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Introduktion 
I litteraturen talas det generellt om att ålderdomen skall vara en tid för vila och eftertanke 

frågan är dock: är det möjligt? Går det att ha en god upplevd fysisk och psykisk livskvalitet 

vid livets slut? Kan äldre ha en god livskvalitet när man är gammal och vid livets slut? 

Mazzarella (2005) talar om ”den goda beröringen” något som på många håll faller i glömska 

när personalstyrkor dras ner till följd av kommuners dåliga ekonomi. Resultatet av det blir i 

sin tur en äldrevård/omsorg utan närhet och kärlek, äldres livskvalitet blir något som 

bortprioriteras.  

 

För att kunna göra en rättvis livskvalitetsbedömning för en person är det många faktorer som 

skall tas tillvara, både individens bakgrund men även nuvarande situation. Både den fysiska 

och psykiska hälsostatusen spelar stor roll för en eventuell placering på ett speciellt boende. 

Tengland (2005) menar att det är av största vikt att särskilja livskvaliteten vilken är relaterad 

till välbefinnande och det mer hälsorelaterade välbefinnandet. Tengland (2005) får stöd för sin 

teori av bland andra Hellström, Andersson och Hallberg (2004) vilka anser att det formellt 

behövs skiljas mellan den fysiska och den mentala livskvaliteten. De menar att det behövs nya 

och mer utvecklade instrument för att kunna mäta livskvalitet. 

 

Jag har valt att beskriva ämnet livskvalitet i äldrevården genom att belysa ett antal olika 

faktorer som påverkar äldrevården. För det första är det något som lätt faller i skymundan då 

samhället ofta prioriterar andra saker istället som skola, barnomsorg och vårdbehovet i 

allmänhet. För det andra har en lång bakgrund inom äldrevården öppnat för ett intresse av hur 

äldre uppfattar sin livskvalitet. Många äldre får varken den uppmärksamhet eller personliga 

omsorg de behöver för att ha en hög upplevd livskvalitet. En anledning till det kan vara 

vårdpersonalens underbemanning och stress.   

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att ur äldres, samhällets och vårdpersonalens perspektiv 

beskriva synen på livskvalitet i äldrevården. 
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Bakgrund  
I Sverige finns idag ungefär 1 500 000 (ca 17 %) personer över 65 år (Statistiska 

Centralbyrån, SCB, 2006). De delas allmänt in i två grupper, ”de yngre äldre” och ”de äldre 

äldre”. Till den första gruppen ”yngre äldre” räknas de som är mellan 60 och 80 år och till ”de 

äldre äldre” räknas de över 80 år (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 2001). 

 
Danmark har en population på 5,3 miljoner invånare, av dem beräknades år 2001 15 % vara 

över 65 år. Till år 2015 beräknas det ha skett en knapp ökning till 19 %. En jämförelse mellan 

de nordiska länderna visar att äldre boende på ålderdomshem är mest omfattande i Norge och 

på Island. Anledningen till att det skett en ökning i Norge kan bland annat bero på mer 

utveckling i äldreomsorgen. I Finland har det till skillnad från de andra nordiska länderna 

visats en nedgång i omfattning av både boende på ålderdomshem samt 

hemtjänst/hemsjukvård. Danmark har dock den i särklass mest omfattande äldreomsorgen i 

norden, 1997 beräknades var tredje pensionär vara involverad på något sätt (Äldreuppdraget, 

2000). I USA tickar befolkningen iväg, den förväntade befolkningen i USA var 2003 ungefär 

400 miljoner invånare (Globalis, 2006). Av dem är den snabbaste växande åldersgruppen 

individer över 85 år, om 25 år kommer den gruppen representera över 8,5 miljoner personer 

(Bennet och Flaherty-Robb, 2003). Det globala perspektivet indikerar att av alla nyfödda 

kvinnor i Japan blir 93 % över 65 år gamla. Japan har den högsta medelåldern i världen där 

kvinnorna i genomsnitt blir 84,7 år gamla. Den förväntade livslängden för en nyfödd flicka i 

Sverige beräknas till 82,1 år och för en pojke 77,6 år (Zeed, 2002/2004).  

 

Statistiska centralbyrån talar om att det om 25 år kommer att finnas 600 000 fler 

ålderspensionärer än nu. Det innebär att närmare var tredje invånare är över 60 år. Av de 600 

000 beräknas ungefär 8 % hamna i ålderssektorn ”de äldre äldre” (Stiftelsen Stockholms läns 

Äldrecentrum, 2001). I Sverige har den verkliga medelåldern stigit från 71,6 till 76,8 för män 

och från 78,3 till 81,9 för kvinnor de senaste tjugo åren. En viktig aspekt på det är att en stor 

del beräknas bero på en minskad dödlighet framför allt bland de ”äldre äldre”. År 2015 

beräknas andelen äldre i det svenska samhället ha stigit från nuvarande 17 % till 21 % 

(Globalis, 2006).  

Livskvalitet  
Det som i filosofiska sammanhang definieras som ”det goda livet” brukar i stor utsträckning 

benämnas som livskvalitet i empirisk forskning. Det är ett ungt och tvärvetenskapligt 
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forskningsområde och begreppet började användas först på 1970-talet (Sarvimäki, 1995). 

Begreppet livskvalitet är ett komplext begrepp att definiera med ett antal olika komponenter. 

Den biologiska komponenten innebär rent konkret att en person innehar god hälsa. Den 

sociala komponenten innebär att ha vänner och ett socialt umgänge och den empiriska att 

inneha en god kontakt med verkligheten. Framför allt emotionell stabilitet och personliga 

relationer anser äldre personer vara viktigt för den upplevda livskvaliteten. Den kognitiva 

förmågan är också av stor vikt, att kunna hålla ett rikt, aktivt och socialt liv är viktigt för alla 

människor (Palm & Stalby, 1995). Hanestad (1993) ställer sig bakom teorin om att livskvalitet 

handlar om behovstillfredsställelse och livets mening. Det är en subjektiv upplevelse om 

välbefinnande och glädje.  

 

Lawton (1991) menar att det är ett flerdimensionellt begrepp med faktorer som skall särskiljas 

genom struktur och innehåll. För det första betraktas livskvalitet som flerdimensionellt, 

eftersom livet upplevs genom flera dimensioner torde även livskvaliteten göra det. För det 

andra är livskvalitet ett värderande begrepp, det kan uppfattas som bra och mindre bra. 

Kriterierna för livskvaliteten är enligt Lawton (1991) ”intrapersonligt-subjektiva” vilket 

innebär att individen själv har synpunkter på sin upplevda livskvalitet. Även samhället har 

vissa kriterier på vad livskvalitet är och hur kan det upplevas. Lawton (1991) menar vidare att 

det finns fyra huvudområden gällande innehållet i livskvalitetsbegreppet. Det första är en 

”objektivt bedömd beteendekompetens” det är till exempel hälsa och funktionsförmåga. För 

äldre kan det handla om bedömning av en fysisk förmåga av en biståndsbedömare. Det är 

också en ”subjektivt bedömd beteendekompetens”, hur den egna förmågan uppfattas av 

individen själv. Livskvalitet är också en ”objektiv miljö” och handlar om hur omvärlden och 

miljön runt individen uppfattar denne. Till sist behandlas det ”psykiska välbefinnandet" där 

tillfredsställelsen med livet tas upp. Mellan de olika komponenterna skall det finnas en form 

av löst kausalt samband vilket innebär att den objektiva miljön inverkar på 

beteendekompetenserna. Det psykiska välbefinnandet skall ses som kontentan av modellen 

(Lawton, 1991).  

 

Tengland (2005) menar att det är viktigt att skilja mellan det livskvalitetsrelaterade 

välbefinnandet och det mer hälsorelaterade välbefinnandet. Livskvalitet har utifrån 

välbefinnandet sitt ursprung i hur individen själv upplever sin hälsa. Det hälsorelaterade 

välbefinnandet är något som har sitt ursprung inom individen. Om individen mår bra både 

fysiskt och psykiskt ökar det välbefinnandet och resultatet blir en omedelbar tillfredställelse. 
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Det livskvalitetsrelaterade välbefinnandet har i sin tur istället ofta yttre orsaker, äter vi något 

gott (en yttre faktor), ger det oss en känsla av livskvalitet. Hälsovälbefinnandet ses som en del 

av livskvaliteten, mår vi bra ur hälsosynpunkt tenderar vi att känna en hög livskvalitet. Har vi 

dålig hälsa, känner ångest eller smärta, bidrar det istället till att dra ner känslan av livskvalitet 

(Tengland, 2005).  

Att mäta livskvalitet – kritik och möjligheter 
Av praktiska skäl är det relevant att finna bra instrument för att kunna mäta livskvalitet. Det 

kan hjälpa till att finna lösningar eller fördela resurser, till exempel för biståndsbedömare 

inom äldrevården (Brülde, 2003). Med tanke på att livskvalitet är en kvalitativ, och subjektivt 

upplevd, variabel försvåras arbetet avsevärt att finna ett sådant instrument. Det kan vara svårt 

att finna mätbara variabler för en individs upplevda livskvalitet vid en specifik tidpunkt. 

Surveyundersökningar är undersökningar med stora och väl definierade grupper vilka får 

besvara antingen enkäter och/eller intervjuer. De baseras på grupper som kan generaliseras till 

resultatet. Surveyundersökningar har visat sig relevanta i mätandet av subjektiva 

uppfattningar av ett fenomen till exempel livskvalitet. Det viktiga är då att på förhand 

definiera de specifika variablerna/grupperna som skall undersökas (Fitzpatrick & Albrecht, 

1994).  

 

Kajandi (2005) anser att begreppet livskvalitet beror på ett antal kriterier såsom välmående, 

välfärd och mental hälsa. Författaren menar dessutom att det behövs nya kriterier för att 

kunna utveckla mätningen av olika individers uppfattning av livskvalitet. Baker och Intagliata 

(1982) hade tidigt fem kriterier för att mäta livskvalitet. Det första handlar om möjligheten att 

bota individer, vilket inte alltid är genomförbart. Istället kan det vara att göra livet mer 

behagligt i den nuvarande situationen. Det andra kriteriet tar upp behandlingsprogram vilka 

kan vara komplexa och vars resultat kan vara svåra att tyda. För det tredje skall patienten ses 

som en kund och kunder tas alltid väl omhand, så även patienter. Det fjärde kriteriet handlar 

om det holistiska perspektivets inflytande och det femte om att livskvalitet skall vara i 

harmoni med god politik vilket innebär goda resurser. För att kunna mäta livskvaliteten 

behöver individerna placeras in i något av kriterierna.  
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Äldres hälsa och livskvalitet  

Politiskt perspektiv 
Under valrörelsen hösten 2006 lades äldreomsorgen fram som en av de viktigaste frågorna för 

politikerna. Kristdemokraterna har under lång tid velat besluta om en så kallad 

värdighetsgaranti. Värdighetsgarantin går ut på att de äldre själva skall få bestämma över 

omvårdnaden till exempel när de skall duscha. Finns möjligheten inte för de äldre att styra 

över omvårdnaden skall de kompenseras enligt standardiserade normer, ett så kallat 

kvalitetsregister (Sidenbladh, 2006). Var pengarna skall ta vägen kopplas till behov och den 

värdighetsgaranti som håller på att utarbetas. En sak som dock står klart är att det kommer att 

byggas nya äldreboenden (Baltscheffsky, 2006). Det är skillnad mellan kommuners sätt att 

hantera äldreomsorg. Anledningen till det är kommuner har olika strategier för att hantera 

äldreomsorg, hemtjänst, särskilda boenden och anhörigstöd (Blomberg m.fl. 1999 ref. ur. 

Arvidsson, 2004/2005).   

 

Kvarboendeprincipen är ett resultat av politiska handlingar och innebär generellt att en äldre 

person som har behov av vård och omsorg inte skall behöva flytta hemifrån till ett, ofta 

kommunalt, särskilt boende. Det skall finnas lösningar som möjliggör individens kvarboende i 

den egna bostaden (Arvidsson, 2004/2005). Kvarboende innebär också att individen kan få 

tillgång till en bostad, på den ordinarie bostadsmarknaden, som är funktionshinderanpassad 

alternativt en seniorbostad i samma område där individen har bott innan (Wånell, 2004). Det 

har många gånger påtalats att risken för demens ökar när äldre tvingas flytta, en invand miljö 

fungerar som ett stöd för minnet och identiteten (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 

2001). 

 

Avsnittet ”Ålderdomshem m.m.” är den del av Socialhjälpslagen (ShjL 1956:2) vilken 

behandlar kommuners skyldighet att tillhandahålla äldreboenden. I § 18 står följande att läsa 

Det åligger kommun att anordna och driva hem för åldringar och andra personer, vilka äro i 

behov av vård eller tillsyn som icke eljest tillgodoses (Jennbert, 2006, I). ”Särskilda 

boendeformer för äldre” är ett begrepp som fastställdes genom Socialtjänstlagen i samband 

med äldrereformen 1992. Ett särskilt boende skall erbjuda dygnet-runt tillsyn, medicinsk och 

personlig omvårdnad samt sjukvård. Plats på ett sådant boende erbjuds i allmänhet äldre som 

är mycket sjuka och i stort behov av personlig omvårdnad och medicinsk vård (Jennbert, 

2006, II).    
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Fysiskt perspektiv  
Det som i många fall tolkas som normalt åldrande kan i många fall vara en följd av diverse 

sjukdomar och därmed felaktigt uppfattas som norm. Något som är vedertaget är att kroppen 

åldras och motståndskraften minskar. Balans, syn och hörsel är tre viktiga kroppsliga 

funktioner som också försämras när människan blir äldre. Trettioåtta procent av alla personer 

i åldersgruppen 75-84 år uppger att de behöver hjälp med städning, matinköp och tvättning. 

De vanligaste och mest långvariga sjukdomarna bland äldre är sjukdomar i cirkulations- och 

rörelseorganen, ledbesvär och ont i benen (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 2001).    

 

Sjukdomsgruppen med hjärt- och kärlsjukdomar är den största anledningen till att äldre 

uppsöker primärvården, allt fler äldre vårdas för hjärtinfarkter och hjärtsvikt. Närmare en 

tredjedel i åldersgruppen 75-84 år använder någon form av hjärtläkemedel. Hjärtsjukdomar är 

den näst största dödsorsaken bland personer i åldern 65-79 år. Huvudorsaken till hjärt-

sjukdomarna är åderförfettning i hjärtats kranskärl vilket hindrar blodflödet. Förträngningarna 

kan i sin tur orsaka blodproppar och akut hjärtinfarkt. Precis som med många andra 

sjukdomar är riskfaktorerna tobaksrökning, högt blodtryck, fetma och diabetes (Stiftelsen 

Stockholms läns Äldrecentrum, 2001). 

 

Rent konkret så kommer var tredje svensk att drabbas av cancer och vart femte dödsfall är 

cancerrelaterat. Cancer är ett samlingsnamn för över 200 sjukdomar, bland kvinnor är 

bröstcancer den vanligaste och bland män prostatacancer. Bland cancersjukdomarna, precis 

som bland hjärtsjukdomar, är en av de största riskfaktorerna tobaksrökning. Med tanke på att 

cancer har en lång latenstid är det viktigt med förebyggande åtgärder så som regelbunden 

fysisk aktivitet, sluta röka och bättre kostvanor (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 

2001). Ytterligare en vanlig sjukdom bland den äldre befolkningen i Sverige är åldersdiabetes, 

Typ 2. Kända riskfaktorer för åldersdiabetes är bland annat fysisk inaktivitet, fetma och 

tobaksrökning. Drabbas en person av diabetes är det även en större risk för den att drabbas av 

skador på organ som ögonen och njurarna.  

 

Att drabbas av en fallskada är både en stor rädsla och risk bland äldre. Många är så rädda att 

falla att de bortprioriterar promenader och umgänge med andra. Det blir en form av påtvingad 

isolering. Bidragande orsaker till att äldre har en ökad risk att falla är framför allt en minskad 

fysisk rörlighet och mindre varierad kost. Den minskade rörligheten kan bero på ökad 
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medicinering, som kan framkalla yrsel, eller praktiska svårigheter att komma ut (Stiftelsen 

Stockholms läns Äldrecentrum, 2001).  

 

Psykiskt perspektiv  
Alzheimers är den vanligaste av demenssjukdomarna, 50 – 60 % av alla fall, och ökar i takt 

med stigande ålder. På andra plats kommer den så kallade vaskulära demensen, 20 25 % av 

alla fall, vilka kan orsakas av kärlsjukdomar och cerebrala infarkter. Cerebrala infarkter är 

hjärninfarkter i den främre delen av hjärnan. Den sista gruppen av demenssjukdomarna är 

orsakade av neurologiska sjukdomar som hjärntumör och Parkinson sjukdom (Stiftelsen 

Stockholms läns Äldrecentrum, 2001). Demenssjukdomar är i allmänhet långdragna processer 

vilka påverkar den sjuka framför allt, men även dess anhöriga. Sjukdomen räknas ofta som en 

anhörigsjukdom då de sjuka i mångt och mycket inte är medveten om hur de mår eller var de 

befinner sig. År 2000 beräknades 130 000 personer i Sverige över 65 år lida av en 

demenssjukdom. Det är en grupp som ständigt kommer att öka. I Sverige insjuknar årligen 

ungefär 20 000 personer i en demenssjukdom (Svenska Kommunförbundet och 

Landstingsförbundet, 2002). Prevalensen för demenssjukdom är mycket låg, 1.5%, i 

åldersgruppen 60-64 år men ökar sedan för varje åldersgrupp. I åldersgruppen 80-84 år har 24 

% en demenssjukdom (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 2001). Depression har visat 

sig kunnat påverka en diagnostisering av demens och är viktig att utesluta på ett tidigt stadium 

både för att behandling och medicinering skall bli rätt (Svenska Kommunförbundet och 

Landstingsförbundet, 2002). I dagsläget finns ett antal läkemedel som kan bromsa Alzheimers 

om det upptäcks på ett tidigt stadium (Atterstam, 2006).  

 

Psykisk ohälsa i form av ångest, depression och oro blir allt vanligare bland äldre. Kvinnor i 

åldersgruppen 65-74 år uppvisar sömnbesvär i dubbelt så stor utsträckning som männen i 

samma åldersgrupp. Skillnaden mellan män och kvinnor i åldersgruppen ”äldre äldre”, 75-84 

år, tenderar till att uppvisa samma mönster gällande ångest, oro och sömnbesvär 

(Socialdepartementet, 1999). 

 

Äldre personer med dåligt socialt nätverk och som lever ensamma har en ökad risk att drabbas 

av psykisk ohälsa. Andelen äldre med psykisk ohälsa växer stadigt, vid 75 års ålder beräknas 

15 % ha diagnostiserade psykiska sjukdomar. Tyvärr förblir den psykiska ohälsan bland äldre 
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ofta oupptäckt och därmed obehandlad. Det leder i sin tur till ett ökat behov av annan vård 

och omsorg än vad som egentligen är den ”rätta” (Socialdepartementet, 1999).  

 

Etiska ståndpunkter - Hälsa på lika villkor?  
”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem” 

(Bibeln, Matteus 7:12) 

 

Etik och moral är i folkhälsoarbete två grundläggande begrepp som både kan skapa konflikter 

i uppfattningen av begreppen till exempel mellan vårdtagare och vårdpersonal. Ordet etik 

härstammar från det grekiska éthos vilket betyder sedvänja eller oskriven lag. Det syftar till 

tankesätt och handlingsmönster, handlandet och behandlandet av andra människor. Moral 

kommer istället från latinet och betyder i stort sett samma sak som etik men tolkas ofta som 

människors handlande i praktiken, efter att ha överlagt de etiska principer som gäller i 

samhället (Pellmer & Wrammner, 2001).  

 

Den humanistiska människosynen är något som har varit vägledande i arbetet för de etiska 

ställningstagandena i Prioriteringsutredningen, SOU 1995:5 (Socialdepartementet, 1995). Den 

humanistiska människosynen innebär kortfattat ett förhållningssätt som bygger på alla 

människors lika värde. Individen skall ses som en aktivt handlande och social person som 

strävar efter att uppfylla sina önskemål och behov. Målet, vilket synsättet strävar efter, är att 

alla skall ha full delaktighet och jämlikhet i tillvaron (Socialdepartementet, 1999). Samvetet 

som bedömer våra handlingar bygger på de etiska kompetenserna vi besitter (Bengtsson, 

2005).  

 

En av de allra viktigaste aspekterna i det etiska resonemanget är att det trots sjukdomar och 

funktionshinder skall finnas en jämlikhet i människors uppfattning av sin livskvalitet. Äldre 

personers uppfattning av livskvalitet och välbefinnande är starkt sammankopplat med deras 

hälsosituation (Socialdepartementet, 1999). God hälsa torde med andra ord ge en bättre/högre 

uppfattad livskvalitet.  

 

Ett etiskt dilemma, som de flesta personer vilka arbetar i vården dagligen brottas med, är att få 

mer kvalitetstid tillsammans med de äldre. Den personliga omvårdnaden prioriteras före den 

mer kvalitativt betingade omvårdnaden, till exempel att läsa tidningen tillsammans. Många 
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gånger är det tyvärr så att vårdpersonalen tvingas avvisa de äldres behov av tid och närhet på 

grund av tidsbrist (Bengtsson, 2005). Närhet är också omvårdnad, något som även Mazzarella 

(2005) talar om.   
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Metod 

Datainsamling och urval 
Datainsamlingen till litteraturstudien gjordes i olika databaser. Sökorden som valdes har 

relation till syftet och anses som relevanta.   

 

Databas Sökord Träffar Antal valda 

artiklar 

Academic search 

Elite 

Quality of life and older people and 

Sweden 

40 2 

 Quality of life and older people and work 

satisfaction 

1 1 

Pub Med Quality of life and Older People 4317  

 Quality of life and Older People and 

Sweden 

63 1 

 Different meanings of quality of life 30 1 

 Elderly people and definition and quality 

of life 

233 1 

 Quality of life and older people and 

nursing homes  

129 1 

 Social support and cognitive function and 

elderly 

143 

 

1 

 Risk factors for falling and quality of life 

and older adults 

16 1 

CINAHL Quality of life and Older People 315 1 

 

 

Inklusionskriterier i sökningen 
Artikelsökningen utgick från litteraturstudiens syfte, att beskriva synen på livskvalitet i 

äldrevården. De kriterier som eftersöktes i de vetenskapliga artiklarna var att de skulle svara 

mot begreppet livksvalitet. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och publicerade i 
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vetenskapliga tidskrifter under de senaste fem åren. De artiklar som användes var både 

nationellt och internationellt granskade och publicerade. 

 

Exklusionskriterier i sökningen  
De artiklar som användes var antingen skrivna och publicerade på engelska eller svenska, 

med andra ord exkluderades artiklar skrivna på andra språk. Artiklar äldre än fem år 

exkluderades också.  

 

Databearbetning 
Under arbetet lästes och bearbetades ett antal artiklar varav de tio som bäst svarade mot 

litteraturstudiens syfte valdes ut för att utgöra en bra grund för resultatet. Artiklarna 

granskades och analyserades för att resultatet skulle kunna kategoriseras. Kategorierna 

skapade därefter en grund för studiens resultat.   

 

En resultatmatris skapades för att ge en god överblick av de vetenskapliga artiklarnas syfte, 

metod och resultat/slutsats (se bilaga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

Resultat  
Vid artikelanalysen skapads två kategorier: känsla av välbefinnande och känsla av behov.   

 
Känsla av välbefinnande 

Socialt stöd 
Syftet med Berglund och Ericssons studie (2003) var att belysa skillnader och likheter mellan 

de faktorer som påverkar livskvalitet. Deltagarna var äldre hemmaboende personer och 

vårdpersonal. Den deltagande vårdpersonalen fick besvara samma enkät som de äldre, 

skillnaden var att de gjorde den helt anonymt. De äldre besvarade frågeformuläret som en 

intervjusituation där frågorna hade öppna svarsalternativ. En del av frågorna i enkäten 

besvarades enbart med ja eller nej, till exempel ”känner du dig frisk?”, ”har du vänner att tala 

med?” och är du tillfredsställd med ditt sociala kontaktnät?”. Frågan om livskvalitet var en 

helt öppen fråga, ”Vad innebär livskvalitet för dig?”. Studiens fokus var att belysa 

skillnaderna mellan gruppernas uppfattning. Genom skillnader i deltagargruppernas svar 

skapades ett antal kategorier och huvudteman. De äldres huvudtema var ”välmående” och 

vårdpersonalens ”kärlek och omvårdnad”. Kategorierna ”känslor” och ”hälsa” hamnade högst 

upp för de äldre. Medan tyngdpunkten hos vårdpersonalens låg på ”behandlingen av de äldre” 

och ”känslor”, ”hälsa” kom längre ner på listan. Vårdpersonalen trodde att tyngdpunkten för 

de äldres livskvalitet handlade om att bli sedda. I själva verket var deras upplevelse av 

positiva känslor och hälsostatus det viktigaste för dem. Att ha ett fungerande socialt nätverk är 

också är också av stor vikt enligt de äldre. Ett mindre fungerande socialt nätverk kan till och 

med öka risken för demens. Det är enligt Berglund och Ericsson (2003) av stor vikt att förstå 

vad de äldre har för behov för att kunna ge en så kvalitetsfylld vård, för varje individ, som 

möjligt.  

 

Även Yeh och Lius studie (2003) visade hur viktigt det är med socialt stöd och kognitiv 

stimulering av äldre för att förebygga och undvika ensamhet och demens. I studien deltog 

4993 individer. De intervjuades med syftet att undersöka sambandet mellan socialt stöd och 

kognitiv förmåga bland äldre på kommunala äldreboenden. Variablerna i studien mätte 

kognitiv status, socialt stöd, socio-demografi (ålder, kön, religion, yrke, utbildning), 

funktionsstatus (beroende av hjälp/inte beroende av hjälp) och rapporterad hälsostatus (t.ex. 

hjärtsjukdomar, diabetes, stroke, dålig hörsel/syn). Resultatet av studien visade att gifta 

personer och de individer med stort socialt stöd var de som upplevde mest livskvalitet.        



 13

Vårdkvalitet 
Syftet med Redfern, Hannan, Norman och Martins (2002) studie var att undersöka huruvida 

det fanns något samband mellan vårdpersonalens arbetstillfredsställelse, stress och kvaliteten 

på vården och moralen på ett äldreboende. Deltagarantalet bland vårdpersonalen på 

äldreboendet var 44 och 22 bland vårdtagarna. För att skapa förståelse för vårdpersonalens 

arbetsklimat arbetade en av artikelförfattarna som volontär på det specifika äldreboendet. 

Vårdpersonalen besvarade en enkät om deras arbetsklimat (bland annat arbetstillfredsställelse, 

stress och konflikthantering). Vårdtagarna intervjuades om hur de upplevde sin hälsa, moralen 

bland personalen, mental kapacitet och sitt beroende av vård. Det personalen upplevde som 

mest stressande var när alla i personalstyrkan inte arbetade lika mycket, att arbeta nära döden 

samt obehaget att se hur de äldre har ont och lider. Det fanns en skillnad mellan grupperna i 

uppfattningen av hur vänligt inställd personalen var, samt att personalen ansåg sig vara 

trevliga. Det stämde inte med de äldres uppfattning. Slutsatsen var att det gick att avläsa 

vårdkvaliteten genom personalens trivsel på arbetsplatsen.    

 

Fysiskt  
Ozcan, Donat, Gelecek, Ozdirenc och Karadibak (2005) tog upp rädslan och riskerna med att 

falla/ramla och dess samband med upplevd livskvalitet hos äldre. Riskerna att falla var många 

och sviktande balans är ett problem för äldre. Fysisk rörlighet, flexibilitet och muskelstyrka är 

faktorer som spelar in utöver själva rädslan. Större fysisk rörlighet och muskelstyrka ger 

mindre risk för att falla och högre upplevd livskvalitet. Anledningen till intresset att se 

samband mellan riskfaktorer för fall och livskvalitet bland äldre är att många externa faktorer 

är inblandade såsom rehabiliteringsprogram och övriga kostnader för samhället. Sammanlagt 

deltog 116 personer över 65 år i studien. De fick besvara ett frågeformulär, konstruerat efter 

ett standardiserat instrument, vilket behandlade begreppet livskvalitet. De övriga faktorerna 

balans, funktionell rörlighet, kroppens djupsinne, muskelstyrka och flexibilitet mättes på egna 

skalor med egna instrument. Rädslan för att falla mättes genom att deltagarna fick notera sin 

rädsla på en skala ett till tio (1=lite rädd, 10=mycket rädd). Resultaten visade resultaten att 

balans, funktionell mobilitet, muskelstyrka och rädsla för att falla korrelerade med den 

generella hälsouppfattningen. Studien visade också att det inte fanns ett positivt samband 

mellan ålder och upplevd livskvalitet.     
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Borglin, Jakobsson, Edberg och Hallberg (2005) konstaterade genom sin studie att känslan av 

livskvalitet kopplades samman med god hälsa, gott socialt stöd, aktiviteter varje dag och en 

känsla av sammanhang. I studien deltog tre grupper, en med hög upplevd livskvalitet, en med 

medelhög och den sista med låg upplevd livskvalitet. Det sammanlagda deltagarantalet var 

385 personer. I enkäten togs bland annat upp om deltagarna hade någon de kunde lita på, hur 

ofta de kände sig ensamma och hur ofta de kände sig rädda. Hälsoaspekten belystes med 

frågor om de under den senaste tiden drabbats av någon åkomma/sjukdom. Resultaten visade 

att de i gruppen med hög känsla av livskvalitet ofta var engagerade i olika aktiviteter. En låg 

andel av deltagarna i gruppen rapporterades ha dålig hörsel. I gruppen med medelhög 

livskvalitet visade det sig att gruppen relativt ofta deltog i allmänna/organiserade aktiviteter. I 

gruppen med låg känsla av livskvalitet utmärktes faktorer som dåligt socialt stöd och låg 

känsla av sammanhang i tillvaron. De hade också i större grad sämre hälsa, dålig hörsel och 

minnesproblem. I gruppen med hög livskvalitet visade resultaten att de många fler av fallen 

också bodde ihop med någon de var även i större grad ute i naturen mer än de andra.  

 

Psykiskt 
Borowiak och Kostka (2003) tog upp de kognitiva faktorerna i förhållande till livskvalitet. 

Studien genomfördes på 152 individer vilka var hemmaboende och 160 personer som bodde i 

kommunala äldreboenden, där alla deltagare var över 65 år gamla. Resultaten visade att 

depression var den faktor som spelade mest in både på de hemmaboende och de som bodde i 

äldreboenden, i förhållande till individernas upplevda livskvalitet. Mer än hälften av 

deltagarna ansågs ha måttlig till svår depression vilket enligt Borowiak och Kostka (2003) bör 

tas hänsyn till i vårdplanering av äldre. Generellt varierade upplevelsen av livskvalitet mycket 

beroende på social-, ekonomisk-, och hälsostatus. Regelbundet deltagande i fysisk aktivitet är 

viktigt och kan troligen hjälpa till att öka livskvaliteten bland deltagarna, framför allt bland de 

äldre som fortfarande bor hemma. Den kan öka både den fysiskt och psykiskt upplevda 

livskvaliteten. 

 

Känsla av behov 

Vårdbehov  
Syftet med Hellström, Andersson och Hallbergs (2004) studie var att undersöka om äldre 

vårdtagare upplevde sin livskvalitet annorlunda beroende på vem som gav hjälp/vård samt om 
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de bodde hemma eller på institution. Studien visade att de äldre kände en rädsla för att bli en 

börda för samhället genom ett ökat vårdbehov. De ville inte bli beroende av den offentliga 

sektorn. Genom att äldre individer mister sin förmåga att klara sig själva blir de beroende av 

andras vårdinsatser rörande exempelvis hjälp med att handla och tvätta till all ADL (Activities 

of Daily Living/All Daglig Omvårdnad). Enligt Hellström, Andersson och Hallberg (2004) 

var hjälp med all ADL synonymt med låg livskvalitet. Studien visade ytterligare skillnader i 

antal rapporterade sjukdomar och skador bland dem som mottog hjälpen på äldreboenden. Det 

fanns inga skillnader i gruppernas (hemmaboende eller vårdboende) upplevda livskvalitet 

beroende på vem som gav dem hjälp, grannar, familj, vänner eller vårdpersonal. De som hade 

informell vårdhjälp var ofta de som tillhörde gruppen yngre äldre och var gifta. De som bodde 

på vårdboenden hade ofta mer hjälp med ADL än de som bodde och fick hjälp hemma. 

Slutligen ansåg Hellström, Andersson och Hallberg (2004) att hälsostatus och livskvalitet 

måste särskiljas från varandra för att få fram ett bra instrument för att mäta livskvalitet. 

 

En tidigare studie av Hellström och Hallberg (2001) illustrerade vilken livskvalitet de äldre 

hemmaboende hade, vilken hjälp som behövdes samt vilka som gav dem hjälpen. Studien 

visade att det i Sverige är vanligt med informella vårdgivare som familj (till exempel vuxna 

barn) och vänner. Den vanligaste åtgärden som de äldre behövde hjälp med var med tvätt och 

att göra inköp. Den visade också att hälsan är den viktigaste aspekten att beakta vid en 

biståndsbedömning för att få kommunal hemtjänst. Resultatet visade också att ju äldre och 

mer sjuka individerna blev desto mer beroende blev de av olika former av hjälp. Upplevelsen 

av att klara sig på egen hand minskade drastiskt. Även den uppfattade livskvaliteten minskade 

ju mindre de äldre klarade av att göra på egen hand, inkluderat allt från att klä på sig själv, 

duscha, laga mat till att göra bank- och inköpsärenden. I stort sett behövde män mer hjälp än 

kvinnor. Den formella vårdkedjan nådde endast knappt hälften av deltagarna i 

undersökningen, något som ansågs som lågt. De som fick den formella vården var inte alltid 

de som behövde den mest.   

 

Självständighet  
Studien av Xavier, Ferraz, Marc, Escosteguy och Moriguchi (2003) visade att den upplevda 

livskvaliteten till stor del berodde på individens hälsostatus och sociala situation, ju bättre 

hälsa desto högre upplevd livskvalitet. Av 219 tillfrågade valde 67 individer över 80 år att 

deltaga i studien. Enkätstudien som genomfördes täckte fyra områden. Områdena omfattade 
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frågor om livskvalitet, en mindre läkarundersökning för att undersöka de äldres hälsostatus, 

frågor om deras religion och slutligen frågor rörande deras ekonomiska och sociala status. 

Resultatet av studien visade att faktorer som individen själv kan påverka, den inre 

livskvaliteten, och de externa faktorerna också spelade in. Fysiska begränsningar och sjukdom 

upptar stor del av den interna upplevelsen av livskvalitet. Likaså upplevelsen av att förlora sin 

självständighet och att vara beroende av andras vård och tillgivenhet kan påverka 

livskvaliteten negativt. De individer som i studien upplevde en positiv livskvalitet svarade att 

just de faktorerna var de viktigaste medan de individer som upplevde en lägre livskvalitet 

angav sviktande hälsa som största bekymret. En dålig ålderdom var synonymt med en dålig 

hälsa.  

 

Ensamhet  
Ekwall, Sivberg och Hallbergs (2005) studie tog upp ensamheten bland äldre (75 år och äldre) 

i förhållande till uppfattad livskvalitet. Deltagarna bodde antingen på kommunala 

äldreboenden eller i hemmiljön. De besvarade en enkät som bland annat tog upp sociala 

förhållanden, ekonomi och hälsostatus. Det har tidigare visats att ensamhet bland äldre har 

berott på fysisk och psykisk ohälsa. Resultaten visade att hemmaboende kvinnor i större 

utsträckning uppgav att de kände sig ensamma. Ensamhet tillsammans med litet eller icke-

existerande socialt nätverk korrelerade med låg upplevd livskvalitet. Känslan av att hjälpa 

någon annan med vardagssysslor ökade känslan av att vara behövd och därigenom den 

upplevda livskvaliteten. Tilläggas bör att vårdtagare i större utsträckning svarade att de hade 

bättre upplevd livskvalitet än de som inte hade någon hjälp/vård. Dock gick det inte att se 

något samband mellan upplevd ensamhet och stort/litet vårdbehov. Resultatet visade ett 

samband mellan lågt socialt stöd, låg livskvalitet och ensamhet. Studien visade vikten av att 

tidigt identifiera äldres vårdbehov för att de skall kunna vänja sig vid tanken att inte klara sig 

själva.     
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva synen på livskvaliteten i äldrevården. Som 

vårdpersonal finns ibland en frustration över att äldre och deras hälsa inte får utrymme varken 

i den massmediala debatten eller i samhällets intresse. Anledningen till att en litteraturstudie 

valdes var att den ansågs tillämpbar för att svara på frågeställningarna.    

 

Tyngdpunkten i en litteraturstudie av den här karaktären är att på ett överskådligt sätt uppvisa 

vetenskapliga studier, information och kritik. Runt ämnet livskvalitet finns mycket 

information men ämnets avgränsning till äldre och deras livskvalitet gjorde utbudet något 

mindre. Till slut valdes tio vetenskapliga artiklar ut för att granskas och svara till de på 

förhand satta frågeställningarna. Det lades stor vikt vid granskningen av de vetenskapliga 

artiklarna. Ett flertal av de vetenskapliga artiklarna var godkända av olika forskningsetiska 

kommittéer. En forskningsetisk kommitté har i uppgift att granska huruvida ett 

forskningsprojekt följer de etiska krav och principer som forskningen skall följa.       

 

Litteraturstudien hade som syfte att belysa livskvaliteten i äldrevården, där mycket av 

forskningen på området visade sig vara svensk forskning. Det var inte ett medvetet val att ha 

ett svenskt perspektiv. Det globala perspektivet tillgodosågs då hälften av artiklarna var 

internationella.  

 

En litteraturstudie har som uppgift att kritiskt granska, fördjupa och fastställa den existerande 

kunskapen inom forskningsområdet (Denscombe, 2000). Litteraturstudien belyser brister och 

luckor i nuvarande forskning och kan på så sätt ge indikationer på ytterligare 

problemformuleringar. Avsikten med en litteraturstudie är att ge en komprimerad bild av 

forskningsområdet utan att förlora innehåll. Den ger också information om tidigare 

forskningsmetoder och resultat (Backman, 1998). 

 

 

 

 

 

 



 18

Resultatdiskussion  
Det finns både fördelar och nackdelar med att befolkningen ökar i Sverige. En konsekvens av 

befolkningsökningen är en form av negativt kretslopp. Då den svenska befolkningen ökar så 

ökar inte bara andelen nyfödda utan även andelen äldre. En ökning av den äldre befolkningen 

gör att det behövs fler äldreboenden, något som det finns politiska beslut på att det skall 

byggas. När det byggts fler äldreboenden behövs mer personal i den offentliga sektorns 

inriktning mot äldrevård. Tyvärr är det inte attraktivt att arbeta i äldrevården, både på grund 

av de låga lönerna men också på grund av att det inte är ett statusyrke att vara undersköterska 

eller vårdbiträde. Det i sin tur ger en personalmässig underbemanning och ökad vårdtyngd för 

de som redan arbetar i äldrevården. Redfern et al., (2002) belyser i sin studie vårdpersonalens 

syn på arbetstillfredsställelse och stress. Har de två faktorerna en inverkan på moralen och 

kvaliteten på den vård personalen ger? Resultaten visade inte helt oväntat att en irriterande 

faktor bland personalen var att behöva dra ett tyngre lass än nödvändigt, på grund av alla i 

personalstyrkan inte arbetade lika mycket. Det är av stor vikt att personalen på en 

vårdavdelning trivs ihop och att arbetstillfredsställelsen är hög. Är det låg 

arbetstillfredsställelse och en hög stressfaktor finns risken att kvaliteten på vården av de äldre 

minskar.  

 

Genom att göra specifika vårdtyngdsmätingar kan det gå att se ett resultat på hur tungt arbetet 

är för personalen. En vårdtyngdsmätning görs då av vårdpersonalen och har som syfte att ge 

en värdering av hur tungt, fysiskt och psykiskt, arbetet är. Vårdtyngdsmätningen görs med en 

skala från 1-5 (1=inte tungt 5=mycket tungt). I vårdtyngdsmätningen ingår både fysiskt och 

psykiskt tunga faktorer. Exempel på fysiskt tungt arbete i vården kan vara tunga lyft, när det 

på arbetsplatsen inte finns liftar till tunga och orörliga individer. Psykiskt tunga faktorer kan 

vara att arbeta med dementa och psykiskt sjuka individer. Resultatet av en vårdtyngdsmätning 

kan ge inblick i om det behövs mer personal till vårdavdelningarna och huruvida personalen 

har ett fysiskt eller psykiskt ansträngande arbetsplats. Det är viktigt med rutiner och 

kontinuitet i äldrevården. Ett dåligt arbetsklimat speglar lätt av sig på omvårdnaden. Trivs 

personalen med arbetet och med varandra ökar chanserna till en högre grad av upplevd 

livskvalitet för de äldre. Hellström et al., (2004) kom i sin studie fram till att det bästa sättet 

att mäta livskvalitet är genom att särskilja hälsostatus och upplevd livskvalitet. Kvalitativa 

vårdtyngdsmätningar kan ge ett mätinstrument som indikerar både de äldres hälsostatus och 

livskvalitet. En aktiv vårdplanering där de äldres åsikter om hur de vill att vården skall se ut 

och hur viktig den är styrks genom resultaten i studien av Berglund et al., (2002) som 
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diskuterar var tyngdpunkten i omvårdnaden ska ligga. Den deltagande vårdpersonalen i 

studien valde behandlingen av de äldre som viktigast. De äldres hälsa och sjukdomar ansåg de 

inte kunna styra över på samma sätt som omvårdnaden. De äldre i sin tur ansåg det vara 

viktigare att de fick en mer kvalitativt betingad vård. Kvalitativ vård är av stor vikt för äldre, 

det kan handla om att så enkla saker som att titta på TV eller läsa tidningen tillsammans. 

Mazzarella (2005) belyser den goda formen av beröring, det kan exempelvis vara lite massage 

eller att hålla någon i handen. Det är viktigt att omvårdnaden inte tappar närheten.   

 

Att bli gammal och i många fall sjuk innebär för många att de inte längre klarar sig själva, de 

når därmed ett ökat vårdbehov. Studien av Hellström et al., (2004) har visat att äldre i många 

fall känner att deras livskvalitet minskar ju mer hjälp med ADL de behöver. ”Hjälp till 

självhjälp” är ett känt begrepp inom sjukvård och äldrevård. Begreppet innebär att 

vårdpersonalen hjälper de som är i behov av hjälp, dock gör de inte allt utan individerna 

sporras att göra så mycket de själva klarar av. Genom att vårdpersonalen använder sig av 

begreppet och dess innebörd kan sjuka individers upplevda förmåga att klara sig själv ökas. 

Trots att begreppet är känt inom sjukvård och äldrevård, och det också används i praktiken, är 

det ändå många som inte klarar sig själva. Det har visats att många äldre hemmaboende får 

hjälp med inköp och tvätt av informella vårdgivare såsom vuxna barn, vänner och grannar. 

Det anhöriga inte kan (eller vill) hjälpa till med är ofta den personliga omvårdnaden. Det visar 

än en gång att det sociala stödet är viktigt för äldre. Många äldre kan uppfatta det som 

kränkande att någon annan än de själva skulle hjälpa till med den personliga hygienen samt att 

duscha. En formell vårdgivare, vårdpersonal, har som yrke att hjälpa till men är individen ny i 

vårdkedjan kanske inte den förståelsen finns. För att skapa livskvalitet för de individerna är 

det av stor vikt att skapa förståelse för att inte den personliga integriteten skall hävas. Xavier 

et al., (2003) styrker teorierna om att äldres livskvalitet minskar ju mer hjälp de behöver. Att 

bli beroende av andras hjälp och känslan av att bli en börda för anhöriga och samhället 

påverkar livskvaliteten negativt. 

 

Ozcan et al., (2005) tar i sin studie upp äldres rädsla för att falla. Problem med balansen till 

följd av fysisk svaghet ansågs vara den största risken till att falla. Äldre är ofta rädda för att 

ramla, den rädslan kan lätt göra att de inte går ut på egen hand. Socialt stöd är bevisligen en 

faktor vilken påverkar äldres livskvalitet. Riktningen, positiv eller negativ, är beroende av om 

de har socialt stöd eller inte, vilket inte en självklarhet för alla. Många är ensamma sen många 

år tillbaka, kanske är de änka/änkling med vuxna barn boende på annan ort. Det kan också 
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vara så att deras vänner avlidit och att de är de sista i bekantskapskretsen som fortfarande är i 

livet. I sådana fall är det viktigt att det sociala skyddsnätet fångar upp de individerna. För alla 

”vanliga/friska/unga” individer är jul- och olika former av högtidsfirande självklart. Finns det 

ingen att fira högtiderna med blir ensamheten än mer påtaglig. Livskvaliteten för äldre 

påverkas mycket av det sociala engagemanget från omgivningen, vetskapen om att någon bryr 

sig är för många äldre viktig. Känner sig en person behövd kanske känslan av att vara en 

börda inte uppkommer. Yeh et al., (2003) bevisades att personer med sin make/maka i livet 

och de med högt socialt stöd hade en hög upplevd livskvalitet.  

 

Äldres hälsa, både den fysiska och psykiska, har diskuterats som faktorer vilka påverkar 

äldres livskvalitet. Den egentligt upplevda livskvaliteten tros ändå vara en subjektivt upplevd 

faktor med omgivande påverkansfaktorer som hälsotillstånd. Studien av Hellström et al., 

(2004) tar upp det faktum att det på äldreboenden rapporteras många avvikelser. En av de 

vanligaste avvikelserna är att någon har fallit och därigenom skadat sig. På äldreboenden är 

det vårdpersonalens plikt att ange en avvikelse, görs inte det kan det leda till konsekvenser 

såsom Lex Sarah anmälningar. Lex Sarah är en lag vilken innebär att all vårdpersonal enligt 

lag är skyldiga att anmäla brister och övergrepp i vårdkedjan och omsorgen 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2006). Studien av Borowiak och Kostka (2003) styrker att psykisk 

ohälsa påverkar äldres upplevda livskvalitet. Generellt är det de sociala och ekonomiska 

faktorerna som påverkar hälsotillståndet. De sociala och ekonomiska faktorerna påverkar den 

mentala hälsan. Bitterhet kan sägas vara lyckans motsvarighet. Många äldre som inte har fått 

leva det liv de velat är idag bittra på grund av ångest över ogjorda saker. Förr var det vanligt 

att familjen satte stop för giftermål då den tilltänkta till exempel inte ansågs ha rätt 

socialklass. I många fall kan psykisk ohälsa uppkomma på grund av ett oupplevt liv. 

 

Kärlek, närhet, ömhet och omtanke är fyra viktiga faktorer i arbetet med äldre. Ett stressigt 

och vårdtyngdsmässigt tungt arbetsklimat gör i många fall att de faktorerna faller i glömska 

till fördel för den mer personliga omvårdnaden, ADL. Studien av Hellström och Hallberg 

(2001) visade att hemmaboende ensamma män är de som mest behöver hjälp med omvårdnad. 

Den hjälp de i störst utsträckning behöver är matlagning, inköp och tvätt. En anledning till det 

kan vara att de män som är i 80-års åldern nu, var unga när det var som mest vanligt med 

hemmafruar, de behövde med andra ord aldrig lära sig laga mat och tvätta.  
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Ekwall et al., (2005) tar i sin studie upp fenomenet ensamhet i förhållande till livskvalitet 

bland äldre. För många äldre är höjdpunkten på dagen när hemtjänsten kommer på besök. Det 

är enda gången på hela dagen de har social kontakt och någon att prata med. Det har också 

visat sig att ensamhet ändå kan uppkomma trots goda möjligheter till umgänge. Många äldre 

som bor på äldreboenden har ofta en känsla av ensamhet trots att det alltid är människor runt 

dem. Ensamheten kan finnas på många plan, till exempel kan demenssjukdomar påverka det 

uppfattade sociala stödet. En individ med demens är innesluten i sig själv vilket gör att de inte 

uppfattar vad som sker runt omkring dem. Även fysiska begränsningar som exempelvis 

nedsatt hörsel kan göra individer inneslutna och oförmögna att ta till sig det sociala stödet och 

aktiviteter på äldreboenden. Resultatet i studien av Ekwall et al., (2005) visade ett samband 

mellan låg upplevd livskvalitet och litet socialt stöd och upplevelsen av ensamhet, vilket 

styrker diskussionen ovan. Likaså styrker Borglin et al., (2005) att lågt upplevd livskvalitet 

och att dålig hörsel är påverkansfaktorer. Personer med högt upplevd livskvalitet är ofta 

engagerade i olika sociala och organiserade aktiviteter, de har också en mer fysiskt god form. 

Personer med god fysisk form är också oftare ute i naturen. Oavsett ålder är en god fysik en 

viktig faktor för den upplevda livskvaliteten. När vänner och släktingar avlider kan den 

självupplevda känslan av att vara behövd och ha någon att umgås med minska. Därigenom 

kan även chanserna till ett aktivt liv ute i naturen dras ner.  
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Konklusion  
Äldres hälsa och omgivande sociala stöd spelade stor roll för den upplevda livskvaliteten hos 

äldre. God hälsa och ett brett socialt nätverk bäddade för en god livskvalitet. Motsatsen 

bäddade för en sämre upplevd livskvalitet. Känslan av att vara behövd i sociala situationer 

och att ha anhöriga och vänner i sin närhet ökade också känslan av den upplevda 

livskvaliteten. Känslan av att klara sig själv verkade också för att öka den upplevda 

livskvaliteten för äldre. 

 

För att skapa ett bra instrument för att mäta livskvalitet ansågs det att livskvalitet och upplevd 

hälsostatus var två faktorer som måste särskiljas. Olika former av vårdtyngdsmätningar är 

exempel på instrument som användes för att få ett resultat på hur tungt arbetet är för 

vårdpersonalen. Resultatet av vårdtyngdsmätningar visade vårdpersonalens arbetssituation 

och hur lite kvalitetstid de äldre får. Viktigt var att äldre måste gavs tid att vänja sig både med 

känslan och upplevelsen av att inte längre klara sig helt på egen hand. Vårdpersonal måste 

visa hänsyn och inte kränka individernas personliga integritet.  
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Implikation  
I arbetet med litteraturstudien framkom tydligt två alternativ för att utveckla förståelsen för 

livskvalitetens betydelse för äldre. Båda förslagen inbegriper ett kvalitativt angreppssätt med 

intervjuer. Att intervjua ett antal äldre om hur de upplever livskvalitetens betydelse kan vara 

en intressant fortsättning av den här studien. Tänkvärda frågeställningar som tar faktorer hur 

de upplever sin livskvalitet just nu, hur den kan ökas, och vad som kan tänkas hända för att 

den skall minskas.  

 

Det andra sättet att undersöka livskvalitet kan vara ur ett livsloppsperspektiv. Ett antal 

personer i ett 20-års intervall (20, 40, 60, 80 år) kommer då att intervjuas om hur de upplever 

sin livskvalitet. Genom att undersöka livskvalitet i ett livsloppsperspektiv ges en intressant 

vinkling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


