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Sammanfattning Andelen äldre människor i världen har ökat markant de senaste 

årtiondena. Även i Sverige är denna ökning tydlig, samtidigt 
som statistik också pekar på en högre nationell medelålder. 
Detta medför ökade krav på äldreomsorgen i Sverige för att på 
bästa sätt ta hand om den växande andelen gamla människor. 
Syftet med denna studie var därför att belysa de faktorer som 
påverkar äldre människors upplevelser i samband med flytt och 
permanent vistelse på servicehus eller särskilt boende. 
Undersökningen genomfördes som en litteraturstudie där 14 
vetenskapliga artiklar granskades. De teman som framkom var: 
rätten till egna val och en personlig identitet, mental inställning, 
samvaro med personal och andra boende, socialt stöd utifrån 
och mat. Resultatet indikerade också att sjuksköterskan inom 
många av kategorierna har en stor möjlighet att påverka den 
åldrande individens upplevelse av äldreomsorgen. Studien 
visade även på vikten av att bedriva ytterligare forskning inom 
ämnet, samt ett behov av en samhällssatsning i form av ökade 
resurser och fortbildning för personal. Detta för att i framtiden 
skapa en mer individanpassad äldreomsorg. 
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Inledning 
 
Mossig, utsliten, förlegad, möglig och mossbelupen (Walter, 2005) är vanliga synonymer som 
dyker upp när ordet gammal slås upp i en ordbok. Dock är åldrandet en process (Adolfsson, 
Sandman & Wikander, 1991, s. 17) som alla människor genomgår. Åldrande är även ett högst 
aktuellt ämne som ligger i tiden. Detta för att andelen äldre människor i vårt samhälle har ökat 
dramatiskt under de senaste årtiondena (von Strauss, 2000, s. 1) och för att prospektiva studier 
visar att den utvecklingen kommer att fortsätta. Det är ett faktum som är viktigt att 
uppmärksamma då trenden visat sig vara global och kan observeras både i 
utvecklingsländerna och i industrisamhällena. I utvecklingsländerna är det främst en minskad 
dödlighet hos populationen som helhet som leder till ett ökat antal äldre invånare. I 
industriländerna växer delen av befolkningen med de över 80 år snabbast av alla grupper. 
Trenden kan även tydligt observeras i Sverige och faktum är (Socialstyrelsen [SOS], 2005a) 
att Sverige idag har den största andelen invånare 80 år eller äldre i världen.  
 
Denna världsomfattande progress skapar ett stort behov (SOS, 2001) av att belysa hälsan hos 
den växande andelen äldre människor. Det är viktigt att på ett individuellt plan (Cummings & 
Cockerham, 2004) kunna möta de somatiska och psykologiska, såväl som de sociala behoven, 
hos den äldre befolkningen. För att göra detta är det väsentligt att få en mer djupgående 
förståelse för hur de äldre som har hamnat i omsorgssystemet, genom permanent flytt till 
särskilt boende eller servicehus, upplever sin livssituation.   
 
 

Bakgrund 
 

Definitioner 
 
I denna litteraturstudie gjordes valet att använda termerna äldre, gammal, boende, vårdtagare, 
samt patient för att representera den åldrande människan. Beslutet fattades även att för de 
förekommande boendeformerna använda termerna servicehus samt särskilt boende, då de 
representerar två internationellt vanligt förekommande boendealternativ med varierande grad 
av tillsyn och tillgänglig omvårdnad. Även termen alternativt boende användes i vissa fall och 
står då för båda dessa boendeformer. 
 
 

Åldrandeprocessen 
 
Varje person genomgår en successiv individuell åldrandeprocess (Adolfsson, Sandman & 
Wikander, 1991, s. 17) oavsett närvaro av kronisk sjukdom eller annan form av ohälsa. Denna 
kan delas upp i tre komponenter: det biologiska, psykologiska och sociala åldrandet. Det 
biologiska åldrandet (SOS, 2001) styrs främst av fysiologiska och genetiska faktorer och är en 
gradvis process unik för varje individ. Stigande ålder leder till att reservkapaciteten hos 
kroppens organ och system minskar, vilket gör dem känsligare för påfrestningar. Som en följd 
av detta ökar risken för sjukdomar och handikapp. Även problem med syn, hörsel och 
rörelseförmåga blir vanligare ju äldre en person blir.  
 
Om det somatiska åldrandet berör de fysiologiska processerna som kroppen genomgår när den 
blir äldre, inriktas den psykologiska åldrandeprocessen (Hagberg, 2000, s. 188-190) på 
förändringar i individens kognitiva förmågor. Dessa inkluderar intellektuell kapacitet och 
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minne, samt personens förmåga att anpassa sig efter ändrade interna och externa 
förutsättningar. Faktorer som kan påverka den psykologiska åldrandeprocessen är mental 
inställning, personlighet, utmaningar och självuppfattning. En person som har en bejakande 
inställning till åldrandet åldras också på ett mer positivt sätt. Det kan även argumenteras att en 
människa som fortsätter att söka intellektuella utmaningar genom hela livet, samt har en 
positiv självbild och tror på sina egna kognitiva förmågor också genomgår en sundare 
psykologisk åldrandeprocess. Även andra komponenter har visat sig ha betydelse för hur en 
individ åldras. I en stor amerikansk studie av faktorer förknippade med ett sunt psykologiskt 
åldrande (Phelan, Anderson, LaCroix & Larson, 2004) antydde svaren från majoriteten av 
informanterna att ett gott åldrande kännetecknades av vissa gemensamma nämnare. Dessa 
inkluderade bland annat en känsla av allmänt välbefinnande, bra kontakt med vänner och 
familj, möjligheter att göra egna livsstilsval och följa sina värderingar, samt att kunna ta hand 
om sig själv så länge som möjligt. 
 
De sociala aspekterna av åldrandet däremot (Smebye, 2005, s. 87) ligger nära de psykologiska 
och berör de omställningar som sker i individens sociala nätverk i takt med stigande ålder. 
Dessa förändringar kan innefatta förlusten av den roll som individen tidigare iklätt sig, till 
exempel i arbetslivet eller i andra sociala sammanhang. Uttunnandet av det sociala nätverket 
(SOS, 2001) är även ett annat skeende som följer på ålderdom. Det kan innebära (Smebye, 
2005, s. 87) förlust av make/maka eller nära vänner. Konsekvenser av detta kan vara känslor 
av socialt utlämnande samt en avtagande livsglädje och minskande motivation över socialt 
engagemang. 
 
 

En befolkning som blir allt äldre 
 
Såväl som det är viktigt att undersöka åldrandeprocessen på en individuell nivå, är det även 
nödvändigt att se närmare på hur befolkningens åldrande och den globala ökningen av antalet 
äldre påverkar samhället. Sett ur ett globalt perspektiv (von Strauss, 2000, s. 1) var det år 
1990, 26 nationer som hade mer än två miljoner invånare över 65 år. 2025 beräknas antalet 
länder på den listan stiga till 33. Om fokus sedan tas från det internationella planet och istället 
läggs på förhållandena inom Sverige (SOS, 2005b), visar den undersökningen på en liknande 
trend. År 1968 hade Sverige 105 invånare över 100 år och samma siffra beräknas år 2050 
stiga till 5000 personer. Värt att påpeka är även att det inte bara är den äldre populationen som 
ökar, utan även den nationella medellivslängden (SOS, 2008). En svensk man levde 2007 i 
snitt 78,8 år, medan en svensk kvinna uppnådde en medelålder på 83,0 år, vilket innebar en 
ökning på 2,7 år för män och 1,6 år för kvinnor sedan 1994. Den främsta orsaken bakom 
denna betydande ökning av medellivslängden anses vara den minskade dödligheten i hjärt- 
och kärlsjukdomar.  
 
Frågan är då vad konsekvenserna blir av denna markanta ökning av den nationella 
medelåldern och antalet äldre svenskar. Ett ofrånkomligt faktum (SOS, 2005b) som följer på 
denna trend är att de svenska 65-åringarna statistiskt sett får ett allt längre återstående liv. 
Utsliten och mossig (Walter, 2005) är ord som allt mindre passar in på den moderna 
människan på ålderns höst (Hagberg, 2000, s. 188). Vidare kan det även diskuteras huruvida 
denna utökade livslängd leder till fler friska åldringar eller ett ökat antal sjuka överlevare. Det 
kan argumenteras (SOS, 2005b) att bättre ekonomiska och sociala levnadsvillkor samt 
sundare levnadsvanor gör att befolkningen lever längre och bättre. Samtidigt leder också 
förbättrade ortopediska tekniker (SOS, 2005a), gällande till exempel insättning av knä- och 
höftproteser, till en ökad hälsa i form av förbättrad rörelseförmåga. Emellertid kan de tekniska 
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framstegen inom hälso- och sjukvården även sägas ha bidragit till en ökad ohälsa hos 
befolkningen (SOS, 2005b). Detta för att de har utmynnat i att allt fler gamla människor 
överlever kroniska sjukdomar idag än tidigare, vilket följaktligen lett till ett ökat antal äldre 
individer med långvariga eller multipla sjukdomar. Till exempel var risken att avlida till följd 
av hjärtsvikt år 2000 halverad i många åldersgrupper jämfört med 1988.   
 
 

Äldreomsorgen i Sverige  
 
Då implikationerna av den ökade medellivslängden och antalet äldre invånare är närmare 
granskat, är det vidare nödvändigt att se närmare på det stöd i form av vård och omsorg som 
Sverige idag erbjuder sina äldre. Att behöva hjälp med aktiviteter i det dagliga livet (ADL) är 
åldersrelaterat (von Strauss, 2000, s. 5) och är ett behov som delas av cirka 32 % av de 
individer som är 75 år eller äldre. När det sedan kommer till frågan om vem som ansvarar för 
att den äldre delen av befolkningen får den hjälp den behöver, är det Socialtjänstlagen [SoL] 
(SFS, 2001:453) som pekar på ansvariga parter och delegerar åtgärdsområden. 
 
I SoL (SFS, 2001:453) stadgas det följaktligen i kapitel 2, 2 § att det är kommunerna som har 
det övergripande ansvaret för äldreomsorgen i Sverige. Dessa svarar då bland annat för de 
ekonomiska aspekterna (Regeringskansliet, 2007a), samt utförandet av tjänster. Staten 
däremot ansvarar för pågående eller framtida förbättringar av äldreomsorgen inom landet, 
samt för korrigering av eventuella brister. Vidare är det dock kommunerna som står som 
verkställande part gällande de äldres boende. SoL (SFS, 2001:453) understryker i kapitel 5, 5 
§ att det är kommunens skyldighet att ”inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd”.  
 
Trots utbudet av de olika formerna av särskilt boende, satsar dock kommunerna av 
besparingsorsaker i nuläget på en utökning av vård i hemmet (SOS, 2008). SoL (SFS, 
2001:453) stadgar här i kapitel 3, 6 § att det är socialnämndens ansvar att bland annat genom 
hemtjänst göra det lättare för den äldre individen att bo kvar hemma. Personalen inom 
hemtjänsten (Göteborgs stad, 2006) kan till exempel bistå vårdtagaren med personlig hygien 
eller hushållsnära tjänster så som städning och matinköp.  
 
Om hemtjänst inte längre är ett fungerande alternativ, finns det emellertid andra tillgängliga 
boendealternativ för äldre, beroende på vilket omvårdnadsbehov som föreligger 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2006). I servicehus bor vårdtagarna i egna lägenheter men har mot 
en extra avgift tillgång till hjälp med till exempel städning eller personlig hygien. Detta är en 
boendeform som kommunen ansvarar för och innan den äldre kan flytta in görs först en 
prövning för att utvärdera dennes specifika vårdbehov. Särskilt boende, också kallat sjukhem 
eller gruppboende, är en boendeform som erbjuder ytterligare stöd och tillhandahåller 
boendeplatser för de äldre som har stora vårdbehov eller behöver omsorg dygnet runt. Innan 
vårdtagaren kan få en plats på ett särskilt boende, krävs en bedömning av en 
biståndshandläggare inom kommunen, för att utreda den äldre personens individuella 
vårdbehov. Vanligtvis bor de äldre i särskilt boende i egna lägenheter eller rum, men har 
tillgång till gemensamma lokaler samt personal dygnet runt. 
 
Flytten till servicehus eller särskilt boende (Coffman, 1981, citerad av Draper, 1997, s. 161) 
kan i regel alltid sägas utgöra ett stressmoment för den äldre människan. Om denna stress 
upplevs som positiv eller negativ beror på individens livssituation och inställning till 
förändringen. För en del äldre, till exempel, innebär flytt till alternativt boende en ökad känsla 
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av trygghet, medan det för andra utgör ett intrång på integriteten. Omställningen kan ofta även 
vara förknippad med stor sorg för individen (Heliker & Scholler-Jaquish, 2006) och stå för 
förlust av både en del av den egna själen, såväl som av gamla vänner och grannar. Detta är 
viktigt för personalen inom äldreomsorgen att känna till (Coffman, 1981, citerad av Draper, 
1997, s. 161), för att på en individuell nivå kunna anpassa situationen runt flytten och 
acklimatiseringen till det nya boendet. 
 

 
Sjuksköterskans roll i flytten till kommunalt boende 
 
En sjuksköterska kan välja att arbeta inom en rad olika kompetensområden (Vårdförbundet, 
2007), varav ett av dessa är äldreomsorgen. Studier gjorda på sjuksköterskans arbete inom 
äldrevården (Karlsson, 2007) visar att hon där förväntas ha huvudansvaret för omsorgen och 
omvårdnaden av de gamla, samtidigt som hon även konkret deltar i omvårdnadsarbetet. Hon 
ses även som en betydande kontaktperson för den äldre individen i det att hon bör ha 
personlig kontakt med vårdtagarna och fungera som en länk till sjukhus och övriga 
vårdkontakter. Det är också grundläggande att hon kan respektera de äldres känsla av 
autonomi och integritet, samt att hon tar sig tid att lyssna på deras individuella erfarenheter 
och önskemål. Hon bör även vara kompetent att utifrån den äldres behov fatta beslut om 
omvårdnadsinsatser. Vidare anses hon vara en viktig ledare av det övriga arbetslaget 
samtidigt som hon förväntas vara en aktiv del av det.  
 
En sammanställning av riktlinjer som direkt kan relateras till det ansvar som sjuksköterskan 
har mot sina äldre patienter är Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOS, 
2005c). Enligt Socialstyrelsen har en sjuksköterska tre grundläggande ansvarsområden, vilka 
berör omvårdnad, forskning och ledarskap. Tonvikt läggs på att ett etiskt förhållningssätt ska 
löpa som en röd tråd genom alla tre punkterna. Detta innebär bland annat att värna om 
patientens autonomi, integritet och värdighet, samt att i omvårdnadssituationer hjälpa till att 
föra patientens talan. Dessa etiska grundpelare kan vidare relateras till de komponenter som 
ingår i en sund åldrandeprocess (Hagberg, 2000; Phelan et al., 2004), vilka är faktorer som 
sjuksköterskan genom sitt förhållningssätt kan främja enligt givna riktlinjer (SOS, 2005c).  
 
Ytterligare en grundläggande punkt som framkommer i riktlinjerna (SOS, 2005c) är vikten av 
att tillvarata patientens egna kunskaper och livserfarenheter. Detta kan sjuksköterskan lättare 
uppnå genom att utöka sin förståelse för vad det innebär rent emotionellt för en äldre person 
att flytta från sitt hem till ett kommunalt boende och sedan bo kvar där under resten av sitt liv. 
För att sjuksköterskan inom äldrevården på ett individuellt plan ska kunna hjälpa en äldre 
människa genom den livsomställning som flytten innebär, är det av högt värde att se närmare 
på vilka faktorer som främjar de äldres välbefinnande och därmed ger dem en positiv mental 
åldrandeprocess.  
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors 
upplevelser i samband med flytt och permanent vistelse på särskilt boende eller servicehus. 
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Metod 
 
Litteraturstudien genomfördes med en induktiv metod (Patel & Davidsson, 2003), vilket 
innebar att ingen färdig teori användes som utgångspunkt vid studiens början. Istället 
observerades gemensamma drag i de vetenskapliga artiklarnas resultatdelar, varefter de 
framträdande faktorerna sammanställdes och kategoriserades. 
 
 

Datainsamling 
 
Innan sökning i databaser genomfördes, gjordes först en begränsning av sökområdet enligt 
Flemmings struktur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
 
Tabell 1. Begränsning av sökområde 
Population Intervention Outcome 

Äldre män och kvinnor ≥ 
60 år som inte har 
diagnostiserats med någon 
form av demenssjukdom. 

Flytt och permanent 
vistelse på särskilt boende 
eller servicehus. 

Emotionella upplevelser i 
samband med flytten och 
tillvaron på det nya 
boendet. 

 
Sökorden som framkom genom Flemmings struktur var: äldre, särskilt boende, servicehus, 
upplevelser, samt anpassning. Efter att problemområdet preciserats, utfördes sökningar i två 
databaser: CINAHL och PubMed. Sökorden översattes till MESH-termer, samt CINAHL´s 
thesaurus enligt tabell 2. Sökningar i fritext genomfördes även på vissa termer då 
motsvarande passande ord inte fanns som MESH-termer eller i Thesaurus. Det var ett 
medvetet val att använda många olika termer för särskilt boende och servicehus, då det efter 
en första sökning visade sig att en varierande rad termer för dessa boendeformer användes i de 
olika studierna.  
 
Tabell 2. Omvandling av sökord till MESH-termer & Thesaurus 
Sökord enligt 
problemformulering  

MESH-termer 
PubMed 

Thesaurus 
CINAHL 

Fritext 

Äldre Aged 
 

Aged 
 

 

Särskilt boende 
Servicehus 

Homes for the aged 
Housing for the 
elderly 
Geriatric Nursing 
Nursing homes 
Long-term care 
Institutionalization 

Housing for the 
elderly 
Residential 
facilities 
Residential care 
Skilled Nursing 
facilities 

Homes for the 
aged 

Upplevelser Life change events 
Quality of life 

 Experience 
Residents’ 
perspective 

Anpassning Social adjustment 
Adaptation, 
psychological 

Social adjustment 
Adaptation, 
psychological 

Daily life 
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De övergripande inklusionskriterierna som användes på alla sökningarna var i CINAHL: 
abstrakt tillgängligt, årtal från 2003-2008, forskningsartikel, skriven på engelska, samt 
åldersgrupp 65+. Anledningen till att åldern under sökningarna bestämdes till 65+, trots att 
den enligt syftet i början av denna uppsats specificerades till över 60 år var att åldersgruppen 
under 65+ var 45 till 64 och att en sökning i den gruppen skulle ha resulterat i för unga 
studiedeltagare. I PubMed användes samma inklusionskriterier med undantag för att det inte 
var möjligt att precisera artiklarna som forskningsartiklar. Kriteriet att studierna skulle vara 
utförda på människor lades dock till här för att begränsa sökresultatet. Vikt lades även på att 
forskningen skulle vara utförd i västländer, då kulturella skillnader kunde ha lett till ett 
resultat som inte hade varit applicerbart på det svenska samhället.  
 
Efter slutförda databassökningar hade 20 artiklar påträffats som, baserade på abstrakt och 
inklusionskriterier, verkade relevanta för litteraturstudien. De 20 artiklarna i urval 1 
granskades (Carlsson & Eiman, 2003) med avseende på vetenskaplig kvalitet, samt efter hur 
väl de överensstämde med litteraturstudiens syfte. 6 artiklar föll bort på grunderna att 5 
studier inte var relevanta, medan 1 visade sig vara en reviewartikel. 14 artiklar (se tabell 4, 
bilaga 2) överfördes därmed till urval 2 och bildade grunden för litteraturstudiens resultat. 
 
 

Databearbetning 
 
De 14 slutligt valda artiklarna lästes igenom upprepade gånger och varje resultatdel 
analyserades separat. De 14 olika analyserna jämfördes sedan med fokus på gemensamma 
drag och olikheter. Fem övergripande teman visade sig då framträda: rätten till egna val och 
en personlig identitet, mental inställning, samvaro med personal och andra boende, socialt 
stöd utifrån, samt mat. Artiklarna bearbetades efter det ytterligare med fokus på de teman som 
framkommit för att skapa förvissning om att inget material relevant för litteraturstudien hade 
förbisetts.  
 
 

Resultat 
 
Rätten till egna val och en personlig identitet 
 
Många artiklar visade att äldre människors delaktighet i beslutet att flytta till servicehus eller 
särskilt boende hade stor inverkan på deras känsla av välmående och på deras anpassning till 
det nya hemmet. Fiveash (1998) fann i sin studie av äldres upplevelser av livet på ett särskilt 
boende, att flera intervjudeltagare kände sig tvingade att flytta, antingen av sin familj eller av 
sjukvårdspersonalen. Alla dessa äldre visade en negativ inställning till att rätten att fatta detta 
beslut tagits ifrån dem. Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007) undersökte också detta 
fenomen hos äldre på ett särskilt boende och såg att av de äldre som var nöjda med sin 
ändrade boendesituation så hade alla, med undantag för en person, varit med och fattat 
beslutet att det var dags att flytta. Denna slutsats styrktes även av Kennedy, Sylvia, Bani-Issa, 
Khater och Forbes-Thompson (2005) som i sin studie undersökte äldre människors möjlighet 
till beslutsfattande i det dagliga livet. Där berättade en av intervjupersonerna att hennes 
läkares försök att påtvinga henne särskilt boende bara gjorde henne ännu mer bestämd att hon 
ville bo kvar hemma. När hon dock gradvis fick insikt om att hon inte längre på egen hand 
klarade av det dagliga livet, upplevde hon det som ett riktigt val att flytta till ett servicehus. 
Efter att självständigt ha tagit detta beslut kom hon även att trivas bra i sitt nya boende.  
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Det fanns dock forskare som inte stödde påståendet att delaktighet i beslutet att flytta till 
alternativt boende hade nämnvärd relevans för de äldres upplevelser. Till exempel hävdade 
Curtis, Sales, Sullivan, Gray och Hedrick (2005) i sin studie om äldres tillfredsställelse över 
vården på särskilt boende, att de inte fann något samband mellan delaktighet i beslutet att 
flytta och ökat välbefinnande hos de äldre. Även Street, Burge, Quadagno och Barret (2007) 
påpekade i sin undersökning av sociala relationers betydelse för äldre, att upplevelser 
relaterade till flytten till servicehus inte hade nämnvärd betydelse för de äldres välmående. 
 
Analyserade studier berörde emellertid inte bara äldre vårdtagares delaktighet i beslutet att 
flytta. Forskningsunderlag pekade också på vikten av att de boende fick bibehålla sin 
autonomi även under vistelsen på det alternativa boendet genom att vara med och fatta beslut 
i vardagen. Murphy, O Shea och Cooney (2007) undersökte hur äldre i särskilt boende 
upplevde sin livskvalitet och drog slutsatsen att bibehållen autonomi var en viktig grundsten 
för de äldres välmående. I sin studie berörde författarna Scott, Välimäki, Leino-Kilpi, Dassen, 
Gasull, Lemonidou et al. (2003) också detta ämne och kunde konstatera att de äldre i deras 
undersökning var relativt nöjda med hur deras rätt till självbestämmande respekterades.  
 
Dock fanns det även forskning som visade på att många äldre upplevde att deras rätt till 
autonomi i vardagen bara respekterades delvis eller inte alls. Tracy och DeYoung (2004) 
påpekade i sin undersökning av äldres upplevelser av flytt till särskilt boende att vårdtagarna 
kände att de fick ge upp en del av sin självständighet, till exempel i form av bilkörning eller 
matlagning. Emellertid fick de ändå delvis behålla sin autonomi på boendet genom att själva 
välja vilka aktiviteter de skulle delta i eller vilken maträtt de ville ha från menyn. Heliker och 
Scholler-Jaquish (2006) belyste vidare i sin studie av äldres flytt till särskilt boende, att 
omställningen för många innebar att helt ge upp friheten att fatta självständiga beslut och 
istället anpassa sig efter boendets rutiner. Fiveash (1998) stödde detta påstående och visade på 
att de äldre i hennes studie upplevde att de genom sin flytt till det särskilda boendet också helt 
fick ge upp sin rätt till självbestämmande. De boende menade att det inte längre var de själva 
utan personalen och rådande rutiner som bestämde när de fick gå upp på morgonen, gå på 
toaletten och duscha. Detta upplevdes ofta som inskränkande för de äldre och påverkade deras 
välmående negativt.  
 
På samma sätt som artiklarna visade på att rätten till att göra egna val var av betydelse, 
belyste även många av författarna i de studerade artiklarna vikten av att de äldre fick bibehålla 
sin personliga identitet i form av en egen sfär efter flytt till alternativt boende. Detta kunde till 
exempel uppnås genom medtagande av personliga ägodelar. I sin studie fann Coughlan och 
Ward (2007) att de äldre efter flytten till särskilt boende på grund av minskad självständighet, 
kände en förlust av personlig identitet. I Murphy, O Shea och Cooney´s (2007) studie 
framkom det dock att rätten till ett eget utrymme där de boende kunde ha sina personliga 
möbler och skapa en hemlik miljö främjade bevarandet av den personliga identiteten. Curtis, 
Sales, Sullivan, Gray och Hedrick (2005) hävdade också att välmående hos de äldre var starkt 
sammanknutet med huruvida de fick ta med sig föremål och möbler hemifrån i flytten. Detta 
påstående styrktes även direkt av Tracy och DeYoung (2004) som påpekade att medtagandet 
av personliga tillhörigheter kunde hjälpa de äldre att bättre anpassa sig till en ny omgivning. 
Också Bergland och Kirkevolds (2006) undersökning pekade i samma riktning då det i den 
framkom att ett personligt område i form av eget rum med plats för privata möbler, samt en 
egen toalett var något som värderades högt av de äldre deltagarna i studien. Även Cuthin, 
Chang och Owen (2005) var av liknande åsikt då 79 % av de äldre i deras studie ansåg att 
tillgång till egen lägenhet var starkt knuten till deras känsla av välmående.  
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Mental inställning   
 
Ett mönster som visade sig i många av de granskade undersökningarna var att de äldres 
mentala inställning till sin livssituation till stor del influerade hur de upplevde sin verklighet. 
Kennedy et al. (2005) till exempel belyste att hur väl de äldre accepterade sina fysiska och 
funktionella problem var sammankopplat med hur villiga de var att ta emot den dagliga hjälp 
de behövde.  
 
I sin undersökning av depression och välmående hos äldre i serviceboende diskuterade även 
Cummings och Cockerham (2004) äldre vårdtagares mentala inställning och påpekade att de 
äldres allmänna tillfredsställelse över sin boendesituation på ett betydande sätt var 
sammankopplad med deras känsla av välmående. Även Bergland och Kirkevold (2006) 
styrkte detta påstående i sin undersökning av vad som bidrog till trivseln på särskilt boende. 
De två forskarna identifierade tre olika attityder hos de äldre boende i studien: en 
beslutsamhet att trivas med det nya boendet, en tveksamhet till den förändrade livssituationen, 
samt en förutsatt ovilja mot boendet. Resultatet pekade på att vilken av dessa attityder de 
boende hade också påverkade hur de trivdes på det särskilda boendet och att de äldres mentala 
inställning var den viktigaste bidragande faktorn till deras känsla av välmående. Denna 
slutsats styrktes även av Tracy och DeYoung (2004). I deras studie hävdade en av de äldre 
informanterna att anpassningen till det nya boendet var en fråga om inställning; att den som 
såg flytten som ett äventyr och en ny fas i livet också fick lättare att acceptera 
livsomställningen. Vidare visade även Heliker och Scholler-Jaquish (2006) på den mentala 
inställningens betydelse för välmåendet i sin studie om äldres upplevelser av flytt till särskilt 
boende. En av intervjudeltagarna underströk att det var viktigt att acceptera sitt öde och göra 
det bästa av det. Samma person rapporterade även att hon efter 6 veckor trivdes väldigt bra på 
sitt nya boende.   
 
 
Samvaro med personal och andra boende 
 
Forskning pekade på att förhållandet till personalen inom äldreomsorgen var en källa till både 
positiva och negativa upplevelser för de äldre vårdtagarna. Bergland och Kirkevold (2006) till 
exempel underströk att informanterna i deras studie upplevde välbefinnande när personal 
visade intresse för dem och hade tid att småprata. De äldre värderade även förhållandet till 
personalen högre än relationen till de andra boende. Street, Burge, Quadagno och Barrett 
(2007) argumenterade vidare att ett positivt förhållande till personalen i servicehuset ökade 
välbefinnandet hos de äldre boende. Coughlan och Ward (2007) intog emellertid ett mer 
dubbelt ställningstagande. Forskarna ansåg att förhållandet mellan boende och personal var 
den relation som till störst grad påverkade de äldres välbefinnande och observationer gjorda 
av forskarlaget indikerade att samvaro och småprat med personalen var en källa till glädje för 
de boende. Dock upptäckte de att en del av vårdtagarna ansåg att det var svårt att bygga en 
relation till personalen på grund av tidsbrist på det särskilda boendet. Även Andersson et al. 
(2007) visade på ett kluvet förhållningssätt till personalen. Resultatet från studien pekade 
direkt på personalens positiva inverkan på välmåendet hos de äldre. Emellertid ansåg en del 
av de boende att personalen var där för att hjälpa dem med omvårdnad och inte var där i 
rollen som deras vän. Denna åsikt delades även av många äldre i undersökningen gjord av 
Heliker och Scholler-Jaquish (2006). Flera boende uttryckte här åsikter om att personalen var 
trevlig men mest höll sig för sig själva, vilket gav upphov till blandade känslor hos de boende: 
både tacksamhet över att få hjälp, men samtidigt sorg på grund av känslor av utanförskap. 
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Tillgängligt forskningsunderlag visade dock på att förhållandet mellan de äldre och 
personalen inte alltid var positivt eller ens ambivalent. Fiveash (1998) pekade i sin 
undersökning på mer negativa aspekter av förhållandet mellan vårdtagare och personal. Hon 
belyste att informanterna ibland kände rädsla eller maktlöshet inför personalen på det 
särskilda boendet. Detta eftersom de boende kände sig i underläge och därmed upplevde ett 
behov av att orsaka så lite ”besvär” som möjligt, samt att de som arbetade på boendet ibland 
även rent fysiskt hanterade de äldre på ett bryskt sätt.   
 
När det däremot kom till förhållandet mellan äldre som bor tillsammans i servicehus eller 
särskilt boende, visade studier att det kunde vara glädjefyllt men även upplevas som negativt 
av de boende. Bergland och Kirkevold (2006) ansåg att äldre vårdtagares välmående 
påverkades positivt av relationer till de andra boende och Cummings och Cockerham (2004) 
gick på samma linje då de ansåg att utvecklandet av sociala relationer mellan de äldre boende 
kunde leda till ökat välmående. Även Street, Burge, Quadagno och Barrett (2007) upptäckte i 
sin studie att positiva vänskapsband mellan de boende på servicehus ledde till ökat 
välbefinnande och livskvalitet hos de äldre. 
 
Dock visade Tracy och DeYoung´s (2004) undersökning att de äldre även upplevde blandade 
känslor inför att bo tillsammans med andra vårdtagare. Vissa var positiva till att utveckla 
relationer till de andra boende, medan andra tyckte de sociala aspekterna var krävande då de 
var vana vid att leva ensamma. Ibland upplevdes närheten till andra boende som rent negativ, 
vilket Fiveash (1998) pekade på. Hennes undersökning belyste att samvaron ibland var en 
källa till minskat välmående i form av både obehag och rädsla. Till exempel kunde dementa 
vårdtagare som ibland vandrade på nätterna upplevas som skrämmande om de gick in i andra 
boendes rum. Socialt avvikande beteende upplevdes även som obehagligt, till exempel när en 
förvirrad boende uträttade sina behov i hörnet av någons sovrum. 
 
 
Socialt stöd utifrån 
 
När det kom till äldres förhållande med vänner och familj utanför boendet, visade 
forskningsunderlag på att denna samvaro i stort sett enbart ledde till positiva effekter på de 
äldres välbefinnande. Kennedy et al. (2005) argumenterade för att upplevelsen av att ha ett 
socialt kontaktnät även utanför serviceboendet ökade välbefinnandet hos de äldre och fick 
dem att i högre grad engagera sig i de aktiviteter som erbjöds inom boendet. Cummings och 
Cockerham (2004) gick också på denna linje och argumenterade för att upplevt socialt stöd 
hos de äldre, samt positiva känslor över sociala kontakter, tydligt ledde till ökat välmående. 
Detta påstående styrktes även av Adams, Sanders och Auth (2004) som valde att belysa 
ensamhet och depression hos äldre i serviceboenden. De hävdade att ett litet kontaktnät 
riskerade att leda till känslor av ensamhet hos de äldre. Vidare ansåg de även att ett 
minskande antal besök från grannar och bekanta kunde leda till känslor av depression. 
 
Studier visade också på att relationen till familjen var lika viktig för de äldres välbefinnande 
som samvaron med vänner och grannar. Murphy, O Shea och Cooney (2007) fann att besök 
av familj och vänner hjälpte de äldre vårdtagarna att upprätthålla kontakten med samhället, 
vilket var viktigt för deras välbefinnande. Även Bergland och Kirkevold (2006) hävdade att 
de äldres samvaro med familjen bidrog till en ökad känsla av välmående och att regelbundna 
besök från släktingar gjorde de boendes dag ljusare.  
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”Food, glorious food” (Bart, 1960) 
 
Aktuell forskning belyste att maten var en viktig källa för både positiva och negativa 
upplevelser hos gamla i alternativt boende. Street, Burge, Quadagno och Barrett (2007) 
pekade på att maten hade en stor betydelse för de äldres känsla av livskvalitet och att 
belåtenhet med maten ledde till en väsentligt ökad känsla av välbefinnande hos de boende. 
Studien visade även på att de äldres positiva upplevelser av maten på servicehuset också var 
av stor vikt för deras känsla av hemtrevnad. 
 
Undersökningar pekade ytterligare på att det inte bara var kvaliteten på maten i sig som 
påverkade de äldres upplevelser av livet på ett servicehus eller särskilt boende. Även 
upplevelsen av att äta tillsammans med andra människor visade sig påverka de äldres 
välmående både positivt och negativt. Cutchin, Chang och Owen (2005) hävdade i sin 
forskning att 80 % av informanterna i studien kände att upplevelsen av att äta i sällskap med 
de andra boende var viktigt för deras allmänna livsglädje. Dock underströk undersökningar att 
måltiderna inte alltid upplevdes som positiva för de boende. En möjlig förklaring till detta 
uppgavs både av Fiveash (1998) och Tracy och DeYoung (2004) vara störande bordsskick 
från andra äldre med demensstörningar. I Tracy och DeYoung´s studie till exempel uttryckte 
en informant upprördhet över att hennes bordsgranne vid middagen torkade näsan med 
bordsduken. I Fiveash’s (1998) undersökning visade intervjudeltagare avsmak inför de 
boende som tog ut löständerna vid måltiderna och fullt öppet placerade dem mitt på bordet. 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Efter genomförd databassökning samt litteraturbearbetning anses det att arbetsprocessen hade 
både styrkor och svagheter. En svaghet var att många sökningar resulterade i ett stort urval av 
artiklar, men endast ett fåtal som var av värde för litteraturstudien. Dock kunde sökningarna i 
de fallen inte begränsas ytterligare eftersom de då resulterade i för få träffar. Valet gjordes 
därför att behålla sökningarna med ett stort antal träffar och avsätta extra tid till att gå igenom 
rubrikerna på artiklarna och läsa relevanta abstrakt för att uppnå ett första artikelurval. En 
styrka med databassökningarna däremot var att användandet av flera olika termer för 
servicehus och särskilt boende resulterade i att relativt stor datamättnad uppnåddes, vilket 
kunde ses på att redan genomlästa abstrakt dök upp i flera senare sökningar. 
 
En annan faktor som anses värd att kommentera var att minimumåldern hos de äldre 
informanterna i resultatartiklarna sattes vid 60 år, vilket kan anses som väldigt ungt, speciellt 
då det i bakgrunden påpekades (SOS, 2005b) att 65-åringar idag lever allt längre. Majoriteten 
av informanterna i studierna var avsevärt äldre än 60 år. Dock fanns det i flera undersökningar 
några få studiedeltagare som var runt 60 eller några få år över den gränsen, vilket var varför 
denna åldersgräns slutligen sattes. 
 
Ytterligare en svaghet som framkom efter artikelurvalet, var att många av de valda studierna 
visade sig vara kvantitativa. Då fokus på denna litteraturstudie låg på att öka förståelsen för 
hur olika faktorer påverkar de äldres upplevelse av äldreomsorgen, hade fler kvalitativa 
studier varit att föredra. Dock hade det resulterat i ett otillräckligt antal artiklar att analysera 
om kriteriet hade satts att studierna enbart fick vara av kvalitativ natur. 
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I en första sökning bestämdes det att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år, men det 
framkom snart att den tidsangivelsen var för generös och att forskningsunderlaget då inte blev 
så aktuellt som det önskades. Under sökprocessen fastslogs det därför slutligen att de valda 
artiklarna inte skulle vara äldre än 5 år gamla. En artikel från 1998, vilken hade upptäckts i 
den första äldre sökningen, bedömdes emellertid som så relevant för syftet att beslutet togs att 
ändå inkludera den. Därför utfördes i slutet en sökning på nämnda artikels nyckelord för att få 
med den i artikelurvalet, samt för att upptäcka om ytterligare användbara artiklar fanns med i 
den sökningen. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Sammanfattningsvis kan det om de granskade artiklarna sägas att samtliga höll en hög 
vetenskaplig kvalitet. 10 studier bedömdes vara grad I och de resterande 4 höll grad II. Detta 
visar att forskningsunderlaget till denna litteraturstudie höll en hög evidensgrad, vilket i sin 
tur bidrog till ett tillförlitligt resultat. Det faktum att alla de valda studierna ägde rum i 
västländer, bidrog ytterligare till den höga tillförlitligheten, då resultatet därigenom ansågs 
applicerbart även på Sverige, vilket är det land som övergripande fokus har lagts på både i 
bakgrund och i diskussion. Självklart kan det förekomma kulturella skillnader även mellan 
västländer och det hade av den anledningen varit önskvärt att bara finna studier utförda i 
Sverige. Detta visade sig dock vara ej genomförbart, på grund av bristande svenskt 
forskningsunderlag. 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar äldre människors 
upplevelser både i samband med flytt såväl som permanent vistelse på alternativt boende och 
de framtagna kategorierna visade ofta på att flytten och vistelsen i många fall var 
sammanvävda. Gällande det framtagna resultatet framkommer det att en av faktorerna som 
påverkar de äldres upplevelser av livet på servicehus eller särskilt boende är hur delaktiga de 
känner att de var i beslutet att flytta till det alternativa boendet. Både Fiveash (1998), såväl 
som Andersson et al. (2007) och Kennedy et al. (2005) är av uppfattningen att delaktighet i 
beslutet att flytta leder till en ökad känsla av välbefinnande på det nya boendet och att de som 
blivit flyttade mot sin vilja ofta upplever detta som negativt. Däremot hävdar Curtis et al. 
(2005) och Street et al. (2007) att det inte finns något nämnvärt samband mellan delaktigheten 
i beslutet att flytta och ett ökat välmående på boendet. Möjligen kan denna inkongruens bero 
på att de tre första studierna är av kvalitativ natur, medan de två sistnämnda är kvantitativa. 
En upplevelse av minskat välmående till följd av att ha fråntagits delaktighet i beslutet att 
flytta, är en högst subjektiv och komplicerad känsla. Kanske den därför framträder tydligare i 
de studier som djupare koncentrerar sig på att undersöka informanternas inre upplevelser. Just 
hur äldre människor upplever att deras vilja respekteras i samband med flytt till någon form 
av servicehus eller särskilt boende är även ett väldigt aktuellt ämne i Sverige idag. Statistik 
indikerar (SOS, 2007) att kommunen av besparingsskäl, för att ta hand om den åldrande 
befolkningen, i allt högre grad satsar på att de äldre ska vårdas i hemmet i stället för att flytta 
till någon form av alternativt boende. Ytterligare forskning (Socialstyrelsen, 2008) visar på att 
denna utveckling har lett till att kommunens utgifter rörande särskilda boendeformer och 
hemtjänst minskat med 6 %. Det upplevs som nedstämmande att den form av vård de äldre får 
i mindre grad blir individanpassad och istället styrs av kommunens krav på 
kostnadsminskningar. Det kan argumenteras att det säkerligen kan upplevas lika svårt för en 
äldre person att tvingas bo kvar hemma trots ett ökat vårdbehov och en vilja av att komma till 
ett alternativt boende, som det kan vara att tvingas att flytta mot sin vilja. Det bör därför från 
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kommunens sida läggas tonvikt på att lyssna på varje äldre individ och inte tvinga på någon 
människa beslutet att flytta till ett alternativt boende eller att stanna kvar hemma. 
 
Ett vidare tema som framkommer ur litteraturstudien är vikten av att de äldres rätt till 
självbestämmande respekteras, inte bara under flytten till boendet, utan även under hela 
vistelsen där. Detta påstående blir än mer viktigt då statistik visat (SOS, 2005b) att de svenska 
65-åringarna får ett allt längre återstående liv och att detta liv för många individer kantas av 
multipla, kroniska sjukdomar. Då de äldre i många av dessa fall blir beroende av omfattande 
hjälp med ADL, kan det vara en svår uppgift för personalen inom äldreomsorgen att hjälpa 
vårdtagarna att bibehålla sin autonomi. Gällande denna punkt pekar just både Tracy och 
DeYoung (2004) och Heliker och Scholler-Jaquish (2006), såväl som Fiveash (1998) på att en 
flytt till ett alternativt boende i de flesta fall för en äldre individ innebär att denne får ge upp 
sin rätt till självbestämmande helt eller delvis. Ytterligare forskning (Smith, 2005) visar på att 
denna rätt värderas högt och att det är viktigt för äldre att i omvårdnadssituationer få sina 
individuella önskemål tillgodosedda, samt få sin värdighet respekterad. Som påpekas i 
bakgrunden (Karlsson, 2007; SOS, 2005c) är det grundläggande för sjuksköterskan att värna 
om sina patienters autonomi, integritet och värdighet, samt att även hjälpa dem att göra sin 
vilja hörd. Detta åtagande blir än mer viktigt i kontexten av kommunal omsorg, där de äldre 
redan befinner sig i en utsatt situation där det är vanligt att det görs inskränkningar på deras 
rätt till autonomi och självbestämmande. 
 
Precis som vikten av att ha rätt till en personlig åsikt och vilja, pekar också utförd 
litteraturstudie på värdet av att ha en egen personlig sfär och privata ägodelar efter flytten till 
servicehus eller särskilt boende. Till exempel visar Cuthin et al. (2005) på att en majoritet av 
de äldre informanterna förknippade tillgång till egen lägenhet med ökat välbefinnande. I 
relation till behållandet av personliga affekter hävdar Curtis et al. (2005) att äldre som flyttar 
till någon form av boende mår väl av att få ta med sig personliga ägodelar i flytten. Också 
Tracy och DeYoung (2004) pekar på detta och argumenterar för att medtagandet av privata 
föremål hemifrån kan underlätta anpassningen till ett nytt boende för äldre. Dessa 
forskningsresultat bör kunna omsättas i praktiken på så sätt att sjuksköterskan inom 
äldreomsorgen ombesörjer att nyinflyttade får med sig utvalda viktiga ägodelar, om de inte 
har anhöriga som kan hjälpa dem med detta. 
 
Relaterat till rätten till en personlig identitet och en privat sfär berör en artikel av Randers och 
Mattiasson (2000) äldres människors integritet på särskilt boende och visar även på hur 
personal genom respekt för de boendes privata ägodelar kan främja deras rätt till ett privatliv. 
Till exempel pekar artikelns resultat på att många informanter uppskattade att kunna ha 
privata tillhörigheter i ett låst skåp som ingen kunde komma åt utan deras tillstånd. De ansåg 
att detta förhållningssätt visade respekt för deras personliga integritet. Detta kan i praktiken 
kopplas till vikten av att personalen på ett alternativt boende visar respekt för de äldres rum 
och deras tillhörigheter och inte tar något utan att fråga om lov. Till exempel kan det upplevas 
kränkande av de äldre (Randers & Mattiasson, 2000) om personalen tar en vårdtagares 
rollator för att använda till en annan boende, då även tillhandahållna gånghjälpmedel kan 
uppfattas som privata. 
 
Litteraturstudien visar dock att den mentala inställningen hos de äldre är lika viktig för deras 
välbefinnande som bevarandet av en personlig sfär och identitet. Detta är något som kan 
utläsas i bakgrunden där Hagberg (2000, s. 189) påpekar att en positiv mental attityd hos en 
äldre person främjar en sund psykologisk åldrandeprocess.  Resultatet av ett flertal 
analyserade studier (Bergland & Kirkevold, 2006; Cummings & Cockerham, 2004; Heliker & 
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Scholler-Jaquish, 2006; Tracy & DeYoung, 2004) pekar också på att de äldre som var positivt 
inställda till livet på servicehus eller särskilt boende upplevde en högre grad av välbefinnande 
i sin livssituation. Kanske kan denna positiva inställning vara resultatet av att de fick vara 
delaktiga i beslutet att flytta, vilket dock inte i klartext kunde utläsas i ovan nämnda studier. 
Däremot visar undersökningarna av Tracy och DeYoung (2004), samt Heliker och Scholler-
Jaquish (2006) att de äldre informanterna uppvisade en positiv mental inställning till sin 
boendesituation, trots att de upplevde att de helt eller delvis förlorat sin rätt till 
självbestämmande. En slutsats som kan dras av denna observation är att de äldre som bestämt 
sig för att trivas i en ny situation också gör det, trots att de kan stöta på motgångar på vägen. 
 
I relation till mental inställning visar utförd litteraturstudie att personalen är en betydande 
påverkande faktor som även influerar de äldres övriga upplevelser av sin livssituation. Svensk 
forskning (Holmén, Ericsson, Andersson & Winblad, 1992) visar på att ensamhet är ett 
vanligt problem bland gamla människor. Ytterligare studier (Borg, Hallberg & Blomqvist, 
2006) visar även att ensamhet hos äldre är en bidragande faktor till sänkt livskvalitet. I 
litteraturstudien framkommer det att personalen fungerar som en viktig social kontakt för de 
äldre. Forskning (Andersson et al., 2007; Coughlan & Ward, 2007; Heliker & Scholler-
Jaquish, 2006) visar på att de boende uppskattade personalen och blev glada när de tog sig tid 
för att småprata med dem. Detta uttalande kan även sammankopplas med bakgrundens 
beskrivning av sjuksköterskan inom äldreomsorgen (Karlsson, 2007), där studier visar att 
sjuksköterskan förväntas lära känna varje vårdtagare, med dess individuella önskemål och 
livserfarenheter, på ett personligt plan. Dock pekar forskning på att samspelet mellan personal 
och vårdtagare även kan vara komplicerat, då de äldre ibland kände att personalen inte hade 
tid för dem eller höll sig för sig själva (Coughlan & Ward, 2007; Heliker & Scholler-Jaquish, 
2006). I vissa fall var även förhållandet rent destruktivt (Fiveash, 1998) då de äldre pratade 
om att de blivit bryskt hanterade. I sådana tragiska situationer blir sjuksköterskans ansvar 
inom äldreomsorgen än mer viktigt. Då hon förväntas vara huvudansvarig för de äldres vård 
och omsorg (Karlsson, 2007), samtidigt som hon är en ledare och förebild för arbetslaget, kan 
hon genom sin egen relation till vårdtagarna visa övrig personal vilket förhållningssätt som är 
önskvärt. 
 
En röd tråd som kan skönjas i de analyserade artiklarna i relation till personalen, är att arbetet 
på många äldreboenden är anpassat efter rutiner och inte efter individerna som bor där. En 
potentiell lösning på detta problem kan vara utökad undervisning för personalen inom 
äldreomsorgen. Sjuksköterskan som jobbar inom kommunen kan här fylla en betydande roll 
då viktiga delar av hennes kompetensområden (SOS, 2005c) inkluderar att ha ett kritiskt och 
objektivt synsätt till rådande rutiner, samt att ha förmåga att guida medarbetare och höja 
kompetensen inom vårdlaget. Även den svenska regeringen (Regeringskansliet 2007b) har 
uppmärksammat behovet av undervisning och lagt fram ett förslag om kompetenshöjning 
genom utbildning för personalen inom äldreomsorgen. Dock är det svårt att ändra personalens 
brist på tid att umgås med de boende genom fortbildning, då det problemet snarare verkar 
vara resultatet av bristande monetära resurser inom äldreomsorgen. Regeringen tog år 2007 
beslutet att investera 1,35 miljarder kronor på kvalitetssäkring av den svenska äldreomsorgen. 
Om denna summa är tillräcklig får framtiden utvisa. 
 
Ytterligare en viktig funktion som personalen kan fylla, är att de kan hjälpa till att främja 
kontakten mellan de boende. Resultatet av litteraturstudien (Bergland & Kirkevold, 2006; 
Cummings & Cockerham, 2004; Street et al., 2007) visar på att vänskap mellan de boende 
främjar välmåendet hos de äldre. Dessa fakta pekar i riktningen att den bästa lösningen för 
dagens äldre inte alltid är att bo kvar hemma med hemtjänst, utan istället att komma till någon 
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form av särskilt boende där de kan skapa meningsfulla sociala relationer till andra människor i 
samma situation. Dock visar litteraturstudien att det inte enbart var positivt att bo med andra. 
Samexistensen med dementa vårdtagare upplevdes ofta som besvärande (Fiveash, 1998; 
Tracy & DeYoung, 2004), bland annat på grund av att de störde andra boende på nätterna 
eller använde socialt avvikande beteende vid matbordet. En viktig slutsats som kan dras av 
dessa upplevelser är att mer resurser borde läggas på att ordna avskilda avdelningar eller 
boenden för de som har någon form av grövre demensstörning och de äldre som fortfarande är 
kognitivt intakta. Dock kan det erkännas att det inte alltid är en kristallklar gräns mellan dessa 
två motpoler. 
 
Genomförd litteraturstudie visar emellertid att även externt stöd i form av familj och vänner 
har stor betydelse för äldre människors välmående på alternativt boende (Cummings & 
Cockerham, 2004; Kennedy et al., 2005). Regelbundna besök från bekanta och anhöriga är en 
viktig faktor som påverkar de äldres välmående positivt (Bergland & Kirkevold, 2006; 
Murphy et al., 2007). Denna slutsats styrks även av de fakta som framkom i bakgrunden, 
vilka pekade på att det uttunnande av en individs sociala nätverk som följer på ålderdom kan 
leda till en minskad livsglädje för den äldre individen. Sjuksköterskan inom äldreomsorgen 
kan här fungera som en viktig medlare och främja en god kontakt mellan de äldre i 
omsorgssystemet och deras anhöriga. Dock har i vissa fall en del äldre inga nära anhöriga. 
Kanske kan deras behov av sociala kontakter utifrån delvis fyllas av utflykter utanför boendet, 
då de får möjlighet att umgås med och lära känna nya människor. 
 
Det slutliga temat som framkommer i resultatet av litteraturgenomgången är matens betydelse 
för de äldres välmående. Studier (Street et al., 2007) visar på att maten har stor betydelse för 
de äldres livskvalitet samt att de boende uppskattar upplevelsen av att äta tillsammans med 
andra (Cutchin et al., 2005). Undersökningar (Persson, Brismar, Katzarski, Nordenström & 
Cederholm, 2002; Söderhamn, Bachrach-Lindström & Ek, 2007) visar att många geriatriska 
patienter i Sverige idag ligger i riskzonen för eller lider av näringsbrist. Det är därför viktigt 
för sjuksköterskan och den övriga personalen inom äldreomsorgen att ta tillvara på 
litteraturstudiens resultat om matens vikt för välbefinnandet och använda det på ett 
konstruktivt sätt, kanske genom att ytterligare förhöja upplevelsen kring matbordet med fin 
dukning och önskekost och kanske genom en mer genomtänkt bordsplacering. 
 
 

Konklusion 
 
Forskning visade att det var viktigt för äldre personer som bor på servicehus eller särskilt 
boende att få behålla rätten till sin individualitet genom att tillåtas vara vuxna människor med 
behörighet att fatta egna beslut i vardagen och tillgång till ett personligt område med egna 
ägodelar. Studier pekade också på att äldres mentala inställning till flytten till alternativt 
boende var av betydande vikt för deras framtida välbefinnande. Även deras upplevda sociala 
stöd, i form av familj och vänner, visade sig vara av betydelse och ett utvecklat socialt 
kontaktnät utanför boendet hade en uteslutande positiv effekt på de äldres välmående. Dock 
var förhållandet till andra boende och personalen mer komplicerat. Dessa relationer kunde, 
beroende på hur de upplevdes av de äldre, påverka välbefinnandet både negativt och positivt. 
Socialt anstötligt beteende från dementa vårdtagare samt personal som hanterade de boende 
på ett bryskt sätt eller inte tog sig tid med dem, upplevdes som besvärande eller påfrestande. 
Däremot uppskattades ofta personal som hade tid att prata medan de utförde sitt arbete, samt 
den vardagliga samvaron med andra boende och umgänget kring maten. 
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Implikationer 
 
Då resultatet visade vilken inverkan som personalens dagliga förhållningssätt hade på de äldre 
vårdtagarnas välbefinnande, anses det av vikt att ytterligare utbilda hälso- och 
sjukvårdspersonal i tekniker för bemötande av äldre människor som är kognitivt intakta men 
ändå behöver viss daglig hjälp och omvårdnad. Det är även av betydelse att se över rådande 
rutiner inom äldreomsorgen då personalens tidsbrist upplevdes som en stor källa för minskat 
välmående hos de boende. Detta inkluderar även utredning från statens sida av hur mer 
resurser kan överföras till äldreomsorgen. 
 
Slutligen anses det grundläggande att mer kvalitativ forskning bedrivs på hur de äldre som 
lever i servicehus eller särskilt boende upplever sin vardag och vad som påverkar deras 
upplevelser av denna. Detta för att kunna förbättra deras levnadsvillkor och välmående och 
ytterligare individanpassa äldrevården. 
 
 
 
 



  

Referenser 
 
 
*Adams, K.B., Sanders, S., & Auth, E.A. (2004). Loneliness and depression in independent 

living retirement communities: Risk and resilience factors. Aging and Mental Health, 8, 
475-485. 

 
Adolfsson, R., Sandman, P.-O., & Wikander, B. (1991). Äldreliv: Psykologi, psykiatri, 

demens, omvårdnad. Stockholm: Förlaget Hagman AB. s. 17. 
 
*Andersson, I., Pettersson, E., & Sidenvall, B. (2007). Daily life after moving into a care 

home: Experiences from older people, relatives and contact persons. Journal of Clinical 
Nursing, 16, 1712-1718. 

 
Bart, L. (1960). Food, glorious food. Oliver. London. 

 
*Bergland, Å., & Kirkevold, M. (2006). Thriving in Nursing homes in Norway: Contributing 

aspects described by residents. International Journal of Nursing Studies, 43, 681-691. 
 
Borg, C., Hallberg, I.R., & Blomqvist, K. (2006). Life satisfaction among older people (65+) 

with reduced self-care capacity: The relationship to social, Health and financial aspects. 
Journal of Clinical Nursing, 15, 607-618. 

 
Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad: Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 
universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Hämtad 29 februari, 2008, från 
Malmö högskola:  
http://dspace.mah.se/bitstream/2043/660/1/rapport_hs_05b.pdf 

 
*Coughlan, R., & Ward, L. (2007). Experiences of recently relocated residents of a long-term 

care facility in Ontario: Assessing quality qualitatively. International Journal of 
Nursing Studies, 44(1), 47-57. 

 
*Cummings, S.M., & Cockerham, C. (2004). Depression and life satisfaction in assisted 

living residents: Impact of Health and social support. Clinical Gerontologist, 27(1), 25-
42. 

 
*Curtis, M.P., Sales, A.E.B., Sullivan, J.H., Gray, S.L., & Hedrick, S.C. (2005). Satisfaction 

with care among community residential care residents. Journal of Aging and Health, 
17(1), 3-27. 

 
*Cutchin, M.P., Chang, P-F.J., & Owen, S.V. (2005). Expanding our understanding of the 

assisted living experience. Journal of Housing for the Elderly, 19(1), 5-22. 
 
Draper, P. (1997). Nursing perspectives on quality of life. London: Routledge, s. 161. 
 
*Fiveash, B. (1998). The experience of Nursing home life. International Journal of Nursing 

Practice, 4, 166-174. 
 



  

Göteborgs stad. (2004). Hemtjänst. Hämtad 4 april, 2008, från Göteborgs stad: 
http://www5.goteborg.se/prod/Centrum/sdfsida/dalis2.nsf/vyPublicerade/AA8A888079
2400D1C1256E69002F34FD?OpenDocument 

 
Hagberg, B. (2000). Det psykologiska åldrandet. I A. Forsling (Red.), Gerontologi: Åldrandet 

i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. (s. 188-206). Stockholm: Natur & 
Kultur. s. 188-190.  

 
*Heliker, D., & Scholler-Jaquish, A. (2006). Transition of new residents: Basing practice on 

residents’ perspective. Journal of Gerontological Nursing, 32(9), 34-42. 
 
Holmén, K., Ericsson, K., Andersson, L., & Winblad, B. (1992). Loneliness among elderly 

people living in Stockholm: A population study. Journal of Advanced Nursing, 17(1), 
43-51. 

 
Karlsson, I. (2007). Förväntningar och realitet för sjuksköterskor verksamma på 

äldreboenden. Hämtad 10 april, 2008, från Karolinska institutet:  
http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-295-8/thesis.pdf 

 
*Kennedy, D., Sylvia, E., Bani-Issa, W., Khater, W., Forbes-Thompson, S. (2005). Beyond 

the rhythm and routine: Adjusting to life in assisted living. Journal of Gerontological 
Nursing, 31(1), 17-23. 

 
*Murphy, K., O Shea, E., & Cooney, A. (2007). Quality of life for older people living in long-

stay settings in Ireland. Journal of Clinical Nursing, 16, 2167-2177. 
 
Patel, R., & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. s. 24. 
 
Persson, M.D., Brismar, K.E., Katzarski, K.S., Nordenström, J., & Cederholm, T.E. (2002). 

Nutritional status using mini nutritional assessment and subjective global assessment 
predict mortality in geriatric patients. Journal of the American Geriatrics Society, 50, 
1996-2002. 

 
Phelan, E.A., Anderson, L.A., LaCroix, A.Z., & Larson, E.B. (2004). Older adults´ views of 

“successful Aging”: How do they compare with researchers´ definitions? Journal of the 
American Geriatrics Society, 52, 211-216. 

 
Randers, I., & Mattiasson, A.-C. (2000). The experiences of elderly people in geriatric care 

with special reference to integrity. Nursing Ethics, 7, 503-519. 
 
Regeringskansliet (2007a). Vård och omsorg om äldre. Hämtad 3 mars, 2008, från 

Regeringskansliet:  
http://www.regeringen.se/sb/d/3441 

 
Regeringskansliet (2007b). Regeringens genomförda insatser. Hämtad 3 mars, 2008, från 

Regeringskansliet: 
 http://www.regeringen.se/sb/d/1954/a/88212 

 



  

*Scott, P.A., Välimäki, M., Leino-Kilpi, H., Dassen, T., Gasull, M., & Lemonidou, C., et al. 
(2003). Autonomy, privacy and informed consent 3: elderly care perspective. British 
Journal of Nursing, 12(3), 158-168. 

 
Sjukvårdsrådgivningen. (2006). Äldreomsorg: Rätten till god omsorg. Hämtad 3 mars, 2008, 

från Sjukvårdsrådgivningen: 
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=22830 

 
Smebye, K.L. (2005). Kontakt med andra. I N. Jahren Kristoffersen (Red.), Grundläggande 

omvårdnad 3 (s. 80-117). Stockholm: Liber. s. 87. 
 
Smith, K.V. (2005). Ethical issues related to Health care: the older adult’s perspective. 

Journal of Gerontological Nursing, 31(2), 32-39. 
 
Socialstyrelsen. (2001). Folkhälsorapport 2001. Hämtad 3 mars, 2008, från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/D022AC8D-FAA5-497C-82B1-
6224504F6688/1536/hela.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2005a). Folkhälsorapport 2005. Hämtad 3 mars, 2008, från Socialstyrelsen:  

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/7456A448-9F02-43F3-B776-
D9CABCB727A9/6169/20051114.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2005b). Folkhälsa: Lägesrapport 2005. Hämtad 3 mars, 2008, från 

Socialstyrelsen:  
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/B153184C-5756-46D3-8AE0-
EB6D5184142F/5007/20061317.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2005c). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 10 

april, 2008, från Socialstyrelsen: 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-
2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2007). Äldre: Vård och omsorg år 2006. Hämtad 1 april, 2008, från 

Socialstyrelsen:  
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/569E7319-BE42-4432-912F-
2ED75886D4C7/7421/2007443.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2008). Vård och omsorg om äldre: Lägesrapport 2007. Hämtad 1 april, 

2008, från Socialstyrelsen:  
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/4D793100-E677-4E98-997F-
4805BDB1FECC/9991/20081316.pdf 

 
SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Riksdagen. 
 
*Street, D., Burge, S., Quadagno, J., & Barrett, A. (2007). The salience of social relationships 

for resident well-being in assisted living. Journal of Gerontology, 62B(2), 129-134. 
 
Söderhamn, U., Bachrach-Lindström, M., & Ek, A.-C. (2007). Nutritional screening and 

percieved helath in a group of geriatric rehabilitation patients. Journal of Clinical 
Nursing, 16, 1997-2006.  



  

 
*Tracy, J.P., & DeYoung, S. (2004). Moving to an assisted living facility: Exploring the 

transitional experience of elderly individuals. Journal of Gerontological Nursing, 
30(10), 26-33. 

 
von Strauss, E. (2000). Being old in our society: Health, functional status and effects of 

research. Stockholm: Gerontology research center & Karolinska institutet. s. 1.  
 
Vårdförbundet. (2007). Om legitimerade sjuksköterskor. Hämtad 10 april, 2008, från 

Vårdförbundet:  
http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=10536 

 
Walter, G. (2005). Synonymer.se. Hämtad 19 mars, 2008 från Synonymer.se: 

http://www.synonymer.se/ 
 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. s 57. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Tabell 3. Sökhistorik  Bilaga I 
Databas Datum Sökord Antal 

Träffar 
 

Genomlästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
Lästa 

artiklar 
CINAHL 080229 ”Aged” 

AND 
“Residential facilities” OR 
”Skilled Nursing facilities” 

211 16 6 3 

CINAHL 080229 ”Aged” 
AND 

”Housing for the elderly” 

118 9 6 4 

CINAHL 080229 ”Housing for the elderly” 
AND 

“Experience” 

12 3(2*) 0 0 

CINAHL 080229 ”Aged” 
AND 

”Residential care” OR 
”Residential facilities” 

AND 
“Experience” 

11 4(3*) 1 1 

PubMed 080301 “Homes for the aged” 
AND 

“Life change events” 

9 1(1*) 0 0 

PubMed 080301 “Homes for the aged” 
AND 

“Social adjustment” OR 
“Adaptation, psychological” 

20 2(1*) 0 0 

PubMed 080301 “Housing for the elderly” OR 
“Geriatric Nursing” 

AND 
“Social adjustment” OR 

“Adaptation, psychological” 

57 6(1*) 2 1 

PubMed 
 

080306 “Nursing homes” 
AND 

“Daily life” OR 
“Residents´perspective” 

178 13(3*) 3 3 

PubMed 
 

080306 “Aged” 
AND 

“Long-term care” 
AND 

“Quality of life” 

92 6(3*) 1 1 

PubMed 
** 

080312 “Aged” 
AND 

“Nursing homes” 
AND 

“Institutionalization” 

167 8(1*) 1 1 

Summa   875 68 20 14 

 *Siffran som redovisas inom parentes upplyser om hur många av artiklarna som påträffats i tidigare sökningar. 
** Sökkriterierna tillfälligt ändrade. Se stycket ”metoddiskussion”



  

Tabell 4. Artkelöversikt  Bilaga II 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
U.S.A. 
 

Adams, K.B., 
Sanders, S., & 
Auth, E.A. 

Loneliness and 
depression in 
independent living 
retirement 
communities: risk 
and resilience factors. 

Att undersöka 
förhållandet mellan 
begreppen ensamhet 
och depression hos 
äldre samt belysa vad 
som påskyndar eller 
motverkar tillstånden. 

Kvantitativ studie. 
Urvalet bestod av 159 
äldre kvinnor och 56 
äldre män (60-98 år) 
som bodde i två olika 
serviceboenden i 
nordöstra U.S.A. 

Ensamhet påverkade 
depression, såväl som 
ålder och 
hälsotillstånd, sorg, 
antal besökare, 
deltagande i 
aktiviteter samt 
deltagande i 
gudstjänster. 

Grad I 

2007 
Sverige 

Andersson, I., 
Pettersson, E., & 
Sidenvall, B. 

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

Att beskriva hur äldre 
samt deras närstående 
och personal 
upplever det dagliga 
livet på ett särskilt 
boende. 

Kvalitativ studie. 
Urvalet bestod av 
intervjuer med 13 
äldre (69-90 år) som 
bedömdes mentalt 
kompetenta att 
beskriva sin situation, 
samt 10 närstående 
och 11 stycken ur 
personalen. 

Majoriteten av de 
äldre ansåg att de var 
nöjda med sitt 
boende. Även de 
närstående uttryckte 
att de var nöjda och 
tyckte om den 
hemtrevliga miljön. 

Grad I 



  

2005 
Norge 

Bergland, Å., & 
Kirkevold, M. 

Thriving in Nursing 
homes in Norway: 
Contributing aspects 
described by 
residents. 

Att utforska vad som 
ökar välbefinnandet 
hos äldre som bor I 
särskilt boende. 

Kvalitativ studie med 
fokus på beskrivning 
och utforskning. 
Urvalet bestod av 26 
äldre (74-103 år) utan 
demenssjukdom från 
två särskilda boenden 
i Norge. 

Flera element 
påverkade de äldres 
välmående i 
boendena, varav de 
boendes egen 
inställning var den 
viktigaste faktorn. 

Grad I 

2007 
Kanada 

Coughlan, R., & 
Ward, L. 

Experiences of 
recently relocated 
residents of a long-
term care facility in 
Ontario: Assessing 
quality qualitatively. 

Att belysa 
upplevelser, samt 
uppfattning av bra 
omvårdnad, hos äldre 
som nyligen flyttat 
till ett nytt särskilt 
boende. 

Kvalitativ studie med 
inriktningen 
grounded theory. 
Urvalet bestod av 18 
mentalt rediga äldre 
kvinnor och män med 
en medelålder på 
84,35 år. 

De äldre 
sammankopplade 
starkt bra omvårdnad 
med personalens 
förhållningssätt. 

Grad I 

2004 
U.S.A. 

Cummings, S.M., & 
Cockerham, C. 

Depression and life 
satisfaction in 
assisted living 
residents: Impact of 
Health and social 
support 

Att undersöka vad 
som påverkade 
tillstånden depression 
och livsbelåtenhet 
hos äldre boende i 
servicehus. 

Kvantitativ studie. 
Urvalet bestod av 
äldre (59-100 år med 
89 % ≥ 75 år) som 
bodde i två 
servicehus i sydvästra 
U.S.A. De äldre 
ansågs av personalen 
att vara mentalt 
kompetenta att delta i 
studien.  

Depression hos de 
äldre påverkades av 
upplevt socialt stöd, 
belåtenheten med 
sociala kontakter och 
funktionsstatus.  
Totala 
livsbelåtenheten 
influerades av det 
upplevda sociala 
stödet samt 
belåtenheten med 
boendet. 

Grad II 



  

2005 
U.S.A. 

Curtis, M.P.,  
Sales, A.E.B., 
Sullivan, J.H., 
Gray, S.L., & 
Hedrick, S.C. 

Satisfaction with care 
among community 
residential care 
residents 

Att beskriva de äldre 
och deras särskilda 
boende samt att 
utreda de faktorer 
som bidrog till de 
äldres belåtenhet med 
boendet. 

Kvantitativ studie 
med prospektiv och 
kohort inriktning.  
Urvalet bestod av 176 
mentalt friska äldre 
(78 % ≥ 65 år) från 
tre olika typer av 
särskilt boende. 

De äldre i studien var 
mycket belåtna. 
Deras hälsostatus var 
starkt 
sammankopplad med 
nivån av belåtenhet. 
Det de oroade sig 
mest över var 
kvaliteten på maten 
samt om deras 
boende skulle kunna 
anpassa sig efter 
deras framtida behov.  

Grad I 

2005 
U.S.A. 

Cuthin, M.P., 
Chang P-F.J., & 
Owen, S.V. 

Expanding our 
understanding of the 
assisted living 
experience. 

Att undersöka hur 
äldre i serviceboende 
upplevde sitt boende 
och sin omgivning. 

Kvantitativ studie. 
Urvalet bestod av 303 
äldre (95 % >65 år) 
från 25 
serviceboenden i 
U.S.A. 

Serviceboendena i 
studien hjälpte de 
boende att anpassa 
sig genom 
engagemang 
organiserade i 
aktiviteter. 
Personalens agerande 
hade stort inflytande 
på de boendes 
välbefinnande. 

Grad I 



  

1998 
Storbritannien 

Fiveash, B. The experience of 
Nursing home life. 

Att undersöka äldres 
erfarenheter av att bo 
I ett särskilt boende. 

Kvalitativ etnografisk 
studie. 
Urvalet bestod av 8 
äldre från ett 
serviceboende. De 
äldre bedömdes av 
forskarlaget som 
mentalt kompetenta 
att delta i studien. 

Studien visade att 
vissa boende hade 
positiva upplevelser 
av tillvaron i det 
särskilda boendet, 
medan andra kände 
sig instängda eller 
avpersonifierade. 

Grad I 

2006 
U.S.A. 

Heliker, D., & 
Scholler-Jaquish, A. 

Transition of new 
residents: Basing 
practice on residents´ 
perspective. 

Att undersöka 
upplevelser hos äldre 
som nyligen flyttat 
till ett särskilt 
boende. 

Kvalitativ studie med 
hermeneutisk och 
fenomenologisk 
inriktning. 
Urvalet bestod av 10 
äldre som precis 
flyttat till särskilt 
boende och 
bedömdes kognitivt 
kompetenta att delta i 
studien. 

Alla äldre reagerar 
individuellt på den 
omställning som 
flytten innebär, men 
gemensamma teman 
som framkom i 
studien var 
hemlöshet, 
anpassning samt 
skapandet av en egen 
plats. 

Grad II 

2005 
U.S.A. 

Kennedy, D., 
Sylvia, E., 
Bani-Issa, W., 
Khater, W., & 
Forbes-Thompson, 
S. 

Beyond the rhythm 
and routine: 
Adjusting to life in 
assisted living 

Att utforska de 
faktorer som 
påverkar 
beslutsfattandet hos 
äldre i ett särskilt 
boende. 

Kvalitativ fallstudie. 
Urvalet bestod av 4 
äldre med intakta 
kognitiva funktioner, 
boendes i servicehus. 
En person var 63 år 
och de tre andra var 
över 73 år. 

Rätten till eget 
beslutsfattande är 
viktig för de äldre 
som bor i servicehus 
eller annan form av 
särskilt boende. 

Grad II 



  

2007 
Irland 

Murphy, K., 
O Shea, E., & 
Cooney, A. 

Quality of life for 
older people living in 
long-stay settings in 
Ireland. 

Att undersöka de 
äldres livskvalitet på 
särskilda boenden. 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
Urvalet i den 
kvalitativa delen 
bestod av 101 äldre 
(>65 år) boende samt 
48 ur personalen. 
Urvalet i den 
kvantitativa delen 
bestod av äldre på 
526 särskilda 
boenden. 

Studien visade på 
variationer i de äldres 
uppfattning av 
livskvalitet, samt 
flera olika 
påverkande faktorer. 
Slutligen deltog de 
äldre helst i 
aktiviteter som var 
anpassade efter deras 
särskilda tycke och 
behov. 

Grad I 

2003 
Finland, Tyskland, 
Grekland, Skottland 
& Spanien 
 
 
 
 
 

Scott, P.A.,  
Välimäki, M., 
Leino-Kilpi, H., 
Dassen, T., 
Gasull, M., 
Lemonidou, C., & 
Arndt, M. 
 

Autonomy, privacy 
& informed consent 
3: elderly care 
perspective 

Att utforska 
autonomi, integritet 
och samtycke inom 
kontexten äldre i 
särskilt boende. 

Kvantitativ studie. 
Urvalet bestod av 101 
äldre (>60 år) samt 
59 sköterskor ur 
personalen på 
särskilda boenden i 
de angivna länderna. 
De äldre ansågs av 
personalen att vara 
mentalt kompetenta 
att delta i studien. 

De boendes och 
personalens åsikter 
gick isär gällande hur 
väl information 
förmedlades samt 
vilka möjligheter de 
äldre hade att påverka 
beslut gällande den 
egna vården. 
Däremot var både de 
äldre och personalen 
överrens om att 
nödvändiga mått togs 
för att skydda de 
boendes integritet. 

Grad I 



  

2007 
U.S.A. 

Street, D., 
Burge, S., 
Quadagno, J., & 
Barrett, A. 

The salience of social 
relationships for 
resident well-being in 
assisted living. 

Att undersöka 
faktorer som 
påverkar äldres 
välmående på 
servicehus.  

Kvantitativ studie. 
Urvalet bestod av 384 
äldre (≥65 år) som 
var kognitivt intakta. 

Sociala relationer 
inom boendet visade 
sig vara viktigare för 
känslan av 
välmående än 
relationer med vänner 
och familj utanför 
boendet. 

Grad II 

2004 
U.S.A. 
 

Tracy, J.P., & 
DeYoung, S. 

Moving to an assisted 
living facility: 
Exploring the 
transitional 
experience of elderly 
individuals 

Att undersöka hur 
flytten till ett 
serviceboende 
påverkar äldre. 

Kvalitativ studie med 
hermeneutisk och 
fenomenologisk 
inriktning. 
Urvalet bestod av 28 
äldre (74-93 år) som 
bodde i tre olika 
serviceboenden och 
av forskarlaget 
bedömdes mentalt 
kompetenta att delta i 
studien. 

En diskussion av de 
teman som framkom 
(själmotivation, 
själständighet, varmt 
gillande samt 
anpassning) kan i 
framtiden hjälpa både 
personal och boende 
att hantera flytten 
bättre. 

Grad I 

 
 
 
 


