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Förord 

 

Arbetet med denna uppsats har varit en givande tid. Jag har träffat många fina människor 

under arbetets gång som jag har haft mycket utbyte av, tack Ni som ställde upp på intervjuer! 

Tack till det servicehus som hjälpte till att förmedla kontakt med intervjupersoner. 

Jag vill även tacka alla som på ett eller annat sätt har hjälpt mig i uppsatsarbetet. Min sambo, 

min familj och mina klasskamrater. Slutligen vill jag tacka min handledare Ingri-Hanne 

Bränne- Bennwik för all hjälp i uppsatsarbetet. 

 

TACK! 

 

Klara 
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Sammanfattning 

I en rapport utförd av USK (2008) visar det sig att var fjärde äldre person i Stockholm vill 

flytta till servicehus. Författarna till rapporten uppmärksammar att de äldre kan ha en felaktig 

bild av vad det innebär att bo på servicehus. Det kan inte garanteras att det finns personal som 

har möjlighet att anordna aktiviteter och därmed kan inte heller aktiviteter utlovas. Detta på 

grund av den ekonomiska situationen som kan finnas på servicehuset (ibid. ). Svidén, 

Wikström & Hjortsjö-Norberg (2002) belyser i sin studie att äldre som flyttar till servicehus 

blir utsatta för en del påfrestningar i och med den omställning en flytt innebär. Detta kan 

komma att påverka personens uppfattning av sig själv, av sin kompetens, av sin 

självständighet och av sin kroppsbild (ibid. s.15). 

 

Syftet med studien var att öka kunskapen om äldres erfarenheter att flytta från det egna 

hemmet till servicehus. 

 

Metoden jag använde mig av för att genomföra undersökningen var genom enskilda intervjuer 

med äldre personer som bor på servicehus. Intervjuerna analyserades med hjälp av den valda 

teorin, transitionteorin. 

 

I resultatet framkom att den äldre personen till största delen kände lättnad över att ha flyttat. 

Det fanns även de som upplevde en stor sorg samt var saknad av det gamla boendet. I och 

med flytten till servicehuset påbörjade intervjupersonen en process att anpassa sig till den nya 

situationen. Processen innebar att denne måste omdefiniera sin självbild i och med de 

förändringar boendesituationen medförde. Förändringar som kunde uppstå i och med en flytt 

från det egna boendet kunde medföra ökat hjälpbehov vilket kan resultera i att personen 

känner förlust av autonomi och självkänsla. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Äldre människor, äldre personer, flytta, servicehus, omställning, anpassning. 

Engelsk titel: To move away from home late in life-Elderly peoples experiences of moving 

into sheltered housing. 
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Inledning 

Den 20 maj 2009 flyttade min mormor vid 87 års ålder till servicehus. Hon flyttade på grund 

av att hon hade svårigheter med att gå i trappor, handla och tvätta. Mormor bodde högst upp i 

ett hyreshus utan hiss. 

När jag talade med henne om en eventuell flytt var tankarna många. Hur skulle det bli att 

flytta från en lägenhet som varit hennes hem i nästan 70 år? Vad krävdes av henne som 87 

åring för att kunna bo kvar hemma? Var det värt det? Hur illa kunde det vara att behöva 

flytta? Frågorna var många och en del omöjliga att i förhand svara på. 

Nu i efterhand ifrågasätter jag valet att låta mormor flytta hemifrån. Hade det bästa för 

henne varit att så länge som möjligt bo kvar hemma? Det hade kanske varit bättre att hon fått 

hjälp av hemtjänsten att förflytta sig utanför hemmet. Jag vet att mormor vill kunna röra sig 

fritt och inte vara beroende av att någon skall hjälpa henne om dagarna, men den sorg hon 

upplevde efter flytten beskrev hon som enorm. En saknad som aldrig kommer att kunna 

repareras. Vilket är då bäst att låta henne flytta eller bo kvar? En månad efter flytten ringde 

hon och grät samtidigt som hon sade: 

 

 Klara, jag känner mig så virrig, inte alls som vanligt, jag hittar inte ens nycklarna.  

 

Efter ett tag fick hon antidepressiv medicin utskriven vilket hjälpte mot den nedstämdhet hon 

känt efter flytten. Idag märker vi i familjen en försämring av hennes minne vid varje träff. Jag 

kan ju självklart inte veta att det är på grund av flytten som hon har blivit dålig. Jag påstår inte 

att detta är ett scenario för alla äldre personer, men jag är intresserad av att undersöka vilka 

orsaker som ligger till grund för flytten samt upplevelsen av omställningen efteråt.  

Det här ligger till grund för min förförståelse av ämnet och jag kommer ha det i åtanke 

uppsatsen igenom att inte präglas av detta.  
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Bakgrund 

En människa som åldras förändras både psykiskt och fysiskt med åren. Detta kan resultera i 

att denne inte klarar av att sköta exempelvis sina dagliga behov och kan leda till att den äldre 

personen söker sig till vårdinstitutionerna för stöd. I socialtjänstlag (2001: 453) framhålls 

socialnämndens ansvar för att äldre personer ska kunna leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och i hemmet ha möjlighet till stöd och hjälp. För de äldre som behöver mer 

hjälp än så, skall kommunerna inrätta särskilda boendeformer. De särskilda bestämmelserna 

avseende de äldre personerna återfinns i 5 kap i socialtjänstlagen.  Äldre människor har olika 

valmöjligheter när det kommer till boendeformer. Socialtjänsten kan, för de som erhålls ett 

biståndsbeslut avsett boende, erbjuda servicehus, kollektivhus, gruppboende eller sjukhem 

(USK, 2008 s. 8). Servicehus kan i jämförelse med ordinärt boende (vanligt boende) erbjuda 

bättre, så kallat särskilt boende för äldre med nedsatt fysisk förmåga samt lättare ge 

möjligheter till social kontakt (ibid.). I januari 2009 bodde 2 777 personer på servicehus i 

Stockholm och 2 319 av dessa hade hemtjänst i boendet. Detta kan ställas i relation till det 

antal äldreomsorgsmottagare som var 26 927st i Stockholm (Statistik USK, 2010).   

 I rapporten Intresse för servicehus- Hemtjänsttagare och de som sökt men fått avslag på 

sin servicehusansökan (2008) utförd av Utrednings- och statistikkontoret (vidare USK) och 

Äldre Centrum, har författarna kartlagt intresset för servicehus. Var fjärde av de äldre i 

Stockholm som idag har hemtjänst skulle kunna tänka sig att flytta till servicehus enligt 

undersökningen. Resultatet visar även att de äldres förväntningar på servicehus är att en flytt 

skulle underlätta i deras vardag genom exempelvis närhet till vårdpersonal. Undersökningen 

visar också att många äldre kan ha fel uppfattning av vad ett servicehus kan erbjuda (USK, 

2008 s. 42). 

 Svidén, Wikström & Hjortsjö-Norberg (2002) skriver i sin studie att äldre personer i 

samband med flytten till ett servicehus kan uppleva en förändrad självbild i och med den 

omställning som infinner sig. Människans sociokulturella bakgrund, unika erfarenheter och 

kunskap skapar en ram av referenser för en individs uppfattning av världen runtomkring. 

Detta hänger samman med att människor hanterar förändring på olika sätt. En del anpassar sig 

och andra inte (ibid). Ett servicehus är i många avseenden olikt den miljö personen är van vid 

i sitt eget boende, vilket kommer att medföra en rad förändringar. Exempelvis att flytta från 

det egna boendet till servicehus kan uppfattas som en förändring från att ha varit en 

självständig och självgående människa, till en situation som kräver anpassning och att vänja 

sig vid personal andra boenden och nya rutiner.  
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Servicehusets historia 

På 1970-talet utvecklades servicebostäder för äldre personer där den enskilde kunde hyra en 

modern och funktionell lägenhet. Det fanns olika benämningar på dessa bostäder, servicehus, 

pensionärshotell, och bostadshotell. Syftet med dessa bostäder var att för de personer som inte 

behövde så mycket hjälp och omvårdnad, erbjuda en bostad med chans för gemenskap och 

service som tillgång till hobbylokaler, restaurang samt bibliotek i huset.  Med dessa 

möjligheter skulle den äldre kunna klara sig själv. Meningen var sedan att när personen blev 

äldre skulle denne kunna mottaga hjälp i hemmet och på detta sätt spara pengar till 

kommunen (USK, 2008 s. 8).  

 

Servicehus idag 

Att flytta till servicehus idag innebär att du måsta ansöka om biståndsbeslut för att få flytta till 

boendet. Väl där ingår det inte heldygnsomsorg, utan den äldre får sedan söka hemtjänst om 

denne har en fysiskt nedsatt förmåga. Det kan omfatta service samt omvårdnadsinsatser. På 

stockholmstads hemsida informerar de om servicehus så här: ”Du som har ett behov av 

service och omvårdnad som inte kan tillgodoses i din nuvarande bostad kan ansöka om 

servicehus”. Servicehus beviljas utifrån den individuelles behov. Det ingår en grundtrygghet i 

och med det trygghetslarm som ingår och att det finns personal dygnet runt som kan hjälpa 

den äldre. Den äldre betalar hyra på lägenheten och en avgift för trygghetslarmet. Personen 

bekostar även hemtjänsten själv i form av en omsorgsavgift (Stockholmstad1, 2010). 
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Problemformulering  

Många av de förväntningarna som finns hos äldre personer innan de flyttar till servicehus kan 

vara att de vill känna större trygghet, att de vill ha mer hjälp, närhet till vårdpersonal samt 

slippa gå i trappor (Borgegård & Fransson, 2000 s. 15).  Detta är inte alltid givet på ett 

servicehus då det är de ekonomiska aspekterna som avgör. Finns det inte möjlighet att 

ekonomiskt stödja den ovan nämnda servicen, kommer den att tas bort helt eller så har detta 

redan genomförts (USK, 2008. s. 42). Således kanske inte heller servicehus är lösningen på de 

eventuella svårigheter som drabbar de äldre, om det inte stämmer överens med den bild de 

äldre har av vad ett servicehus faktiskt är (ibid. ).  

 I en studie av Svidén, Wikström & Hjortsjö-Norberg (2002) belyser forskarna problem 

som kan uppstå vid en flytt. När en äldre person flyttar från sitt ordinarie boende till ett 

boende, kan deras självbild förändras (Svidén, Wikström & Hjortsjö-Norberg, 2002 s. 15). 

Enligt författarna skapas en människas själv (self) med hjälp av dess omgivning samt i mötet 

med andra människor (ibid. ). På olika sätt kommer flytten enligt forskarna att påverka 

personens uppfattning av sig själv, av sin kompetens, av sin självständighet och av sin 

kroppsbild (ibid.). Det jag vill söka kunskap om är vad händer efter det att den äldre personen 

blivit beviljad en plats på ett servicehus? Hur blev omställningen efter flytten för den äldre 

personen?  Hur har denne anpassat sig till den nya situationen som uppstått efter flytten? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om äldres erfarenheter att flytta från det egna hemmet 

till servicehus utifrån transitionteorin. 

 

Frågeställningar 

 

Vilken erfarenhet har den äldre av den omställning som infinner sig efter en flytt? 

 

Hur upplever den äldre att denne anpassat sig till den omställningen som infinner sig efter en 

flytt? 
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Tillvägagångssätt 

Semistrukturerade intervjuer 

För att uppnå syftet med min studie har jag intervjuat äldre personer som flyttat till 

servicehus. Intervjuerna pågick i 45 minuter upp till en timme och de utfördes i 

intervjupersonernas bostad. Varje intervju spelades in på band med intervjupersonens 

medgivande (Bilaga 2). Jag använde mig av en kvalitativ metod och intervjuade personerna 

utifrån en semistrukturerad intervjuform (Neuman, 2006 s. 287-288). Denna metod passade 

eftersom att jag ville fånga den äldre människans subjektiva upplevelse (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009, s. 135) . Neuman menar att den kvalitativa metoden är till för att skapa en 

djupare förståelse vilket passar mitt syfte väl (Neuman, 2006 s. 150-157).  

 Semistrukturerad intervjuform innebär att jag har använt mig av öppna intervjufrågor som 

ger intervjupersonen stor frihet i sina svar. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning utan 

anpassas efter hur intervjun utvecklar sig (Langemar, 2008 s. 69). Jag resonerade mig fram till 

sju olika frågor (Bilaga 3) som tar sin utgångspunkt i syftet och frågeställningarna (Neuman, 

2006 s. 188). Jag läste uppsatser med liknande ämne för att se hur de anpassat 

intervjufrågorna och diskuterade med min handledare. Jag använde mig av nyckelord med 

underliggande frågor med koppling till mina frågeställningar (Dalen, 2007 s. 31).  

 

Urval  

Empiri 

Den grupp människor jag valt att söka kunskap om är personer över 65 år som har flyttat från 

det egna hemmet till ett servicehus. Anledningen till att jag valt att de skall flytta från det 

egna hemmet är att intervjupersonernas upplevelse kan te sig annorlunda beroende på den 

boendeform den äldre flyttar ifrån (Achterberg, Pot, Kerkstra & Ribbe, 2006 s. 1156). Jag har 

intervjuat sex personer, både män och kvinnor som har bott på servicehus i allt från sex 

månader till nio år. Intervjupersonerna bodde på tre olika servicehus.  

 Jag kontaktade tjugofem olika servicehus genom att ringa samt maila till enhetschefen och 

fråga om de kunde hjälpa mig att förmedla kontakt med äldre personer som bodde på 

servicehuset. Jag fick omgående svar från ett servicehus där enhetschefen skulle höra med de 

boende om det fanns någon som var villig att ställa upp på en intervju. Det tog tid innan jag 

fick svar från enhetschefen, men när hon hörde av sig meddelade hon att tre personer var 

intresserade av att ställa upp. Under tiden hade jag delat ut lappar till boende i ytterligare två 

servicehus (Bilaga 2). Med hjälp av lapparna fick jag kontakt med ytterligare två 
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intervjupersoner som själva ringde och anmälde sitt intresse. Vidare hörde en andra 

enhetschef av sig där det fanns en person som kunde ställa upp på intervju. Enhetscheferna 

jag varit i kontakt med erhöll en informationsblankett via mail (Bilaga 1) som beaktar de 

etiska principerna. Anledningen till att jag valde att intervjua sex personer var att jag ansåg att 

det skulle räcka till det material jag sökte då det inte är en generalisering jag är ute efter att nå. 

 

Litteratur 

Det material jag använt mig av är vetenskapliga artiklar, rapporter och litteratur i form av 

exempelvis metodböcker samt litteratur som berör formalia. Jag sökte rapporter på 

Socialstyrelsens hemsida samt studerade uppsatser och artiklar som behandlade temat 

servicehus samt äldre som flyttar, för att hitta essentiellt material. Där fann jag en rapport 

sammanställd av USK och Äldre centrum (2008). Sedan sökte jag material på 

socialvetenskaps hemsida där en publicerad rapport behandlade artikeln av Borgegård & 

Fransson (2000) som för min studie verkade vara intressant.  

 Vetenskapliga artiklar sökte jag genom Academic Search Elite, DIVA och socialvetenskap. 

Genom att markera rutan ”peer rewiewed” kan det garanteras att artiklarna är vetenskapligt 

granskade. Jag sökte enbart artiklar som var i ”full text”. De nyckelord jag använde mig av i 

mitt sökande var: moving residential home ihop och isär. Jag sökte på moving oldpeoples 

home, sedan smalnade jag av resultatet genom att sätta en högre gräns för årtal mellan 1992-

2010 och fick fram 26 aktuella artiklar. Av dessa 26 artiklar var tre stycken relevanta för mitt 

ämne. De artiklar jag valde bort hade en inriktning mot sjuksköterskans arbete samt en mer 

medicinsk inriktning. 

 Vidare sökte jag på moving elderly där jag fick 107 träffar, ändrade årtalet till 1990-2010, 

detta resulterade i 103 stycken.  Denna sökning gav några bra artiklar, två stycken jag 

kommer att ha användning av. I relation till denna sökning kom namnet sheltered housing 

upp. Översatte denna på tyda.se det framkom då att det betydde servicehus. Detta resulterade i 

att jag sökte vidare på sheltered housing, det kom upp 59 träffar mellan åren 1979-2010. Jag 

utökade denna sökning med sheltered housing old people och fick fram sju stycken relevanta 

artiklar. Efter det sökte jag på transition elderly och fick fram många bra artiklar. Sammanlagt 

var antalet 26 stycken men jag valde ut fem stycken som jag ansåg belyste det jag har valt att 

skriva min uppsats om . 

 Slutligen sökte jag på change in moving elderly och fick upp 26 stycken artiklar där en 

blev intressant för min uppsats då den behandlade upplevelsen för en äldre som flyttat till 

servicehus. Jag fortsatte att söka på transition, då kom samma artikel upp som jag tidigare 
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bestämt mig för att använda.  

 

Forskningsansats 

Jag har använt mig av en induktiv forskningsansats, som avser att en person drar slutsatser 

utifrån iakttagelser (Harnow-Klausen, 2005 s. 135). Induktion bygger på observationer, om ett 

fenomen upprepas gång på gång kan generaliseringen göras att det kommer hända igen 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009 s. 128-129). 

  I mitt sökande efter kunskap har jag valt att inrikta mig på personens subjektiva 

upplevelse och har valt att använda mig av hermeneutiken för att göra detta. Jag avser att 

utifrån intervjupersonernas berättelse sträva efter att tolka och söka förståelse med hjälp av 

detta synsätt (Sohlberg & Sohlberg, 2009 s. 247) . Hermeneutiken blir viktig som ett verktyg 

när det forskas på mänskliga avsikter och innebörder eller mänskliga handlingar och texter 

(ibid. s. 157). 

 

Bearbetning av intervjumaterialet 

Tematisering 

Jag har använt mig av Hayes tematisering/kategoriserings analys. Metoden beskrivs av Pia 

Langemar
1
 (2008 s. 127)(Hayes, 2000 s. 243). Metoden går ut på att jag utifrån det insamlade 

materialet utarbetar teman. Analysen beskrivs utifrån dessa steg:  

 

1. Transkribera materialet till text. Läs texten i sin helhet tills en god överblick erhållits. 

2. Gå igenom texten, markera eller skriv nyckelord i marginalen, som är relevant för 

frågeställningen. 

3. Sortera citaten eller nyckelorden utifrån olika preliminära teman, det vill säga, gruppera 

dem under olika övergripande begrepp.  

4. Ta ett tema i taget och gå igenom hela texten och plocka ut allt som hör ihop med just det 

temat. Gå alltså igenom hela texten lika många gånger som det finns teman. 

5. Gör en slutgiltig benämning på och definition av varje tema. 

6. Sammanfatta materialet under varje tema med egna ord. Ta gärna med ett eller ett par 

belysande citat eller konkreta exempel för varje tema. Det är detta som utgör resultatet i 

uppsatsen (Langemar, 2008 s. 128). 

                                                           

1
 Jag har använt mig av en sekundärkälla på grund av att original titeln inte gick att tillgå i Sverige. Fann en 

internetlänk med utdrag från Hayes(2000) bok. 
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Efter att jag transkriberat det bandade materialet började jag med att läsa igenom de sex 

utskrivna intervjuerna upprepade gånger.  Jag markerade olika förslag till teman i papprets 

marginal för att sedan läsa och sammanställa de olika teman jag kommit fram till. Vidare tog 

jag ut nyckelord som jag ansåg var relevanta och som uppkommit ett flertal gånger under min 

genomläsning. Dessa kom att bli teman till min resultatdel. De huvudteman jag använt mig av 

är, Upplevelser vid flytten, Hälsotillstånd och Omställning efter flytten. Jag placerade in de 

underteman jag resonerat mig fram till under de rubriker de passade på. Därefter sorterade jag 

in citat under dessa nyckelord. Jag valde att använda mig av cirka tre citat under varje 

undertema.  

 

Tillförlitlighet och validitet 

 Jag har använt mig av en kvalitativ metod i min uppsats och där med valt att använda mig 

av begreppet tillförlitlighet istället för reliabilitet då det inom kvalitativ forskning är omöjligt 

att  mäta och jämföra resultat (Langemar, 2008 s. 106-107 ). Tillförlitlighet förstås i 

förhållande till forskningsresultatens konsensus och begreppet används i relation till frågan 

om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare.  Tillförlitlighet i 

en studie handlar om kunskapen är framtagen på ett tillförlitligtsätt (Kvale, 2009 s. 263). 

 Inom en kvalitativ ansats går det inte att genomföra en likadan intervju två gånger då den 

subjektiva upplevelsen kan berättas och tolkas på ett annat sätt vid en ny intervju. Då jag var 

ensam om att genomföra intervjuerna är det enbart min tolkning av materialet som kom att 

speglas i uppsatsen. Även de följdfrågor jag ställde under intervjun gör att resultatets 

tillförlitlighet kan ifrågasättas. Det jag har gjort för att säkerställa tillförlitligheten är att jag 

använt mig av en bandspelare vid intervjuerna. Detta för att det är viktigt att få med 

intervjupersonernas egna ord (Dalen, 2007 s. 33). De moment som utförs inom studien skall 

utföras med noggrannhet samt genomgående återkoppla till syfte och frågeställningar 

(Neuman, 2006 s. 188). 

 Validitet inom samhällskunskapen betyder om en metod undersöker det den påstås 

undersöka. Exempelvis definieras validitet ofta genom denna fråga: mäter du det du tror att du 

mäter? (Kvale, 2009 s. 264). Med validitet i kvalitativforskning brukar man mena kvalitet, 

trovärdighet och meningsfullhet. Hur en god validitet uppnås är i första hand att utföra de 

olika momenten i forskningsprocessen så noggrant som möjligt (Langemar, 2008 s. 106).   

Jag har strävat efter att uppnå så hög validitet som det är möjligt genom att undersöka den 
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grupp äldre jag haft för avsikt att söka kunskap om. Intervjuguiden är utformad på så sätt att 

frågorna är kopplade till mitt syfte och mina frågeställningar. Detta för att i så stor 

utsträckning som möjligt få intervjupersonerna att svara på samma saker . 

 

Metoddiskussion  

De begränsningar och brister som kan förekomma i denna uppsats kan vara att på grund av en 

relativt begränsad tid har jag inte hunnit bygga upp en relation till informanterna vilket kan 

påverka resultatet exempelvis att de inte känner mig och därför inte öppnar sig. En mättnad i 

materialet har därför inte kunnat uppnås då detta kräver att jag skall utföra mer omfattande 

eller upprepade intervjuer med de äldre (Langemar, 2008 s. 133). En kvalitativ studie handlar 

inte om mängd eller frekvens, därför görs inte kvantitativa generaliseringar. Jag har använt 

mig av sex intervjupersoner vilket gör att denna studie inte kan generaliseras kvantitativt 

(ibid. s. 109). En forskningsartikel jag använt är endast fokuserad kring Stockholmsområdet 

vilket kan påverka trovärdigheten i studien. 

Jag har innan denna uppsats haft en förförståelse om ämnet jag skall undersöka och står 

skriven i inledningen. Förförståelsen har jag genom hela processen haft i åtanke och försökt 

att inte låta den påverka mig. Den hjälp jag har fått av de två enhetscheferna kan påverka mitt 

resultat. Det kan vara så att cheferna har valt ut sådana personer som kan tänkas ha någonting 

positivt att säga om servicehuset. 

Vissa av de sökningar jag har gjort på vetenskapliga artiklar har varit inriktade på boenden 

som inte alltid varit servicehus. Då många av de artiklar jag använt var på engelska kan 

definitionen av servicehus vara olika på engelska och svenska. Jag tror dock inte att det 

påverkat mitt resultat då det är flytten jag inriktat mig på. Det är dock svårt att hitta en likadan 

innebörd av servicehus på engelska och därför har jag tagit med de artiklar som handlar om 

flytten samt orsaker till flytt.  
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Forskningsetiska principer 

Trots att Lag (2003:460) om etikprövning vid forskning som avser människor enligt § 2, inte 

avser arbete inom ramen för högskoleutbildning har jag valt att beakta forskningsetiska 

principer. Detta på grund av att jag vill garantera intervjupersonerna om att jag behandlar 

informationen som ges till mig på ett respektabelt sätt. Det finns fyra forskningsetiska 

principer som skribenten skall ta hänsyn till vid uppsatsskrivning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet 

Forskaren bör informera berörda personer i vad forskningsprojektet innebär och innebörden 

av personens deltagande samt dennes villkor för sitt deltagande. Personen bör upplysas om att 

denne får avbryta sitt deltagande när som helst. Informationen skall omfatta alla de olika delar 

som kan vara viktiga att informera den deltagande om. 

Jag har tagit del av dessa forskningsetiska principer genom att jag informerade 

intervjupersonerna i enlighet med informationskravet, innan intervjun började, om studiens 

syfte samt att deras deltagande är frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när de 

ville. 

 

Samtyckeskravet 

Forskaren bör inhämta den deltagandes samtycke. De som medverkar i en undersökning skall 

själva ha rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 

avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem. Om en individ begär att 

strykas ur ett forskningsmaterial bör detta tillgodoses så långt som möjligt. I sitt beslut att 

delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagaren utsättas för påtryckningar 

eller påverkan. Beroendeförhållanden bör inte föreligga mellan forskaren och den tilltänkta 

undersökningsdeltagaren eller uppgiftslämnaren. 

Samtyckeskravet tillämpade jag på följande sätt, jag betonade för intervjupersonen att 

deltagandet var helt frivilligt och det görs på deras villkor. Intervjupersonen fick själv 

bestämma tid och plats som passade denne bäst. 
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Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta 

del av dem. Alla personer i ett forskningsprojekt som kommer i kontakt med etiskt känsliga 

uppgifter bör underteckna en förbindelse av tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.  Alla 

uppgifter som kan identifiera en person skall antecknas lagras och avrapporteras på ett sådant 

sätt att personen inte skall kunna identifieras av utomstående. I synnerhet uppgifter som kan 

betraktas som etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för en 

utomstående att kunna identifiera personen. 

För att tillgodose konfidentialitetskravet informerade jag intervjupersonen om att dennes 

identitet inte kan komma att röjas utifrån det material jag kommer att presentera samt att det 

inhämtade materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att inga utomstående kan ta del av 

det. 

 

Nyttjandekravet  

Uppgifter om enskilda för forskningsändamål får inte utlånats för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskpliga syften. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte 

direkt användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, 

tvångsintagning etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda. 

 Jag garanterade även intervjupersonerna utifrån nyttjandekravet att det insamlade 

materialet endast kommer att användas till denna studie och inte för kommersielltbruk och 

icke-vetenskpliga syften.  

 För att jag skulle vara säker på att intervjupersonen tagit del av den information jag 

meddelat denne samt godkänner de villkoren för studien tilldelas både muntlig och skriftlig 

information i form av ett informationsbrev. Brevet skall undertecknas av både 

intervjupersonen samt av mig själv, vi behöll varsin kopia (Bilaga 1). Detta för att påvisa 

intervjupersonerna om att de etiska aspekterna är till för att skydda intervjupersonerna 

(Vetenskapsrådet, 2002 s. 6-14).   

 

 

 



20 

 

Teori  

Transitionteorin 

Teorin jag har valt att använda mig av benämns transitionteorin och har utformats av William 

Bridges (2004). I boken Transitions- making sense of live´s changes beskriver han innebörden 

av teorin. Teorin är menad att skapa strategier för människan att hantera svårigheter, smärta 

och förvirrning som kan uppstå i en individs liv. Detta kan enligt författaren hanteras genom 

en process som uppstår vid en förändring i personens liv. Bridges (2004) beskriver olika 

scenarion där människan försätts i transition genom exempel från undersökningar han har 

gjort. Författaren lät en grupp människor sitta i samma rum och diskutera händelser som 

inträffat i deras liv. Exempelvis skilsmässa, giftermål, bli avskedad, bli sjuk, bli lämnad i ett 

förhållande samt byta arbete. Detta för att samla in ett brett material med många exempel till 

den bok han kom att skriva (ibid. s. 7-8). Jag kommer i texten att skriva, transition och 

förändring, dessa två är att likställa med varandra.  

 Teorin innefattar tre olika faser som människan går igenom vid en förändring i livet. Den 

första fasen är benämnd ett avslut. Den andra fasen tomhet/förvirring beskrivs som en period 

med förvirring och tomhet som slutligen leder till den tredje fasen, ny början.  Bridges (2004) 

tyckte sig kunna urskilja att de personer som själva försatt sig i förändring, minimaliserade 

betydelsen av avslutet. Han ansåg att om personerna erkände avslutet som smärtsamt, var det 

för de lika med att säga att förändringen var ett misstag. Å andra sidan, de som hade gått in i 

transition ofrivilligt hade svårt att erkänna att en ny början och en ny fas i deras liv var 

framför dem. Dessa personer var likt de som var i förnekelse inför sin egen smärta negativa 

till förändringen (ibid. s. 8-9).  

 Författaren kommer fram till att det finns olika situationer i livet som kan vara orsaken till 

en transition. Exempelvis, Den första orsaken till transition är förlust av relationer, kompisar 

flyttar, barnen flyttar ut samt skilsmässa. Det andra är förändringar i hemlivet, att gifta sig, bli 

förälder, make/maka går i pension, återgå till skolan, byta jobb, bli deprimerad samt att flytta. 

Det tredje, personliga förändringar, som att bli sjuk, att nå framgång eller misslyckas, 

förändra matvanor samt sovvanor. Det fjärde, arbete och ekonomiska förändringar, få 

sparken, pensioneras, byta jobb. Det femte, inre förändringar, psykologiska insikter, 

förändring i självbilden eller värderingar samt att behöva ge upp en dröm (ibid. s. 22-24). 

 Transition beskrivs som en anpassningsprocess till en ny situation samt utveckling av den. 

Tidsspannet mellan avslutet samt en ny början av processen kan sträcka sig från en kort 

period till många månader eller till och med år beroende på intensiteten i ”brytpunkten”. Hur 
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en person upplever situationen bestämmer hur processen kommer att fortgå. Samhälle, kultur, 

och anhöriga kan ha inverkan på denna uppfattning. En människa kan inte vara i transition om 

denne inte är medveten om situationen. Utan insikten lever de fortfarande i en fas innan den 

faktiska transition. Under pågående transition förändras självbilden samt självkänslan. Tecken 

på denna förändring kan vara desorientering, sorg, ångest, och upprymdhet. Som nämnts ovan 

finns det olika situationer där transition träder in (ibid. s. 107-132). Jag kommer mera 

ingående beskriva de olika faserna som uppstår när en person träder in i transition samt dess 

betydelse inför fasen den nya början. 

 

Ett avslut 

 Bridges (2004) beskriver The ending (ett avslut) som det första steget i processen. Ofta 

hanterar människan avslut på ett dåligt sätt. Antingen tas avslut för seriöst eller så tas de inte 

seriöst nog. När en person tar ett avslut för seriöst drar denne paralleller till att det exempelvis 

är ”slut för alltid” efter att denne bråkat med sin partner. Samtidigt kan det vara så att denne 

inte tar avslut seriöst nog för att det är skrämmande, och försöker undvika det istället. 

Exempelvis kanske den berörda inte vill prata om det förflutna, denne vill koncentrera sig på 

nuet och framtiden. Vidare beskriver Bridges (2004) detta som att nuet är det förflutna en 

person inte kan släppa taget om. Avslut måste hanteras för att personen skall kunna gå vidare 

med det som väntar i livet. Den nya framväxten kan inte rota sig på marker som fortfarande är 

täckta med gamla vanor och attityder, för att avslut är en klargörande process. Resultat är 

enkla händelser som vi försöker ta oss förbi så fort som möjligt skriver författaren (ibid. s. 

108).  

 För att förstå avslutsprocessen diskuterar författaren fem aspekter kring upplevelsen av 

naturliga avslut. Aspekterna är frigörelse, nedmontering, avidentifiering, uppvaknande samt 

desorientering (ibid. s. 109). Processen börjar när individen blir borttagen från sitt ”gamla 

ställe” i den sociala världen där dess självidentifikation existerar. Frigörelsen sträcker sig bara 

till att stoppa de gamla signalerna från att mottagas. Detta sker i en händelse som att personen 

säger: Jag lämnar dig! Vi är färdiga med varandra! Hejdå! 

 Trots detta måste beteendet och vanorna som utgjorde personens identitet ”nedmonteras”. 

De måste plockas isär bit för bit. Det blir en sorgeprocess där personen i det här fallet måste 

förvandla sig själv från ett vi till ett jag. Känslorna som uppstår blir en effekt av processen 

och det är inte processen själv. Att acceptera förlusten kan kräva en lång och långsam process 

av att plocka isär sitt gamla liv och den identitet personen hade skapat i livet. Efter det 
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uppträder en tid då det inte är som det brukar vara, men inte än på det nya sättet heller. 

Nedmonteringen fortgår men även byggandet av framtiden. Det är enligt författaren en 

förvirrande tid (ibid. s. 110-115).  

 Den tredje aspekten som personen går igenom vid ett avslut är avidentifiering. Vid en 

förändring där personens omvärld inte längre är som den brukar vara, kan personen inte 

längre identifiera sig vid den och definiera sig själv, som att förlora sin spegel. Vissa individer 

känner att de förlorar sin roll. Den roll som” beskrev ”deras beteende och gjorde att de kunde 

identifierade sig själv. Vid ett avslut är det många som känner osäkerhet inför vem de är som 

person. Detta är viktigt i processen, då det är nu som den gamla identiteten försvinner och 

känslan av att inte ha någon identitet uppstår, exempelvis vid ett byte i karriären (ibid. s. 116-

117). 

 Upptäckten av att ens värld inte längre är ”på riktigt" är vad som menas med uppvaknande. 

Livet medför en lång rad av uppvaknanden så som att tomten inte finns och att föräldrarna 

kan göra misstag (ibid. s. 118-119). Innebörden av uppvaknande börjar med att personen 

måste inse att om denne vill förändras, kommer en viss del av deras gamla liv delvis enbart 

existerade i dennes huvud. De felfria föräldrarna, den noble ledaren och tomten. Vid insikten 

om detta känner sig individen lurad och besviken. Det svarade till en självbild och en situation 

och det kan inte ändras utan att påverka människan och andra. Uppvaknande är signalen på att 

en människa träder in i transition. Hela idén med uppvaknande är att verkligheten har många 

lager, inte någon som är fel, men passande till den situation personen befinner sig i sin 

intellektuella och spirituella utveckling. Detta är tecknet på att denne är redo att se och förstå 

mera nu än tidigare (ibid. s. 120-121). 

 Ett avslut är ett sätt för människan att lämna någonting bakom sig och kunna se någonting 

framför sig, som en kompass. Ett sätt att orientera sig själv att röra sig framåt in i framtiden. 

Desorientering vid ett avslut är vanlig. Att inte ha en framtidsplan är karaktäriserande för 

denna aspekt, att förlora intresse i de mål och planer personen hade. Desorientering är 

meningsfullt men inget en individ tycker om att befinna sig i. Det är en tid av förvirring och 

tomhet där vanliga saker känns overkliga. Saker som brukade vara viktiga verkar inte vara det 

längre (ibid. s. 122). Bridges (2004) beskiver ett avslut som en upplevelse av att dö (ibid. s. 

131).  

 

Tomhet/förvirring 

Efter avslutet kliver personen in i någonting som kallas ”The neutral zone” 

(tomhet/förvirring), den neutrala zonen. Bridges (2004) benämner det som en tom plats i 
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världen och tiden då personen får möjlighet att skapa en ny jagkänsla. En aspekt i den 

neutrala zonen är underkastelse (surrender). Personen måste ge sig in i tomheten, inte försöka 

fly den. Det är inte enkelt men det underlättar att veta varför tomheten är viktig. Det finns tre 

huvudskäl till tomhet mellan det gamla och det nya livet. Först, processen av omvandling är i 

slutändan en död och nyfödelse process (ibid. s. 140). Andra skälet är källan till förnyelse, i 

neutrala zonen skapas självförnyelse. Det sista skälet för tomhet är perspektivet det tillför på 

de olika stegen i processen. Neutrala zonen erbjuder en annorlunda bild av livet, en bild som 

personen aldrig har sett förut (ibid. s. 141-142).  

 

En början 

Inom transitionprocessen kommer människan till, en början, först vid slutet. Det är när 

avsluten och tiden av trädan i neutralitet är slut, som vi kan lansera oss själva på nytt. 

Förändrad och förnyad genom dekonstruktionen av strukturerna och av hur det gamla livet 

såg ut och den resa som följde genom den neutrala zonen. Bridges (2004) lyfter fram att när 

personen är redo att gå vidare i livet kommer det visa sig på ett eller annat sätt. Exempelvis 

kanske denne träffar sin blivande fru på en fest som personen egentligen inte hade någon lust 

att gå på men gick ändå. Om personen inte hade varit redo hade de inte blivit ett par (ibid. s. 

159).  

 En person kan hjälpa till i sin egen process på tre olika sätt. Det första är att sluta ”bli 

redo”. Rätt tid måste vara inne för att personen skall kunna gå vidare i livet. Exempelvis har 

en person som försöker sluta röka men som misslyckas gång på gång inte kommit till rätt 

tidpunkt än. Det andra personen kan göra är att försöka identifiera sig med den nya början.  

Testa saker och försöka se sig själv genom andras ögon för att bygga på självbilden. 

Tredje saken personen kan göra för att underlätta i processen är att ta det steg för steg och stå 

mot lockelsen till någon annan väg där allt går smärtfritt och allt verkar meningsfullt. Att 

bygga en ny början kan få personen att bli så medryckt i att nå resultatet att denne kastar sig 

mellan möten och aktiviteter för att snabbt kunna nå målet. Det personen ska tänka på är att 

inte vara för inriktad på målet utan att se processen fram till målet som det viktiga. 

Exempelvis göra ordentlig research om jobb att söka istället för att känna sig misslyckad varje 

gång en intervju gått dåligt (ibid. s. 169-172). 

 Transition är en del av livet, du svänger av från vägen en tid men vänder sedan om och 

kommer tillbaka. Den neutrala zonen är ett temporärt ställe att besöka, men man vill inte 

gärna bosätta sig där. Socialt menas det att en person som har hållit sig isolerad en tid och 

varit oengagerad på exempelvis jobbet får höra, nu är du som vanligt igen! Medan psykiskt 
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finner personen sig själv igen och sammanfogar nya perspektiv i sin identitet med delar av 

den ”gamla” identiteten (ibid. s. 174).  

 

Tidigare forskning 

Faktorer till flytt 

I rapporten Intresse för servicehus (2008) som sammanställts av USK på uppdrag av 

äldrenämnden redogör forskarna över det intresse som finns för servicehus bland 

hemtjänsttagarna i Stockholm. Sammanställning av intervjuer som gjorts på äldre som fått 

avslag och orsaker till varför de äldre valt att flyttar har undersökts. Det visar sig att 

efterfrågan på servicehus är relativt stor bland Stockholms äldre hemtjänsttagare. Många av 

de äldre som bor i ordinärt boende är nöjda med detta, men det finns en betydande grupp som 

skulle vilja byta boendeform för att de ansåg att detta skulle underlätta i deras vardag. De 

orsaker som framkommer som skäl till en flytt är att de vill känna större trygghet och 

säkerhet, få mer hjälp och omvårdnad, slippa trappor, närhet till vårdpersonal och möjligheten 

att träffa andra människor (USK, 2008 s. 5).  

 Lars-Erik Borgegård & Urban Fransson belyser i undersökningen Äldres boende och 

flyttningar - om valmöjligheter och behov (2000), den äldres åldrande och dennes val. En flytt 

sker ofta efter att samtal förts mellan anhöriga så som make/maka, barn och eventuellt 

hemtjänst. Ofta ter det sig så att den äldre personen bott i en villa och inte längre kan utföra de 

omfattande sysslorna som krävs för att underhålla hus och trädgård. Bostaden kan också 

upplevas som för stor. Det visar sig också att den äldre personen hellre flyttar än att betalar 

för att få tjänsten utförd (ibid. s. 15). De äldre personer som bor i flerbostadshus tenderar att 

flytta på grund av faktorer som att huset saknar hiss, lägenheten är obekväm eller att en 

renovering av huset stundar. En flytt kan också ske när personen känner att denne behöver 

den extra hjälp som kan erhållas på ett servicehus så som insatser denne kan få, den ökade 

tryggheten personen kan känna och den gemenskap som kan uppstå i anknytning till de 

gemensamma utrymmen samt av hälsoskäl (ibid. ). 

 

Omställningen efter en flytt 

E.M. Field, M. H.Walker, & Martin Orrell redogör över sin studie Social networks and health 

of older people living in sheltered housing (2002). Artikeln handlar om forskarnas studie 

beträffande socialt nätverk och hälsa hos äldre boende i servicehus. Forskarna utförde 86 

intervjuer med äldre boende på servicehus. Författarna kom fram till att den vanligaste 
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orsaken att de äldre flyttade till servicehus var att de blivit sjuka och att de inte längre kunde 

klara av det som medfördes av att bo kvar i det gamla boendet. De flesta av de boende var 

glada över flytten till servicehuset och använde sig av de gemensamma utrymmena som fanns 

tillgängliga. Personerna uppskattade möjligheten till aktivitet samt den sociala kontakten. Det 

fanns de som inte trivdes på servicehuset, det visade sig att tjugofyra procent av de äldre 

drabbats av depression. De boenden som kände en lokal tillhörighet kände sig mindre 

ensamma än de som endast kände tillhörighet till servicehuset. Dessa faktorer påverkade inte 

personerna med depression (ibid. s. 372–386 ).  

 Wilco Achterberg, Anne Margriet Pot, Ada Kerkstra & Miel Ribbe lyfter i sin studie fram 

depression på vårdhem. Deras studie Depressiv symptoms in newly admitted  nursing home 

residents (2006) belyser hur depressionen var högre bland personer som flyttat till boendet 

direkt från hemmet än för de som flyttade från sjukhuset. Det som framkommer i studien är 

att depression är utbrett bland vårdhem. Forskarna drog slutsatsen att detta kunde bero på att 

de personer som flyttade hemifrån till ett servicehus hade ett annat anpassningssätt än den 

grupp äldre som flyttade direkt från sjukhuset (ibid. s. 1156). 

Ingegerd Andersson, Elisabet Pettersson & Birgitta Sidenvall beskriver i artikeln Daily life 

after moving into a care home- experiences from older people, relatives an contact persons 

(2006) den äldre personens upplevelse efter att ha flyttat till ett boende. En av aspekterna de 

undersökte var om den äldre ansåg sig ha en uppfattning att de själva fått vara med att påverka 

valet av att flytta. Resultatet var att de flesta kände tillfredställelse över flytten, både hos de 

boende och deras anhöriga. De anhöriga kände sig trygga med att de äldre hade tillgång till 

vård dygnet runt samt att de tyckte lägenheterna var hemtrevliga. En negativ effekt var att de 

äldre personer som bodde i enrumslägenheter kände sig ensamma. De äldre kände också en 

avsaknad av självbestämmande. De anhöriga tyckte det verkade som att de äldre hade det 

tråkigt på boendet, men så uppfattade inte de äldre. Forskarna kom fram till att tala med 

varandra kanske var tillfredställelse nog för de äldre personerna (ibid. s. 1712). 

Lars-Erik Borgegård & Urban Franssons (2000) studien visar att på servicehus så verkar de 

äldre personerna ändå trivas övervägande bra. De äldre uttryckte en viktig faktor för denna 

trivsel, detta var att få bo kvar i sin närmiljö och slippa flytta till andra sidan staden. Detta kan 

vara en aspekt att sträva efter att tillgodose då det påverkar en äldre på ett positivt sätt (ibid. s. 

15-16). 

 I Elderly persons reflections on relocation to living at sheltered housing (2002) skriver 

Gunilla Svidén, Britt-Maj Wikström & Marianne Hjortsjö-Norberg om äldre personers 

upplevelse av att flytta till servicehus och förmågan att anpassa sig till en förändrad 
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livssituation. Forskarna beskriver en allmän syn av att vara oberoende och kunna ta hand om 

sig själv som viktig i det västerländska samhället. Att då plötsligt in sjukna i en allvarlig 

sjukdom och bli tvungen att flytta till servicehus påverkar personen. Studien visar att 

majoriteten av de personerna som flyttade till servicehus upplevde en känsla av förändrad 

självbild. Från att ha varit självständig och oberoende upplevde personen sig nu som 

beroende, osjälvständig och som en börda (ibid. s. 15). Efter att ha bott på servicehuset en tid 

visade det sig att många av intervjupersonerna hade existentiella problem som orsakade den 

äldres mentala hälsa som författarna ansåg skulle uppmärksammas. De äldre beskrev även en 

positiv del i det hela då de upplevde en ökad trygghet och hjälp i att bostaden var anpassad för 

individens fysiskt nedsatt förmåga (ibid. s. 10). 

James R. Reinardy (2002) har i en studie undersökt äldres erfarenheter av att flytta från det 

egna hemmet till servicehus. Syftet med studien är att undersöka om det egna valet att flytta 

till ett servicehus har betydelse för den äldres välmående samt förmågan att anpassa sig. 

Denna studie handlar om det personliga valet, hur mycket den äldre är med och påverkar sitt 

val. Det visade sig att 50 % inte kände att de varit delaktiga i beslutet att flytta och 39 % ville 

inte flytta över huvud taget. De som själva hade tagit beslutet att flytta kände sig positiva till 

detta (ibid. s. 99).  
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Resultat 

Syftet med studien är att öka kunskapen om äldres erfarenheter att flytta från det egna hemmet 

till servicehus. Jag har valt att presentera min empiri med hjälp av tre teman samt underteman 

till två av dessa. De tre huvudteman jag använder mig av har jag arbetat mig fram genom den 

tidigare nämnda tematiseringsmodellen (Langemar, 2008 s. 127 ). För att sedan belysa 

materialet samt vidga temana har jag valt att använda mig av underteman. Jag har resonerat 

mig fram till dessa underteman genom att upprepade gånger läsa intervjuer för att de skall 

stämma överrens samt belysa empirin fördelaktigt. Det första huvudtema jag har använt mig 

av benämns Upplevelser vid flytten där jag inte använder mig av några underteman utan låter 

upplevelserna tala för sig själv.  Det andra huvudtemat jag har är Hälsotillstånd där 

undertemana, förlust av hälsa samt tankar kring att leva och att dö har vuxit fram. 

Omställning efter flytten har undertema hjälpbehov, frihetskänsla och social gemenskap.  

Jag valt att i en del citat ta bort vissa onödiga uttryck som mmm, upprepningar av ordet och 

samt ändrat talspråk till skrivspråk som sånt till sådant. Detta för att jag anser att det inte 

påverkar mitt material och gör förståelsen av citaten lättare. Detta förordar även Langemar 

(2008) då hon anser att det är artigare mot intervjupersonen då talspråk kan låta illa i text 

(ibid. s. 175).  

 

Upplevelser vid flytten 

Under denna rubrik beskriver intervjupersonerna sina olika upplevelser kring hur det var att 

flytta till servicehus. Många av intervjupersoner upplevde flytten som positiv. De ansåg att 

det kändes bra att flytta, fast de poängterade att det beslut de fattat om att flytta kommit 

plötsligt, som en effekt av deras hälsotillstånd. En man beskrev att han en längre tid varit 

förberedd på att han skulle komma att flytta till något slags boende på grund av sin fysiska 

hälsa. Han ansåg detta vara livets gång. En av intervjupersonerna hade informerat sina 

anhöriga om vart hon skulle vilja flytta om något skulle hända. En av de äldre hade i förväg 

diskuterat de olika boendemöjligheterna med sin biståndshandläggare. En man beskrev det på 

detta sätt. 

 

Jag haft hemhjälp i 4 – 5 år så jag vet på ett ungefär vad det innebär det här att flytta hit, fast här 

bor jag ju. Det är skillnaden. Bättre än vad jag trodde att det skulle vara. De har en bra restaurang  

här med bra mat, om man vill gå ner. Så det är väldigt viktigt.  

 

En av kvinnorna som flyttade till servicehus beskrev en lycka över att komma till servicehuset 

när hennes man gått bort. Enligt henne själv ”fastnade” hon direkt för lägenheten. Hon hade 
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en förförståelse att de alla skulle ha enkla rum utan en egen prägel. Hon uttryckte starkt att 

hon absolut inte ville besvära sina söner efter makens bortgång, i och med detta beskrev hon 

en ökad frihetskänsla. 

 

Min man dog straxt innan jag kom hit och jag vägrade att bli en belastning för mina pojkar. Mina 

väninnor sa”, men det får ungarna sköta om, det får ungarna sköta om”. Nej tänkte jag, det ska de 

inte göra, så länge jag är någorlunda klar i huvudet. Vi var och tittade på servicehuset och så 

fastnade jag för den här, det var den sista lägenheten och jag vart så förtjust i den. För att jag hade 

föreställt mig vanliga sängar, med det var ett hem.  

 

En av kvinnorna tyckte det var en stor lättnad att få flytta till servicehus. Hon hade haft 

problem med hälsan en längre tid och hon uttryckte ökad trygghet i och med flytten. ”Gick på 

nolltid, men det var skönt, det var det. Man skulle önska att flera skulle få sådana här 

lägenheter”.  

Denna intervjuperson beskrev sin flytt som snabb, detta på grund av att han blev erbjuden 

ett boende han kände att han inte kunde tacka nej till. Han hade tidigare fått ansöka om vart 

flytten skulle gå och kände sig förberedd på att flytta. Mannen beskrev att han precis efter 

flytten hade känt saknad av sitt förra boende. Vid intervjun berättade han att han nu trivdes 

bra på servicehuset.  

 

Jo ja, alltså det kom rätt så fort när jag sedan fick flytta hit, jag blev så överraskad att det kom så 

fort ja. Men som sagt var, det har de vetat hela tiden, som önskemål, jag har ju varit krasslig i sju 

åtta år, det är ju klart att jag ville bo kvar i min gamla bostad men det gick inte längre.  

 

Det är viktigt att förstå dessa citat på rätt sätt. De uttryckte uppriktig glädje över att ha fått 

möjligheten att flytta till servicehus. Många av personerna beskrev att de var positivt 

överraskade över vad servicehuset hade att erbjuda. Lägenheterna beskrev de som fräscha och 

fina samt att det fanns tillgång till affärer och liknande i närområdet. Hjälpen fanns nära och 

de behövde inte känna sig otrygga. En kvinna uttryckte att valet att flytta var ett sätt för henne 

att visa för sina barn att hon kunde klara sig själva.   

Intervjupersonerna jag träffat beskrev att de fått flytta på grund av sin hälsa, flytten hade 

dock förverkligats på två olika sätt. Antingen hade de själva fattat beslutet att flytta till 

servicehus då de inte längre kände att de klarade sig i sitt boende, eller så hade deras familjer 

en stor inverkan på beslutet. Det fanns personer som uttryckte att de kände sig pressade att 

flytta. Antingen för att lugna sina anhöriga då den äldre hade fysiskt nedsatt förmåga, eller så 

kände de sig tvungna att flytta då det inte fanns några andra möjligheter att skaffa en 

individanpassad lägenhet. En del av de äldre beskrev att de kände sig tvungna att flytta från 

det egna hemmet på grund av sin hälsa. Intervjupersonerna beskrev att de inte vill bli en börda 
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för sina anhöriga. En kvinna beskriver hur hennes son skulle flytta till en annan stad och inte 

vågade lämna henne ensam i hennes boende:  

 

Jo min son skulle flytta till Göteborg och jobba i tre månader och vågade inte ha mig ensam. På de 

villkoren att jag fick en lägenhet här, gjorde att han vågade ta det där jobbet.  

Han (sonen) hittade detta servicehus. Det var för mig att flytta ut. Jag var och tittade på lägenheten 

på kvällen och sen bestämde jag mig dagen efter på morgonen, det var det alternativ som fanns, 

och det kändes bra. För att få komma in här, det är svårt att komma in här. 

 

 

En intervjuperson som tidigare haft stor hjälp av sin man för att klara vardagen beskrev det på 

det här sättet när hans hälsa plötsligt försämrats och de båda fick svårt att klara vardagen. De 

hade hemtjänst med det var inte tillräckligt för att de skulle klara sig ensamma. De båda blev 

tvungna att flytta ifrån hemmet bara några veckor efter att de båda blivit sjuka: 

 
Så då kunde jag bara inte säga åt honom, kan du gå ner och köpa en liter mjölk eller två, så vi var 

tvungna att ha handling. Jag var tvungen att få hjälp och komma ur och i sängen så jag fick en 

specialsäng som jag har här inne då, med sån där ”hävert” och det har jag fortfarande de lägger 

mig på kvällen vid tio tiden. Men det var synd för vi trivdes så himla bra, det är så att måste man 

så måste man. När vi fick det erbjudande så var det fjorton dagar vi skulle bestämma oss på och du 

vet ligger man i sägen… när vi fick det här erbjudandet låg jag på södersjukhuset. 

 

De berättelser jag fått höra angående beslutet att flytta har varit varierande. Alla har känt sig 

tvungna att flytta från sitt ordinarie boende till servicehuset på grund av sin hälsa. Många 

uttryckte tillfredställelse med flytten och andra inte. De som inte uttryckte tillfredställelse 

över flytten beskrev saknad av sitt förra boende. 

 

Hälsotillstånd 

Under detta tema har jag sammanfattat intervjupersonernas tankar kring sin hälsa samt hur de 

anser att hälsan har påverkat deras flytt. 

 

Förlust av hälsa 

Intervjupersonerna beskrev genomgående att de flyttat på grund av sin försämrade hälsa. 

Många av dem berättade att de kände sig osäkra på sig själva och sin hälsa. De sade att de inte 

var övertygade om att de kunde klara sig ensamma längre utan tillsyn. Några beskrev att de 

ville känna trygghet och slippa oroa sig för vardagen och därför valde att ansöka om 

servicehus. Samtidigt beskrev de en sorg över att bli tvungna att flytta på grund av sin hälsa. 

Många uttryckte, ”om jag inte varit sjuk skulle jag aldrig bo här”. Personerna uttryckte sorg 
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över att förlora sin förmåga att röra sig utan hjälp. I det första citatet beskriver en kvinna hur 

hon kände inför sin hälsa: 

 

 

Nej, jag började känna mig osäker på mig själv, jag såg hur fort det gick, från ena dagen till den 

andra, propp eller, sen var det rakt, kunde inte prata ordentligt och söker ord som jag gör nu. Man 

tappar sig själv och, sen kommer man inte ihåg vad man säger, så att det är hemskt att bli gammal, 

inte att bli gammal utan det här att man missar hela livet, allting blir så stort eller så smått.  

 

Nedan beskriver intervjupersonerna hur deras fysiskt nedsatta förmåga påverkat och medfört 

förändringar i deras boende situation:  

 
Jo det är ju det att jag klarar inte av trapporna, det går inte längre, alltså det är ett gammalt hus och 

två trappor det är jobbigt att gå upp och ner när man kommer in min ålder, jag har ju lite 

sjukdomar som påverkar en. 

 

Jag bodde och såg ut över till Skansen, jag såg bort till Sofia kyrka, jag såg ner till Skeppsholmen 

och jag såg, om jag öppnade sovrumsfönstret, Katarina kyrka. Och så kommer jag hit och fick… 

det är inte samma. Men jag var så sjuk så jag kunde inte bo kvar hemma. Tre år i mars har jag bott 

här.  

 

 

Intervjupersonerna som berättar ovan framhäver att de känner en ökad försämring av hälsan 

tiden före flytten vilket varit orsaken till att de flyttat. Detta medför enligt de själva att de 

känner sig extra svaga när de väl kommer till servicehuset vilket ligger till grund för det 

undertema som under intervjun återkom upprepade gånger. De personer som beskriver sin 

förändrade hälsa gör det med sorg. De uttrycker en besvikelse över att de fått en fysiskt 

nedsatt förmåga och berättar om olika krämporna de har. Några sitter i rullstol och berättar 

om de svårigheter de har att ta sig ut, på grund av andra sjukdomar som påverkar exempelvis 

deras rullstolskörning. De berättat att de inte kunde ta sig ut utan ledsagning. 

 

Tankar kring att åldras samt döden 

Några av intervjupersonerna uttrycker en vilja över att livet skulle vara över. De berättade att 

de inte längre orkar låtsas vara glada och umgås med andra människor, trivdes inte längre 

med livet och hade ingenting att känna lycka över samt uttryckte rastlöshet. Några kände sig 

inte bekväma i sin nuvarande situation, en rullstolsburen kvinnan berättar nedan att hon inte 

vill besvära sina barn med att de skall komma och köra ut henne i rullstolen. Vilket enligt 

henne resulterade i att hon sitter inne i sin lägenhet och tittar ut. Hon ville hellre bli körd av 

sina barn än av personalen på servicehuset. Personerna uttryckte att de ville att någonting 

skulle hända, som gör att de slipper gå runt och känna så här.  
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Men jag längtar efter att få dö, men det säger jag inte till mina barn utan jag går som på hala stenar 

och det är jag skulle vilja slippa alltihop, barnen säger, vi kommer och kör ut dig i rullstolen. Ja 

men jag säger nej, för jag vill inte besvära de. De har det nog med sig och sitt. 

Så att då har jag varit ledsen och låst in mig här och inte gått ut till kaffet eller någonting, det är 

ingens fel utan jag känner bara att jag trivs inte längre, jag har det skönt och mår bra och allting 

men jag är inte nöjd. 

 

 

Jag trivs men jag trivs inte så bra nu som, men det är jag vill att något ska hända snart, men jag vill 

inte göra det själv, för då kan barnen få skulden och det är inte meningen, men man är trött på att 

vara… Så är det…  

 

 

En av de äldre beskrev sin flytt till servicehuset som någonting självklart. Denne beskrev 

livets gång som någonting en person var tvungen att acceptera, det gick inte att komma 

undan. Att flytta till servicehus var enligt honom en del av livet. Han tyckte att det var skönt 

att det är som det är, han beskrev att det inte är meningen att man som person skall gå runt i 

all evighet på jorden, någon gång räcker det.  

 

Jag har trivts bra där (förra boendet), men jag vet ju det, att någon gång måste det ju ske, det är 

inget man kan undgå, så tiden har sin gång. Så det får man räkna med, man kan inte gå här i 

evighet, det är skönt att det är som det är. Ja det är så. 

 

Intervjupersonerna som uttryckte dessa tankar kände sig ibland ensamma och en ville inte 

längre leva. En kvinna uttryckte att det var nog och att livet inte längre hade någonting att 

erbjuda. Hon berättade att hon stängde in sig i lägenheten och helst inte ville röra sig ute 

bland andra människor. Det sist redovisade citatet som beskriver åldrandet på ett positivt sätt 

visar att den äldre inte måste må dåligt trots att denne kommit till insikten att livet inte pågår i 

all evighet utan även kan känna sig nöjd med det. Denne person uttryckte genomgående i sin 

intervju en acceptans över att livet ser ut som det gör och det är inget att må dåligt över. ”Alla 

ska någon gång dö”, sade han. 

 

Omställning efter flytten 

Hjälpbehov 

Många av intervjupersonerna beskriver sitt hjälpbehov som den stora omställningen efter 

flytten. Intervjupersonerna berättar att de inte var beredda på det ökade hjälpbehovet som kom 

att visa sig behövas. De berättar att hjälpbehovet ökat sedan de flyttat. Många av de äldre 

beskriver att de känner besvärade i att ta emot hjälp. Trots att intervjupersonerna tidigare haft 

hemtjänst beskriver de en ökad känsla av obehag när de inte längre tar emot hjälpen ”i sitt 

hem” utan att de nu bor där hjälpen finns. Intervjupersonerna framställer sig som driftiga och 
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att de ”alltid klarat sig själva” vilket gör att hjälpen för dem känns besvärande. En kvinna 

hade bett personalen att inte diska hennes disk för att hon ville göra någonting själv.  

 

Men största skillnaden är att jag inte kan göra så mycket själv, så att dagarna blir så långa. Men till 

exempel, disk ingår i deras arbete men jag har sagt ifrån, det vill jag göra själv, så att jag har 

någonting att göra. Du ska inte diska säger Lasse, men jag måste göra någonting och det är det 

som jag kan. Som lite terapi alltså. Och jag menar jag kan inte ta fram dammsugaren och 

dammsuga, jag kan inte stå. Det är väl det man saknar, om man skall kalla det saknar. 

 

 

Men jag trivdes ju väldigt bra med lägenheten måste jag säga, men jag var inte van med det här att 

de kommer kl nio på morgonen och hjälper till och sen kommer de kl tolv med mat om man ska ha 

det. Sen vid två och frågar om kaffe och sen vid fem och frågar om kvällsmat och sen vid åtta och 

tar av mina stödstrumpor och sedan kommer de och lägger mig kl tio, och det är man inte van vid. 

Fast de är bra att de ringer alltid först så att man är beredd. 

 

 

En kvinna som var rullstolsburen efter flytten i ilska skrek att hon ville anmäla en efter en i 

personalen när de försökte hjälpa henne att duscha. Intervjupersonerna kunde beskiva det på 

detta sätt: 

 

Jag var så sjuk, så att det, jag hade en större rullstol som satte så här (visar) och så hade jag en lift 

och så var jag elak och jag skulle anmäla en efter en. Men det var ju ”alltid klara mig själv” sen jag 

var tretton år och så måste få hjälp med allting! Till och med duscha och det skulle jag ju göra 

själv, men nu gör jag det själv, det tar två timmar men jag gör det! 

 

Dessa saker var det som för intervjupersonerna var direkt påtagliga efter flytten till 

servicehuset. Personerna ville klara sig själva med det fanns ingen möjlighet till det på grund 

av deras fysiskt nedsatta förmåga. En kvinna berättar att hon var så pass dålig när hon kom dit 

att hon inte kunde göra någonting, men att hon blev bättre och bättre ju mer hjälp hon fick och 

slutligen kunde klara sig relativt bra själv. De beskrev det som en chock att helt plötsligt inte 

klara av någonting. Inte ens ta på sig strumporna.  

 

Frihetskänsla 

Några av intervjupersoner uttryckte omställningen efter flytten till servicehus som positivt. De 

ansåg att de fattat ett riktigt beslut i att flytta och att de i de flesta fall hade blivit positivt 

överraskade, det hade blivit bättre än vad de trodde att det skulle bli. Personerna uttryckte en 

frihetskänsla över att kunna röra sig fritt i bostaden och att det lätt kunde ta sig ut i området. 

Hiss var någonting de alla beskrev som en stor hjälp. Även frihet i att få sitt hjälpbehov 

tillgodosett framhävdes under några intervjuer. De äldre personer som uttryckte sig positiva 

till den omställning flytten medfört beskrev sin omsorg på detta sätt:  
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Hur det än är så har man ju sina krämpor nu, jag kan ju kalla på dem när jag vill. Här är det bättre, 

nu kan jag röra mig på ett annat vis, då var jag tvungen att få hjälp med rullator och allt, nu kan jag 

bara ta hissen ned. 

 

Det var en positiv omställning, jättefint. Inte ett dugg besviken över att behöva ha flyttat. […] 

Skönt att ha allt nära, det är jättefint att kunna lita på de som jobbar här. Jag ligger och sover och 

de gå bara in.  

 

En man belyste möjligheterna att röra sig i omgivningen på det här sättet: 
 

Jag tycker att det gick bättre än vad jag trodde, det har varit väldigt smidigt. Så nu är det bara att 

gå ut och jag har allt. Omgivningen är fin som sagt var och restaurang och så finns det kaffe och 

sådant där. Och sådana småsaker som man kan köpa här, jag kan gå dit ner och köpa bara mjölk 

jag behöver inte gå till någon affär utan jag kan köpa där nere i pressbyrån eller vad det är. Så det 

är hur bra som helst. Det är det bästa som kunde hänt.  

 

De talade varmt om sådana saker som underlättade deras dagliga liv, hiss, anpassade 

lägenheter och närheten till restauranger samt affärer. De verkade överraskade över vilka 

möjligheter som öppnats för dem i och med dessa nya hjälpmedel. Många beskrev sig ha haft 

en negativ bild av vad ett servicehus var för något. Servicehusens rykte nämndes även under 

intervjuerna samt att personerna i och med detta blivit positivt överraskade efter att de flyttat 

in. 

 

Social gemenskap 

När de äldre talade om omställningen efter flytten kom trivsel på servicehuset upp och en stor 

inverkan på trivseln var social gemenskap. De beskrev möjligheterna till social gemenskap 

som en viktig faktor vid beslutet att flytta. Många var glada över att det fanns aktiviteter och 

gemensamma lokaler som underlättar för dem att umgås med andra människor. Betydelsen av 

social gemenskap eller sociala kontakter hade också fokus under intervjun. Intervjupersonerna 

beskrev att de har haft mycket hjälp av sina sociala kontakter i att anpassa sig efter flytten . 

Både deras gamla och nya vänner har stöttat dem mycket efter flytten.  Personerna berättade 

att vardagen blev mycket roligare då de kunde träffa sina vänner på eftermiddagsfikat eller 

vid lunch. De nya vännerna på servicehuset kom att bli väsentliga, då det tidigare varit svårt 

att ta sig hem till vänner ökade nu möjligheterna att umgås då de bodde nära varandra. 

Intervjupersonerna berättade att olika dagar var det olika aktiviteter som erbjöds, exempelvis 

en konsert att lyssna på, filmvisning och pubkvällar tillsammans med vänner kunde stå på 

veckans schema. På detta sätt beskrev intervjupersonerna sina upplevelser:  

 

Nä vi träffas och dricker kaffe och vi träffas och syr till Röda korset och på torsdagar förbereder vi 

mat. Det finns mycket här, särskilt en som heter Lena som ordnar. På tisdag ska vi ha pubafton och 

film varannan söndag. Så det finns mycket. 
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En av kvinnorna som hade en stor hjälp av sina nyfunna vänner på servicehuset beskrev 

sin upplevelse kring flytten på detta sätt: 

 
Jag kommer inte ihåg, jag träffade några som blev lite speciella. En del är det fortfarande en del är 

döda, sådana som jag gick hem till och de kom hit och så, vi är ett gäng. Hur det började kommer 

jag inte ihåg, men det var väl personalen i början som fick iväg mig på kaffet antagligen. 

 

En annan kvinna som till en början hade svårt att anpassa sig till flytten beskrev den sociala 

gemenskapen som någonting uppmuntrande och stöttande: 

 

Faktisk är att nu börjar jag också trivas, det är ju det att jag har väldigt mycket väninnor som ringer 

stup i kvarten och det betyder väldigt mycket, jag har sagt att jag har svårare att ringa till de, (då 

säger de) det behöver du inte vi ringer till dig! 

 

Många av intervjupersonerna framhävde social gemenskap som en stor del i trivseln på 

servicehuset. De uttryckte att de gemensamma stunderna tillsammans förgyllde deras vardag, 

ökade deras trivsel samt gjorde omställningen efter flytten lättare att hantera. En kvinna sade,  

 

Jag har inget att tillägga annat än att jag trivs jättebra. Det är viktigt att mina söner vet att jag har 

det bra och att jag trivs, de är så snälla. Det är inte svårt att flytta hemifrån särskilt om man är 

ensam, då är den, den sociala biten är viktig.  

 

Intervjupersonerna vars citat kom att placeras under detta tema berättade att deras omställning 

gått bra bland annat på grund av att de har haft möjlighet till de sociala kontakterna som enligt 

dem finns på ett servicehus. De framhävde hur de trivdes och hur de såg fram emot de 

stunderna det var fika och annan aktivitet. 
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 Analys 

 

För att få en tydlig analys har jag valt att använda teman i min presentation. Jag har valt de tre 

faser som Transitionteorin innefattar: Ett avslut, tomhet/förvirring samt en början. Jag har 

sedan kopplat dessa faser till de teman jag har i resultatet. Efter avslutad analys följer en 

diskussion utifrån den tidigare forskningen jag tidigare redovisat i uppsatsen. 

 

Ett avslut 

Processen i transitionteorin börjar i och med de äldres flytt till servicehuset. Frigörelsen från 

den tidigare sociala omgivningen där intervjupersonens identitet är rotad. Det kan vara enkelt 

att säga, ”Jag ska flytta”, men det innebär mer än så för de äldre personerna (Bridges, 2004 s. 

109). 

 Intervjupersonerna jag träffat beskrev flytten på olika sätt, bland annat som positiv eller 

negativ. Känslorna är blandade hos de äldre, en del beskrev flytten som smärtsam och att de 

känner saknad efter det gamla boendet, medan andra känner ett lugn och en trygghet över att 

ha flyttat. Utifrån transitionteorin görs tolkningen att människor upplever ett avslut eller i 

detta fall flytten annorlunda (ibid. s.7-8). Enligt Bridges (2004) kan detta vara ett tecken på att 

intervjupersonerna förtränger upplevelsen genom att minimalisera betydelsen av avslutet för 

dem. De intervjupersoner som var positiva till flytten kunde vara rädda för att se flytten som 

ett misslyckande och därför vågade de inte uttala vad de egentligen kände (ibid. s. 8-9).  

Några av de äldre beskrev att de blivit påverkade av sina anhöriga att fatta beslut om att 

flytta. Att inte fatta ett beslut själv kunde enligt Bridges (2004) medföra att den äldre 

personen inte uppfattar situationen denne befinner sig i. Utan insikt i situationen lever 

intervjupersonerna fortfarande i en fas innan den faktiska transition. Om intervjupersonen 

upplevde att de inte själva fattade beslutet kunde detta även påverka de faserna som var 

framför denne (ibid. s. 107-132). Ett citat påvisar att en kvinna påverkats av sin son vid 

flytten till servicehus. Sonen skulle börja ett nytt jobb och hon gav uttryck åt att hon kände sig 

tvingad att flytta för att slippa dåligt samvete och obehag, som hon uttrycker det själv, det var 

bara att flytta (ibid. s. 107). En del intervjupersoner beskrev upplevelsen av flytten som att bli 

tvingad att flytta på grund av sin fysiskt nedsatta förmåga. Enligt teorin borde detta också 

innefattas av att inte fatta beslutet själv, då personen upplevde att denne inte hade något val. 

Några av de personer jag intervjuat redogör över en plötsligt försämrad hälsa som medfört att 

de måste flytta till servicehuset. En kvinna beskriver att hon legat på sjukhus i omgångar 
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innan flytten och berättade att hon blev överrumplad när hon var tvungen att flytta och att allt 

gick fort. Hon var en av de som uttryckte starkast sorg under intervjun. 

Påverkan av själva brytpunkten i avslutet är viktig för hur resten av den process som startar 

efter flytten hanteras. Efter flytten till det nya boendet måste personen försöka anpassa sig till 

den nya situationen. Ett steg denna anpassning är att komma till insikt om sitt hälsotillstånd. 

Bridges menar att nu befinner sig intervjupersonen i ett stadium där denne måste 

nedmonteras, alltså komma till insikt med att självbilden måste förändras för att denna skall 

anpassa sig och närma sig en ny början (ibid. s. 110-115). Många av intervjupersonerna 

uttryckte att de i samband med flytten upplevt försämrad hälsa och alla intervjupersoner 

flyttade på grund av att de hade fysiskt nedsatt förmåga. Personerna uttryckte sorg över att ha 

förlorat sin förmåga att röra sig obehindrat . Flytten, förlusten av hälsan samt det ökade 

hjälpbehovet resulterade i att personen enligt Bridges (2004) inte längre kan identifiera sig 

med den rollen personen tidigare haft. Exempelvis beskrev en kvinna att hon klarat sig sjölv 

sedan hon var tretton år gammal och nu måste ha hjälp med det mesta i vardagen. Bridges 

(2004) definierar denna aspekt som avidentifiering (ibid. s. 116-117). Temat hjälpbehov 

tycker jag reflekterar väl hur personen försöker skapa en ny roll i och med avidentifieringen. 

De känner i och med det ökade hjälpbehovet osäkerhet inför vilka de är. En kvinna framhäver 

vikten av att få diska sin egen disk, hon beskriver att det för henne är som terapi, att det är 

någonting hon fortfarande klarar av att göra. För dammsuga gick inte då hon inte kunde stå 

stadigt. Författaren beskriver att det är nu den gamla identiteten försvinner och att känslan av 

att inte ha någon identitet uppstår (ibid.). 

 Vidare kan förklaras att det finns olika aspekter människan måste gå igenom för ett 

naturligt avslut. För att intervjupersonen skall lyckas anpassa sig krävs det att processen 

fortgår. Processens aspekt uppvaknande innebär att personen inser att livet inte ser ut som 

personen trodde att det gjorde. Intervjupersonerna har beskrivit sig själva som driftiga 

personer som alltid har klarat sig själva. En kvinna reagerade till och med så starkt att hon 

hotade med att anmäla personalen när de hjälpte henne. Detta kopplar jag till att kvinnan 

insett hur pass sjuk hon är, det blev för henne ett uppvaknande. Besvikelse var någonting som 

uttrycktes under intervjuerna, besvikelse över att behöva så mycket hjälp kopplas även detta 

till ett uppvaknande för personen. Många uttryckte att de efter flytten fått mer hjälp än vad de 

hade innan och en kvinna räknar upp hur hennes dag ser ut med den hjälp hon får. Den 

innefattade sex stycken besök. Hon uttryckte att hon inte var van vid att de kom så ofta 

tidigare (ibid. s. 120-121).  

 Några intervjupersoner berättade att de inte längre ville leva. De trivdes inte med livet och 
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de kände sig obekväma. Detta kommer jag även att beröra längre fram i texten men detta går 

att koppla till den sista aspekten i ett avslut som heter desorientering. Det innebär att personen 

beskrivs som en tid av förvirring och tomhet där vanliga saker känns overkliga (ibid. s. 131). 

 

Tomhet/förvirring 

Inom tomhet/förvirring fasen är detta ett tecken på återskapande av jagkänslan. De ifrågasätter 

livet, känner tomhet och förvirring. Detta är en fas som personen måste gå igenom enligt 

Bridges. Personen måste ge sig in i tomheten för att kunna påbörja det nya livet (ibid. 141-

142). En intervjuperson beskrev hur hon inte längre trivdes med livet. Hon ville inte umgås 

med de som bodde på servicehuset och hon stängde gärna in sig för att vara för sig själv. Hon 

beskrev det som att hon har det skönt och att hon mådde bra men att det saknas någonting. En 

annan person beskrev att hon önskar att livet var över, att hon är trött på att ”vara”. Under 

denna period söker personen sammanfoga delar av sin tidigare identitet med den nya för att på 

så sätt skapa en ny självbild (ibid. s. 174). Detta var något som intervjupersonerna beskrev 

under intervjuerna. De berättade att de vid flytten hade mäktat vara ensamma, de ville inte ha 

någon hos sig som hjälpte till. Inte heller att delta i aktiviteter eller skaffa sig nya vänner var 

någonting som eftersträvades.  

 En man beskriver en flytt till servicehuset på det här sättet ”men jag vet ju det, att någon 

gång måste det ju ske, det är inget man kan undgå, så tiden har sin gång. Så det får man räkna 

med, man kan inte gå här i evighet, det är skönt att det är som det är. Ja det är så”. Hans 

beskrivning lät så självklar och han utstrålade ett lugn. Detta var inget konstigt för honom och 

det kopplar jag som att han kommit längre i denna fas som innebär att han fått en ny bild av 

livet (ibid.).  

 

En början 

Frihetskänsla var någonting intervjupersonerna uttryckte som en omställning efter flytten till 

servicehuset. De beskrev att de var nöjda över beslutet att flytta och var överraskade över hur 

bra allt gått. En början kan här tydas i den meningen att personen exempelvis accepterat sina 

fysiska nedsättningar och trivs med vardagen som intervjupersonen ovan uttryckte att han 

gjorde (ibid. s. 159). Bridges beskriver att när personen är redo att gå vidare kommer det att 

visas på ett eller annat sätt (ibid.). Jag kopplar det till den positiva syn en del av 

intervjupersoner hade på det mesta de beskrev. De berättade att de kunde ta sig ut själva med 

hjälp av hiss, det fanns restaurang med bra mat och affärer i närheten. Dessa personer såg 
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möjligheterna i vardagen, de tog promenader och umgicks med människor som de tidigare 

inte kände. Teorin riktar in sig på tre olika sätt en person kan underlätta i sin process mot en 

ny början (ibid. s. 169-172).  Och personernas sätt att ta tag i saker kopplar jag dit. De 

identifierade sig med den nya början och den nya identiteten de byggt upp i och med flytten 

(ibid.). 

 Social gemenskap var ett tema som belystes av intervjupersonerna som mycket viktigt i 

deras hjälp att anpassa sig till det nya boendet. Att ta kontakt med nya människor samt att 

umgås med personer som de tidigare inte känt tror jag är viktigt för de äldre som är 

nyinflyttade. Detta hjälper dem att skapa en ny identitet. De boende på servicehuset hjälper de 

att finna sig tillrätta i deras förändrade situation. De äldre personerna kände inte varandra 

innan de flyttade in och har därför ingen bild av personen sedan innan sjukdomen. 

Tillsammans kan de diskutera exempelvis hjälpbehovet och därmed få lättare att identifiera 

sig med dem. Detta kan underlätta för personen då denne slipper känna sig ensam i sin 

situation, det i sig kan bidra till en ökad trivsel. Denne lanserar sig själv på nytt, som en 

person med en ny identitet ”för sig själv”, men som en vanlig person för de övriga (ibid. s. 

159). En kvinna sade, ”det är inte svårt att flytta hemifrån särskilt om man är ensam, då är 

den, den sociala biten är viktig”. 

Det kan vara så att dessa personer, som uttrycker sig positiva, kommit långt i sin process. 

De har redan varit nedbrutna och har nu gått in i en period av acceptans och nylansering av 

sig själva. De har kommit till ro med att de är sjuka och att de får leva med det. De väljer att 

se det som är positivt och har börjat identifiera sig med deras nya självbild (ibid. s. 169-172). 

Att fika tillsammans, förbereda mat och sy var centralt för intervjupersonerna i sin process att 

anpassa sig till den nya situationen. Bridges (2004) beskriver, för att hjälpa sig själv i sin 

process att gå vidare skall man se sig själv genom andras ögon. Det kan tilläggas att de 

personer som var positiva var ensamstående och hade levt ensamma relativt länge. De hade 

innan flytten ingen större vänkrets, men de fick det när de flyttade in på servicehuset.  
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Slutsatser 

Syftet med studien är att öka kunskapen om äldres erfarenheter att flytta från det egna hemmet 

till servicehus. Detta har jag försökt svara på med hjälp av mina frågeställningar. Den första 

var: vilken erfarenhet har den äldre av den omställning so infinner sig efter en flytt? Den 

andra: hur upplever den äldre att denne anpassat sig till den omställning som infinner sig efter 

en flytt?  

Många beskrev den största omställningen efter flytten som det ökade hjälpbehovet personen 

kände. Ökat hjälpbehov kunde sättas i relation till en ”hastig” flytt i och med att personen 

insjuknar plötsligt. Detta medför att denne inte längre kunde bo kvar i hemmet. Personal som 

kom flera gånger om dagen var för intervjupersonerna en förändring. 

Andra omställningar var frihetskänslan samt den sociala gemenskap personen kände i och 

med flytten. Att ah möjlighet att röra sig fritt i området, handla på affären och närhet till 

personal. Den sociala gemenskapen uppskattades då åersonerna fick möjlighet att fika, gå på 

puben samt filmvisning. 

Några få intervjupersoner uttryckte att de inte alls anpassat sig efter flytten. De ansåg att 

hjälpbehovet och svårigheterna att röra sig gjorde det svårt att exempelvis bekanta sig med 

omgivningen. Detta kan bero på att de äldre kanske inte hade bott en långre tid på 

servicehuset. De beskrev en saknad av det gamla boendet samt att de inte vågade sig ut utan 

mest satt inomhus och tittade på tv. De var ledsna över att livet blivit som det blivit. De 

personer som däremot ansåg att de anpassat sig till servicehuset beskrev att de gjort det 

genom att umgås med vännerna på servicehuset, att de haft möjligghet att röra sig ute i 

naturen samt att de känt en större frihet i de valmöjligheter de hade.  

De slutsatser som kan dras är att den äldte personen i stor utsträckning  är nöjd med sitt nya 

boende. De trivs i området samt ansåg att lägenheten var fin. Alla framhävde de 

handikappanpassade lägenheterna, lokalerna samt hissen som bra. Även den gemensamma 

restaurangen var uppskattad. Många av de äldre var förvånade över hur bra det var att bo på 

servicehus. De hade trott att det skulle vara annorlunda.  

Det som påverkar anpassningen efter flytten till är den äldre personens fysiskt nedsatta 

förmåga, bortgång av make/maka eller barnens vilja att föräldern skall bo tryggt. Dessa tre 

olika faktorer fick intervju personerna att reagera på olika sätt. De som flyttade på grund av 

fysiskt nedsatt förmåga hade både positiva och negativa upplevelser av att flytta. De som 

upplevde det positivt menade att flytten medförde möjligheter för dem i form av individ 

anpassade lägenheter, hiss, restaurang och social gemenskap. Detta resulterade i att de kände 
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en frihetskänsla. De som upplevde flytten som negativt var de som enbart på grund av den 

fysiska förmågan hade flyttat till servicehus. De sökte inte vänskap eller trygghet i den 

meningen som de andra gjorde, utan de fick en plötsligt förändrad hälsobild och de kunde inte 

längre bo kvar i det egna hemmet. Det fanns de som upplevde sina anhöriga som ytterst 

delaktiga i beslutet att flytta. Bland dessa fanns det blandade reaktioner. En del av dem ansåg 

att det kändes okej att barnen varit med och påverkat beslutet, och andra som tyckte det var 

jobbigt att de blivit påverkade av barnens åsikter. Detta resulterade i att de som kände att det 

varit jobbigt hade en negativ uppfattning av flytten och de andra intervjupersonerna en positiv 

uppfattning av flytten. 

 

 

 

. 
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Framtida forskning 

 

För den framtida forskningen tycker jag det skulle vara intressant att fortsätta söka kunskap 

om personer som flyttar till särskilda boendeformer. Vad kan socionomer, kuratorer och 

personal på boendet göra för att underlätta en flytt samt underlätta anpassningen till det nya 

boendet? 

Genom att hitta faktorer till ett sinnestillstånd kan denne få den hjälp den behöver. 
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Diskussion 

När jag granskar den empiri jag samlat in så kan jag utröna att intervjupersonernas upplevelse 

skiftade. De äldre personerna hade både positiva och negativa upplevelser av flytten till 

servicehus. Likt den tidigare forskningen som utförts kring äldre som flyttar till boenden visar 

att den vanligaste orsaken till att de äldre flyttar är för att underlätta sin vardag. 

Intervjupersonerna uttrycker att känna trygghet, få mer hjälp och omvårdnad, slippa trappor 

samt träffa andra människor är det centrala i en flytt till ett servicehus(USK, 2008 s. 5). Detta 

resulterade för de äldre en känsla av frihet och trygghet. Alla intervjupersoner uppskattade att 

det fanns personal som snabbt kunde vara på plats om det skulle hända någonting. De 

anpassade lokalerna samt hiss var någonting som alla framhävde som positivt. Även de 

anhörigas trygghet lyftes fram, att deras barn kunde känna lugn över att de var väl 

omhändertagna (Andersson et. Al, 2006 s. 1712). 

De negativa upplevelserna kring flytten hos en del av intervjupersonerna var att de inte 

kände att de hörde hemma på servicehuset. Känslan av att de inte passade in beskrevs, de 

uttryckte att om de var friska skulle de aldrig ha flyttat hit. Vissa uttryckte att de kände sig 

nedstämda och att som de själva uttryckte det, var eller hade varit deprimerade. I studien av 

Field, Walker & Orell (2002) visar deras resultat att tjugofyra procent av studiens 

intervjupersoner visade tecken på depression (ibid. s. 372-386) . Jag kan även finna likheter i 

studien av Andersson, Pettersson & Sidenvall (2006) som kommer fram till slutsatsen att en 

stor inverkan på den äldre personens välbefinnande och anpassning till boendet är om denne 

får vara med och påverka beslutet att flytta (ibid. s. 1712). Detta uttryckte även de 

intervjupersoner jag har träffat. I samtalen hade mer än hälften känt sig påverkade av någon 

eller någonting i sitt val att flytta. Det vanligaste var att deras barn haft en inverkan över om 

de flyttat till servicehus eller inte. Många av intervjupersonerna beskrev att barnen föreslagit 

denna boendeform samt ordnat med visningar på servicelägenheter. En av de äldre uttryckte 

det som att dennes barn menat, ”det är detta som gäller”. De äldre uttryckte också att de inte 

ville oroa sina barn med sin hälsa samt om de klarade eller inte klarade av de vardagliga 

bestyren i bostaden de bodde i (Borgegård & Fransson, 2000 s. 15).  

(Bland de äldre jag mötte anade jag ett samband mellan att få vara med att påverka beslutet 

att flytta och personens välbefinnande efter flytten. Detta tolkar jag som att den äldre 

personen inte kunde påverka det faktum att de blivit så pass sjuka att de inte längre kunde bo 

kvar hemma, detta var tydligt hos de personer som plötsligt insjuknat.) Med detta menas, i 

och med denna (plötsliga) försämring i hälsan hade de inte något val, de var helt enkelt 
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tvungna att flytta och det resulterar i att de inte får bestämma själva om de skulle flytta eller 

inte. Det var deras fysiskt nedsatta förmåga som bestämde åt dem. De kunde inte längre 

tillgodose behovet av service och omvårdnad i hemmet. Jag kopplar detta till Andersson, 

Pettersson & Sidenvalls (2006) studie. Resultatet i studien visar att den äldre personen 

påverkas negativt om denne inte själv får fatta beslutet om att flytta. I och med detta drar jag 

slutsatsen att det även kan komma att gälla den person som fått flytta på grund av sin plötsligt 

försämrade hälsa (ibid. s.1712 ). Uppseendeväckande är att de intervjupersoner som hade haft 

fysiskt nedsatt förmåga en längre tid uttryckte att de hanterat flytten på ett bättre sätt än de 

personer som plötsligt hade drabbats av försämrad hälsa. Genomgående bland de 

intervjupersoner som oväntat drabbats av försämrad hälsa och varit tvungen att flytta på grund 

av det, hade svårt att anpassa sig till det nya boendet. Dessa uttryckte en känsla av förlorad 

autonomi. Från att ha varit självständig och oberoende upplevde de nu att de blivit en börda 

och att de förlorat självständigheten. Vissa intervjupersoner beskrev detta som mycket 

jobbigt. En kvinna hade i början av sin vistelse hotat med att anmäla personalen som hjälpte 

henne och en annan bad om att få diska sin egen disk för att hon ville känna att hon gjorde 

någonting i sitt hem (ibid.).   

Även studien av Svidén et. Al. (2002) har uppmärksammat att äldre personer som flyttar 

kan uppleva en känsla av osjälvständighet, upplever sig som en börda och känner att de inte 

anpassar sig till det nya boendet på ett bra sätt. Studien visade även att de äldre i relativt stor 

utsträckning hade existentiella problem (ibid. s. 10). Reinardy kommer i sin studie fram till 

slutsatsen att undersökningspersonerna i studien som inte själva fått vara med att fatta beslutet 

kring om de vill flytta var hög och att dessa inte heller lyckats anpassa sig till det nya boendet. 

50 % kände att de inte var delaktiga i beslutet att flytta. Medan 39 % hade varit delaktiga i 

beslutet och kände sig positiva till detta (ibid. s. 99).  

Som jag påvisar ovan ser jag en koppling att de äldre personer som inte själva varit med 

och påverkat beslutet att flytta påverkas negativt av detta. Om personerna inte själva känner 

att de får vara med och besluta om en flytt, vad kan det ge för konsekvenser för den äldre 

personen? De kan inte längre göra de saker som de tidigare kunde på grund av sin hälsa. 

Många uttryckte det som att de var helt klara i huvudet men de kunde inte göra så mycket. De 

beskrev dagarna som väldigt långa. Många ville inte gå ut då de var rädda för att ramla och 

skada sig. De intervjupersoner som hade planerat sin flytt till servicehuset en längre tid 

beskrev det som att de visste att den här dagen skulle komma. En man beskrev det som att, jo 

visst hade det gått fort, men jag har ju varit krasslig i sju åtta år så jag visste ju att den här 

dagen skulle komma. Han uttryckte även att någon gång måste det ju ske, tiden har sin gång, 
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man kan inte gå här i all evighet och det är skönt.   

Jag tolkar här att de intervjupersoner som har haft en medvetenhet och en acceptans om sitt 

fysiska tillstånd, därmed inte påverkats lika kraftigt av flytten. De äldre personer som på 

grund av sin hälsa plötsligt måste göra en förändring i sitt liv, som att flytta, mår mycket 

dåligt då det blir flera omställningar att försöka anpassa sig till på en gång (Svidén et. Al, 

2002 s. 10). 
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Egna reflektioner 

I inledningen beskrev jag den förförståelse jag hade innan jag började med denna uppsats. 

Min uppfattning var att min mormor upplevelse var den upplevelse som var den vanligaste. 

Jag trodde att känna sorg över sitt gamla boende måste ju väga över? 

Mitt resultat blev inte som jag trott. Flertalet av mina intervjupersoner trivdes med att bo på 

servicehus. De hade inte upplevt det smärtsamt med att flytta samt att de hade turen att bo på 

servicehus med olika aktiviteter samt annan service som affär och restaurang. 

 I bakgrunden och problemformuleringen av uppsatsen lyfter jag fram en rapport som avser 

att undersöka äldre personers uppfattning av servicehus. De kommer fram till at personerna 

kan ha fel uppfattning av servicehus då det inte alltid är givet att det finns aktiviteter samt 

annan service då den ekonomiska aspekten utgör en stor del av detta.  

 Jag märkte inte av detta. Dock var det ombyggnad på ett av boendena som medförde att 

vissa lokaler varit tvungna att stänga. Annars fanns det mycket att erbjuda på dessa 

servicehus. Jag måste erkänna att jag är positivt överraskad, likt intervjupersonerna att de 

trivdes så väl med att flytta som de uttryckte att de gjorde.  Tidigare har jag inte reflekterat 

övar att kanske behöva flytta till ett servicehus, men många av intervjupersonerna har gjort 

mig uppmärksam på att det kan hända. Jag kan bli tvungen att flytta till ett annat boende en 

dag. Hur skall jag då som socionom kunna bana vägen för mig själv och min framtid? Hur 

kan jag på bästa sett ordna för de äldre personerna i framtiden? 

Jag tycker att det i samband med en flytt ska erbjudas möjlighet till att tala med en 

professionell terapeut eller liknande då det kan finnas besvär som annars inte kommer 

uppmärksammas. Jag tänker främst på de som in min studie uttryckt att de känt sig 

deprimerade och nedstämda. Kanske skulle det gå att hjälpa de personerna på ett snabbare sätt 

med hjälp av medicin. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag som skriver detta heter Klara Nordkvist och går den 6:e terminen på 

Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, vid Ersta Sköndal Högskola. 

Jag håller på att skriva c-uppsats som handlar om att öka kunskapen om äldres erfarenheter att 

flytta från det egna hemmet till servicehus. Med hänsyn till detta skulle jag vara mycket 

tacksam om jag fick intervjua Er.  

 

Den beräknade tiden för intervjun är ca 1 timme och jag kommer att använda mig av 

inspelningsutrustning. Eftersom att jag vill att Ni skall känna Er trygg har jag stolpat upp 

dessa riktlinjer kring din medverkan i intervjun samt uppsatsen: 

 

Intervjun 

 Du får när du vill avbryta intervjun. 

 Den inspelade intervjun kommer att behandlas med stor försiktighet och kommer att 

förvaras så att ingen annan kan få tillgång till den. 

 När uppsatsen är godkänd kommer jag att förstöra det inspelade materialet. 

 

Uppsatsen 

 Vi kommer i allt textmaterial att fingera Ditt namn. 

 Den färdiga uppsatsen kommer att finnas i pappersform på Ersta Sköndal Högskola. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att de uppgifter som kommer 

upp inom intervjun används i den nu aktuella uppsatsen. 

 

 

 

Namn:           Namn:           Datum:    

 

Hör gärna av dig till mig om det är någonting du undrar! 

Klara Nordkvist Mobil: 073-779 XX XX  Mail: klaranordkvist@hotmail.com 

 

Tack på förhand och varma hälsningar! 
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Klara Nordkvist och jag läser socionomprogrammet med 

inriktning äldre på Ersta Sköndal Högskola. Jag har en uppgift i 

skolan som innebär att jag skall skriva en uppsats. Jag är intresserad 

av att undersöka hur det kan upplevas att flytta från det egna hemmet 

till ett servicehus. Så nu söker jag personer att intervjua och undrar 

ifall just Du är intresserad?  

 

När jag vid ett annat tillfälle intervjuade min mormor så sa hon efter 

varje fråga ”svarade jag rätt nu?”. Det jag vill lyfta fram är att det 

finns absolut inga rätt eller fel utan jag vill fånga personens 

erfarenheter och upplevelser, inget annat.  

 

Intervjun tar ca 1 timme och kommer innefatta frågor som exempelvis 

hur du upplevde flytten. Jag vill gärna att intervjun skall genomföras 

så fort som möjligt. Jag förstår att man inte gärna träffar någon man 

inte känner, men jag är mer än gärna villig att visa legitimation och vi 

kommer även skriva på ett papper där instruktioner över intervjun står. 

 

Hör gärna av dig till mig om du skulle kunna tänka dig att bli 

intervjuad. Med vänliga hälsningar! 

 

Klara Nordkvist Telefon: 073 77 99 147 
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Bilaga 3 

 

Introduktionsfrågor 

 

1. Berätta om din bakgrund. 

 

2. När flyttade du hit? 

 

Orsaker till flytt 

 

3. Berätta hur det kommer sig att du flyttade just hit. 

 

4. Berätta om dina förväntningar på det nya boendet. 

 

 

Omställning 

 

5. Det var en omställning att flytta va? Berätta! 

 

6. Beskriv hur du trivdes på servicehuset efter flytten. 

 

7. Beskriv hur du upplever att bo på servicehus. 

 


