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Abstract:  Growing old should be the golden years of your life, being able to do 

whatever you want to do. Instead these years are often combined with 

both physical and psychological illness. Neither the body or mind are 

what they once were. It has been shown through empirical studies that 

many elderly people don’t have any social support at all. The results 

show loneliness and a lower experience of quality of life. Many elderly 

people live in community care homes, which give the opportunity of 

supervision and care, day and night, even though the feeling of loneliness 

might still be present. The aim with the study was to describe elderly 

people’s quality of life through the care systems perspective. The method 

used was a literary study with scientific articles as the foundation. The 

articles were located through various different data bases. The result of 

the study is presented through three main categories which show that 

social support and good physical and psychological health increase the 

perception of good quality of life. It is important to develop the 

understanding of quality of life amongst the elderly through research.     
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Sammanfattning:   Att bli gammal bör ses som livets gyllene år med friheten att kunna leva 

livet på ett enklare sätt. Istället kantas ofta ålderdomen av både fysiska 

och psykiska krämpor, varken minnet eller kroppen är som det en gång 

varit. Det har visat sig genom vetenskapliga studier att många äldre inte 

har ett gott socialt stöd. Resultatet av det har blivit ensamhet och en lågt 

upplevd livskvalitet. Många äldre bor på äldreboenden där det oftast 

finns möjlighet till både tillsyn och sällskap dygnet runt. Trots det kan 

känslan av ensamhet ändå finnas. Syftet med studien var att beskriva 

synen på livskvalitet i äldrevården. Metoden som användes för studien 

var en litteraturstudie som byggde på analys av tio vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna återfanns genom ett antal vetenskapliga databaser. Resultatet 

av litteraturstudien visade att socialt stöd och en god fysisk och psykisk 

hälsa ökar känslan av upplevd livskvalitet. Genom att utveckla 

uppfattningen av livskvalitet genom fortsatt forskning kan en ökad 

förståelse för äldres livskvalitet skapas.  
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