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Sammanfattning 

Bakgrund: Många äldre bor på vård- och omsorgsboenden i Sverige idag. För de äldre 

som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende kan flytten innebära att skiljas från sin 

invanda miljö och allt som är familjärt, vilket kan leda till lägre livskvalitet. Det finns 

kopplingar mellan miljö och hälsa, där sjuksköterskan har en viktig roll gällande 

vårdmiljöns utformning och dess betydelse för hälsa. 

 

Syfte: Syftet med litteratursammanställningen var att beskriva faktorer i vårdmiljön på 

vård- och omsorgsboenden och vilken betydelse dessa faktorer har för livskvalitet hos 

äldre. Vidare var syftet att beskriva utvalda artiklars urvalsgrupp. 

 

Metod: Litteratursammanställningen baseras på 15 vetenskapliga artiklar som var 

publicerade mellan 2005-2015. Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl, 

Medline och PsycINFO.  

 

Huvudresultat: Resultatet visade att både fysiska och psykosociala faktorer i 

vårdmiljön hade betydelse för äldres livskvalitet. De fysiska faktorerna innefattade egna 

rum där rummets placering var av betydelse, personlig miljö med tillgång till personliga 

tillhörigheter samt möjlighet till att kunna socialisera sig med andra. De psykosociala 

faktorerna omfattade det sociala klimatet på vård- och omsorgsboendet där personalen 

hade en stor betydelse, sociala relationer samt individuella aspekter såsom attityd till det 

egna åldrandet samt känslor av tillit och trygghet. 

 

Slutsats: Genom att redogöra för faktorer i miljön på vård- och omsorgsboenden och 

dess betydelse för äldres livskvalitet kan sjuksköterskor erhålla kunskap vilken kan 

användas som redskap vid utformningen av vårdmiljön. Sjuksköterskan kan, genom att 

tillgodogöra sig aktuell kunskap, öka livskvaliteten hos äldre på vård- och 

omsorgsboenden. 
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Abstract 

Background: Many elderly live in residential facilities in Sweden today. For older people 

who move into a residential facility the move can mean being separated from their familiar 

environment and all that is familiar, which can lead to a lower quality of life. There are links 

between environment and health, where the nurse has an important role in the current health 

environment design and its importance for health. 

 

Aim: The aim was to compile current research to illustrate the environmental factors that 

affect the quality of life of the elderly in residential facilities and to describe included articles 

focus groups. 

 

Method: Literature summary is based on 15 scientific articles published between the years 

2005-2015. The articles were found in the databases Cinahl, Medline and PsychInfo. 

 

Result: The results showed that both physical and psychosocial factors in the environment 

were important to the elderlies quality of life. The physical factors included individual rooms, 

personalized environment and to be able to socialize with others. The psychosocial factors 

included the social climate where the staff had a great importance, social relationships and 

attitudes to their own aging, and feelings of trust and security. 

 

Conclusion: By accounting for the factors in the environment at residential facilities, and its 

importance to the elderlies quality of life, nurses can obtain knowledge which can be used in 

the environmental design. Nurses can, by assimilating current knowledge, enhance the quality 

of life of the elderly in residential facilities. 
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INTRODUKTION 
I socialstyrelsens statistik kan utläsas att det permanent bodde ungefär 86 800 äldre personer 

på vård- och omsorgsboenden i Sverige år 2012 (Socialstyrelsen 2012). Ett vård- och 

omsorgsboende beskrivs av socialstyrelsen (2013) som ett boende som tillhandahåller 

bostäder eller platser för heldygnsvistelse där insatser ges i form av vård och omsorg till äldre 

med särskilda behov. En av de vanligaste anledningarna till att äldre flyttar in på ett vård- och 

omsorgsboende är främst minskad förmåga att klara sig själv relaterat till ålderdom (Hagberg 

2000, Socialstyrelsen 2011). Det finns forskning som visar att miljön har en betydande 

inverkan på människans hälsa (Annear et al. 2014, Silventoinen et al. 2007, Wijk 2010), där 

hälsa innebär att känna ett socialt och psykiskt välbefinnande (WHO 2015a). Välbefinnandet 

har i sin tur en inverkan på upplevd livskvalitet (Netuveli & Blane 2008). För att främja hälsa 

och välbefinnande hos äldre på vård- och omsorgsboenden är det därför bra om 

sjuksköterskan erhåller kunskap kring kopplingen mellan miljö och livskvalitet (Lepp 2009). 

 

Vårdmiljö 
Miljö kan beskrivas som den plats människan befinner sig på i nuet och allt som finns runt 

människan (Ylikangas 2013, Svenska akademiens ordbok 2014). Miljöbegreppet innefattar 

såväl möjlighet till avskildhet och vila som möjlighet till meningsfull sysselsättning, sociala 

aktiviteter och gemenskap (Ehnfors et al. 2010). 

 

Något som i alla tider varit en viktig aspekt inom vård- och omsorg är vårdmiljö. Vårdmiljö 

anses vara något som kan upplevas objektivt eller subjektivt. En objektiv vårdmiljö är det vi 

kan mäta, exempelvis ett rums längd, bredd och höjd medan den subjektiva vårdmiljön 

enklast kan beskrivas vara något som upplevs via våra sinnen; lukt, hörsel, känsel och syn 

(Edvardsson & Wijk 2009).  

 

För över 2000 år sedan utformades begreppet läkande miljö i Grekland, där syftet med miljön 

var att hälsa skulle återfås och byggas upp. Under 1100-1200-talen utformades vårdmiljön i 

Västeuropeiskas kloster utifrån religiösa aspekter, med bland annat målningar, som ansågs 

helande för människans kropp och själ. De etiska och estetiska utformningarna togs bort 

alltmer i takt med att en objektiv syn på sjukdom och sjuka växte fram under 1700-1800-talen 

(Bergbom 2014). Florence Nightingale (1820-1910) var den första sjuksköterska som beskrev 

att den fysiska, psykiska och sociala omgivningen, och dess faktorer, stod i stark relation till 

begreppet hälsa (Lepp 2009). Florence kopplade en sämre hälsa till bristande miljöfaktorer 
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som exempelvis renlighet och torrhållning. Faktorer som exempelvis ljus, rent vatten och rena 

lakan ansågs vara något som främjade hälsa och tillfrisknande (Falk 2014). Som en följd av 

detta införde Florence rutiner kring hygien, frisk luft och nutrition samt införande av speciell 

personal till hantering av tvätt och matlagning (Hegge 2013).  I början av 1960-talet lyftes 

tankar om personcentrerad vård. Utifrån individuella erfarenheter, kunskap och bakgrund hos 

den enskilde kunde uppfattningen om miljön upplevas olika. Ett rum kunde således registreras 

som fult eller vackert, trivsamt eller obehagligt av två olika individer (Wijk 2014).  

 

Det antas finnas ett samspel och en dynamisk relation mellan hälsa, människa, plats och 

vårdande. I de dynamiska relationerna ingår psykosociala faktorer så som trivsel, enskildhet, 

makt och kontroll samt faktorer inom den fysiska miljön. Den fysiska miljön omfattar bland 

annat en byggnad, ett rum, utformning och design samt dekorationer (Bergbom 2014). Den 

fysiska miljön kan även kopplas samman med faktorer så som interaktion, delaktighet och 

avskildhet liksom möjligheterna att skapa och bibehålla sociala interaktioner (Edvardsson & 

Wijk 2009). Den psykosociala miljön syns inte och gör den därför svår att greppa (Rask & 

Brundt 2010) men kan beskrivas som sociala faktorer i den fysiska miljön som påverkar 

sinnesstämningen (Socialstyrelsen 2010) och känslan som upplevs i en atmosfär (Gunderson 

1978). En god psykosocial miljö bidrar till en känsla av välbefinnande (Socialstyrelsen 2010). 

 

Upplevelsen av hälsa och välbefinnande påverkas av möjligheten att delta i meningsfulla 

aktiviteter samt av bristen på engagemang vid olika sysselsättningar. Stöd eller hinder i den 

omgivande miljön anses påverka individens möjlighet till aktivering och engagemang (Wijk 

2014). En vårdmiljö med få platser där människor kan mötas, prata och umgås skapade färre 

interaktioner (Edvardsson & Wijk 2009). Vårdklimatet är också viktigt för att skapa en god 

vårdmiljö. En positiv upplevelse av klimatet är att känna sig välkommen vid ankomst till en 

ny plats (Edvardsson & Wijk 2009). En hemlik miljö bidrar till att skapa ett välkomnande 

klimat (Andersson & Malmqvist 2014). Vidare beskrivs även betydelsen av gästfrihet hos 

personalen, samt att bli sedd, som betydelsefullt för klimatet (Edvardsson & Wijk 2009).  

 

Livskvalitet 
Livskvalitet är ett komplext begrepp som anses innefatta flera olika aspekter (Lawton 1991, 

Nordenfelt 1991).  Enligt WHOs definition (1995) är livskvalitet individens uppfattning om 

sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang personen har i relation till 

personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Livskvalitet är också beroende av 
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individens fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, nivå av oberoende, sociala relationer, 

personliga övertygelse och relation till framträdande drag i den miljö personen befinner sig i 

(The WHOQOL group 1995). Lawton (1991) beskriver livskvalitet som ett 

multidimensionellt begrepp som innefattar fyra områden: objektiv miljö, beteendemässiga 

element, uppfattad livskvalitet och psykologiskt välbefinnande (Lawton 1991). Således kan 

livskvalitet inte enbart anses vara hur människan har det, utan också hur människan upplever 

det den har (Willman 2011).  

 

Viss forskning anser att begreppet livskvalitet är synonymt med begrepp så som 

välbefinnande och livstillfredställelse (Christoph & Noll 2003) samtidigt som annan forskning 

anser att livskvalitet är ett helhetsbegrepp där livstillfredställelse och välbefinnande är 

underordnad och inte synonymt med (Haas 1999, Veenhoven 2000). Livskvalitet kan således 

uppnås genom livstillfredställelse, välbefinnande och lycka samt genom de upplevelser dessa 

känslor frambringar (Brülde 2003).  

 

Definition av Äldre  
I Sverige definieras äldre med 65 år eller äldre (Socialstyrelsen 2012). Det finns inga 

generella direktiv internationellt angående vilken ålder individen benämns som äldre. EU har 

enats om en standard definition där äldre klassas från 60 år och uppåt (WHO 2015b). 

Benämningen äldre har dock olika definitioner i olika länder. Termen äldre är kulturellt, 

individuellt, lands- och könsspecifik, och i länder där medellivslängden är lägre kan äldre 

benämnas från 45 år och uppåt (Harlem Brundtland 1999). I föreliggande litteraturstudie 

kommer begreppet äldre att definieras från 50 år och uppåt.  

 

Watsons omvårdnadsteori 
Watsons teori innefattar tio omvårdnadsfaktorer där nummer åtta är stödjande, skyddande och 

förbättrande av den psykiska, fysiska, sociala och andliga miljön. Watson menar att 

människan är mer än summan av sina delar och relationen mellan människa och miljö kan 

beskrivas som ett samspel där båda parter är starkt beroende av varandra (Watson 2006). 

 

Watson (2007) beskriver relationen mellan människa och miljö som ett samspel där båda 

parter är beroende av varandra. Människan är en enhet sammanfogad av kropp, själ och ande. 

För att skapa relationer krävs ett genuint intresse, att se varandra som unika individer samt 

värme och empati. Både den inre och yttre miljön är viktig för människan. Den inre miljön 



 

  4 
 

innefattar faktorer som välbefinnande samt en sociokulturell tro och den yttre miljön 

innefattar känslor av värdighet, skönhet, trygghet, att få vara privat, att det är rent samt en 

estetiskt tilltalande omgivning. Miljön sätts även i relation till hälsa då en personlig och 

trivsam miljö anses främja hälsa. Tankar finns kring att se sjuksköterskan som en del av 

miljön där miljön till stor del är beroende av sjuksköterskans medvetenhet. Sjuksköterskan 

kan således påverka hela klimatet genom sin omsorg, närvaro och sina avsikter (Watson 

2007). 

 

Problemformulering 
Många äldre bor på vård- och omsorgsboenden i Sverige idag, vissa bara för en kort tid och 

andra i flera år. För de äldre som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende kan flytten 

innebära att skiljas från sin invanda miljö och allt som är familjärt, vilket i sin tur kan leda till 

lägre livskvalitet. Tidigare forskning har visat kopplingar mellan miljö och hälsa (Annear et 

al. 2014, Silventoinen et al. 2007, Wijk 2010), i vilken sjuksköterskan har en viktig roll 

gällande vårdmiljöns utformning och dess betydelse för hälsa. För att sjuksköterskan ska 

kunna tillgodose livskvalitet, hos äldre på vård- och omsorgsboenden, är det av stor vikt att 

beskriva faktorer i vårdmiljön som inverkar på upplevelsen av livskvalitet hos äldre.  

 

Syfte 
Syftet med litteratursammanställningen var att beskriva faktorer i vårdmiljön på vård- och 

omsorgsboenden och vilken betydelse dessa faktorer har för livskvalitet hos äldre. Syftet var 

vidare att beskriva utvalda artiklars urvalsgrupp. 

 

Frågeställningar  

1) Vilka faktorer i vårdmiljön, på vård- och omsorgsboenden, har betydelse för 

livskvalitet hos äldre?  

2) Vilken betydelse har dessa faktorer för livskvalitet hos äldre på vård- och 

omsorgsboenden? 

3) Hur är urvalsgruppen beskriven i de inkluderade artiklarna? 
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METOD 
Design 
En beskrivande litteratursammanställning. Syftet med en litteratursammanställning är att 

beskriva det aktuella forskningsläget inom området (Polit & Beck 2012).  

 

Databaser  
Databaser som användes vid sökningarna av vetenskapliga artiklar var Cinahl, Medline samt 

PsycINFO. De utvalda databaserna anses vara relevanta gällande omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström 2008, Polit & Beck 2012).  

 

Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 
Vid databassökningarna användes sökorden elderly, aging, environment, housing for the 

elderly, residential care institutions, residential facilities, meaning, quality of care och quality 

of life. Termen vård- och omsorgsboende benämns olika i de använda databaserna. I Medline 

benämns vård- och omsorgsboende som housing for the elderly, i PsycINFO som residential 

care institution och i Cinahl som residential facilities. I Cinahl användes inte sökordet Quality 

of life eftersom sökningen då blev allt för specifik. Vid inledande databassökningar användes 

samtliga sökord som Headings, MeSH eller Thesaurus. Detta resulterade i få träffar vilket 

bidrog till att fritextsökningar istället valdes för att skapa en bredare överblick av aktuell 

forskning. Användningen av MeSH, Headings och Thesaurus samt de olika 

sökordskombinationerna redovisas i tabellerna nedan (tabell 1, 2 och 3) för respektive 

databas. Den booleska operatorn ”AND” har använts för att kombinera sökorden (Polit & 

Beck 2012). Artikelsökningarna i de utvalda databaserna begränsades med publiceringsår 

mellan 2005-2015 och engelskt språk samt med fulltext i databasen PsycINFO. Under 

artikelsökningen togs hänsyn till litteratursammanställningens urvalskriterier. Studier som 

inkluderade äldre med uttalad kognitiv nedsättning, som själva var litteraturstudier eller inte 

fanns fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle exkluderade. Utfall av artikelsökningen 

redovisas i tabell 1, 2 och 3.  

 

Tabell 1: Sökningar i Cinahl 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Lästa 

abstract 

Valda 

källor 

Inkluderade 

artiklar  

Cinahl Elderly (fritext) 24,583 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

- - - 

Cinahl Elderly (fritext) AND 804 2005-2015 - - - 
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Environment (fritext)  (30/9-

15) 

English  

Cinahl Elderly 

(fritext) AND Environment 

(fritext) AND Housing for 

the elderly (fritext) 

199 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

25 5 4 

Cinahl Residential facilities 

(headings) 

754 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

- - - 

Cinahl Residential facilities 

(headings) AND 

environment (fritext) 

93 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

25 3 2 

 
Tabell 2: Sökningar i Medline  
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Lästa 

abstract 

Valda 

källor 

Inkluderade 

artiklar 

Medline Elderly (fritext) 82,479 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

- - - 

Medline Elderly (fritext) AND 

Environment (fritext) 

1,931 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

- - - 

Medline Elderly (fritext) AND 

Environment AND Housing 

for the elderly (MeSH) 

40 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

25 4 1 

Medline Health facility environment 

(fritext) 

2,908 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

- - - 

Medline Health facility environment 

(fritext) AND Quality of life 

(fritext) 

144 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

20 2 2 

 
Tabell 3: Sökningar i PsycINFO 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Lästa 

abstract 

Valda 

källor 

Inkluderade 

artiklar 

PsycINFO Aging (fritext) 54,970 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

- - - 

PsycINFO Aging (fritext) AND 

Environment (fritext) 

 

3,478 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

- - - 

PsycINFO Aging (fritext) AND 

Environment (fritext) AND 

Quality of life (fritext) 

133 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

5 4 2 

PsycINFO Aging (fritext) AND 

Environment (fritext) AND 

Meaning (fritext) 

135 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

6 5 1 

PsycINFO Residential Care 

Institutions (Thesaurus) 

2,330 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

- - - 

PsycINFO Residential Care 

Institutions (Thesaurus) 

AND Quality Of Care 

(Thesaurus) 

88 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

13 4 1 

PsycINFO Residential Care 

Institutions (Thesaurus) 

AND Quality Of Life 

(fritext) 

83 

(30/9-

15) 

2005-2015 

English 

14 7 2 
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Urval och urvalsprocess 
Artiklarna har i urvalsprocessen exkluderats i tre steg. I steg ett exkluderades artiklar vars 

titlar inte ansågs relevanta mot litteratursammanställningens syfte, exempelvis titlar som 

endast beskrev livskvalitet hos äldre eller inte var skrivna på engelska eller svenska. I steg två 

exkluderades artiklar som efter lästa abstrakt var litteraturstudier, dubbletter, inte ansågs 

samstämma med litteratursammanställningens urvalskriterier eller inte ansågs relevanta mot 

studiens syfte. I steg tre exkluderades artiklar som efter en helhetsgenomgång befanns 

inkludera personer med uttalad kognitiv nedsättning, exempelvis forskning genomförd på 

demensboenden.  

 

Figu

r 1: Utfall av databassökning beskrivande flödet från antalet sökträffar i första sökningen till 

antalet inkluderade artiklar. 
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Dataanalys 
Femton artiklar valdes ut, tio kvalitativa (Leith 2006, Low et al. 2007, Hauge & Heggen 

2008, Yang & Stark 2010, Cheng et al. 2011, Hughes & Moore 2012, Lewinson et al. 2012, 

Falk et al. 2013, Teston & Marcon 2014, Paiva et al. 2015,), tre kvantitativa (Tu et al. 2006, 

Almeida & Rodrigues 2008, Chang et al. 2013,) samt två artiklar med mixad ansats (Falk et 

al. 2009, Bekhet & Zauszniewski 2011). De utvalda artiklarna bearbetades utifrån Forsberg 

och Wengströms (2008)  innehållsanalys där arbetet sker strukturerat för att identifiera olika 

mönster och teman. Alla artiklar granskades enskilt. Efter den enskilda granskningen 

diskuterades artiklarnas resultat gemensamt, för att minska risken för eventuella feltolkningar. 

De inkluderade artiklarna sammanställdes i en tabell (bilaga 1) med rubrikerna: 

författare/publikationsår/land, titel, syfte, ansats, urvalsgrupp, datainsamlingsmetod, 

dataanalys samt huvudresultat. De delar av artiklarnas resultat som kunde svara mot 

litteratursammanställningens syfte färgmarkerades för att så överskådligt som möjligt kunna 

urskilja likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Utifrån identifierade likheter och 

skillnader sammanställdes resultatet och två kategorier och ett antal underkategorier 

framträdde (figur 2). Därefter sammanfattades artiklarnas huvudresultat i en tabell (bilaga 1) 

och presenterades i löpande text.  För att svara på den metodologiska aspekten har de valda 

artiklarnas metoddel, med fokus på urvalsgrupp, granskats med stöd av Polit och Becks 

(2012) guide för kritisk granskning för population och urval. En beskrivning av en 

undersökningsgrupp bör enligt Polit och Beck (2012) innehålla kön, ålder, antal och 

inklusion- och/eller exklusionskriterier. Resultatet presenteras i löpande text samt under 

rubriken urvalsgrupp i bilaga 1.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Artiklar som inte tydligt beskrivit etiska överväganden har inte exkluderats från 

litteratursammanställningen. På grund av exempelvis platsbrist finns inte alltid en detaljrik 

beskrivning av studiens etiska överväganden, men det behöver inte betyda att etiska 

överväganden inte gjorts. Resultatet presenteras så objektivt som möjligt och medveten 

plagiering har undvikits (Polit & Beck 2012).  
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RESULTAT  

Litteratursammanställningens syfte var att beskriva faktorer i vårdmiljön på vård- och 

omsorgsboenden och vilken betydelse dessa faktorer har för livskvalitet hos äldre. Vidare var 

syftet även att beskriva utvalda artiklars urvalsgrupp. För att svara på frågeställning ett Vilka 

faktorer i vårdmiljön har betydelse för livskvalitet hos äldre? och två Vilken betydelse har 

dessa faktorer för livskvalitet hos äldre på vård- och omsorgsboenden? identifierades två 

huvudkategorier, Fysisk vårdmiljö samt Psykosocial vårdmiljö, tillsammans med ett antal 

underkategorier vilka presenteras i figur 2 samt i löpande text. Resultatet från frågeställning 

tre Hur är urvalsgruppen beskriven i de inkluderade artiklarna? presenteras i löpande text 

under rubriken Beskrivning av utvalda artiklars urvalsgrupp samt redovisas artikel för artikel 

i bilaga 1 under rubriken urvalsgrupp. 

 

 
 

Figur 2: Sammanställning av huvudkategorier och underkategorier  

  

Fysisk vårdmiljö 

Det egna rummet 

Att ha ett eget rum har i flera studier visat sig ha betydelse för de äldres livskvalitet på vård- 

och omsorgsboenden (Low et al. 2007, Yang & Stark 2010, Cheng et al. 2011, Lewingson et 

al. 2012, Falk et al. 2013, Teston & Marcon 2014). Ett tillräckligt stort rum ansågs av de äldre 

vara viktigt (Cheng et al. 2010, Yang & Stark 2010) eftersom det påverkade huruvida 

släktingar, vänner och familj ville komma på besök (Yang & Stark 2010). Personliga och 
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familjära rum skattades högt gällande välbefinnande (Falk et al. 2013), ordning och reda, att 

var sak stod på sin plats samt att rummen var rena och städade likaså (Lewinson et al. 2012). 

En egen nyckel samt möjligheten till att kunna låsa in sina personliga tillhörigheter var också 

något som av de äldre ansågs stärka välbefinnandet. Tillgången till egna nycklar skapade 

känslor av trygghet och tillfredställelse hos de äldre, eftersom de då fick möjlighet kontrollera 

vad de ville dela med andra och inte (Low et al. 2007). Att inte ha ett eget rum utan att dela 

rum med andra tycktes i studier av Lewinson et al. (2012) och Low et al. (2007) påverka 

livskvaliteten negativt hos de äldre, medan det i studien av Almeida & Rodrigues (2008) 

visade på en god livskvalitet trots boende i delat rum.  

 

En personlig vårdmiljö 

Något som i de flesta artiklar ansågs vara betydelsefullt vad gäller livskvalitet hos de äldre var 

dekorationer, estetik och möblemang (Almeida & Rodrigues 2008, Hauge & Heggen 2008, 

Yang & Stark 2010, Bekhet & Zauszniewiski 2011, Cheng et al. 2011, Lewinson et al. 2012, 

Chang et al. 2013, Falk et al. 2013, Paiva et al. 2015). De äldre uttryckte att välbefinnandet 

var starkt beroende av den fysiska vårdmiljön på vård- och omsorgsboendet (Cheng et al. 

2011). Genom att skapa en personlig vårdmiljö och göra plats för egna tillhörigheter (Falk et 

al. 2013), samt att få möjlighet att välja vilka tillhörigheter som togs med till vård- och 

omsorgsboendet, stärktes de äldres välbefinnande (Leith 2006). Vidare nämns vikten av 

personliga möbler som en bidragande faktor till god livskvalitet (Hauge & Heggen 2008, 

Bekhet & Zausniewiski 2011, Falk et al. 2013, Teston & Marcon 2014). Personliga föremål 

som exempelvis inramade certifikat, lampor, blommor och dockor påminde de äldre om 

dåtiden, vilket framkallade kärleksfulla minnen och var viktiga faktorer för en ökad 

hemkänsla (Lewinson et al. 2012). Det stämmer också överens med en annan studie där de 

äldre uttryckte en stark önskan om att ha möjlighet till att ta med egna tillhörigheter till vård- 

och omsorgsboendet (Almeida och Rodrigues 2008).  

 

I en studie från Taiwan genomfördes en interventionsstudie med visuell konst som influerades 

av de äldres egna minnen och upplevelser. Den fysiska vårdmiljön på boendets olika våningar 

reviderades i olika teman med utgångspunkt från de äldres egna fotografier, exempelvis 

utformades en våning som en tågstation. Resultatet visade att konst med välbekanta och 

familjära dekorationer hade betydelse för de äldres livskvalitet (Chang et al. 2013). Andra 
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studier har liknande resultat gällande välbekanta dekorationers betydande roll för 

välbefinnande (Lewinson et al. 2012, Falk et al. 2013).  

 

Att socialisera med andra 

Förmågan till anpassning och livskvalitet hos de äldre påverkades av rummets placering. Ett 

rum på markplan gjorde det lättare för de äldre att socialisera med varandra (Cheng et al. 

2011). I gemensamma utrymmen ansågs det vara viktigt med andelen sittplatser, då ett högre 

antal sittplatser ansågs stimulera till social samvaro (Yang & Stark 2010). Detta samstämmer 

med resultatet i en annan studie som beskriver att en personlig inredning i gemensamma 

utrymmen ökade möjligheten till sociala interaktioner (Cheng et al. 2011). Personlig 

inredning i de gemensamma utrymmena skapade hemkänsla hos de äldre (Falk et al. 2013) 

vilket också nämns i en annan studie där atmosfären beskrevs som negativ då det inte fanns 

några personliga inredningsdetaljer i de gemensamma utrymmena. Detta medförde att de 

äldre hellre isolerade sig i de egna rummen än att utnyttja gemensamma utrymmen för 

socialisering (Hauge & Heggen 2008). 

 

Psykosocial vårdmiljö 

Det sociala klimatet 

Flera studier nämnde vikten av en tillåtande miljö som uppmuntrade till meningsfulla 

aktiviteter (Yang & Stark 2010, Bekhet & Zauszniewiski 2011, Cheng et al. 2011, Hughes & 

Moore 2012, Lewinson et al. 2012, Teston & Marcon 2014). Omgivningens atmosfär 

involverar fysiska, psykiska och psykosociala komponenter. Positiv energi och värme var 

faktorer som ansågs viktiga för välbefinnandet (Almedia & Rodrigues 2008). Vilket också 

bekräftades i en annan studie där vikten av den fysiska och sociala omgivningens relation till 

välbefinnande och upplevelse av omgivningens atmosfär beskrevs (Cheng et al. 2011). 

Huruvida klimatet på ett vård- och omsorgsboende var trivsamt eller inte påverkades även av 

vårdpersonalen och dess relation till de äldre (Tu et al. 2006, Hughes & Moore 2012, 

Lewinson et al. 2012, Falk et al. 2013).  De äldre ansåg att det var av stor betydelse att 

vårdpersonalen fanns tillgänglig för de äldres behov samt vid assistans i det dagliga livet 

(Hughes & Moore 2012). Andra studier visade att livskvaliteten hos de äldre påverkades 

beroende på hur mycket vårdpersonalen lät de äldre ta makten över sin egenvård (Tu et al. 

2006) och om de äldre fick möjlighet att känna sig behövda (Falk et al. 2013).  De äldre som 

var i behov av assistans för att sköta den personliga hygienen uppskattade om vårdpersonalen 
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endast gjorde det mest väsentliga, att personalen bara kom in om de hade fått tillåtelse samt 

att de såg till att skyla de äldre för att undvika exponering för andra (Low et al. 2007). 

 

Det sociala klimatet på vård- och omsorgsboende var viktig för att de äldre skulle kunna 

känna sig välkomna (Tu et al. 2006, Cheng et al. 2011, Hughes & Moore 2012, Lewinson et 

al. 2012, Falk et al. 2013). Att träffa nya människor, skapa nya relationer till andra äldre på 

boendet (Lewinson et al. 2012), att känna gemenskap samt att ha möjlighet att kunna delge 

varandra tidigare livserfarenheter var viktiga faktorer för att de äldre skulle trivas på vård- och 

omsorgsboendet (Low et al. 2007, Cheng et al. 2011). Homogenitet bland de äldre på boendet 

ansågs i en studie av Yang och Stark (2010) som något som underlättade de äldres 

socialisering. Flera av de äldre kände varandra sedan tidigare och de äldre var nära varandra i 

ålder vilket gjorde det lättare att skapa ett socialt stöd (Yang & Stark 2010). Ett privilegium 

som ökade livskvaliteten var när de äldre själva fick möjlighet att välja när de ville delta i 

sociala sammanhang eller inte (Low et al. 2007, Teston & Marcon 2014).  

 

Sociala relationer 

Sociala relationer var något betydelsefullt (Leith 2006, Cheng et al. 2011, Teston & Marcon 

2014) och de äldre kände starkt välbefinnande när de fick besök av nära och kära (Hughes & 

Moore 2012, Lewinson et al. 2012). De sociala relationerna på vård- och omsorgsboendet 

kompenserade för förlorade kontakter utanför boendet (Yang & Stark 2010). 

Känslor av sorg och saknad beskrevs vid avsaknad av kontakt med familj och vänner (Hughes 

& Moore 2012). En del äldre kände sig isolerade och deprimerade efter en flytt till vård- och 

omsorgsboendet, dels för att de kände att de gradvis hade förlorat social kontakt med världen 

utanför och dels för att de saknade emotionellt stöd från vårdpersonal, familjen och tidigare 

vänner (Cheng et al. 2011).  

 

Det kollektiva livet gav de äldre fler möjligheter till sociala interaktioner än när de tidigare 

bodde ensamma, vilket också gjorde att de hade lättare att hantera de förändringar och 

utmaningar som kommer med åldrandet (Cheng et al. 2011). De förväntningar äldre tog med 

sig in i mötet med andra var en viktig del i den sociala interaktionen (Yang & Stark 2010). En 

begränsad tillgång till aktiviteter, som speglade intressen de äldre tidigare haft i livet, 

förstärkte upplevelsen av att vara instängd (Lewinson et al. 2012). Sociala aktiviteter som 

anordnades på eller utanför vård- och omsorgsboendet spelade stor roll för de äldre när det 
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kom till att behålla sociala kontakter och anpassa sig till nya situationer. Det ansågs ha en 

terapeutisk inverkan på välbefinnandet om de äldre fick möjlighet att välja vilka aktiviteter de 

själva ville delta i (Teston & Marcon 2014). 

 

Individuella aspekter  

Individuella aspekter så som exempelvis socioekonomisk status, attityd om åldrandet och 

omsorgen, det egna beteende och familjärt stöd var viktiga faktorer gällande anpassning till 

ett nytt boende (Cheng et al. 2011). Acceptans av det egna åldrandet samt att se livet från den 

ljusa sidan hade inverkan på livskvaliteten (Teston & Marcon 2014), vilket stödjs av en annan 

studie som talar om att de äldre som såg livet från den ljusa sidan lättare kunde anpassa sig till 

den nya livssituationen (Falk et al. 2013). Känslor som påverkade de äldres välbefinnande var 

tillit och trygghet (Low et al. 2007). Det var viktigt att de äldre kände att vård- och 

omsorgsboendet mötte dem med en positiv energi och värme så att de inte påverkades allt för 

mycket av att behöva lämna allt som för dem var välbekant (Almeida och Rodrigues 2008).  

 

För några äldre var flytten till vård- och omsorgsboenden ett medvetet val för att öka sin 

livskvalitet. Genom att flytta avsa de äldre sig det tunga arbetet i hemmet och kunde således 

spendera mera tid på personliga intressen. Om flytten inte var självvald kunde de äldre istället 

känna sig övergivna (Cheng et al. 2011). Faktorer som relaterade till att skapa hemkänsla hos 

de äldre var exempelvis att acceptera sin egen svaghet och se boendet som en plats som 

skyddar och vårdar. Genom att försöka leva på samma sätt som tidigare och att oberoende av 

andra kunna bestämma hur dagen skulle komma att se ut ökade hemkänslan hos de äldre 

(Falk et al. 2013).  

 

Beskrivning av utvalda artiklars urvalsgrupp 
I tretton av totalt femton utvalda artiklar beskrevs könsfördelningen mellan de äldre (Leith 

2006, Tu et al. 2006, Low et al. 2007, Almeida & Rodrigues 2008, Falk et al. 2009, Yang & 

Stark 2010, Cheng et al. 2011, Hughes & Moore 2012, Lewinson et al. 2012, Chang et al. 

2013, Falk et al. 2013, Teston & Marcon 2014, Paiva et al. 2015). I endast två av artiklarna 

(Cheng et al. 2011, Paiva et al 2015) var antalet män högre än antalet kvinnor. Det totala 

antalet äldre uppgick till 693. Av dessa var 343 kvinnor och 222 män, de övriga 128 

könsspecificerades inte. Antalet äldre i artiklarna varierade från 10-131 där Falk et al. (2009) 

hade 131 och Yang och Stark (2010), Hughes & Moore (2012), Lewinson et al. (2012) samt 
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Paiva et al. (2015) hade 10. I en av artiklarna bestod urvalet inte enbart av äldre, utan också 

av anhöriga och chefer, som delades in i tre olika intervjugrupper (Cheng et al. 2011). De 

äldre i de inkluderade artiklarna var mellan 54-104 år gamla.   

 

Inklusions- och exklusionskriterierna var tydligt beskrivna i fjorton av femton av de utvalda 

artiklarna (Leith 2006, Tu et al. 2006, Low et al. 2007, Almedia & Rodrigues 2008, Hauge & 

Heggen 2008, Falk et al. 2009, Yang & Stark 2010, Bekhet & Zauszniewski 2011, Hughes & 

Moore 2012, Lewinson et al. 2012, Chang et al. 2013, Falk et al. 2013, Teston & Marcon 

2014, Paiva et al. 2015). Elva av artiklarna inkluderade inte äldre med kognitiva nedsättningar 

eller äldre som inte var orienterade till tid, rum och person (Leith 2006, Tu et al. 2006, 

Almeida & Rodrigues 2008, Hauge & Heggen 2008, Falk et al. 2009, Yang & Stark 2010, 

Bekhet & Zauszniewski 2011, Hughes & Moore 2012, Chang et al. 2013, Falk et al. 2013, 

Paiva et al. 2015,). I övriga fyra artiklar (Low et al. 2007, Cheng et al. 2011, Lewinson et al. 

2012, Testan & Marcon 2014) finns endast en undermening gällande exklusion av äldre med 

kognitiv nedsättning.    

 

DISKUSSION 
Huvudresultat 
Syftet med litteratursammanställningen var att beskriva faktorer i vårdmiljön på vård- och 

omsorgsboenden och vilken betydelse dessa faktorer har för livskvalitet hos äldre. Vidare var 

syftet även att beskriva utvalda artiklars urvalsgrupp. Resultatet visade att både fysiska och 

psykosociala faktorer i vårdmiljön hade betydelse för livskvalitet hos äldre. De fysiska 

faktorerna innefattade egna rum där rummets placering var av betydelse, personlig miljö med 

tillgång till personliga tillhörigheter samt möjlighet till att kunna socialisera sig med andra. 

De psykosociala faktorerna omfattade det sociala klimatet på boendet där personalen hade en 

stor betydelse, sociala relationer samt individuella aspekter såsom attityd till det egna 

åldrandet samt känslor av tillit och trygghet. Resultat har framkommit ur totalt 15 artiklar från 

olika länder, där urvalsgruppen sammanlagda antal var 693 äldre med åldersspannet 54-104 

år. De äldre hade inga kognitiva nedsättningar och var orienterade till tid, rum och person.  

 

Resultatdiskussion 

Fysisk vårdmiljö 

Det egna rummet 
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Det fanns en samstämmighet mellan flera artiklar om att ha ett eget rum och dess positiva 

betydelse för äldres välbefinnande (Low et al. 2007, Yang & Stark 2010, Cheng et al. 2011, 

Lewingson et al. 2012, Falk et al. 2013, Teston & Marcon 2014). Detta trots att studierna var 

genomförda i olika länder med kulturella skillnader. En studie samstämde inte med övriga då 

de äldre ansåg att delade rum inte sänkte deras livskvalitet. Deltagarna i studien hade tidigare 

delat på en enda stor sal för att sedan få skiljeväggar, där två äldre delade på utrymmet mellan 

varje vägg (Almeida & Rodrigues 2008). Det kan tänkas vara anledningen till varför det 

resultatet skiljde sig från de övriga studiernas resultat. I Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (2003) stod det att äldre som bodde på vård- och omsorgsboenden i regel borde 

ha ett eget rum (SOSFS 2003:20) och forskningsresultat har visat att egna rum bidrar till 

personcentrerad omvårdnad, vilket ansetts främja till god hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 

2010). Resultaten var i överenstämmelse med Watsons teori, där hon menade att ett en känsla 

av välbefinnande hade ett starkt samband med att få vara privat (Watson 2007).  

 

Personlig miljö 

De äldre beskrev i ett flertal studier att livskvaliteten påverkades av dekorationer och estetik 

(Almeida & Rodrigues 2008, Hauge & Heggen 2008, Yang & Stark 2010, Bekhet & 

Zauszniewiski 2011, Cheng et al. 2011, Lewinson et al. 2012, Chang et al. 2013, Falk et al. 

2013, Paiva et al. 2015) samt av tillgången till personliga möbler (Hauge & Heggen 2008, 

Bekhet & Zausniewiski 2011, Falk et al. 2013, Teston & Marcon 2014). En annan studie 

menade att omgivning med dekorationer och estetisk utformning verkade avslappnande och 

upplevdes som trivsam (Bernardi et al 2010). Watson menade att människan var beroende av 

både den inre och den yttre miljön, och att människan och miljön var i ett ständigt samspel 

med varandra (Watson 2007). Välmående kan således förknippas med den yttre miljön och 

resultatet samstämmer således med Watsons omvårdnadsteori.  

 

Att kunna socialisera med andra 

Gemensamma utrymmen ansågs i studierna främja till socialisering hos äldre (Yang & Stark 

2010, Cheng et al. 2011, Chang et al. 2013), speciellt om utrymmena var personligt inredda 

(Cheng et al. 2011). Brist på personliga detaljer i gemensamma utrymmen medförde att de 

äldre isolerade sig (Hauge & Heggen 2008). Enligt WHOs definition är en god livskvalitet 

beroende av sociala relationer (The WHOQOL group 1995). De gemensamma utrymmena på 

vård- och omsorgsboenden har till viss del haft som syfte att främja socialisering hos äldre. 

Personalens agerande har visat sig ha en betydande roll gällande hur de äldre väljer att 
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utnyttja de gemensamma utrymmena (Wijk 2014). En indirekt orsak till de äldres uppfattning 

om vad som påverkar socialisering, där de själva ansåg bristen på personlig inredning som en 

faktor till isolering, kunde i själva verket vara att personalen agerat på ett sätt som inte 

främjade till socialisering hos de äldre. För att främja till socialisering borde vårdpersonalen, 

enligt Watson (2007), visa ett socialt och genuint intresse för de äldre samt föra en dialog med 

dem. Detta ansågs väcka en nyfikenhet hos de äldre vilket främjade till ökad socialisering 

(Watson 2007).   

 

Psykosocial vårdmiljö 

Det sociala klimatet 

Resultatet visade att det sociala klimatet på vård- och omsorgsboenden påverkade de äldres 

välbefinnande (Tu et al. 2006, Almeida & Rodrigues 2008, Cheng et al. 2011, Hughes & 

Moore 2012, Lewinson et al. 2012, Falk et al. 2013), där personalens agerande och 

tillgänglighet hade betydelse (Tu et al. 2006, Low et al. 2007, Hughes & Moore 2012, Falk et 

al. 2013). Hur de äldre uppfattade det sociala klimatet har visat sig påverkas av 

sinnessnedsättningar som exempelvis nedsatt syn och hörsel samt förändrat luktsinne. 

Klimatet påverkades också av individuella erfarenheter och uppfattningar av miljön från 

tidigare vårdplatser. Dessutom påverkade den psykosociala och fysiska miljön varandra, 

därför kan det ha varit svårt att utforma miljön på ett sätt som tillmötesgått de äldres 

individuella behov och förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening 2010). Samtidigt är det 

sagt att sjuksköterskan ska medverka till att tillgodose individuella sociala behov hos varje 

vårdtagare (Socialstyrelsen 2005, Edvardsson & Wijk 2009). Utifrån Watsons teori skulle det 

betyda att vårdpersonalen skulle ha kunnat påverka vårdklimatet och socialiseringen i positiv 

riktning genom att medvetet visa omsorg, vara tillgänglig samt genom att ha goda avsikter 

(Watson 2007). Dock har det varit känt att stress och brist på vårdpersonal på vård- och 

omsorgsboenden innebar ett hinder gällande tillgänglighet i den omfattning de äldre haft 

behov av (Wondemeneh 2013). 

 

Sociala behov och Sociala relationer 

Det som framkom i resultatet var att de äldres livskvalitet ökade när de själva fick bestämma 

när de ville vara sociala eller inte (Low et al. 2007, Teston & Marcon 2014). De inre 

resurserna hos äldre stärktes om de själva fick bestämma när de skulle göra något eller inte. 

De inre resurserna påverkade i sin tur välbefinnandet (Nygren & Lundman 2009). 



 

  17 
 

Vårdpersonalens uppgift har varit att försöka förstå vårdtagaren och dess behov för att kunna 

ge en personcentrerad vård. Personcentrerad vård är var en av förutsättningarna för att uppnå 

hälsa och var något som kunde uppnås genom att stödja vårdtagarens behov, enligt dennes 

livsvärld, och med respekt för dennes självbestämmande (RIR 2013:4). Både Hälso- och 

sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen har sagt att verksamheten ska respektera äldres 

självbestämmande (SFS 1982:763, SFS 2001:453).  

 

Något som också visade sig i resultatet var att sociala relationer var viktigt att ha (Leith 2006, 

Cheng 2011 & Teston & Marcon 2014) och att välbefinnandet stärktes när de äldre besöktes 

av sina nära och kära (Hughes & Moore 2012, Lewinson et al 2012). Målet med omvårdnad 

har varit att skapa hälsa och upplevelsen av hälsa har påverkats av olika faktorer, där 

exempelvis sociala relationer varit en faktor (Svensk sjuksköterskeförening 2010). Watson 

ansåg att det, för kunna skapa relationer, krävs ett genuint intresse (Watson 2007). Något som 

vårdpersonalen konkret kunnat göra för att skapa förutsättningar till genuina intressen var att 

stödja sociala behov hos de äldre (Watson 2006). Detta visades också i en interventionsstudie 

där det var möjligt att stärka äldres sociala engagemang genom att tillåta de äldre att själva 

bestämma över sina behov i den aktuella situationen (Routasalo et al. 2009).  

 

Vidare visade resultatet i litteratursammanställningen att det var viktigt med en miljö som 

tillät och uppmuntrade till meningsfulla aktiviteter (Yang & Stark 2010, Bekhet & 

Zauszniewiski 2011, Cheng et al. 2011, Hughes & Moore 2012, Lewinson et al. 2012, Teston 

& Marcon 2014). Sociala aktiviteter var en annan aspekt som hade stor betydelse gällande att 

kunna skapa och bevara sociala kontakter (Teston & Marcon 2014). Forskning har visat att 

för att aktiviteterna skulle verka hälsofrämjande borde aktiviteterna vara individanpassade och 

ledda av arbetsterapeuter. En genomtänkt miljö med möjligheter till individanpassade 

aktiviteter skapade förutsättningar till utveckling av de äldres egna intressen (Borell & 

Ivarsson 2013). Det samstämmer till viss del med litteratursammanställningens resultat där de 

äldre ansåg att viljan att delta i aktiviteter var det som ansågs ha en terapeutisk inverkan på 

välbefinnandet (Teston & Marcon 2014). Det har funnits mycket kunskap kring meningsfulla 

aktiviteter och dess verkan på äldres hälsa, men kunskapen har ännu inte implicerats inom 

vård- och omsorgsboenden i tillräcklig utsträckning. En anledning till det kan ha varit brist på 

lärande och utbildning inom vård- och omsorgsboenden som kunnat ge vårdpersonalen 

förutsättningar till att erhålla ny kunskap (Borell & Iwarsson 2013). 
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Individuella aspekter 

De faktorer som framkom i resultatet och som hade positiv inverkan på livskvaliteten hos 

äldre vid flytt till ett vård- och omsorgsboende var att acceptera det egna åldrandet (Teston & 

Marcon 2014), att se livet från den ljusa sidan (Falk et al. 2013, Teston & Marcon 2014), 

känslor av tillit och trygghet (Low et al. 2007), att ha stöd av familjen (Cheng et al. 2011) 

samt positivt bemötande från det nya boendet (Almeida & Rodrigues 2008). Det är menat att 

Socialnämnden ska ha arbetat för att ge äldre möjlighet att få bostäder där de kan få stöd och 

hjälp och kunna leva ett värdigt liv (SFS 2001:453). Att äldre flyttat till ett vård- och 

omsorgsboende har främst berott på att de inte längre klarat av att ta hand om sig själva på 

grund av ålderdom. Flytten har inneburit en kontrollförlust över livet för de äldre samt en 

förlust över det som förknippats med ”hem”. Meningen med ”hem” har ansetts kunna vara allt 

från den fysiska hemmiljön till människorna som funnits i hemmet på ett eller annat sätt. Den 

äldres normala sätt att leva har rubbats och stora delar av det dagliga livet överlämnats i 

okända händer. Den nya bostaden kan ha upplevts subjektivt där de äldre frågat sig huruvida 

de haft hemkänsla eller inte (Wijk 2014). Ur Watsons synvinkel skulle vårdpersonalen ha 

kunnat bidra med stöd till äldre med anpassning till det nya boendet genom positivt 

bemötande, villighet till att samarbeta samt genom att engagera sig i den äldre (Watson 2006, 

Watson 2007).  

 

Diskussion av utvalda artiklars urvalsgrupp 
Majoriteten av de granskade artiklarna inkluderade fler kvinnor än män (Low et al. 2007, 

Almeida & Rodrigues 2008, Falk et al. 2009, Yang & Stark 2010, Cheng et al. 2011, Hughes 

& Moore 2012, Lewinson et al. 2012, Chang et al. 2013, Falk et al. 2013, Testan & Marcon 

2014) och i en artikel återfanns endast kvinnliga deltagare (Leith 2006). Vid användning av 

deltagare som till största delen är av det kvinnliga könet kan resultatets överförbarhet till en 

större population innebära svårigheter. Könsfördelningen kan ändå ses som en styrka i 

litteratursammanställningen då urvalsgruppen ska vara representativ för populationen (Polit & 

Beck 2012) och gällande könsfördelning i den äldre populationen världen över är det 

övervägande könet kvinnligt (United nations 2009). I två artiklar (Hauge & Heggen 2008, 

Bekhet & Zauszniewski 2011) presenterades inte könsfördelningen, vilket kan anses försvaga 

trovärdigheten (Polit & Beck 2012). 

 

Antalet äldre i de kvalitativa studierna (Leith 2006, Low et al. 2007, Hauge & Heggen 2008, 

Yang & Stark 2010, Cheng et al. 2011, Hughes & Moore 2012, Lewinson et al. 2012, Falk et 
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al. 2013, Teston & Marcon 2014, Paiva et al. 2015) varierade från 10-27. Polit och Beck 

(2012) beskriver att en urvalsgrupp i en kvalitativ studie vanligtvis är under 50 (Polit & Beck 

2012). Antalet äldre i de kvantitativa studierna varierade mellan 33-102 (Tu et al. 2006, 

Almeida & Rodrigues 2008, Chang et al. 2013). Polit och Beck (2012) nämner att ju större 

deltagarantal desto större generaliserbarhet finns hos kvantitativa studier (Polit & Beck 2012). 

Detta kan anses vara en svaghet då inkluderade kvantitativa studier hade ett relativt lågt antal 

deltagare. Urvalsgruppen i de inkluderade artiklarna förefaller vara adekvat utifrån respektive 

artikels metod och design.  

 

I endast elva av artiklarna fanns en tydligt beskriven exklusion av äldre med kognitiva 

nedsättningar eller äldre som inte var orienterade till tid, rum och person (Leith 2006, Tu et 

al. 2006, Almeida & Rodrigues 2008, Hauge & Heggen 2008, Falk et al. 2009, Yang & Stark 

2010, Bekhet & Zauszniewski 2011, Hughes & Moore 2012, Chang et al. 2013, Falk et al. 

2013, Paiva et al. 2015,). Detta är något som kan anses vara en svaghet då äldre med 

kognitiva nedsättningar valt att exkluderas ur litteratursammanställningen. Dock fanns det i de 

övriga fyra artiklarna (Low et al. 2007, Cheng et al. 2011, Lewinson et al. 2012, Testan & 

Marcon 2014) undermeningar om uteslutande av äldre med kognitiv nedsättning. I en artikel 

av Cheng et al. (2011) bestod urvalsgruppen inte enbart av äldre, utan också av chefer och 

anhöriga. Detta kan ha påverkat litteratursammanställningens resultat, men eftersom 

urvalsgrupperna var väldefinierade, och väl separerade, bör det inte vara något som påverkat 

resultatet.  

 

Metoddiskussion 
För att beskriva det aktuella forskningsläget gällande miljöns betydelse för äldres upplevelse 

av livskvalitet genomfördes en litteratursammanställning, vilket enligt Polit och Beck (2012) 

anses vara ett bra metodval. I litteratursammanställningen beskrivs inte enbart faktorer som 

påverkar livskvalitet utan också faktorer som är kopplade till livskvalitet och som i 

förlängningen kan tänkas påverka livskvaliteten.  

 

Vid databassökningen användes bland annat databasen Medline, som ligger under den stora 

databasen PubMed. En nackdel med att använda Medline istället för PubMed kan anses vara 

att nyligen publicerade studier i PubMed ännu inte nått Medline, vilket kan resultera i att 

relevant forskning missats. Inkluderade artiklar var skrivna på engelska och fanns fritt att 

tillgå via Högskolan i Gävle. Att endast använda artiklar som fritt fanns att tillgå via 
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Högskolan i Gävle kan anses vara en svaghet, då möjligheten finns att forskningsresultat som 

svarat mot litteratursammanställningens syfte kan ha missats. Då litteratursammanställningens 

ämnesval faller nära arkitektur finns även en risk att relevant forskning missats, då 

artikelsökningens fokus riktats mot databaser relevanta för omvårdnadsforskning. Ytterligare 

en svaghet är risken för feltolkningar vid tolkning från det engelska till det svenska språket. I 

ett försök till att motverka detta har alla artiklar bearbetats enskilt för att sedan diskuteras 

tillsammans.  

 

De inkluderade artiklarna är publicerade mellan 2005-2015. Detta resulterar i en 

litteratursammanställning med relativt ny forskning, vilket kan anses vara en fördel (Forsberg 

& Wengström 2008), dock går det inte att utesluta att värdefull äldre forskning relevant för 

litteratursammanställningens syfte kan ha gått förlorad. Användning av artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats kan anses stärka litteratursammanställningen och bidra till en 

helhetsbild av det valda problemområdet (Forsberg & Wengström 2008).  

 

Ålderspannet på de äldre i de inkluderade artiklar låg mellan 54-104 år, vilket kan anses vara 

brett. Den svenska definitionen av äldre motsvarar 65 år eller äldre (Socialstyrelsen 2012). 

Den Svenska definitionen kunde alltså inte användas med tanke på att utvecklingsländer med 

lägre medellivslängd har en definition där äldre omfattar personer från 45 år och uppåt 

(Harlem Brundtland 1999). Valet att inkludera äldre oberoende av åldersdefinition kan ses 

som en styrka i litteratursammanställningen då detta gav ett rikare resultat. De inkluderade 

artiklarna var från ett stor geografiskt område: Sverige (n=2), Norge (n=1), Portugal (n=1), 

USA (n=4), Australien (n=1), Brasilien (n=2), Taiwan (n=2) samt Kina (n=2). Fördelen med 

en stor spridning är att litteratursammanställningen kan anses applicerbar, speciellt då 

resultatet inte nämnvärt skilde sig åt mellan de olika länderna, trots skillnader i kultur och 

etnicitet. De stora geografiska skillnaderna mellan länderna i de inkluderade artiklarna kan 

skapa svårigheter i att tolka kontexten vilket leder till att resultatet bör tolkas med 

försiktighet, 

  

Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 
Äldre på vård- och omsorgsboenden har rätt att få leva ett värdigt liv och uppleva känslan av 

välbefinnande. Det innebär att vård- och omsorgsboendet, i så stor utsträckning som möjligt, 

bör anpassas utifrån de äldres individuella behov (SFS 2001:453). Miljön är en aspekt som 

starkt påverkar äldres livskvalitet på vård- och omsorgsboenden (Wijk 2014) och därför är det 
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viktigt med tidsenlig vetenskaplig kunskap om vilka faktorer i miljön som har betydelse samt 

hur dessa faktorer påverkar äldres livskvalitet. Genom att sammanställa faktorer i miljön kan 

vårdpersonalens kunskap öka gällande miljön på vård- och omsorgsboenden och hur den kan 

utformas för att skapa så bra förutsättningar till god livskvalitet som möjligt hos de äldre. 

Litteratursammanställningen kan användas som ett stöd i planeringen av miljöns utformning 

på vård- och omsorgsboenden. Litteratursammanställningen kan även användas för att ge 

vårdpersonal aktuell och sammanställd kunskap. En förhoppning är att detta ska öka 

medvetenheten hos den vårdpersonal som arbetar med äldre och att kunskapen i sin tur kan 

användas som ett redskap för att arbeta för en god livskvalitet hos äldre på vård- och 

omsorgsboenden. Vidare kvalitativ forskning, gärna svensk, rekommenderas för att undersöka 

hur äldre på vård- och omsorgsboenden upplever att vårdmiljön påverkar livskvaliteten.   

 

Slutsats 
Genom att redogöra för faktorer i miljön på vård- och omsorgsboenden och dess betydelse för 

äldres livskvalitet kan sjuksköterskor erhålla kunskap vilken kan användas som redskap vid 

utformningen av vårdmiljön. Kunskapen kan skapa förutsättningar till en vårdmiljö som 

främjar till god livskvalitet hos äldre. Egna rum och personliga tillhörigheter har visat sig öka 

de äldres livskvalitet. Välbefinnandet ökade om vårdpersonalen agerade med en positiv 

framtoning samt om de fanns tillgängliga i den omfattning de äldre hade behov av. Ett klimat 

som inbjöd till socialisering med andra motverkade de äldres val till isolering. Livskvaliteten 

påverkades i positiv riktning av individuella aspekter så som tillit och trygghet. För att öka 

livskvaliteten hos de äldre bör sjuksköterskan bemöta de äldre med ett genuint intresse, 

tillgodose individuella behov samt skapa utrymme till självbestämmande. Genom att 

tillgodogöra sig aktuell kunskap kan sjuksköterskan öka livskvaliteten hos äldre på vård- och 

omsorgsboenden. 
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BILAGOR  
 

Bilaga 1 
Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel Syfte Ansats Urvalsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys Huvudresultat 

Almeida. & 

Rodrigues. 

2008 

Portugal 

 

The quality of 

life of aged 

people living in 

homes for the 

aged 

Syftet var att ta 

reda på vad som 

är livskvalitet hos 

de äldre som bor 

på vård- och 

omsorgsboenden i 

Concelho de 

Lamego. 

Kvantitativ 93 äldre, 70 kvinnor och 

23 män. 65-94 år.  

 

Inklusionskriterier var att 

de medverkande skulle 

vara orienterade till tid, 

rum och person. 

De äldre fick svara på 

ett frågeformulär med 

14 frågor angående 

demografisk fakta. Data 

insamlades också via 

”Generation Health 

Direction quality of life 

evaluation scale” vilken 

innefattar sju 

komponenter som 

poängsätts från 0-8.  

 

Insamlingen av data 

skedde individuellt med 

en studieförfattare 

närvarande. 

Insamlad data 

analyserades och 

presenterades med 

hjälp av beskrivande 

statistik.  

 

Studieförfattarna har 

använt sig av olika 

test, så som 

exempelvis Kruskal-

Wallis, Mann-

Whitney och 

Spearman Rho 

korrelationskoefficie

nt, för att testa sin 

hypotes. 

51,6% av de äldre 

ansåg själva att de 

hade livskvalitet. I 

jämförelsen 

mellan män och 

kvinnor skattade 

kvinnor sin 

livskvalitet lägre 

än männen.  

 

Positiv energi och 

värme samt var 

viktigt för känslan 

avlivskvalitet. 

 

 

Bekhet. & 

Zauszniewski.  

2011 

USA 

 

Creating a 

therapeutic 

milieu in 

retirement 

communities. 

Syftet var att 

genomföra en 

sekundäranalys 

utifrån resultatet 

från en tidigare 

studie, där syftet 

var att fastställa 

om vissa 

terapeutiska 

faktorer saknas på 

de vård- och 

omsorgsboenden 

där äldre haft 

svårt att anpassa 

sig.   

Mixad 104 äldre i åldrarna 65 år 

och uppåt. Det framgår i 

den tidigare kvantitativa 

studien (Bekhet, 

Zauszniewski & Wykle 

2008) att det var 69 

kvinnor och 35 mån. 65-

95 år. 

 

Inklusionskriterier var att 

alla skulle vara 

orienterade till tid, rum 

och person, över 65 år 

gamla samt ha flyttat till 

ett av sex vård- och 

En uppföljningsstudie 

utifrån resultatet från en 

tidigare, kvantitativ 

studie, genomfördes där 

kvalitativ data samlades 

in via intervjuer med de 

äldre samt i form 

avinspelad 

dokumentation från 

observationer.  

 

Med hjälp av en 

riktad 

innehållsanalys har 

studieförfattarna 

analyserat det 

tidigare insamlade 

materialet. 

Identifierade 

terapeutiska 

faktorer hos äldre 

som bodde på två 

av de sex 

boendena var stora 

rum, AC, 

möjlighet att ta 

med egna möbler 

och tillhörigheter, 

scheman fulla med 

aktiviteter samt en 

meny att välja sina 

måltider från. 

Resterande fyra 



 

 

omsorgsboenden i 

nordöstra Ohio. 

boenden hade i 

jämförelse små 

rum, dålig 

temperaturkontroll

, en begränsad 

möjlighet för de 

äldre att ta med 

egna möbler och 

tillhörigheter samt 

inget främjande av 

socialisering bland 

de äldre. Det fanns 

heller inga 

speciella 

aktiviteter eller 

någon valbar 

matsedel på dessa 

boenden. 

Chang., Lu., 

Lin. & Chen.  

2013 

Taiwan 

The effectiviness 

of Visual Art on 

Environment in 

Nursing Home. 

Att skapa en 

konstbaserad, 

familjär miljö, 

baserat på 

minnen, i ett 

vård- och 

omsorgsboende i 

Taiwan samt att 

utvärdera hur 

effektivt visuell 

konst påverkar de 

äldres 

tillfredsställelse i 

deras 

boendemiljö. 

Kvantitativ 33 äldre, 27 kvinnor och 

sex män. Ålderarna 

varierade mellan 56-96 år.  

 

Inklusionskriterier var att 

de äldre skulle ha bott på 

vård- och omsorgsboendet 

i minst tre månader. De 

äldre skulle också vara 

bedömda av vårdpersonal 

gällande 

miljöanpassningsprobelm

atik samt 

kommunikationssvårighet

er.  

 

Exklusionskriterier var att 

de äldre inte fick inneha 

kognitiva nedsättningar. 

De äldre fick besvara ett 

formulär för att 

fastställa 

tillfredsställelsen av en 

visuell konstbaserad 

miljö. Både före och 

efter genomförd 

konstintervention. 

T-test användes för 

att utvärdera 

effekten av studiens 

intervention. 

Visuell konst och 

estetik på ett vård- 

och 

omsorgsboende 

ansågs ge en 

högre 

tillfredsställelse 

hos de äldre. 

 

Cheng., 

Rosenberg., 

Aging, health 

and place in 

Att förstå 

välbefinnande hos 

Kvalitativ 27 äldre, 16 anhöriga och 

fem chefer deltog i 

Data insamlades genom 

enskilda 

Intervjuerna 

analyserades via en 

Faktorer som 

ansågs ha 



 

 

Wang., Yang. 

& Li 

2011 

Kina 

residential care 

facilities in 

Beijing, China  

 

äldre som bor på 

vård- och 

omsorgsboenden 

och hur 

äldreboenden 

påverkar äldres 

hälsa och dagliga 

aktiviteter. 

studien. I gruppen äldre 

fanns 10 kvinnor och 17 

män. Åldersspannet 

sträckte sig från 60 år och 

uppåt. 

semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna 

varierade från 30-90 

min. Alla intervjuer 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. 

jämförelsemetod. 

Den transkriberande 

texten lästes ett 

flertal gånger för att 

koda och grupperas. 

Texterna delades in i 

olika teman, vilka 

gav upphov till 

resultatets 

kategorier. 

inverkan på 

välbefinnande och 

livskvaliteten hos 

äldre som bodde 

på vård- och 

omsorgsboenden 

var naturliga 

inslag i miljön, 

själva byggnadens 

design samt den 

sociala miljön. 

Den sociala miljön 

formades av de 

äldres attityd, 

beteende, 

socioekonomisk 

status och tidigare 

erfarenheter.  

Falk., Wijk. & 

Persson. 

2009 

Sverige 

The effect of 

refurbishment 

on residents 

‘quality of life 

and wellbeing in 

two Swedish 

residential care 

facilities 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekterna av en 

renovering på två 

svenska vård- och 

omsorgsboenden i 

relation till de 

äldres livskvalitet, 

välbefinnande och 

upplevt 

vårdklimat, samt 

att beskriva de 

äldres 

erfarenheter av 

renoveringen i 

termer av 

miljöförändringar. 

Mixad 131 äldre, 100 kvinnor 

och 31 män, i åldrarna 72-

104 år.  

 

Inkkusionkriterier: 

Frivilligt deltagande i 

studien samt permanent 

boende på vård- och 

omsorgsboendet. 

 

Exklusionkriterier: 

Psykiatriska diagnoser. 

Samtliga deltagare 

genomgick ett ”mini 

mental state-test”. 

Beroende av hur många 

poäng de äldre fick 

delades de in i olika 

grupper.  

 

Olika skalor som 

användes i studien var 

svenska QUALID 

(Quality of life in late 

stage dementia scale), 

PMAS (Patient mood 

assessment scale), 

GBAS (General 

behavior assessment 

scale) samt PCQ 

(Person-centred climate 

questionnary). 

 

Studieförfattarna 

använde sig av en 

deskriptiv analys. 

Cronbachs alpha 

användes för alla 

skalor. Oberoende t-

test användes för att 

jämföra skillnader 

mellan grupperna 

och en mätning 

genomfördes via 

ANOVA för att 

identifiera 

signifikanta 

skillnader.  

 

 

Resultatet visade 

på signifikanta 

skillnader mellan 

testgrupperna och 

referensgruppen 

gällande 

livskvalitet och 

välbefinnande. 

Testgrupperna 

visade på lägre 

livskvalitet och 

välbefinnande 

efter 

renoveringen. 

Renoveringen 

stimulerade inte 

till utökad social 

samvaro bland de 

äldre, men de 

äldre uppskattade 

de nya färgerna 



 

 

Basinformationen togs 

under en månad med en 

uppföljning efter två 

månader, både från 

referensgrupp och 

interventionsgrupp. 

Interventionsgruppen 

utan kognitiv 

problematik 

tillhandahöll PCQ-

formuläret vid enskilda 

intervjuer. 

Studieförfattarna tog 

också hjälp av de äldres 

kontakpersoner för att 

skapa en så rättvis 

bedömning som möjligt.  

 

och möblerna, då 

de tyckte att det 

tidigare varit lite 

nedgånget.  

Falk., Wijk., 

Persson. & 

Falk. 

2012 

Sverige 

A sense of home 

in residential 

care 

Syftet var att 

samla en djupare 

förståelse för den 

process, och de 

strategier äldre 

personer använder 

sig av för att 

skapa en 

hemkänsla, en 

känsla av att 

tillhöra samt 

integritet på vård- 

och 

omsorgsboende 

Kvalitativ 25 äldre, 21 kvinnor och 

fyra män deltog. 

Medelåldern var 82 år och 

medelvärdet på antalet 

månader de hade bott på 

boendet var 9.   

 

Inklusionskriterier var att 

de äldre hade möjlighet att 

medverka i intervjuer, tala 

och förstå svenska samt 

att de hade bott på 

boendet i mer än sex 

månader. 

Enskilda intervjuer 

utfördes med hjälp av 

öppna frågor och följd 

frågor. Intervjuerna 

genomfördes i de äldres 

egna rum och längden 

på intervjuerna var 

mellan 20-80 min. Alla 

intervjuer spelades in 

och transkriberades 

ordagrant. 

Skillnader och 

likheter mellan 

insamlad data 

analyserades, 

kodades och 

kategoriserades. 

Den transkriberade 

texten lästes ett 

flertal gånger för att 

kunna skapa 

förståelse för de 

äldres situation ur 

ett holistiskt 

perspektiv. 

En god livskvalitet 

på vård- och 

omsorgsboende 

var beroende av 

huruvida de äldre 

valde att anta 

strategier som 

tillät dem att fästa 

sig vid människor 

och miljön i det 

dagliga livet. 

Hauge. & 

Heggen. 

2008 

Norge 

The nursing 

home as a home: 

a field study of 

residents daily 

life in the 

common living 

rooms 

Syftet var att 

undersöka hur 

och i vilken 

utstreckning idén 

om ett vård- och 

omsorgsboendet 

förverkligas som 

Kvalitativ 

 

24 äldre (inte 

könsspecificerat) mellan 

80-100 år. Nio av de äldre 

deltog i intervjuer. 

 

De äldre genomgick en 

bedömning av den 

Datainsamlingen 

utfördes genom 

intervjuer med de äldre, 

observationer samt att 

studieförfattarna tog del 

av journalanteckningar 

från vård- och 

Analysen baserades 

på en 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

tradition, vilken går 

ut på att genom en 

kontentanalysfå 

De äldre 

spenderaden 

största delen av 

sin tid i det 

gemensamma 

vardagsrummet. I 

det gemensamma 



 

 

hem.  

 

 

kognitiva förmågan innan 

de valdes ut att delta i 

studien. 

omsorgsboendena.  

 

Fem av de äldre 

genomgick individuella 

intervjuer. Alla 

intervjuer spelades in 

och transkriberades 

ordagrant. 

Datainsamlingen 

genomfördes via 

semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Intervjuerna 

varade mellan 20-30 

minuter. 

fram kategorier och 

teman utifrån den 

transkriberade 

texten. 

vardagsrummet 

identifierades en 

tvetydlig gräns 

mellan ett privat 

och ett offentligt 

rum, vilket ledde 

till att de äldre 

hade svårt att 

integrera med 

varandra och deras 

förhållande var 

bräckligt, och de 

som kunde dra sig 

undan gjorde det. 

Hughes. & 

Moore. 

2012 

Australien 

Quality of Life 

Versus Quality 

of Care: Elderly 

People and 

Their 

Experience of 

Care in South 

Australian 

Residential 

Facilities. 

Syftet var att 

kontrollera om 

vård- och 

omsorgsboende 

ger livskvalitet till 

de äldre. 

Kvalitativ Tio äldre, åtta kvinnor och 

två män, i åldrarna 80-95 

år deltog.  

 

Inklusionskriterier var att 

de äldre var i tillräcklig 

fysisk och kognitiv 

kondition för att delta 

samt att de skulle ha bott 

på vård- och 

omsorgsboendet i minst 

tre månader. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

genomfördes under juli 

2010. 

Kategorier 

sammanställdes 

utifrån resultatet av 

de semistrukturerade 

intervjuerna.  

Livskvaliteten 

ökade av att de 

äldre fick sina 

spirituella behov 

bejakade, att de 

fick träffa vänner 

och familj samt att 

de hade tillgång 

till vårdpersonal 

när behov fanns. 

Leith. 

2006 

USA 

“Home is where 

the heart is…or 

is it?” 

:A 

phenomenologic

al exploration of 

the meaning of 

home for older 

women in 

congregate 

housing 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur en 

grupp äldre 

amerikanska 

kvinnor, som just 

flyttat till ett vård- 

och 

osmsorgsboende 

för första gången, 

återfick känslan 

av ”hem” efter 

Kvalitativ 

 

20 äldre deltog, alla 

kvinnor, i åldrarna 62 år 

och uppåt.  

 

Inklusionskriterier var att 

de äldre skulle vara minst 

62 år gamla, kunna tala 

flytande engelska, inte ha 

någon kognitiv 

nedsättning samt vara 

villiga att genomgå 

djupgående intervjuer. 

Intervjuerna 

genomfördes enskilt i 

de äldres hem och varje 

intervju tog cirka två 

timmar. Intervjuerna 

spelades in med 

deltagarnas 

godkännande och 

detaljerade 

fältanteckningar skrevs. 

Alla intervjuer 

transkriberades 

Varje intervju 

analyserades genom 

identifiering, 

kodning och 

kategorisering av 

mönster. För att 

sedan slås ihop med 

fältanteckningar och 

observationer via ett 

program för 

kvalitativ dataanalys 

(NVivo). 

Personliga 

tillhörigheter samt 

att de äldre fick 

välja vad de ville 

ta med sig till 

vård- och 

omsorgsboendet 

gav 

tillfredsställelse. 

Sociala relationer 

var en viktig 

faktor för att 



 

 

deras flytt från 

tidigare boenden. 

ordagrant. skapa hemkänsla 

och höja 

livskvaliteten hos 

de äldre. 

Lewinson., 

Robinson-

Dooley. & 

Grant.  

2012 

USA 

Exploring 

”Home” 

Through 

Residents´Lense

s: Assisted 

Living Facility 

Residents 

Identify 

Homelike 

Characteristic 

Using 

Photovoice. 

Syftet var att ge 

de äldre 

möjligheter att 

dela sina 

perspektiv om hur 

vård- och 

omsorgsboenden 

kan förbättras för 

att upplevelsen 

ska bli bättre för 

de äldre. 

Kvalitativ Tio äldre, sex kvinnor och 

fyra män, i åldrarna 54-96 

år. De äldre hade bott på 

vård- och omsorgsboendet 

mellan tre veckor och 16 

månader. 

Studieförfattarna har 

använt sig av 

prescreening intervjuer 

samt photovoice teknik. 

Studieförfattaren 

guidade sessionerna 

via användning av 

ORIDs fråge- och 

diskussionsstrategi. 

Tre övergripande 

teman 

identifierades: 

fysiska, psykiska 

och sociala 

faktorer. Fysiska 

faktorer 

innefattade de 

äldres 

uppskattning av 

renlighet, 

dekorationer och 

möblemang. 

Psykologiska 

faktorer 

innefattade 

personligatillhörig

heter och sociala 

faktorer 

innefattade 

möjligheten för de 

äldre att möta nya 

människor och 

skapa positiva 

interaktioner med 

vårdpersonalen. 

Low., Lee & 

Chan. 

2007 

Kina 

An exploratory 

study of Chinese 

elder people´s 

perceptions of 

privacy in 

residential care 

homes 

Syftet var att 

undersöka äldre 

kinesers 

uppfattning om 

privatliv på vård- 

och 

omsorgsboenden 

Kvalitativ 20 äldre, 12 kvinnor och 

åtta män, i åldrarna 65-92 

år. De äldre hade bott på 

vård- och 

omsorgsboendena mellan 

en månad och 15 år.  

 

Inklusionskriterier: 

De äldre valdes utifrån 

Enskilda djupgående 

interaktiva intervjuer 

genomfördes. Dessa 

pågick i mellan 45-60 

min och spelades in på 

band för att underlätta 

dataanalysen. Direkt 

efter avslutad intervju 

transkriberades 

Meningarna kodades 

och jämfördes via 

korsjämförelser för 

att se om det 

matchade varandra 

och på så sätt skapa 

resultatkategorier.  

De äldre ansåg att 

gemenskap var 

den viktigaste 

faktorn gällande 

upplevelsen på 

vård- och 

omsorgsboendet 

och att privatlivet 

inte längre var lika 



 

 

relevans mot studiens 

syfte. 

inspelningarna 

ordagrant. 

viktigt. Ibland 

kunde de äldre 

dock känna sig 

kränkta om 

privatlivet blev 

stört.  

 

Paiva., Ferrer. 

&Villarouco 

2015  

Brasilien 

The process of 

aging: a case 

study approach 

implementing an 

ergonomics 

evaluation of the 

built 

environment for 

the elderly in 

Brazil. 

Projektet syftade 

till att generera 

rekommendatione

r till förbättringar 

i miljön på vård- 

och 

omsorgsboenden i 

landet. 

Kvalitativ Tio äldre, fyra kvinnor 

och sex män, med 

medelåldern 73,9 år 

deltog. Medelvärdet på 

tiden de äldre bott på 

vård- och omsorgsboendet 

var 9,37 år.  

 

Inklusionskriterier var att 

de äldre inte hade någon 

kognitiv nedsättning. 

 

Först observerades den 

fysiska miljön på vård- 

och omsorgsboendet, 

sedan identifierades 

miljöfaktorer och risker 

i miljön för att sedan 

utvärderas som ett sista 

steg. För förståelse av 

den psykologiska 

uppfattningen av miljön 

och dess faktorer 

genomfördes intervjuer 

med de äldre.  

 

Insamlade data 

analyserades via en 

effekt analys där 

fokus låg på 

boendets utförande 

och fysiska miljö. 

Därefter 

analyserades de 

äldres uppfattning 

av att leva i miljön.  

De äldre ansåg sig 

vara nöjda med 

gemensamma 

utrymmen och de 

egna rummen efter 

ombyggnationen. 

Innan 

ombyggnationen 

var alla sängar 

placerade i ett 

öppet rum, vilket 

inte skapade 

möjlighet till 

något eget 

privatliv. Några 

ansåg att de var 

nöjda med 

möblemangen 

medan andra sade 

sig endast var 

någorlunda 

tillfreds. Det fanns 

inga möjligheter 

att ta med sig egna 

möbler och 

tillhörigheter 

vilket de äldre 

ansåg vara lite 

tråkigt. De skulle 

gärna vilja ha 

möjlighet till att ta 

med exempelvis 



 

 

en tv, fåtölj, radio 

eller ett skåp. 

Någon sade sig 

också vara 

missnöjd med 

ljusnivån, men 

överlag var de 

allra flesta nöjda. 

Teston. & 

Marcon. 

2014 

Brasilien 

Quality of life 

and living 

conditions from 

the viewpoint of 

residents in a 

senior 

condominum 

Syftet med 

studien var att ta 

reda på vad de 

äldre ansåg om 

kvaliteten och 

villkoren med att 

leva i den nya 

bostadsmodellen. 

Kvalitativ 20 äldre, 12 kvinnor och 

åtta män, i åldrarna 62-72 

år.  

 

Inklusionskriterier var att 

de äldre skulle vara 

bosatta på vård- och 

omsorgsboendet. 

Datainsamlingen 

genomfördes via 

semistrukturerade 

intervjuer som vardera 

tog underför 20 min att 

genomföra. Intervjuerna 

transkriberades i sin 

helhet. 

Insamlade data 

analyserades via en 

innehållsanalys.  

Faktorer som 

ansågs ha 

inverkan på de 

äldres livskvalitet 

var storleken på 

rummet, delade 

rum, kostnaden, 

egna möbler, 

sociala relationer, 

meningsfulla 

aktiviteter, den 

egna hälsan, 

acceptans av det 

egna åldrandet 

samt att se livet 

från den ljusa 

sidan.  

Tu., Wang. & 

Yeh. 

2006 

Taiwan 

Relationsship 

between 

perceived 

empowerment 

care and quality 

of life among 

elderly residents 

within nursing 

homes in 

Taiwan: A 

questionnaire 

survey 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur 

demografiska 

egenskaper, 

upplevd egenmakt 

i den egna 

omsorgen samt 

funktionell status 

påverkade den 

upplevda 

livskvaliteten 

bland de äldre på 

vård- och 

Kvantitativ 102 äldre, 55 män och 47 

kvinnor, I åldrarna 65-95 

år.  

 

Inklusionskriterier var att 

de äldre skulle vara 65 år 

eller äldre, bott på vård- 

och omsorgsboendet i mer 

än sex månader. 

 

Exklusionskriterier var 

måttlig till svår kognitiv 

nedsättning. 

Data insamlades med 

hjälp av ett 

frågeformulär med 

demografisk data, en 

fysisk funktionsskala, 

ADL-skala samt QOL-

index. 

Datan analyserades 

via ANOVA, 

Bonnferronis 

jämförelseprocedur 

samt Pearson´s 

korrelationstest. 

Resultatet visade 

att de äldre 

skattade sin 

livskvalitet på en 

medelnivå. En 

självupplevd makt 

över sin egen vård 

ansågs öka de 

äldres livskvalitet. 

Aktiviteter i det 

dagliga livet och 

vårdklimatet var 

faktorer som 

visade på 



 

 

omsorgsboende. signifikanta 

skillnader i 

livskvalitet. Den 

viktigaste faktorn 

var vårdklimatet.  
Yang. & Stark. 

2010 

USA 

The role of 

environmental 

features in 

social 

engagement 

among residents 

living in assisted 

living facilities. 

Syftet var att 

beskriva hur 

fysiska och 

sociala 

miljöfaktorer, på 

två vård- och 

omsorgsboenden i 

Saint Louis, 

påverkade sociala 

beteenden hos 

äldre samt var 

syftet att 

identifiera viktiga 

miljöfaktorer som 

var av vikt för de 

äldres sociala 

engagemang 

utifrån deras egna 

perspektiv.   

Kvalitativ 

 

Tio äldre, sex kvinnor och 

fyra män, med en 

medelålder på 77,1 år 

deltog.  

 

Inklusionkriterier för den 

kvantitativa studien var att 

de äldre skulle vara över 

65 år. Orienterade till tid, 

rum och persons samt bott 

på vård- och 

omsorgsboendet i minst 

ett år. 

 

Inklusionskriterier för den 

kvalitativa studien var att 

de äldre var villiga att 

genomgå en intervju. 

Studien genomfördes 

som en 

uppföljningsstudie. 

Intervjuer genomfördes 

med hjälp av en 

intervjuguide skapad 

utifrån 

aktivitetsdagböcker från 

den tidigare studien. De 

äldre observerades 

innan intervjuerna 

genomfördes. 

Intervjuerna hölls på en 

ömsesidigt bestämd 

plats och varade mellan 

45-75 minuter. 

Intervjuerna 

genomfördes under en 

femmånaders period 

mellan oktober 2005 

och april 2006. Alla 

intervjuer spelades in 

och transkriberade 

ordagrant 

 

 

Analysen av 

insamlad data 

genomfördes via en 

jämförelseanalys.  

Studien har 

identifierat fem 

fysiska och sociala 

faktorer som 

format de äldres 

upplevelser när 

det gällde sociala 

engagemang. 

Storleken på 

rummet, 

homogenitet bland 

de äldre samt de 

flerfunktionella 

utrymmena var tre 

av dessa. 

 
 


