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2002/Sweden Berglund, A-L. och 

Ericsson, K. 
Different meanings of 
quality of life: a 
comparison between 
what elderly persons 
and geriatric staff 
belive is of 
importance. 

Syftet med studien 
var att ta reda på en 
mer komplett 
förståelse för vad 
QoL var för både 
äldre och 
vårdpersonalen.   

Metodtriangulering 
mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Både äldre (n=207) 
och vårdpersonal 
(n=48) besvarade en 
öppen frågeställning 
vad de ansåg om 
livskvalitet. De äldre 
besvarade ytterligare 
frågor rörande hälsa. 

Grupperna skilde sig 
åt i uppfattning av 
QoL. Personalen 
ansåg god QoL 
inbegrep bl. a. bra 
socialt nätverk och 
hälsa. De äldre ansåg 
att uppskattning och 
att ha ett bra liv vara 
viktigt.  
 
 

2006/Sweden 
 
 
 
 
 

Borglin, G. et al., Older people in 
Sweden with various 
degrees of present 
quality of life: their 
health, social support, 
everyday activities 
and sense of 
coherence.  

Syftet med studien 
var att undersöka 
utmärkande drag för 
QoL bland 
individerna i urvalet, 
beroende på faktorer 
som hälsa, social 
support, dagliga 
aktiviteter och känsla 
av sammanhållning. 

Kvantitativ metod. 
Tvåstegs 
klusteranalys.  
600 deltagare.  

Resultatet visar tre 
definierade grupper. 
De med lägst QoL var 
de äldsta och mest 
sköra. De med högst 
QoL var de med bäst 
hälsa och känsla av 
samhörighet. För 
mellangruppen var 
inget väldigt bra eller 
väldigt dåligt. 
 

2003/Polen Borowiak E. et al.,  Predictors of quality 
of life in older people 
living at home and in 
institutions.  

Syftet med 
undersökningen var 
att se samband i 
livskvalitet mellan 
individer boende 
hemma och på 
äldreboende. 

Kvantitativ metod 
med 312 deltagare. 
Hemmaboende 
n=152. Äldreboende 
n= 160. 

Depressioner var den 
största faktorn att 
spela in vid negativt 
upplevd livskvalitet. 
 
 
 

Bilaga Resultatmatris 



2005/Sweden Ekwall, A.K., 
Sivberg, B. och 
Hallberg, I.R. 

Loneliness as a 
predictor of quality of 
life among older 
caregivers. 

Syftet med studien 
var att undersöka QoL 
i samband med 
omvårdnad, socialt 
nätverk, kön, ålder 
och ekonomisk status. 

Kvantitativ metod 
med 4.278 deltagare.  

Deltagare i behov av 
vård rapporterades ha 
ett större socialt 
nätverk och uppleva 
en lägre känsla av 
ensamhet. Kvinnor 
upplevde mer 
ensamhet än män. 
Låg QoL var också 
associerat med 
ensamhet och dåligt 
socialt nätverk. 
Signifikans mellan 
ensamhet, dåligt 
socialt nätverk och 
låg QoL.  
 

2004/Sweden 
 
 
 
 
 

Hellström, Y., 
Andersson, M. och 
Hallberg, I.R. 

Quality of life among 
older people in 
Sweden receiving 
help from informal 
and/or formal helpers 
at home or in special 
accommodation. 

Syftet var att 
undersöka och se om 
det går att förutsäga 
QoL för individer (75 
år och uppå) beroende 
på om det är formella 
eller informella 
vårdgivare.  

Kvantitativ metod. 
8.500 deltagare. 
Pilotstudie gjordes på 
1 000 deltagare. 

Resultatet visar att det 
finns samband mellan 
upplevelsen av hög 
QoL och att bo 
hemma samt mellan 
negativ QoL och 
bland annat ålder, 
kön, änka/änkling, 
hur mycket hjälp med 
ADL. Vilken form av 
vårdpersonal som gav 
hjälp spelade inte 
någon roll. 
 
 



2001/Sweden 
 
 
 
 
 
 

Hellström, Y. och 
Hallberg, I.R. 

Perspectives of 
elderly people 
receiving home help 
on health, care and 
quality of life. 

Syftet med studien 
var att ta reda på hur 
individer beroende på 
vårdarbetares hjälp 
uppfattar sin egen 
QoL. Syftet var också 
att göra en ålders- och 
könsjämförelse  

Kvantitativ metod. 
448 deltagare. 

En regressionsanalys 
visar att det finns en 
signifikant korrelation 
mellan antal 
åkommor/ 
funktionshinder, 
begränsad förmåga att 
klara sig/vara ensam, 
bo hemma, ålder och 
uppfattade QoL 
 

2005/ Turkiet Ozan, A. et al., The relationship 
between risk factors 
for falling and the 
quality of life in older 
adults. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
samband mellan QoL 
och riskfaktorer för 
fall bland äldre.  

Kvantitativ metod 
med Short Form-12 
som grund. 116 
deltagare.  

Resultatet av Short 
Form-12 visar ett 
starkt samband 
mellan generell hälsa, 
balans och 
muskelstyrka som 
påverkansfaktorer till 
fallrisk. 
 

2002/UK Redfern, S. et al., Work satisfaction, 
stress, quality of care 
and morale of older 
people in nursing 
home. 

Syftet med studien 
var att se om det 
fanns något samband 
mellan 
arbetstillfredsställelse, 
stress, vårdkvalitet 
och moral bland 
vårdpersonal på ett 
äldreboende.  

Rangordning av QoL 
genom kvantitativ 
och kvalitativ metod, 
antingen enkät eller 
intervju. Vårdtagare 
n=22, personal n=44. 

Resultaten visade en 
någorlunda god 
arbetstillfredsställelse 
och stressituation 
bland vårdpersonalen. 
En signifikant 
korrelation mellan 
tillfredsställelse, 
engagemang, stress 
och vårdkvalitet. 
 
 



2002/Brasilien Xavier, F. M. .F. et 
al., 

Elderly people’s 
definition of quality 
of life (QoL). 

Syftet med studien 
var att identifiera 1) 
hur många 80-åringar 
som ansåg dig ha 
positiv QoL, 2) vilka 
de huvudsakliga 
orsakerna var till en 
positiv upplevelse. En 
liknande studie 
genomfördes 
samtidigt för att se 
negativa samband.  
 

Kvantitativ metod. 
Semistrukturerad 
enkät. 67 slump-
mässigt utvalda 80-
åringar. 

En negativt upplevd 
QoL tros bero på 
förlust av god hälsa. 
En positivt upplevd 
QoL tros istället bero 
på aktivering, goda 
sociala/familje-
relationer och 
inkomst.  

2003/Taiwan Yeh, S-C. J. och Liu, 
Y-Y. 

Influence of social 
support on cognitive 
function in the 
elderly. 
 

Syftet var att ta reda 
på om det fanns 
någon signifikans 
mellan faktorerna 
social support och 
kognitiv funktion. 

 Metodtriangulering. 
4.989 deltagare. 

Ju bättre social 
support/socialt stöd ju 
bättre kognitiv 
funktion. Låg 
kognitiv funktion 
förknippades med 
högre ålder och 
kvinnligt kön. 

 
 
 


