till särskilt boende. Att vi lär oss mer om detta ämne gör att vi kan förbättra 

vårt omhändertagande av dem och hjälpa dem att få en så bra upplevelse som möjligt av 

att flytta från sin invanda miljö. 

Reed och Roskell Payton (1997) beskriver att de blev förvånade när de i sin studie 

upptäckte att äldre på särskilt boende talade om relationen till andra boende innan de 

talade om relationen till personalen. Reed och Roskell Payton (1997) trodde att 

relationen mellan personalen och den äldre på boendet var viktigare än relationen 

mellan olika äldre på särskilt boende. Något som säkert inte är ovanligt att vi som 

arbetar inom vården tror. Därför är det viktigt att vi får kännedom om hur viktig 

relationen mellan de äldre på särskilt boende faktiskt är. Om vi förstår detta kan vi 

stötta och uppmuntra dessa relationer och därmed öka trivseln hos de äldre på boendet. 

 

Att de äldre uppskattar att själva kunna välja att vara ensam på sitt rum eller söka 

sällskap i gemensamhetsutrymmen samt att kunna välja att delta i aktiviteter eller inte 

är också något vi kan ta till oss i arbetet. Att vi som arbetar med dessa äldre respekterar 

deras vilja att inte alltid delta i aktiviteter utan accepterar att de väljer att vara ensamma 

är viktigt. Det är lätt att lägga in sina egna värderingar i vad som är roligt eller inte och 

därmed försöka påverka de äldre. 
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