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Abstract 

 
I samband med Ädelreformen i början på 1990 talet blev det ett mer naturligt inslag i de 
äldres vardag att de flyttade till ett ålderdomshem när de kände att det var ansträngande att bo 
kvar i det egna hemmet. Idag säger de flesta av landets kommunpolitiker att de äldre skall bo 
kvar hemma i det egna hemmet så långt det går med de insatser som den kommunala 
hemtjänsten kan erbjuda.  
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur det kan upplevas att lämna det egna hemmet för att 
flytta in på ett särskilt boende. 
 
Metoden jag valde för att genomföra undersökningen var frågor via enkäter som jag 
tillsammans med informanten fyllde i för att få så tydliga och konkreta svar som möjligt. 
Varje informants svar analyserades utifrån de valda teorierna, adaptionsteorin samt symbolisk 
interaktionism. 
 
I resultatet framkom att många av de tillfrågade upplevde flytten som ångestfyllt, svårt, samt 
att det uppkom blandade känslor, både positiva och negativa. Vissa upplevde det även 
glädjefullt, samt att de kände stor lättnad. 
 
 

Nyckelord: Särskilt boende, äldreboende, eget boende, ädelreformen 
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Förord 
Att skriva denna uppsats har varit en stor prövning då jag periodvis saknat balans i mitt liv. 

Att inte ha balans i sitt liv gör att koncentrationen är svår att finna. Men tack vare glada och 

underbara vänner har jag dock tagit mig i mål, om än senare än planerat. 

 

Jag vill tacka ER äldre som ställt upp och svarat på mina frågor, utan ER hade inte denna 

studie kunnat genomföras. 

 

Jag vill tacka min sambo och dotter för att de alltid finns vid min sida oavsett vart jag står, 

utan er saknas något stort i mitt liv. 

 

Jag vill även passa på att tacka min handledare Agneta Kindborg som gett mig råd och tips 

om hur jag ska gå vidare då mina tankar kommit på villovägar. Jag vill även passa på att tacka 

henne för de privata stöd som hon gett mig under skrivandets gång. 

TACK! 
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1 INLEDNING 

 

Den här uppsatsen handlar om hur det är för den äldre att lämna det egna boendet, för att hon 

inte längre själv kan tillgodose sina behov i det egna hemmet. Att flytta till särskilt boende 

baseras hos den äldre på många tankar och funderingar, tankar kring hur denne ska klara utav 

sin vardag i det egna boendet. Den äldre har även haft tankar om hur det kan bli om hon 

flyttar till särskilt boende. Med denna studie vill jag ta reda på hur den äldre tänkte och 

funderade då hon ansökte om att flytta till särskilt boende, blev det då som hon tänkte sig när 

hon flyttade. Den forskning som skett inom detta område, fokuserar på att undersöka hur den 

äldre upplever sin nuvarande situation. Det kan vara hur det var att flytta, varför denne 

flyttade,  och om hon upplever det nya boendet som det egna; som en hemlik miljö. Syftet 

med den tidigare forskningen är att förmedla till omgivningen, hur den äldre upplever det att 

bo på särskilt boende. Inom den forskning som finns, klargörs varför den äldre inte kan klara 

av att bo kvar i det egna hemmet. Historiken bakom dagens särskilda boenden är viktig att 

förstå, för att kunna gå vidare och förstå den aktuella forskningen. Det finns ganska mycket 

skrivet om hur vården förändrats efter ädelreformen. De artiklar jag fann på Svenska 

Dagbladets hemsida daterat 2003-04-29 är några insändare, som berättar hur de upplever 

enbart tanken på att flytta till ett särskilt boende. Dessa insändare har gemensamt att de 

känner stor ångest, inför detta med att behöva lämna sitt hem. Detta framkommer även i de 

övriga rapporterna, att personerna kan känna ångest inför och efter flytten. Forskningen som 

finns är aktuell, då den är skriven under de senaste fyra åren. Tyvärr är det inte forskat mycket 

just i hur den äldre upplever sin situation efter det att hon har flyttat till äldreboendet. Det gör 

att det ska bli än mer intressant att göra denna undersökning. 

Efter att ha arbetat som undersköterska på äldreboende och inom den öppna hemtjänsten, 

samt som biståndshandläggare inom en kommun, har jag från flera synvinklar sett hur de 

äldre flyttat från det egna hemmet, för att de inte längre kunde tillgodose sina behov på annat 

sätt än just genom att flytta.  
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2 SYFTE/FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

I denna del av uppsatsen redovisas undersökningens syfte, frågeställningar, centrala begrepp 

samt hur uppsatsens disposition ser ut. 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om  

• hur äldre personer kan uppleva sin situation då hon flyttar från det egna boendet till 

det särskilda boendet 

• vad som orsakar att äldre personer flyttar till särskilt boende 

2.2 Frågeställningar 

Vilka orsaker finns till att den äldre ansöker om att flytta till ett särskilt boende? 

 

Hur upplever den äldre flytten till särskilt boende, och att flytta från det egna hemmet? 

 

Överensstämmer den äldres förväntningar som hon hade innan hon flyttade, med den 

verklighet som infinner sig efter det att hon har flyttat?  

 

Hur anpassar sig den äldre i det nya boendet? 

 

2.3 Centrala begrepp 

Ädelreformen (ÄDEL) 

Ädelreformen innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för service, vård och omsorg om 

äldre och handikappade. De fick också ett lagstadgat ansvar att inrätta "särskilda 

boendeformer" för det stora antal som vårdades på sjukhem, servicehus, gruppboenden och 

dagverksamheter. Reformen genomfördes 1992. 

 
Särskilt boende 

I samband med Ädelreformen uppkom begreppet särskilt boende och det är en uppföljare till 

begreppet servicehus. Begreppet servicehus har tidigare använts för olika former av boende, 

med gemensam service. En förutsättning var dock att boendet uppfyllde tre grundläggande 

krav; 
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1. Bostaden ska vara utrustad på så sätt att den boende kan använda sina resurser till att 

leva ett självständigt liv. 

2. Den boende ska, oavsett tid på dygnet, kunna erhålla de tjänster som gör att hon kan 

klara sin tillvaro och känna sig trygg. 

3. Det ska finnas personal som har kunskapen av att bedöma när, och om, det behövs 

social eller medicinsk vård (Norström, 2002). 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor, med behov av särskilt stöd. Vid dessa, kan omfattande 

service och vård förekomma dygnet runt. Kommunerna har ansvaret för såväl sociala som 

medicinska insatser, förutom sådana som ges av läkare. (www.sos.se) 

 

Boende 

Begreppet boende eller hem kan definieras på olika sätt, det kan bland annat vara något man 

skapar själv, en plats där man känner sig trygg och har lätt att orientera sig i. Hemmet bidrar 

till en känsla av identitet (Hjortsjö-Norberg, 2003). Ordinärt boende innebär boende i vanliga 

flerbostadshus, egna hem eller motsvarande, till skillnad från särskilda boendeformer. 

 

Vardag 

Begreppet vardag definieras av Walter (1996) med följande: arbetsdag, veckodag, alldag, 

söckendag, söcken, helgfri dag och vardan. I denna studie är vardag synonymt med veckodag, 

det som hör till den vanliga vardag personen lever i, oavsett vilken dag i veckan det är. 

Exempelvis den äldres bestyr, som är oberoende av om det är måndag eller söndag. 

 

Funktionsnedsättning 

Begreppet funktionsnedsättning är i denna studie synonymt med att ha svårigheter att 

självständigt klara sina grundläggande behov av omvårdnad samt svårigheter att förflytta sig.  

 

Äldre 

I studien är äldre synonymt med individer över 65 år och kommer fortsättningsvis benämnas 

som den äldre eller hon. 
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3 BAKGRUND 

I följande del redovisas historiken till dagens särskilda boendeformer, samt vad som står i 

Socialtjänstlagen, när det gäller att tillgodose den äldres behov upp till en skälig levnadsnivå. 

Det står även skrivet om hur äldreomsorgen i Sundsvall är uppbyggd, för att ge en tydligare 

bild över situationen i just Sundsvalls kommun. 

3.1 Historik 

I början av 1800-talet tog fattigstugorna runt om i landet hand om våra sjuka och äldre. 1919 

skulle kommunerna erbjuda ålderdomshemsplatser till de personer som behövde det, och 

under 1920-talet började svenskarna tala om en hemlik miljö och hemkänsla, för äldre på 

institution. Men det var först 1951 som det kom en tvingande lag, som gav kommunerna ett 

obligatoriskt ansvar, att se till att det fanns sjukhem för de behövande. Det var också under 

1950-talet, som politikerna började diskutera om att ålderdomshem skulle bebos av friska 

äldre. Tanken som väcktes på 1920-talet om en hemlik miljö, blev inte riktigt som de tänkt 

sig, rummen var oftast fyrbäddsrum, enbäddsrummen var väldigt få. Duschrummen var oftast 

gemensamma för två avdelningar. (Hjortsjö-Norberg, 2003)  

Vissa politiska partier väckte frågan om ett enskilt rum på långvården under 1980-talet, 

därefter kom Ädelreformen (ÄDEL) 1992. 

När ÄDEL sedan genomfördes 1992 påverkades kommunerna i den utsträckning, att de fick 

betalningsansvar för all långvarig service och vård till äldre och funktionshindrade. Bland 

annat innebar det att kommunerna skulle inrätta särskilda boenden, för dem som inte längre 

kunde bo kvar hemma. Intentionerna var att de särskilda boendena inte skulle vara för stora, 

det egna boendet skulle betonas. Den egna lägenheten skall rymma sjukhussäng, sittplats då 

även för besökare, kokvrå och kylskåp samt hall och rymligt badrum. Först 70 år senare blev 

tanken om en hemlik miljö, som väcktes på 1920 talet, verklighet (a.a) 

3.2 Socialtjänstlagen 

Varje kommun har ansvar för sina invånare utifrån vad som står skrivet i Socialtjänstlagen, 

samt har ”kommunen ansvar att på uppdrag från annan kommun hjälpa den person som 

tillfälligt vistas där och som har biståndsbeslut om hjälp i hemmet i sin hemkommun” 

(Socialtjänstlagen, 2001:453). I socialtjänstlagen står att kommunerna har ett särskilt ansvar 

för vissa grupper i samhället. Det innefattar bland annat äldre människor och kommunens 
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socialnämnd skall verka för att äldre människor ges möjlighet att bo och leva tryggt och 

självständigt samt att de får tillgång till en aktiv tillvaro tillsammans med andra (a.a).  

 
Rätt till särskilt boende gäller personer som till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har 

ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser (Regeringens proposition 1996/97:124 ändring i 

socialtjänstlagen). 

 

Grundläggande principer för socialtjänstens insatser till äldre, är självbestämmande och 

normalisering. Det innebär bl a att äldreomsorgen ska inriktas på insatser för att underlätta för 

äldre att så långt möjligt kunna bo kvar i det egna hemmet, om den enskilde så önskar 

(www.sos.se). 

 

3.3 Äldreomsorgen i Sundsvall 

Sundsvalls kommun bestod i december 2004 av 93707 personer varav 47119 var kvinnor och 

46588 var män. Medelåldern på invånarna var då 41,6 år. Åldersgruppen 65-79 utgjorde 13,1 

% och individer över 80 år utgjorde 5,1 % (http://www.sundsvall.se). 

 

Tabell 1 Åldersklasser i Sundsvall 2004-12-31 

Ålder Män Kvinnor Totalt Andel Andel 
Sverige 

0-6 3478 3234 6712 7,2% 7,4% 

7-15 5199 4990 10189 10,9% 11,5% 

16-19 2284 2166 4450 4,7% 5,0% 

20-24 2669 2469 5138 5,5% 5,8% 

25-64 25455 24719 50174 53,5% 53,0% 

65-79 5733 6518 12251 13,1% 11,9% 

80-- 1770 3023 4793 5,1% 5,4% 

Totalt 46588 47119 93707 100% 100% 

 
Av de två äldsta åldersgrupperna bor 14 % i särskilda boendeformer.  
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Tabell 2 Platser inom särskilda boendeformer 

Äldre- och handikappomsorg 2004/05   

Boendeform m.m. Antal 

- platser i ålderdomshem 213 

- lägenheter i servicehus med hyreskontrakt 336 

- hushåll med hemvård ca 1900 

- sjukhemsplatser 302 

- platser för åldersdementa 284 

- enheter för dagsjukvård för dementa 6 

- dagcentraler 9 

- platser i gruppboende, psykiskt långtidssjuka 71 

Totalt i omsorg ca 3121 

 

Sundsvalls kommun har en landsareal 3209 kvkm vilket innebär att det bor 29 invånare per 

kvkm (a.a).  

Sundsvall kommuns äldreomsorgen skall, inom ramen för de resurser som för varje tidpunkt 

kan skapas för ändamålet, tillhandahålla bra boende, god omsorg och omvårdnad samt hälso- 

och sjukvård för äldre, så att det blir bra att bo och leva i Sundsvall. När behovet av tillsyn 

och vård, eller kraven på trygghet och säkerhet, blivit så stora att de inte längre kan 

tillgodoses i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård finns möjlighet att 

flytta till ett särskilt boende. Sundsvalls kommun har en väl utbyggd äldreomsorg för den 

äldre i det egna boendet. Sundsvalls kommun har totalt 46 hemtjänstgrupper som arbetar 

utifrån geografiska områden, och i de flesta grupper finns även en sjuksköterska. Kommunen 

har det medicinska ansvaret upp till distriktssjuksköterskenivå. Detta innebär att den som har 

hjälp i hemmet i form av hemtjänst, inte behöver vända sig till vårdcentralen gällande 

exempelvis dosettdelning. Detta sköter den kommunala sjuksköterskan på dagtid, när det 

gäller kvällar, nätter och helger har landstingets distriktsläkarjour hälso - och 

sjukvårdsansvaret (a.a).  

Det finns i dagsläget ungefär 32 särskilda boenden. När det gäller Sundsvalls kommuns 

särskilda boenden, har de olika kategorier inom detta; äldreboende, som är anpassat för äldre 

som klarar sig relativ bra i den egna bostaden, men som är i behov av viss kontinuerlig hjälp 

dagligen. Sjukhem är en annan kategori av särskilt boende, det är anpassat för den äldre som 

har ett stort omvårdnadsbehov på grund av olika sjukdomar, och som har ett omfattande 

behov av sjukvård. Bor den äldre på ett äldreboende och blir avsevärt sämre är hon dock inte 

tvungen att flytta utan denna har rätt att bo kvar på äldreboendet. Gruppboende för dementa är 

i sin tur en annan kategori av särskilt boende, anpassat för individer med demenssjukdomar. 

För personer som tillfälligt inte kan bo i den egna bostaden, kan de ansöka hos kommunens 
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biståndshandläggare om korttidsboende för en viss tid, detta kan då vara på grund av olika 

skäl. Även detta kan samordnas så det blir växelvårdsboende, då den äldre har återkommande 

behov av att vistas där av olika skäl (a.a). 

Inom kommunen finns även en demenssjuksköterska. Demenssjuksköterskans yttersta uppgift 

är att försöka medverka till optimalt välbefinnande, för människor med demenssjukdom, deras 

anhöriga och personalen inom demensvård. 
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4 FORSKNINGSOMRÅDET 

I följande del redovisas om den tidigare forskning som skett inom det aktuella område som 

undersökningen rör, samt redovisas kort om den litteratur som använts för att studera 

undersökningen. 

4.1 Allmän beskrivning av forskningsfältet 

Den forskning som tidigare skett inom detta område, fokuserar på att undersöka hur den 

boende upplever sin nuvarande situation. Det kan vara hur det var att flytta, varför denne 

flyttade, om hon upplevde det nya boendet som det egna, och om det är en hemlik miljö. 

Syftet med denna forskning, var att förmedla till omgivningen hur den äldre upplevde att 

flytta till, och att bo på särskilt boende. Inom den forskning som finns, vill det även klargöras 

varför den äldre inte klarade av att bo kvar i den egna bostaden. Historiken bakom dagens 

särskilda boenden är viktig att känna till, för att kunna förstå den tidigare forskningen. 

Hjortsjö-Norberg skriver i sin rapport om den kommunala hemtjänstens uppbyggnad från 

1800- tal, fram till ÄDEL och hur det ser ut idag. Edebalk har gett ut ”25 år i täten” där han 

med andra författare skriver om bland annat hemmaboende-ideologin. Sveriges landsting och 

kommuner har publicerat artiklar om ”drömmen om ålderdomshemmet” och ”särskilt boende 

- boende eller vårdform” (www.skl.se). 

De artiklar jag fann på Svenska Dagbladets hemsida är några insändare från 2003-04-29. 

Insändarna berättade hur de upplevde tanken på att flytta till ett särskilt boende. Dessa 

insändare har gemensamt att de kände stor ångest, inför detta med att behöva lämna sina hem, 

och de ser inte det särskilda boendet som deras egna hem. Exempelvis framkommer det även i 

de övriga rapporterna, att den äldre kunde känna ångest inför, och efter, flytten. 

Den forskning som finns var aktuell, skriven under de senaste fyra åren. Tyvärr var inte fokus 

satt på hur den äldre upplever sin situation på äldreboendet, jämfört med hur det var hemma. 

Forskarna har istället fokuserat på deras aktuella situation på det särskilda boendet. Detta 

gjorde att det blev än mer intressant, att göra denna undersökning. Westlund (2001) har skrivit 

några rapporter för Forskning och kunskaps - utveckling Socialtjänst, FOKUS. I rapporten 

från 2001 skriver han om orsaker bakom att flytta från det egna hemmet, och att flytta till det 

särskilda boendet. 2004 skrev han ytterligare en rapport tillsammans med Persson, då de 

fokuserade på vad som skett då det inte går att bo kvar hemma (Westlund, Persson, 2004). 

Svenska Dagbladet har publicerat en artikelserie om att flytta hemifrån. Artiklarna baseras på 

insändare som har funderingar omkring hur det kommer att bli den dag, de inte klarar sig 
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själva hemma med punktinsatser från hemtjänsten, samt hur den enskilde upplever det då ens 

livspartner på grund av omvårdnadsbehov måste flytta till särskild boendeform, och den andre 

bor kvar i den egna bostaden (www.svd.se).  

Det som framkommer av tidigare forskning och artiklar är, att den enskilde funderar över hur 

denne skall bo, när hon blir äldre och inte klarar sig själv i sin bostad. Att bo kvar i den egna 

bostaden, är enligt tidigare forskning bra för den enskilde, så länge hon känner sig trygg och 

önskar det. Då den äldre hamnar i situationen att hon är i behov av särskilt boende, är det 

dock inte säkert att hon kan flytta inom kort. En flytt till särskilt boende, medför av det som 

framkommer i tidigare forskning och de enskildas insändare, inte att det är det som upplevs 

som det bästa alternativet. Så när det kommer till frågan om särskilt boende, eller 

hemmaboende i den egna bostaden med hemtjänstinsatser, är det svårt att generalisera och 

säga vad som är det bästa. 

4.2 Litteraturgenomgång 

Westlund (2001) skriver i sin rapport om de omständigheter, som förmår äldre att flytta till ett 

särskilt boende. Han lyfter i sin rapport fram vissa kritiska händelser, som kan bidra till att en 

flytt blir aktuell. Det finns många skäl till att flytta från ordinärt boende till särskilt boende, 

orsaker har varit att den äldre inte kan bo kvar på grund av stora omvårdnadsbehov, 

cirkulations och andningsbesvär, besvärliga trappor. Det framkom även att den äldre inte vill 

bo kvar, på grund av ensamhet och isolering. Andra huvudskäl till ansökan har varit att den 

äldre inte vågar bo kvar på grund av risk för skador, ångest. Den sista gruppens svar som 

framkommit, är att den äldre inte får bo kvar, då på grund av att anhöriga som sköter om den 

enskilde, men inte längre orkar eller klarar av detta, eller att anhöriga anser att situationen är 

ohållbar. 78 % av 238 personer, enligt anhöriga, levde i en situation som var ohållbar. 80 % 

av dessa 238 har hjälp från anhöriga, och vid studiens genomförande ansågs situationen 

ohållbar. De motiv som framkom, gällande frågan om vad som önskades bli bättre efter en 

flytt, var att den äldre var i behov av den hjälp som denne stundas få där; trygghet och folk 

runt omkring sig. Det framkom att det särskilda med ett särskilt boende, är att det underlättar 

den dagliga vardagen för människor med ett handikapp av något slag. Av de som deltagit i 

studien har 80 % flyttat till särskilt boende på grund av otrygghet, 68 % har känt sig ensamma 

och 61 % nedstämda. Det går ej att utläsa om den äldres motiv blivit uppfyllda efter flytten, 

och om någon kommun i Sverige utvärderar flytten till särskilt boende framkom inte heller. 

Tiden som går mellan ansökan om, och inflytt på, särskilt boende varierar. 20 % av 238 

personer har flyttat inom en vecka och hela 58 % har flyttat inom en månad. Endast 15 % 

 14

http://www.svd.se/


behöver vänta i mer än två månader. Denna snabba process från ansökan till flytt, kan både 

vara till fördel och till nackdel för den äldre. I rapporten framkom att det generella gällande 

flytt till särskilt boende beror på omsorgsbehov. Den typiska flyttaren är ensamboende 

kvinna, 80 år eller äldre (Westlund och Persson, 2004). 

 
För att en flyttning skall vara meningsfull bör den person som flyttar vara mindre handikappad efter flytten än 

före (Westlund och Persson, 2004. s. 60), 

 

I Svenska Dagbladet 2003-04-29 fanns det att läsa några insändarbrev, gällande att behöva 

flytta till särskilt boende. I ett av breven uppger författaren som var i 80 årsåldern, att hon som 

är pigg både i själ och kropp, funderar på vad som skall ske då hon inte längre kan sköta sig 

själv. Hon vet att hon inte vill ligga ensam i sin säng och invänta döden, kvarboende-

principen till trots. Hon tror själv, att de som vill bo kvar hemma ofta är de som inte är 

ensamma. Och damen i fråga, vill absolut inte att hennes barn ska behöva vara orolig över att 

hon är ensam. Damen undrar även varför ålderdomshem blivit ett fult ord. En annan insändare 

skriver i sitt brev, att många anser det jobbigt att behöva förlora sitt hem, då de flyttar till 

särskilt boende. Detta kände denna författarinna inte utav då hon fick bo kvar i de kvarter som 

hon kände sig trygg i. Där fick hon inte bo kvar då det skedde ändringar inom äldreomsorgen, 

hon fick då flytta till en ny bostad som låg långt ifrån det hon kände till, och då innebar det en 

stor förlust av både kultur, umgänge och välbefinnande. 

En manlig insändare skriver att han anser att det är av stor vikt, att den äldre kan ta med sig 

lite av sitt bohag, så att de känner att de bor i en riktig lägenhet, och då kan de även behålla 

sin värdighet den sista tiden i livet. 
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5 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande del redovisas vilka teoretiska referensramar som undersökningen stödjer sig på för 

att genomföra analys av studien. De två teorier som använts är Calista Roys adaptionsteori 

samt den symboliska interaktionismen. 

 

5.1 Adaptionsteorin 

Människan har enligt Roy (1981), en förmåga att anpassa sig, eller adaptera sig. Människan 

har olika förutsättningar till att anpassa sig, och på grund av de olika förutsättningarna, 

påverkas även förmågan till att anpassa sig. Miljön och människan står alltid i interaktion med 

varandra. För att ges möjlighet till anpassning finns bland annat hopp, motivation och 

drömmar, som kräver stimuli. Hur människan stimuleras, blir svaret på hur hon klarar av att 

anpassa sig till den nya situationen. Det vill säga bra eller dålig anpassningsförmåga. För att 

människan ska uppnå en god anpassningsförmåga, kan det krävas att denne bemötts bra i den 

uppkomna situationen. Även här är det viktigt hur miljön omkring människan ser ut, samt 

påverkar den egna individens attityder och värderingar, till hur denne förmår sig till 

anpassning (Roy, 1981). 

För att människan skall kunna anpassa sig, är det även viktigt hur individen själv ser på det 

som skall ske, hur denne tänker och känner, inför det som komma skall. Även samspelet 

mellan individen och andra människor, påverkar individens anpassningsförmåga. Om en 

människa har mindre bra anpassningsförmåga krävs en förändring, och denne skall då ges 

möjlighet till återkoppling, för att senare kunna förändra resultatet på stimuli. Det kan då vara 

att ändra något i den enskildes närliggande miljö, eller ändra på bemötandet från 

omgivningen.(a.a) 

5.2 Symbolisk interaktionism 

Inom gerontologin har det förts många resonemang med utgångspunkt från ett grundläggande 

interaktionistiskt perspektiv. Med detta perspektiv läggs vikten på samspelet mellan 

människor. Alla människor har under sitt liv ett antal olika roller, och i stigande ålder ändras 

dessa, samt att vissa roller går förlorade. Åldringsrollen kan ibland kallas för ett rollöst 

tillstånd. Detta i sin tur har visat sig bland gerontologiska forskare, att det förutsäger att äldre 

har anpassningssvårigheter under åldrandet (Tornstam, 1995).  
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Viktiga personer som påverkat det interaktionistiska perspektivet är Cooley och Mead, de 

menar att interaktionism kan användas som ett verktyg, för att förstå det samhälle vi lever i, 

samt hur vi som människor interagerar med varandra, oss själva och allt övrigt som finns i den 

miljö vi lever i. Cooley framhäver att man kan tolka interaktionism på ett sätt, som innebär att 

den enskilda individen inte kan finnas utan dennes sociala sammanhang, och att det är av det 

som människans identitet formas av. Mead framhäver, att då människans identitet formas, så 

är det med hjälp från olika signifikanta symboler. Språket, gester, mimik och rörelser kan vara 

sådana symboler. Det innebär att det andra människor säger till oss, eller hur de uppträder mot 

oss, påverkar vår identitet (a.a). 

Inom interaktionismen betraktas människan som en i grunden social varelse.   

Grundantaganden i den symboliska interaktionismen är: 

• Människan är i grunden en varelse, som påverkas av andra människors reaktioner på 

dennes handlingar. En grundtanke inom interaktionismen är att det inte finns något jag 

utan det är du. Andra människor är en spegel, genom vilken individen får sin jagbild, 

därifrån kommer uttrycket ”spegeljaget”. Individen för en inre dialog med sitt 

objektjag, liksom det kommunicerar med andra människor. Vissa personer blir 

viktigare än andra som till exempel föräldrar eller syskon. De benämns då som 

”signifikanta andra”. Mer anonyma människor i samhället, till exempel grannar, 

tjänstemän eller politiker, benämns som generaliserande andra (Thorsén, 2000). Mead 

menar att när människan funderar på vad folk ska tro om man handlar på ett visst sätt i 

en viss situation, att detta är de generaliserande andra (Tornstam, 1995).  

 

• Människan uppfattar sig själv som ett ”jag”, och är målinriktad i sitt handlande. 

Individen kan reflektera kritiskt över sina egna handlingar. Förutom den jag bild som 

individen har, utvecklas även ett subjektjag, som fungerar som en reflekterande 

instans. Genom sina ökade erfarenheter, kan individen hela tiden kritiskt pröva andras 

omdömen om sig och omvärlden. Den inre dialog som pågår mellan subjektjaget och 

objektjaget, ger individen förmåga att avgöra sitt handlande, gentemot sig själv och 

även andra. Genom att bekräftas av andra, och genom att subjektjaget hela tiden 

prövar andras reaktioner på självet, kan objektjaget utvecklas till ett stabilt jag. Ett 

stabilt objektjag gör att individen klarar sociala påfrestningar avsevärt bättre, än ett 

instabilt objektjag (Thorsén, 2000).  
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Anledningen till att Robinson Crusoe inte blev skvatt galen av sin isolering, skulle alltså ligga däri 

att han upprätthöll en inre dialog med andra  (Tornstam, 1995 s. 121) 

 

• Den materiella omgivningen skapar ramar för, och påverkar starkt människan. Vårt 

materiella samhälle påverkar hela tiden människan. Vi visar vem vi är genom vårt 

hem, hur det är möblerat och genom hur vi klär oss. Olika materiella miljöer påverkar 

oss, och är också avsedda att göra det, till exempel hemmet, vårdcentralen, affären etc. 

I vårat samhälle finns många olika miljöer, och dessa olika miljöer är även avsedda för 

olika ändamål. Exempelvis lagar vi mat i köket och sover i sovrummet. Möjlighet till 

individualitet ges genom egna utrymmen, som till exempel sovrummet (Thorsén, 

2000).  
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6 METOD 

I följande del redovisas hur sökprocessen genomförts. Vidare kommer vilken metod som 

använts, för att samla in den empiriska datan som studien baseras på, och hur urvalet har gått 

till. 

I denna del finns att läsa om studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, samt vilka etiska 

dilemman, som har uppstått under genomförandet av undersökningen. 

6.1 Sökprocessen 

Jag har sökt på Internet efter skrifter inom mitt ämne. Jag valde att söka på söksidorna 

Google, Libris, Artikelsök, socialhögskolans samt Stockholms Universitets bibliotekssidor, 

samt Socialstyrelsen. 

 

På Google sökte jag på äldreboende på svenska sidorna enbart, fick då ca 11 000 träffar, 

vilket innebar att det var ett stort sökord. Däribland fanns Svenska Dagbladets artikelsamling i 

serien om att flytta hemifrån - en serie om det sista boendet. Artiklarna är publicerade från 14 

april 2003 - 29 april 2003. Sökorden flytt servicehus gav mig 395 träffar, och åter igen kunde 

jag finna artiklarna från Svenska Dagbladet, samt en annan artikel publicerad i Ica Kuriren, 

skriven av Hovbäck, som handlade om var personer vill bli gamla. Sökorden flytt vård 

resulterade i 6090 träffar, vilket åter resulterade i att jag fann artiklarna från Svenska 

Dagbladet.  

 

På Libris använde jag mig av samma sökord som på Google. Sökordet äldreboende gav 266 

träffar. Jag gick igenom alla träffar för att sammanställa resultatet. Några träffar fann jag 

intressanta, däribland rapporten ”Att leva och bo i särskilt boende” av Hjortsjö-Norberg, som 

var publicerad 2003. Sökordet särskilt boende gav mig 76 träffar, däribland åter Hjortsjö-

Norbergs rapport.  

Sökorden äldre flytta minimerade antalet träffar till 11. Däribland fanns Westlunds bok om 

”särskilt boende - en flyttstudie”. 

 

Annan litteratur som jag använt mig av har jag funnit i tidigare kurslitteratur. Jag har även 

deltagit vid en FoU dag i Härnösand i februari 2005 där Peter Westlund delgav oss deltagare 

sitt resultat från sin rapport från år 2004. Vidare har jag sökt information på Socialstyrelsens, 

Sveriges kommuner och landstings, samt Sundsvalls kommuns hemsida. 
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6.2 Val av metod 

Jag valde att göra en empirisk undersökning, i form av enkäter, detta för att i vissa frågor 

kunna se eventuella skillnader med hjälp av det statistiska programmet SPSS. Den 

kvantitativa enkäten har inslag av den kvalitativa forskningsmetoden då jag valde att delvis ha 

öppna frågor, som bygger på den äldres egna upplevelser. Jag valde att tillsammans med 

informanten, fylla i enkäten, vilket berodde på att jag önskade få så tydliga svar som 

behövdes, för att kunna sammanställa underlaget, som ligger till grund för undersökningen. 

Studiens empiri har sammanställts med hjälp av det statistiska programmet SPSS, med hjälp 

av programmet har variabler kunnat jämföras. De öppna frågorna har sammanställts genom att 

jag systematiserat och sammanfattat materialet, efter uppkomna teman. Därefter har analys av 

resultatet skett utifrån de två valda teorierna, adaptionsteorin och symbolisk interaktionism. 

Adaptionsteorin handlar i stort om individens förmåga att anpassa sig och symbolisk 

interaktionism innebär att individen påverkas av den sociala livsvärld denne lever i. Detta är 

tydligare förklarat under avsnittet om teoretiska referensramar.  

6.3 Enkät 

Den data som ligger till grund för studien, har samlats in genom en enkätundersökning. För att 

undersökningen skulle täcka in ett tillräckligt stort antal deltagare, samtidigt som det var 

nödvändigt att trygga deltagarnas anonymitet, valdes en enkät som instrument.  

Enkäten bestod av såväl öppna, som slutna svarsfrågor, totalt 13 frågor. Öppna frågor innebar 

att informanten fick svara helt fritt med egna ord, medans slutna svar var knutna till vissa 

svarsalternativ. Enkäten byggde inte på någon enskild enkät från tidigare undersökningar, 

eftersom jag inte fann någon enkät från andra studier, som behandlade precis de frågor som 

den här studien ämnade besvara. För att få så tydliga och uttömmande svar som möjligt, 

träffade jag varje informant vid ett tillfälle, och fyllde i enkäten tillsammans med den 

svarande.  

Materialet bearbetades fråga för fråga. Det som kan anses som svårt, är risken med ett stort 

bortfall, om den äldre ej själv har möjlighet att fylla i enkäten.  

6.4 Urval 

Urvalet till datainsamlingen skedde genom att jag tog kontakt med chefen för äldreboenden i 

Sundsvalls kommun, chefen i sin tur hjälpte mig att få kontakt med äldre som flyttat in på ett 

 20



av Sundsvalls äldreboenden, under de senaste tre åren. De som var intresserade av att ställa 

upp som informant, meddelade detta till personalen på boendet, och därefter bestämdes tid 

och plats tillsammans med informanten och mig. Urvalet har skett genom att välja bort de 

särskilda boendena med inriktningarna sjukhem, gruppboende samt servicehus. Orsaken till 

det, är att individerna på sjukhem och gruppboende sannolikt är för sjuka, för att besitta kraft 

och ork att svara på en enkät. De äldre som bodde på gruppboende för dementa, valdes bort 

eftersom de troligen inte skulle kunna ge mig adekvat fakta. Även de äldre personer som 

vistades på korttidsboende eller växelvårdsboende valdes bort. Den population jag valde, 

skulle bo på särskilt boende med kategorin äldreboende, och den äldre skulle ha flyttat dit 

inom en tidsperiod på tre år. De informanter som valdes ut som populationen i forskningen, 

var nyligen inflyttade till äldreboendet.  

6.5 Bortfall 

Då jag särskilt valde ut de som visat intresse för att delta har det inte blivit något bortfall från 

populationen. Däremot var det vissa frågor som den äldre inte kunde, eller ville besvara. 

Frågorna om deras önskan har blivit verklighet, samt om de känner sig lika hemma på 

äldreboendet, har varit svårt för dem som nyss flyttat in. Därav blev det ett visst internt 

bortfall på dessa frågor. 

6.6 Validitet 
Validitet är inom kvantitativ forskning, ett sätt att se om mätinstrumentet mäter det forskaren 

avsett att mäta (Rudberg, 1993). Valideringen ska fungera som kvalitetssäkring i forskningen 

(Kvale, 1997). Studiens datainsamling höll relativt hög validitet då enkätfrågorna berörde de 

frågeställningar, som jag som forskare önskade få svar på. Att jag som forskare var 

närvarande och själv fyllde i enkäten tillsammans med informanterna, kan i viss mån ha 

påverkat validiteten positivt. Det framkom att några av frågorna var svårtolkade för den äldre, 

vilket gjorde att jag direkt kunde förklara vad frågan innebar på ett tydligare sätt, och därefter 

fick jag ett svar på frågan. Några av de personer som deltagit i enkätundersökningen, 

upplevde att några av frågorna inte alls gick att besvara, då de för nyligen flyttat in till det 

särskilda boendet. Detta kan ha påverkat studiens validitet negativt. Vid de flesta av frågorna 

har informanten kunnat utveckla sitt svar, vilket har varit till fördel för studiens validitet. 

Gällande framställandet av enkäten kan det nu, med facit i hand, anses som om några av 

frågorna inte har något samband med studiens syfte och frågeställningar. Där ibland frågan 

gällande vart den äldre vistades innan sin flytt till det särskilda boendet, och frågan om hur 
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länge personen bott på det särskilda boendet. Dessa frågor i sig medför att validiteten i studien 

påverkas negativt.  

6.7 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas mätinstrumentets frihet från slumpinflytande. Det visar på hur 

tillförlitlig forskningen är (Rudberg, 1993). Att bedöma hur pass hög reliabiliteten är i denna 

undersökning är svårt. Enkäten fylldes i av mig vid de tillfällen jag träffade mina informanter, 

men allt har även inverkan utifrån den interaktion som sker, mellan mig som forskare och 

informant. Att jag var närvarande vid ifyllandet av enkäterna, kan i sin tur ha medfört 

minskad risk för misstolkning av frågor etc. Informanten har på de öppna frågorna, kunnat 

svara fritt utifrån sina egna erfarenheter av flytten, och det resultatet bygger på den äldres 

upplevelser, vilket medför att det är svårt för mig som forskare att avgöra tillförlitligheten i 

svaren. Då undersökningen baseras på de tillfrågades upplevelser, är det troligt att en annan 

forskare som genomför likvärdig undersökning, med samma enkät och som samlar in empirin 

tillsammans med andra informanter än de som deltagit i denna undersökning, skulle få ett 

annat resultat. Alla studiens informanter är olika individer med olika erfarenhet från livet, 

vilket även bidrar till att de alla ser olika på enkätens frågor. Detta trots att de alla har blivit 

utfrågade utifrån samma enkät. För mig som forskare är det av stor vikt, att jag förhåller mig 

neutral och inte inflikar med mina egna värderingar och upplevelser. När väl mitt resultat 

tolkades, så påverkades min förförståelse, hur jag valde att tolka mitt resultat.  

6.8 Generaliserbarhet 

Det forskningsresultat som framkom är begränsat, då det enbart representerar Sundvsalls 

kommuns äldre som nyligen flyttat till särskilt boende, - kategorin äldreboende. Studien 

vänder sig enbart till 32 personer, och det innebär att urvalet saknar bredd. Studien är således 

alltför liten, vilket gör att jag som forskare inte kan uttala mig generellt om det som 

framkommer i resultatet, som gällande för Sveriges alla äldre som flyttat till särskilt boende. 

Dock kan ett uttalande göras, som gäller de nyinflyttade till särskilt boende i Sundsvalls 

kommun, under den tidsperiod då studien genomfördes. Det kan tänkas att äldre som befinner 

sig i liknande situation, kan känna igen sig i det som framkommer i resultatet. 

6.9 Bearbetning av material 

De slutna svaren i enkäterna har direkt sammanställts statistiskt och X2-test utfördes så snart 

det var möjligt att jämföra två variabler med varandra. De öppna enkätsvaren har systematiskt 
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kategoriserats utifrån de teman som framkommit. Därefter har svaren analyserats utifrån de 

två teorier som ligger till grund för analysen av studiens empiri. De funna kategorierna i 

respektive öppen fråga redovisas längre fram.  

6.10 Etiska överväganden 

Som forskare bör vissa forskningsetiska principer följas, dessa principer är fyra till antalet. 

Forskningsprincip ett kallas för informationskravet, och innebär att forskaren skall informera 

sina informanter om studiens syfte. Informanten skall även ges information om att hon deltar 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande, närhelst denne önskar. 

Forskningsprincip två kallas för samtyckeskravet, och innebär att forskaren skall inhämta 

samtycke från uppgiftslämnarna. Är informanten under 15 år, bör även samtycke inhämtas 

från förälder/vårdnadshavare. Den tredje principen kallas för konfidentialitetskravet, och 

innebär att informantens identitet skall hanteras konfidentialt. Uppgifter som kan identifiera 

personer skall avrapporteras, för att minimera risken att bli identifierade av utomstående. Den 

fjärde och sista principen kallas för nyttjandekravet, och innebär att uppgifter som rör enskild, 

inte får användas kommersiellt eller i andra icke vetenskapliga syften. Övriga 

rekommendationer är att informera informanterna, om var forskningsresultatet kommer att 

publiceras. Dessa principer följde jag som forskare då mina informanter lämnade sitt 

samtycke till att delta i studien, och jag frågade om samtycke igen, vid insamlingstillfället. Jag 

informerade även om att de hade möjlighet att avbryta när de ville (Vetenskapsrådet). Väl vid 

dessa tillfällen informerade jag mina informanter om vem jag var, varför jag genomförde 

denna studie och vilket mitt syfte var. Innan jag började ställa enkätens frågar, informerade 

jag även om att jag i studiens sammanställning kommer att avrapportera, så att ingen 

utomstående kan identifiera personerna, och att de uppgifter lämnades enbart kommer att 

användas i vetenskapliga syften. Varje möte tillsammans med informanten, avslutades med att 

informera om vart de kan läsa om forskningsresultatet. Några önskade få den hemskickad om 

möjlighet fanns. Det har i studien inte framgått på vilket äldreboende mina informanter bor 

på, och vilka personer de är. 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat och analys, utifrån de två valda 

teorierna. Resultatet är framställt utifrån enkätens frågor, och till varje fråga följer analys 

utifrån de två teoretiska perspektiv, som ligger till grund för analysen. I undersökningen har 

totalt 32 äldre personer deltagit. 

 

7.1 Resultat  

Tabell 3         Antal deltagare  
 

 Kön Antal Procent  

 Man 7 21,9

  Kvinna 25 78,1

  Total 32 100,0

 

Av de 32 personer som presenteras i tabell 3 var det totalt sju män respektive tjugofem 

kvinnor som valde att ställa upp som informanter till undersökningen. Procentuellt kan man 

avläsa att ca 22 % av den tillfrågade populationen var män, och att 78 % var kvinnor. Det var 

således 56 % fler kvinnor än män som deltog i undersökningen. 

 

 
Figur 1           Populationens ålder 
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I figur 1 presenteras populationens ålder, variationen är mellan 63 år och 94 år. De flesta som 

deltagit i undersökningen (9/32) befinner sig i åldersgruppen 76-80 år. Medelåldern är 82 år. 
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En stor andel (8/32) av populationen befinner sig även i åldersgruppen 86-90 år. Av 

undersökningen kan man tyda, att den vänder sig till de äldre äldre i Sundsvalls kommun.  

 
 
Figur 2          Civilstånd 
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Av de 25 kvinnor som presenteras i figur 2, är fem gifta, en ogift och nitton kvinnor är änkor. 

Av de sju män som presenteras i figur 2, är två gifta, två ogifta och tre män är änklingar. 

Tjugotvå av de trettiotvå som deltog i undersökningen var änka/änkling. 

 
 
Tabell 4         Vad var huvudskälet till att DU ansökte om särskilt boende? 
 

 Orsak Antal Procent 

  Funktionsnedsättning 12 37,5

  Sjukdom 8 25,0

  Ensamhet 4 12,5

  Otrygghet 4 12,5

  Annat 4 12,5

  Total 32 100,0

 

 

I tabell 4, presenteras vad den äldre ansett varit huvudskälet, till att hon ansökte om bistånd i 

form av särskilt boende. Av de trettiotvå personer som undersökningen vänder sig till har tolv 

personer uppgett funktionsnedsättning, åtta personer sjukdom, fyra personer ensamhet, fyra 

personer otrygghet och fyra personer har uppgett annat som svarsalternativ. Av de fyra som 

svarat annat har de specificerat med; ”flera kombinationer av de olika svarsalternativen”, ”att 
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frun var i behov av annat boende” och ”att det berodde på makens försämrade tillstånd”, samt 

”ålderdom”.  

 

 

Tabell 5 Huvudskäl till ansökan och civilstånd 

 Vad var huvudskälet till ansökan? Total 

  

Funktionsn

edsättning Sjukdom Ensamhet Otrygghet Annat   

Civilstånd Gift 4 2 0 0 1 7

  Ogift 1 0 2 0 0 3

  Änka/Änkling 7 6 2 4 3 22

Total 12 8 4 4 4 32

 

Av de informanter som är gifta, har orsaken till flytten varit funktionsnedsättning och 

sjukdom, till största del. Ingen av de gifta har uppgett att de ansökt om särskilt boende på 

grund av ensamhet, eller att de känt sig otrygga. En av de tillfrågade som är gift, har uppgett 

annat som skäl till att hon flyttade, och det var på grund av att hon ville bo tillsammans med 

sin partner som hon bott med i så många år. Av de ogifta har två uppgett ensamhet som orsak 

till att de ansökt och flyttat till särskilt boende, och en person har flyttat på grund av sin 

funktionsnedsättning. De änkor och änklingar som är tillfrågade, har till stor del flyttat på 

grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

 

 
Tabell 6          Var vistades DU innan flytten till det särskilda boendet? 
 

 Orsak Antal Procent 

 I hemmet 20 62,5 

  På korttidsboende 7 21,9 

  Sjukhus 3 9,4 

  På annan plats 2 6,3 

  Total 32 100,0 

 

I tabell 6 presenteras resultatet av var de äldre befann sig innan flytten till det särskilda 

boendet. Av de trettiotvå personer som deltagit, befann sig tjugo personer i det den egna 

bostaden, sju personer befann sig på korttidsboende, tre personer flyttade direkt från sjukhuset 
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Det kändes ångestfyllt, mycket minnen kom åter då jag och barnen gick igenom huset om vad som 

skulle säljas och vad jag kunde ta med mig till äldreboendet. 

  
Det kändes bra, upplyftande och spännande 

 
 

När DU ansökte om flytt till särskilt boende vad önskade DU skulle bli annorlunda vid 
denna flytt? 

Denna fråga upplevdes av många informanter som svårdefinierad. De kunde inte riktigt sätta 

ord på de tankar som de haft innan de flyttade. Det framkommer dock i undersökningen att 

många önskade att de skulle få närmare till, och mer lättillgänglig hjälp, vilket i sin tur skulle 

medföra att hon skulle känna sig tryggare i den nya bostaden. Det var även en stor del av 

informanterna som önskade att de skulle få en bättre struktur på sin vardag, och mer social 

kontakt.  

  

 
Jag önskade att jag på det särskilda boendet skulle vara mindre ensam och att den hjälp jag är i 

behov av skulle finnas närmare till hands. Men främst önskade jag att min trygghetskänsla skulle 

öka. 

 

Tryggheten… att om jag snubblar så upptäcker någon mig ganska snart. Mindre orolig över att 

vara ensam. 

 

Att få närmare till personalen, det trodde jag skulle göra mig mindre orolig under nätterna i alla 

fall. Skulle känna mig mycket tryggare då jag vet att någon tittar till mig regelbundet. 

 

Min sociala situation önskade jag skulle bli annorlunda, någon annan gumma att prata med. Samt 

önskade jag att det skulle blir lättare för mig att aktivera mig och komma ut då ett särskilt boende 

är anpassat för rollatorer och dylikt. 
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till det särskilda boendet och två personer har uppgett att de befann sig på annan plats, vilket 

var hos barnet hos båda informanterna. 
  
 

 

 

Figur 3          Hur länge sedan är det Du flyttade hit? 
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I figur 3 presenteras hur lång tid populationen har bott på det särskilda boendet. Fyra 

informanter uppgav att de flyttat in för enbart några veckor sedan, sex informanter uppgav att 

de flyttat in för en - tre månader sedan, sju informanter uppgav att det var mellan fyra-sex 

månader, sex informanter uppgav att det var mellan sju-tolv månader sedan och det största 

antalet informanter har bott i över ett år på det särskilda boendet. 
 

Hur upplever DU att det kändes att lämna det egna hemmet? 

Det som framkommer från undersökningens population gällande hur denna upplevde det när 

hon lämnade det egna boendet, är att det var svårt, ångestfyllt med mycket känslor både i 

positiv och negativ bemärkelse. Många av dem som flyttat, har upplevt att de känt sig otrygga 

i den bostad de haft av olika orsaker, därav har de känts bra att lämna det den egna bostaden. 

 
Jobbigt men ändå skönt då jag får bättre vård samt aktivitet här.  

 

Det kändes som att riva upp ett gammalt sår, oerhört mycket känslor. 

 

Besvärligt, det var jobbigt att acceptera att mitt hem skulle bli med många andra trots eget rum. 

 

Det kändes oerhört skönt, jag var så ensam och kände mig så otrygg 
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Tabell 7a        Har DIN önskan blivit verklighet nu då DU bor på det särskilda boendet? 
 
 

  Antal Procent 

 Ja 21 65,6

  Delvis 10 31,3

  Total 31 96,9

 Ej svarat 1 3,1

Total 32 100,0

 

 

I tabell 7a presenteras om datainsamlingens informanter upplever att det de önskade, skulle 

förändras vid en flytt till ett särskilt boende, har blivit verklighet nu då de bor på ett särskilt 

boende. Av de trettiotvå personer som deltagit uppgav tjogoen att det hade blivit verklighet, 

ingen uppgav att det inte hade blivit verklighet däremot uppgav tio personer att det enbart till 

en viss del hade blivit verklighet. Bland dem som svarade delvis berodde de flesta av 

svarsalternativen på, att de bott för kort tid på boendet för att kunna svara på den frågan, men 

att det än så länge motsvarade förväntningarna. En person uppgav att hon inte kunde svara på 

frågan. Ingen utav populationen uppgav att deras önskan med flytten inte blivit verklighet. 
 

Tabell 7b       
 

Verklighet 

  JA DELVIS Total 

Man 5 2 7Kön 

Kvinna 16 8 24

Total 21 10 31

 

I tabell 7b framkommer att fem män av de tillfrågade, upplever att deras önskan med flytten 

till det särskilda boendet har blivit uppfyllda. Två män har uppgett att det enbart är uppfyllt 

till viss del. Av de tjugofyra tillfrågade kvinnorna uppger sexton att deras motiv har blivit 

verklighet, medan åtta personer uppger att deras motiv enbart blivit uppfyllt till viss del. Ingen 

av de trettiotvå tillfrågade har uppgett att deras motiv inte alls har blivit uppfyllt. 

 

Hur har DIN vardag förändrats sedan DU flyttade till det särskilda boendet? 

Denna fråga upplevde sju personer utav populationen som svårbesvarad, då en del av dem 

nyligen flyttat in, och inte hunnit känna efter vad som har förändrats i deras vardag. De teman 

som framkommit bland svaren, är att hon sällan känner sig ensamma, deras rutiner gällande 
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vardagen, samt maten har förbättrats, vilket i sin tur har medfört att deras hälsa har förbättrats 

avsevärt. Många uppgav även att de känner sig mycket tryggare, då de vet att det dygnet runt 

finns personal att tillgå, om något oförutsett skulle inträffa. Det framkom även att de känner 

sig mer delaktig i samhället, då deras sociala situation har förbättrats, och tack vare att de är 

mer aktiva, sover de även bättre på nätterna. Åtta personer av den tillfrågade populationen 

uppgav att deras relation till deras anhöriga, har förbättras efter deras flytt till det särskilda 

boendet. 

  

Tabell 8          Känner DU dig lika hemma här som i DIN tidigare bostad? 
 

  Antal Procent 

 Ja 15 46,9

  Nej 10 31,3

  Delvis 7 21,9

  Total 32 100,0

 

I tabell 8 presenteras resultatet av frågan om hon känner sig lika hemma på det särskilda 

boendet, som i det tidigare den egna bostaden. Av de trettiotvå personer som deltagit uppgav 

femton personer att de känner sig som hemma, tio av trettiotvå uppgav att de inte känner sig 

lika hemma på det särskilda boendet, som i sin tidigare bostad. Sju av trettiotvå uppgav att de 

delvis känner sig lika hemma, som i sin tidigare bostad. De personer som uppgett svaret 

delvis, var de personer som flyttat till det särskilda boendet utan sin maka/make 

 

Tabell 9            
 

Känner DU dig lika hemma här som i DIN 

tidigare bostad? 

  JA NEJ DELVIS Total 

Man 5 0 2 7Kön 

Kvinna 10 10 5 25

Total 15 10 7 32

 

Tabell 9 presenteras ovanstående resultat, där skillnaden syns mellan man och kvinna, om hon 

känner sig lika hemma på det särskilda boendet, som i sin tidigare bostad. Enbart sju män är 

tillfrågade i studien, och av de sju kände sig fem män lika hemma på det särskilda boendet, 

som i sin tidigare bostad. Två av de sju har uppgett att de enbart till viss del, känner sig lika 

hemma. Båda har i sina svar uppgett, att de tror att de med tiden kommer att känna sig än mer 
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hemma, än vad det vid svarstillfället gör. Ingen av de sju tillfrågade männen har uppgett, att 

de inte känner sig lika hemma i det särskilda boendet, som i sin tidigare bostad. Av de 

tjogofem tillfrågade kvinnorna, är det lika många som både känner sig hemma, och som inte 

gör det. Enbart fem personer har uppgett i sitt svar att de delvis känner sig lika hemma på det 

särskilda boendet, som i sin tidigare bostad. 

 
Vilken betydelse har flytten idag? 

Att definiera vilken betydelse en situation haft som inträffat för en tid sedan kan på efterhand 

vara svårt. Många av de tillfrågade hade först svårt att se vad deras flytt egentligen betytt för 

dem, men efter en stunds funderande kunde de lämna mer eller mindre uttömmande svar. De 

uppgav att det inte var något som de reflekterat över då, och att definiera det nu, upplevde de 

som svårt. Av de tillfrågade så har sex personer uppgett att de inte kan se någon större 

betydelse i, att de flyttat in på särskilt boende. Nio personer har uppgett att deras flytt har 

medfört att de känner sig mycket mindre ensam, och därav känner de sig även tryggare. En 

person av de trettiotvå tillfrågade uppgav i sitt svar, att hennes flytt har haft betydelse i den 

bemärkelse att hon nu känner sig ännu mer ensam, än vad hon gjorde tidigare, hon känner sig 

isolerad.  

 
Inte till det bättre, det känns inte roligt att vara ensam jämt 

 

För min make har flytten haft en väldigt stor betydelse, tidigare var han jämt alldeles utkörd över 

att hjälpa mig med allt som jag har behov av att få hjälp med. Nu kan vi glädjas mer och få ut mer 

av vår tid tillsammans. Detta i sin tur gör att flytten har betytt även mycket för mig. 

 

Varje dag sedan jag flyttat in märker jag en förändring i både min psykiska och fysiska hälsa. Att 

känna att man orkar med sin vardag är en underbar känsla vilket jag inte kände i min tidigare 

bostad. Så jag kan bara säga att denna flytt har betytt och betyder oerhört mycket för mig och mitt 

välbefinnande. 

 

Flytten har för mig och mina nära betytt oerhört mycket då de inte längre behöver känna dessa 

skyldighetskrav. Jag känner mig mindre beroende av hjälp trots att jag får hjälp av personalen på 

boendet dygnet runt. 

 

Den har betytt mycket, det var jätteviktigt att jag tog det beslutet att ansöka om flytt även om man 

saknar vissa delar av att bo i en helt egen bostad. 
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Övriga kommentarer 

De flesta av informanterna har inte haft något att tillägga. De informanter som velat tillägga 

något, har velat passa på att framföra att de är mycket nöjda med personalen på sitt boende. 

De har uppgett i sina svar att personalen är positiv, glad och duktiga på sitt arbete. En 

informant ville framföra att hon ansåg hyran allt för hög. 

 

7.2 Analys 

Alla människor har olika förmåga och förutsättningar, att kunna anpassa sig till olika 

situationer. De tillfrågade i denna studie har olika bakgrund, och de har alla haft olika start på 

sin vistelse, på det särskilda boendet. Adaptionsteorin bygger just på detta, och i mitt resultat 

framkommer även det att alla har upplevt sin flytt på sitt vis. Den äldre som har en positiv bild 

med sig om det särskilda boendet, ställer utifrån det andra krav, vilket påverkar denne vid den 

uppkomna situationen. Det framkommer även att personerna i min undersökning, känt glädje 

och lättnad, inför att flytta till det särskilda boendet. Att individerna upplevt flytten 

annorlunda, kan ses ur Roy´s (1981) omvårdnadsteori om att människa har olika förmåga att 

anpassa sig. De individer som upplevt flytten som glädjefyllt och positivt, kan i sin tidigare 

miljö ha upplevt en negativ stimuli. När de sedan har flyttat och bemötandet i den nya miljön 

gett en positiv anpassningsförmåga, förmedlas en positiv bild av hela den upplevda 

situationen. De individer som haft en positiv levnadsmiljö redan innan, kanske kräver mer i 

den nya situationen, för att ges möjlighet till en bra anpassningsförmåga. Möjligen blev inte 

det första intrycket som denne önskat, och därav fick hon svårare att anpassa sig till den nya 

situationen. Hur människan anpassar sig, beror mycket på hur samspelet dem emellan 

fungerar. Vissa kanske upplever att det på en gång kommer att kännas bra, tack vare att de 

exempelvis fick ett tillfredsställande bemötande från personal, samt från de övriga som bor på 

det särskilda boendet. Inom det interaktionistiska perspektivet talas det om roller, och att man 

under sitt liv har ett visst antal roller, och att dessa förändras under livets gång. De personer 

som deltagit i denna studie, har till viss del förlorat en viktig roll, de har blivit beroende av 

någon annan, för att upprätthålla sin vardag. De tillfrågade har uppgett att de känt ångest, och 

det kan förstås då människans identitet formas från det att vi är små, och sedan kommer vi till 

ett visst stadium då inget är sig likt. De känner sig inte trygga i sin vardag. Hur den äldre 

anpassat sig till situationen påverkas enligt interaktionismen av andra, så visst kan man förstå 

att miljön påverkar den äldres sätt att anpassa sig till sitt nya liv. Sedan ÄDEL genomfördes, 

har det inom kommunerna diskuterats, om att ett särskilt boende ska vara en hemlik miljö. Att 
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det är svårt att lämna den ordinära bostaden och flytta till särskilt boende, där så mycket ska 

fungera i gemenskap med andra människor, kan förstås som ganska självklart. Det kan bero 

på den äldres anpassningsförmåga, och hur interaktionerna med övriga individer på 

avdelningen fungerar. Allt har ett samband, vilket tydligt kan förstås ur de valda teorierna. En 

kvinna uppgav att hon blev fruktansvärt störd av en av sina grannar, vilket i sin tur medfört att 

hon haft besvär med att vilja anpassa sig in i den nya bostaden. Alla individer har olika 

förmåga att anpassa sig, till nya och gamla situationer. När det gäller de förväntningar som 

den äldre haft innan sin flytt, och vad som blivit verklighet efter flytten tror jag att det är 

viktigt att redan vid den äldres ansökan, tydliggöra vad det innebär att flytta till särskilt 

boende. Detta för att ge den äldre bättre förutsättningar att anpassa sig, till den kommande 

situationen. Resultatet i studien visar att ingen av de tillfrågade ansett sina förväntningar, som 

de haft innan flytten, inte blivit förverkligade. Den äldre anpassar sig ofta till sin situation på 

grund av att de inte ser någon annan lösning på sin situation. De tar på sig en ny roll, och 

anpassar sig utifrån den. De anpassar sig till den nya situationen, och det som då anses vara av 

stor vikt, är vad de gör av sin vardag, att de uppnår en meningsfull vardag tillsammans med 

signifikanta andra, det vill säga grannar, anhöriga och personal. I majoritet går det av svaren 

tyda att de tillfrågades flytt, har betytt mycket för deras hälsa, de rör sig mer och känner sig 

mer tillfreds i det sociala livet.  
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I följande del redovisas de diskussioner som skett kring valet av teorier, metod samt 

diskussion omkring det resultat som framkommit. Till slut avslutats uppsatsen med att 

redovisa författarens slutsatser. 

8.1 Teoridiskussion 

Mitt val av teori blev ganska tydligt då jag fann Calista Roy´s teori om anpassningsförmåga. 

Hur den äldre upplever en viss situation, påverkas till stort i hur denne själv kan anpassa sig 

till den uppkomna situationen. Alla individer är olika och har olika erfarenhet med sig, då de 

kommer till liknande situationer. Att analysera utifrån den teorin, har därav gett en bra 

infallsvinkel gällande min ökade kunskap, om hur äldre kan uppleva det att lämna det egna 

boendet, för att flytta in på det särskilda boendet. Att sätta mig in i Roy´s teori om adaption 

har varit givande då den är lätt att förstå och applicera. Mitt val av teori två, symbolisk 

interaktionism, blev något mer komplicerad, då den bygger på många olika delar, och finns 

sammanställd av många författare och forskare. Det var av stor vikt att läsa den litteratur jag 

fann noggrant, för att kunna analysera mitt resultat. Båda dessa teorier har stor betydelse, i 

tolkandet av studien. Den symboliska interaktionismen handlar om interaktioner mellan 

individer, och det sociala samhället. Utifrån vad som sägs i adaptionsteorin, står alltid 

människan och miljön i interaktion med varandra. Jag anser att dessa två teorier har betydelse 

för varandra. Inom den symboliska interaktionismen talas det om individens olika roller, och 

vid analysen av det framkomna resultatet syns ett samband med dessa roller. Det att individen 

formas av signifikanta andra, och att roller förloras och byts ut ,under livets gång.  

8.2 Metoddiskussion 

För att söka svar på studiens frågeställningar valde jag att utgå ifrån enkäter, som jag 

tillsammans med den äldre fyllde i. Från början fanns fundering om att vända mig till fler 

personer, men då risken för stort bortfall fanns valde jag sedan att träffa mina informanter och 

fylla i enkäten, då jag ansåg att jag då skulle få så tydliga svar som möjligt. 

Tillvägagångssättet vid insamlandet av empirin var effektivt och väl fungerande, då jag haft 

en öppen och tydlig kommunikation, med arbetsledningen inom äldreomsorgen i Sundsvall.  

Så här i efterhand kan jag anse att den enkät jag utformat, kunde ha utformats på ett bättre 

sätt. Till min hjälp hade jag kunnat ta Westlunds formulär till undersökningen gällande 

flyttstudier. Att ställa frågor rörande vad den äldre tänkte och funderade på innan flytten, 
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framkom vara något som de inte lagt på minnet.  Eventuellt hade det kanske varit bättre att 

genomfört en kvalitativ forskning, som baserats på några få djupintervjuer. De informanter 

som deltagit i studien har uppfyllt de kriterier jag haft för mitt urval, och de urval jag gjort 

anser jag varit tydligt och begränsat, vilket haft stor vikt i studiens fortsatta gång. Jag tror att 

det var av stor vikt, att jag fyllde i enkäten tillsammans med informanten, för att minska 

risken till bortfall. 

 

8.3 Resultatdiskussion 

Då jag själv under studietiden arbetat som biståndshandläggare, har jag sett att det sällan sker 

någon form av uppföljning för den äldre efter inflyttning på särskilt boende. Innan jag som 

biståndshandläggare fattar mitt beslut om särskilt boende, görs en noggrann utredning där den 

äldres hjälpbehov, sociala situation och önskan tydliggörs. Jag får då en uppfattning om vad 

den äldre önskar ska bli annorlunda, vid en eventuell flytt. Efter att jag som 

biståndshandläggare fattat mitt beslut om att den äldre har behov av särskilt boende, lämnas 

frågan över till verkställare, för att så snart som möjligt kunna erbjuda den äldre plats, på 

någon av kommunens särskilda boenden. Uppföljning sker sedan gällande den hjälp den äldre 

har, och sällan undersöks om den äldre har fått sina motiv uppfyllda. Dessa tankar ledde mig 

in på denna studie. Det som framkommit i mitt resultat, har gett mig en tydlig bild av att det i 

de flesta fall är så, att de äldre känner att de motiv som de haft innan flytten, faktiskt blivit 

uppfyllda. I resultatet framkommer att få av de tillfrågade i populationen har flyttat till särskilt 

boende, på grund av otrygghet eller ensamhet. Det som har varit avgörande vid deras flytt, har 

till stor del varit hur stor funktionsnedsättning de har. Den sociala situationen har inte heller 

framkommit som någon avgörande inflyttningsorsak, hos den tillfrågade populationen. Ser jag 

till Westlunds rapport ”särskilt boende, en flyttstudie”, visar hans resultat på liknande 

tendenser, att det är sjukdom och funktionshinder, som utgör den största delen av flyttarna. 

Jag upplever att studiens resultat, tillsammans med analys utifrån mina valda teorier, gett mig 

svar på mina frågeställningar. Det som tydligt framkommer av min studie, är att de tillfrågade 

är nöjda med sin situation, och att de upplever att de motiv de hade vid ansökan om särskilt 

boende, har blivit verklighet. De har anpassat sig till sin nya situation, då de inte hade en 

upplevelsevärld som de var tillfreds med, innan flytten. Orsakerna som är till grund för deras 

flytt, var till stor del funktionsnedsättning eller sjukdom. Stor del av de som deltagit i studien 

var änka/änkling, men någon tydlig skillnad fanns ej mellan de olika civilstånden. Det resultat 
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som framkommit i denna studie överensstämmer med den forskning som Westlund (2001) 

genomfört på uppdrag av FOKUS. 

Av resultatet framkommer att den äldre upplever sig fått en bättre aktiv vardag, och de känner 

sig mer trygga efter inflyttande på det särskilda boendet. Det resultat som framkommit i 

studien visar på att socialtjänstens mål om att äldre skall tillförsäkras en skälig, och en aktiv 

vardag, uppfylls hos den tillfrågade populationen. 

8.4 Slutsatser 

Av denna undersökning har jag kommit fram till, att de som bor på särskilt boende i 

Sundsvalls kommun, och som har deltagit i denna undersökning, är i stort behov av 

omvårdnad. De har på grund av sjukdom och funktionsnedsättning, haft besvär med att bo 

kvar hemma, trots insatser från hemtjänsten, och situationen har blivit ohållbar. Stor del av 

tidigare forskning, vänder sig till att se hur vardagen ser ut för den äldre på särskilt boende, 

maten, aktivitet etc. Det som framkommer av resultaten, är att ingen av personerna som 

deltagit i studien upplever att deras motiv inte blivit verklighet, efter det att de flyttat in på det 

särskilda boendet. Att lämna den egna bostaden upplevdes inte som så ångestfyllt hos den 

tillfrågade populationen, som det ibland har framställts i massmedia. För vidare forskning tror 

jag att det kan vara av stor vikt, att tyngdvikten även läggs på motiven, och dess möjlighet till 

att uppfyllas. 

Varför tas det så lite hänsyn till den sociala situationen vid en ansökan om särskilt boende? En 

fundering som uppkommit vid sammanställningen av denna studie, och med tanke på den 

debatt som förts om vilka som blir nekade särskilt boende, kan det vara aktuellt att ändra 

Socialtjänstlagen, och införa en tydlighet vad som gäller omkring den sociala situationen? 

Det resultat som framkommit gällande den hemlika miljön, väckte funderingar hos mig 

omkring vem som har befogenhet att säga vad som är hemlikt, för en stor grupp med olika 

bakgrunder och levnadsberättelser? Ett särskilt boende i Norra Sverige, kanske inte bör likna 

det särskilda boendet i Skåne regionen exempelvis. Jag kan förstå att det är svårt för den 

äldre, att känna sig lika hemma i ett särskilt boende där hon delar sitt liv med sina grannar på 

ett nära och intimt sätt. Anna Whitaker talade vid forskardagen i mars 2003 vid Stockholms 

universitet, Socialhögskolan, om sin avhandling, ”Livets sista boning: anhörigskap, åldrande 

och död på sjukhem”. Whitaker uppgav att anhöriga och boende kallar det särskilda boendet, 

för bland annat, väntans boende. Det är ett evigt väntande menar de, de väntar på att få hjälp 

at komma upp på morgonen, de väntar på frukost, de väntar på medicin, de väntar på kaffe 

och så ser hela deras dagar ut (Whitaker, 2005). 
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Bilaga  

Att flytta från det egna hemmet till särskilt boende 
 
Kön 
□ Man 
□ Kvinna 
 
Ålder 
___________ 
  
Civilstånd 
□ Gift     □ Ogift     □ Änka/Änkling      
 
 
1. Vad var huvudskälet till att DU ansökte om särskilt boende? 
□ Funktionsnedsättning 
□ Sjukdom 
□ Ensamhet 
□ Otrygghet 
□Annat_________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
2. Vart vistades DU innan flytten till det särskilda boendet? 
□ I hemmet 
□ På korttidsboende 
□ Sjukhus 
□ På annan plats, var?______________________________________________ 
 
 
3. Hur länge sedan är det DU flyttade hit? 
□ Mindre än ett år 
□ 1-5 år 
□ 6-10 år 
□ Mer än 10 år 
 
4. Hur upplever DU att det kändes att lämna det egna hemmet? 
_______________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
5. När DU ansökte om flytt till särskilt boende vad önskade DU skulle bli 
annorlunda vid denna flytt? 
______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
6. Har DIN önskan blivit verklighet nu då DU bor på det särskilda boendet? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Delvis, vänligen motivera__________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
7. Hur har DIN vardag förändrats sedan du flyttade till det särskilda boendet? 
_____ _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
8. Känner DU dig lika hemma här som i din tidigare bostad? 
□ Ja 
□ Nej 
Om nej, vad skulle göra att du känner dig mer hemma?____________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
9. Vilken betydelse har flytten idag?__________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
10. Övriga kommentarer_____________________________________________ 
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