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Sammanfattning Antalet äldre i världen ökar och den äldre befolkningen 

blir allt friskare. Trots detta är det sällsynt att äldre 

klarar sig själva till livets slut. Då det inte är möjligt att 

tillgodose de äldres behov i hemmet har samhället 

ansvar att erbjuda plats på särskilt boende. Beroende av 

andra innebär inte att de äldres livskvalitet behöver 

reduceras och det har påvisats att ökad ålder och låg 

livskvalitet inte är sammankopplade med varandra. 

Syftet med studien var att beskriva vad livskvalitet är 

för äldre på särskilt boende. Litteraturstudien grundar 

sig på elva vetenskapliga artiklar som analyserades 

utifrån en induktiv ansats. I resultatet framkom fyra 

områden som var betydelsefulla för livskvaliteten för 

de äldre: relationer, identitet, aktiviteter, samt miljö och 

organisation. De äldre önskar goda relationer med 

personalen där de blir sedda som unika individer. De 

vill även delta i meningsfulla aktiviteter på sina egna 

villkor samt omges av en hemlik miljö. Sjuksköterskan 

kan stärka de äldres livskvalitet genom att ta hänsyn till 

dessa områden. Mer utbildning i ämnet för 

allmänsjuksköterskan samt kvalitativ forskning om 

äldres livskvalitet behövs för att öka sjuksköterskans 

kunskap och förståelse om vad livskvalitet är för äldre 

på särskilt boende.   
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Abstract The number of elderly people in the world is increasing 

and the elderly population is getting healthier. Despite 

this, it is uncommon for elderly people to be able to 

manage on their own until the end of life. When it isn’t 

possible to cater for the needs of the elderly at home, 

the society has a responsibility to offer them room at a 

nursing home. Dependency on others doesn’t mean that 

quality of life for the elderly has to be reduced and it’s 

been found that there is no connection between rising 

age and lower quality of life. The aim of this study was 

to describe what quality of life is for elderly people 

living in nursing homes. This literature study is based 

on eleven scientific articles that were analysed using an 

inductive approach. Four areas that were important for 

quality of life for the elderly emerged from the results: 

relations, identity, activities and environment and 

organisation. The elderly wanted close relationships 

with the staff and wanted to be seen as unique 

individuals. They wanted to participate in meaningful 

activities on their own terms and live in a homelike 

environment. The nurse can strengthen quality of life 

for the elderly by taking these areas into account. More 

education in the matter for general nurses and more 

qualitative research on the subject of quality of life for 

the elderly is needed to increase the nurses knowledge 

and understanding of quality of life for elderly people 

in nursing homes. 
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Inledning 

 

Den äldre befolkningen i världen ökar som ett resultat av att den förväntade livslängden 

i världen fördubblats de senaste tvåhundra åren (Kristensson & Jakobsson, 2010). Det 

ökade antalet äldre ställer krav på samhällets resurser då behovet av vård och omsorg 

ökar (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2006). I Sverige är (Socialstyrelsen, 2009) 

ungefär 1,6 miljoner människor 65 år eller äldre. Av dessa bor cirka 100 000 på särskilt 

boende (SCB, 2006) då de är i behov av vård och omsorg för att klara vardagen (Statens 

folkhälsoinstitut [FHI], 2010). Trots beroende av andra kan äldre uppleva livskvalitet 

(Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005) och äldre upplever ofta hög livskvalitet 

trots nedsatt funktionsförmåga. I studien av Duncan-Myers och Huebner (2000) 

framkommer det att äldre som har kontroll över sin vardag upplever hög livskvalitet och 

sjuksköterskan kan (Nygren & Lundman, 2009) stödja den äldre till att fatta beslut i det 

dagliga livet för att öka kontrollen. Sociala kontakter och fysiska aktiviteter 

(Regeringen, 2007) tillsammans med andlighet (Brown, Bowling & Flynn, 2004) lyfts 

fram som påverkande faktorer för äldres livskvalitet och dessa omvårdnadsbehov ligger 

under sjuksköterskans ansvar att tillgodose (Socialstyrelsen, 2005). Målet med äldres 

vård och omsorg är (Kristensson & Jakobsson, 2010) ett gott åldrande med livskvalitet 

men vad som är livskvalitet för äldre på särskilt boende är otydligt då begreppet 

livskvalitet är komplext och har olika innebörd för varje unik individ (Bowling, 2003).  

 

Bakgrund 

 

Äldre 

 

Hälso- och sjukvårdens förbättring samt bättre levnadsvillkor har bidragit till att den 

förväntande livslängden i världen fördubblats de senaste tvåhundra åren, vilket 

resulterat i att antalet äldre i befolkningen ökar (Kristensson & Jakobsson, 2010). 

Världshälsoorganisationen [WHO] (2011) förklarar att andelen äldre ökar i större 

utsträckning än någon annan åldersgrupp och samhället står inför utmaningen att (SCB, 

2006) tillgodose hälso- och sjukvårdsbehoven hos denna växande befolkningsgrupp. I 

Sverige (Socialstyrelsen, 2009) är över 17 procent av befolkningen 65 år eller äldre. 

Den kronologiska åldern, de år en person har levt, är det vanligaste sättet att mäta ålder 

och en vanlig gräns mellan att vara medelålders och äldre är vid 65 års ålder 

(Kristensson & Jakobsson, 2010). Agahi et al. (2005) påpekar att äldre inte är en 

homogen grupp människor utan att de alla är olika och skiljer sig mellan ålder, kön, 

bakgrund och utbildning. De äldre kan delas in i olika åldrar- den tredje åldern och den 

fjärde åldern då livet i regel skiljer sig mellan en 65- åring och en 80-åring. Den tredje 

åldern inträffar efter pensioneringen och präglas av oberoende, sjukdomsfrihet, 

funktionsförmåga, vitalitet och aktivitet. I många fall är det först i denna fas av livet 

som drömmar förverkligas och tid finns till vänner och aktiviteter. Den fjärde åldern 

inträffar när funktionsförmågan faller och kännetecknas av sjuklighet, nedsatt fysisk 

förmåga och nedsatt psykisk förmåga och den äldre blir beroende av andras vård och 

omsorg för att klara vardagen. Det är sällsynt att äldre klarar sig själva till livets slut 

(ibid.).   
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Särskilt boende 

 

Fram till 1950-talet (SCB, 2006) erbjöds endast institutionsvård till äldre som var i stort 

behov av vård. Antalet vårdplatser ökade sedan fram till 1990-talets krisår då stora 

neddragningar resulterade i färre vårdplatser. Begreppet särskilt boende för äldre 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2011) myntades i samband med 

Ädelreformen 1992 och ansvaret för äldreomsorgen övergick då från landstingen till 

kommunerna (SCB, 2006). Ett särskilt boende är (Regeringen, 1999; SKL, 2011) ett 

boende där tillgång till vård finns dygnet runt och kallades tidigare för sjukhem, 

ålderdomshem och servicehus. År 2005 bodde cirka 100 000 äldre på särskilt boende i 

Sverige (SCB, 2006) och idag finns det en stor efterfrågan på platser (FHI, 2010). Den 

som önskar plats på särskilt boende ska genomgå en biståndsbedömning och de som 

erbjuds plats är de som har svårt att klara sig själva i det egna boendet och är i stort 

behov av omvårdnad.  

 

Livskvalitet 

 

Livskvalitet som begrepp (Sjöberg, 2007) började ta form efter andra världskrigets slut 

och utvecklades till vetenskap under 1970-talet i Europa och USA. Begreppet 

livskvalitet är komplext då begreppet kan ha olika innebörd för varje unik individ 

(Bowling, 2003; Farquhar, 1995). Nordenfelt (2004) bekräftar begreppets komplexitet 

genom att förklara att det lätt uppstår oklarheter kring innebörden av begreppet och det 

är vanligt att begrepp som välbefinnande, harmoni, tillfredställelse och lycka används 

då livskvalitet diskuteras. Hälsa är (Rustøen, 1993; Ventegodt, 1997) intimt förknippat 

med livskvalitet och livskvalitet kan ses som ett överordnat begrepp till hälsa. Dålig 

hälsa kan (Nationalencyklopedin, 2011) bidra till sämre livskvalitet men hälsan behöver 

inte nödvändigtvis påverka livskvaliteten. WHO (1996) definierar livskvalitet utifrån 

individens upplevelse av livet i den kultur individen lever i och de värderingar som 

individen har i relation till individens mål, problem, förväntningar och normer.  

 

Det centrala i begreppet livskvalitet (Gustavsson, 1995) är att må väl och känna 

välbefinnande psykiskt, socialt och kroppsligt. Livskvalitet kan enligt Ventegodt (1997) 

och Nordenfelt (2004) delas in i två olika dimensioner, den yttre objektiva livskvaliteten 

och den inre subjektiva livskvaliteten. Den yttre livskvaliteten baseras på hur de basala 

behoven som mat, boende och social samvaro uppfylls, medan den inre livskvaliteten 

baseras på livsglädje, harmoni, kärlek samt känsla av att livet är meningsfullt. Det goda 

livet är (Ventegodt, 1997) en form av livskvalitet och består av tre faktorer: förhållandet 

till sig själv, förhållandet till andra samt en trivsam sysselsättning. Livskvalitet är 

(Brülde, 2003) de faktorer som gör livet värt att leva för den individ som lever det. Det 

individen behöver (Sjöberg, 2007) för att erhålla livskvalitet är något att leva av, några 

att leva med samt något att leva för och alla individer har ett behov av att erhålla och 

upprätthålla livskvalitet.  
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Livskvalitet för äldre 

 

Gustavsson (1995) framhåller att hälsa har koppling till livskvalitet samt att äldre i 

många fall upplever frånvaro av sjukdom som hälsa. De äldre (Grimby, 2001) vänjer sig 

succesivt vid krämpor och besvär men mår väl så länge de kan göra sådant som skänker 

mening i livet. Bilden av äldre som sköra, inaktiva och vårdkrävande är inte en 

sanningsenlig bild av vad som faktiskt är en äldre (Andersson, 2006) och i motsats till 

bilden av den sköra och inaktiva äldre framhåller Socialstyrelsen (2009) att äldre som 

upplever god hälsa har blivit fler. Detta bekräftas av Koch, Turner, Smith & Hutnik 

(2010) som framhåller att god hälsa är vanligt vid hög ålder. Regeringen (2007) styrker 

detta genom att framhålla att god hälsa väntar de flesta som går i pension idag och ökad 

livstillfredställelse är (Nygren & Lundman, 2009) ett resultat av ett långt liv 

tillsammans med visdom, glädje och mognad. Nygren och Lundman (2009) beskriver 

gerotranscendens som är en sociologisk teori om det goda åldrandet. Denna teori bygger 

på ett nytt sätt att betrakta världen och livets utveckling fram mot mognad och vishet 

där de små glädjeämnena i det vardagliga livet värderas högre än vad de tidigare gjort. 

Enligt FHI (2011) skapas ett gott åldrande genom social gemenskap, goda matvanor, 

fysisk aktivitet samt delaktighet.    

 

Delaktighet i sociala sammanhang och socialt stöd är viktigt för livskvalitet och 

välmående hos äldre (Brown et al., 2004). Vidare framhåller Regeringen (2007) att ett 

rikt socialt liv, fysisk aktivitet samt förebyggande av olyckor tillsammans med (Brown 

et al., 2004) matvanor, funktionsförmåga, boendeförhållanden, religion samt andlighet 

utgör faktorer som påverkar äldres livskvalitet. Agahi et al. (2005) framhåller att det har 

påvisats att ökad ålder leder till minskad funktionsförmåga samt minskad förmåga till 

ett oberoende och självständigt liv. Det finns däremot inget samband mellan ökad ålder 

och låg livskvalitet. En äldre människa kan uppleva hög livskvalitet trots nedsatt 

funktionsförmåga (Agahi et al., 2005; Browne et al., 1994). Centralt för välbefinnandet 

hos äldre är (Agahi et al., 2005) kontroll över tillvaron, att ha kontroll över sitt liv, 

bevara sin förmåga till handling samt att bibehålla förmågan att nå uppsatta mål. Denna 

önskan om kontroll kan uppnås även om de äldre är beroende av andra för att klara sin 

vardag. Även Duncan-Myers och Huebner (2000) menar att det finns ett samband 

mellan livskvalitet och kontroll över vardagen. De äldre som anser sig ha möjlighet till 

att själva fatta beslut angående aktiviteter i det dagliga livet uppfattar sin livskvalitet 

som bättre än vad äldre som inte anser sig ha möjlighet till fria val gör. Deltagande i 

gudstjänst eller enskild andlig reflektion är (Wergeland Sørbye, Vengnes Grue & Vibe, 

2011) betydelsefulla aktiviteter på särskilt boende. Flertalet äldre i studien av 

Wergeland Sørbye et al. (2011) hävdar att behovet av andlighet tillgodoses då det ges 

möjlighet till deltagande i religiösa aktiviteter och påpekar att sjuksköterskan genom 

enkla estetiska åtgärder såsom att dölja generande hjälpmedel kan underlätta för de 

äldre att delta i aktiviteterna.  

 

Sjuksköterskans roll i att skapa livskvalitet för äldre 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonas det att alla människor ska tilldelas 

vård på lika villkor med hänsyn till den enskilda individens värdighet och 

sjuksköterskan ska (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008) utgå från att människan 

är kapabel till välbefinnande. Sjuksköterskan har ansvar i att (SSF, 2007) stödja och 
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initiera åtgärder som tillfredsställer hälsa och sociala behov hos befolkningen. 

Sjuksköterskans ansvar beskrivs även av Rustøen (1993) och Socialstyrelsen (2005)  

som anser att sjuksköterskans ansvar är att tillgodose de psykiska, fysiska, sociala och 

andliga omvårdnadsbehoven hos individen. Vid omvårdnaden av äldre är det 

betydelsefullt att (Rustøen, 1993; Ternestedt & Norberg, 2009) utgå från individen 

eftersom alla individer har olika förutsättningar. Socialstyrelsen (2011) förklarar att 

syftet med omsorgen och vården av äldre är att stödja äldre till ett självständigt liv. Ett 

annat mål för äldres hälso- och sjukvård är att (Kristensson & Jakobsson, 2010) skapa 

ett gott åldrande med mycket livskvalitet.  

 

Omvårdnaden ska (Ternestedt & Norberg, 2009) ske på ett sådant sätt att de äldre så 

långt som möjligt kan leva sitt dagliga liv. Nygren och Lundman (2009) betonar att 

sjuksköterskan vid omvårdnaden av äldre ska stödja de äldres fria vilja till att fatta 

beslut samt skapa möjligheter för de äldre att hantera aktiviteter i det dagliga livet. 

Sjuksköterskan kan främja de äldres självkänsla och fysiska förmåga genom att 

uppmuntra till aktivitet på de äldres villkor. Antonovskys teori om känslan av 

sammanhang [KASAM] (Antonovsky, 2005) beskriver individens möjlighet till att 

hantera varje situation i livet på bästa sätt. KASAM innefattar de tre centrala 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att 

individen upplever att inre och yttre stimuli är tydliga, strukturerade och 

sammanhängande. För att möta kraven från dessa stimuli behöver individen känna att 

det finns resurser som gör det möjligt att hantera situationen. Meningsfullhet innebär att 

individen har förmåga att se krav och utmaningar om möjligheter istället för hinder 

(ibid.). Sjuksköterskan kan skapa mening genom att (Rustøen, 1993) vara kreativ och 

uppfinningsrik och utgå från vad individen uppfattar som meningsfulla värden i livet. 

Genom att lyssna till de äldres berättelser (Ternestedt & Norberg, 2009) kan 

sjuksköterskan ge mening, stöd, glädje, värdighet och stärka individens identitet. När 

sjuksköterskan uppmärksammar de initiativ de äldre tar skapar det självständighet och 

bekräftar individen som betydelsefull. Meningsfulla aktiviteter kan vara att (Rustøen, 

1993) lyssna på radio, läsa tidningen samt kontakter med anhöriga. Kontakten med 

anhöriga kan främjas genom att sjuksköterskan bidrar till att anhöriga känner sig 

välkomna då de hälsar på de äldre eftersom familjerelationer skapar (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2000) mening och kontakter med släktingar och vänner stärker 

livskvaliteten. Livskvaliteten hos äldre på institutioner kan stärkas genom att 

sjuksköterskan möjliggör för de äldre att skapa ett så hemlikt rum som möjligt 

(Rustøen, 1993). 

 

Problemformulering 

 

Forskningen visar att den äldre befolkningsgruppen i världen ökar i större utsträckning 

än någon annan. Livskvalitet är ett komplext begrepp som upplevs olika av olika 

individer beroende på vilken situation individen befinner sig i. Ett gott åldrande med 

livskvalitet är målet med omsorgen av äldre. Då många av de framtida arbetstillfällena 

för sjuksköterskor förväntas finnas i kommunerna och däribland på särskilt boende är 

det intressant att få kunskap om vad livskvalitet är för äldre som bor på särskilt boende.  
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Syfte 

 

Syftet var att beskriva vad livskvalitet är för äldre på särskilt boende.  

 

Metod 

 

Studien genomfördes som en litteraturstudie för att (Friberg, 2006) erhålla en bild av 

befintlig forskning relaterat till livskvalitet för äldre på särskilt boende. Metoden följde 

en strukturerad arbetsgång där vetenskapliga artiklar söktes och granskades.  

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen inleddes med fritextsökning i databaserna Cinahl och PubMed för att 

ta reda på omfattningen av artiklar inom det valda området i relation till det valda syftet. 

Nästa steg var att ta fram relevanta sökord att använda i databaserna. Artiklarna i den 

första sökningen gav förslag på nya sökord och denna process fortgick sedan genom 

hela sökarbetet. Sökorden som gav resultat till litteraturstudien var: aged, nurse, nursing 

home, nursing homes, nursing home patients, personal satisfaction, quality of life och 

residential facilities. De olika sökorden kombinerades med varandra. Orden söktes som 

MeSH-termer, Cinahl Headings och fritext (Bilaga I Tabell 1). Kompletterande 

sökningar gjordes i PsycINFO och SveMed+. I databasen PsycINFO användes 

Thesaurustermerna nursing home och quality of life. I SveMed+ gjordes 

fritextsökningar.  

 

Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara relevanta till syftet. Artiklarna 

skulle även vara skrivna i Australien, Europa, Kanada eller USA eftersom dessa kulturer 

ansågs likna svenska förhållanden i många avseenden, de skulle vara publicerade mellan 

2004-01-01 och 2011-12-31, vara skrivna på engelska eller nordiska språk, ha abstract, 

vara research articles samt peer reviewed för att inkluderas. Artiklar som berörde 

livskvalitet i relation till en specifik sjukdom eller tillstånd, grundade sig på resultat från 

anhöriga och vårdgivare samt de artiklar som jämförde olika äldres civiltillstånd och 

dess påverkan på livskvaliteten exkluderades. Även reviewartiklar och de artiklar där 

respondenterna var yngre än 65 år exkluderades. 

 

Totalt gav sökningarna 698 träffar varav 119 abstract lästes eftersom otydlighet fanns i 

titlarna angående artiklarnas innehåll. Efter genomläsning av abstract exkluderades 

flertalet artiklar då de inte var relevanta till litteraturstudiens syfte och till urval I 

återstod 39 artiklar. Dessa artiklar genomlästes mer noggrant och de artiklar som inte 

motsvarade syftet exkluderades. Efter genomläsningen återstod 15 artiklar varav tre 

artiklar beställdes via högskolebiblioteket då de ej fanns tillgängliga i fulltext. För att 

värdera den vetenskapliga kvalitén i dessa artiklar granskades artiklarna utifrån en 

kvalitativ och en kvantitativ mall, gjorda av Willman, Stoltz och Bahstevani (2011). 

Urval II resulterade slutligen i 11 artiklar som markeras med * i referenslistan. 
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Databearbetning 

 

Artiklarna i urval II skrevs ut i fulltext. Samtliga artiklar lästes först enskilt och sedan 

gemensamt utifrån en induktiv ansats och sedan graderades de utifrån mallarna av 

Willman et al. (2011). De artiklar med den högsta vetenskapliga kvalitén graderades till 

grad I följt utav grad II och grad III. Granskningen resulterade i åtta artiklar av grad I 

och tre artiklar av grad II. I urval II återfinns nio kvalitativa artiklar, en artikel som är 

både kvalitativ och kvantitativ samt en artikel som är kvantitativ. De sökningar som 

redovisas i sökhistoriken (Bilaga I Tabell 1) var de sökningar som gav resultat till urval 

II. Vissa artiklar återkom i flera sökningar och i olika databaser. Dessa artiklar redovisas 

som sökträff vid alla sökningar. Abstracten till dessa artiklar lästes endast en gång och 

finns inte redovisade som lästa abstract när de återkom i andra sökningar. Nästa steg i 

bearbetningen var att sammanställa artiklarnas utgivningsår, land, författare, databas, 

syfte, metod, urval, slutsats samt den vetenskapliga graden i artikelöversikten, (Bilaga II 

Tabell 2, Bilaga III Tabell 3, Bilaga IV Tabell 4). När artikelöversikten var 

sammanställd lästes artiklarna en gång till och olika stycken markerades med färg för att 

säkerställa att relevanta resultat inte förbisågs. I marginalen på varje artikel skrevs 

stödord ner till varje färglagt stycke för att underlätta områdesindelningen. Stödorden 

skrevs sedan ner på klisterlappar som fästes på framsidan av varje artikel. De relevanta 

resultaten från varje artikel skrevs ner och sammanställdes och på detta vis framträdde 

fyra områden: relationer, identitet, aktiviteter, samt miljö och organisation.  

 

Resultat 

 

Relationer och livskvalitet 

 

Flertalet studier framhöll att goda relationer mellan personal och de äldre var 

betydelsefullt för stärkandet av livskvaliteten (Bergland & Kirkevold, 2006; Dwyer, 

Nordenfelt & Ternestedt, 2008; Harris, Grootjans, & Wenham, 2008). Harris et al. 

(2008) framhöll att relationen till personalen i det närmaste kan likställas med relationen 

till familjen, eftersom personalen i många fall blir en ny familj för äldre på särskilt 

boende. Personaltätheten upplevdes som en bidragande faktor för upplevelsen av 

livskvalitet (Lang, Löger & Amann, 2007; McKinley & Adler, 2005) och de äldre 

värderade tillgången till personal högt samt kände sig tillfreds då kompetent och trevlig 

personal fanns tillgänglig för dem (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2007; 

Robichaud, Durand, Bédard & Ouellet, 2006). Kontinuitet i personalstyrkan ansågs 

(Cooney, Murphy & O´Shea, 2009) höja livskvaliteten eftersom det underlättade 

skapandet av relationer till personalen.  

 

I studien av Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) framkom det att de äldre ville bli 

sedda som dem de var och inte som en i mängden och det framkom även att (Dwyer et 

al., 2008) det var betydelsefullt att personalen respekterade deras värderingar och 

livsstil. Personalen skulle (Cooney et al., 2009) uppmärksamma och respektera rätten 

till privatliv så att de äldre kunde få lugn och ro när de önskade detta. Genom inbjudan 

till konversation och samtal samt genom att personalen såg de äldre som unika skapades 

mening och livskvalitet (Bergland & Kirkevold, 2006; Cooney et al., 2009; Dwyer et 
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al., 2008). Personalens attityder påverkade de äldres upplevelse av livskvalitet 

(Bergland & Kirkevold, 2006; Cooney et al., 2009; Robichaud et al., 2006) och 

Bergland och Kirkevold (2006) gav som exempel på god attityd att personalen skulle 

visa intresse, respektera samt göra sitt bästa för de äldre. Även Cooney et al. (2009) 

fann att de äldre uppskattade då personalen visade intresse för dem. De äldre upplevde 

livskvalitet (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007) då de hade förtroende för personalen 

och kände tilltro till dem.  

 

Relationen till familj och vänner påverkade livskvaliteten (Dwyer et al., 2008; Harris et 

al., 2008; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007). Familjerelationen skapade (Dwyer et al., 

2008) mening och bevarade de äldres värdighet och identitet. Regelbundna besök av 

familjemedlemmar ansågs skapa välbefinnande (Bergland & Kirkevold, 2006; 

Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007) och Cooney et al. (2009) belyste de äldres önskan 

om att besök från familj och vänner skulle ske i lugn och ro samt att besöken bidrog till 

deras känsla av delaktighet i samhället och i familjen. Under besöken kunde (Cooney et 

al., 2009) familjeangelägenheter diskuteras vilket gjorde de äldre delaktiga i sina 

familjer men trots (Dwyer et al., 2008) regelbundna kontakter med familjen kunde de 

sakna vardagsgemenskapen och konversation med andra. Telefonkontakt uppskattades 

av flertalet äldre i studien av Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) som ett komplement 

till besök och utan kontakt med familj och vänner upplevde de sig som en i mängden 

medan det i studien av Hall, Opio, Dodd och Higginson (2011) framkom att de äldre 

värderade familjen som mindre viktig eftersom den nära familjen reducerats i antal 

under årens lopp.  

 

De äldre värdesatte möjlighet till socialt umgänge med andra boende (Bergland & 

Kirkevold, 2006; Harris et al., 2008; Robichaud et al., 2006) och Andersson et al. 

(2007) framhöll att måltidssituationen gav möjlighet till kontakt med andra. En atmosfär 

som (Robichaud et al., 2006) främjade sociala kontakter ökade livskvaliteten. Positiva 

relationer med andra skapade trivsel (Bergland & Kirkevold, 2006) och att kunna njuta 

av varandras sällskap och skratta tillsammans med andra uppskattades (Cooney et al., 

2009). Kommunikation med andra i liknande situation som de själva skapade mening 

(Dwyer et al., 2008) och enligt Andersson et al. (2007) framkom det att de äldre i 

många fall önskade samtal med andra som hade samma kognitiva förmåga som de 

själva. De äldre upplevde att (Hall, Longhurst & Higginson, 2009) bevarad kognitiv 

förmåga gav ökat välbefinnande.  

 

Identitet och livskvalitet  
 

Det framkom i ett flertal studier att känslan av oberoende ökade livskvaliteten 

(Andersson et al., 2007; Cooney et al. (2009; Dwyer et al, 2008; Hall et al., 2009; Hall 

et al., 2011; Lang et al., 2007). Dwyer et al. (2008) och Lang et al. (2007) framhöll att 

de äldre som hade möjlighet att uppfylla sina egna behov i vardagen kände ett visst mått 

av oberoende vilket ökade livskvaliteten. I studierna av Andersson et al. (2007), Cooney 

et al. (2009), Dwyer et al. (2008) och Hall et al. (2011) fanns det ett samband mellan 

den fysiska funktionsförmågan, oberoende och livskvalitet. De äldre som (Dwyer et al., 

2008) var beroende av andra i det dagliga livet upplevde reducerad livskvalitet. 

Andersson et al. (2007) fann att beroende i det vardagliga livet kunde leda till en 

reducerad känsla av värdighet och Hall et al. (2009) hävdade att beroende av andra 
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kunde medföra kränkning av privatlivet. Graden av oberoende i vardagen och hälsa 

(Cooney et al., 2009; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007) påverkade livskvaliteten och 

Cooney et al. (2009) framhöll att de äldre upplevde ökat oberoendet om de hade 

tillräckligt hälsa för att sköta sin hygien på egen hand.  
 

De äldre ville (Dwyer et al., 2008; Robichaud et al., 2006) värna om varandra då detta 

höjde livskvaliteten och detta kunde de göra genom att visa uppskattning för de andra 

boende samt genom att tillföra andra något med sina erfarenheter och lärdomar. Mening 

kunde skapas (Dwyer et al., 2008; McKinley & Adler, 2005) då de äldre kände sig 

betydelsefulla för andra. De äldres behov av att känna sig behövda kunde tillfredsställas 

då de tänkte tillbaka på gamla tider (Dwyer et al., 2008). När de tittade på gamla foton 

kunde en känsla av mening skapas eftersom de mindes den roll de en gång haft vilket 

kunde skänka dem styrka. Minnet av det som en gång var kunde även vara smärtsamt då 

det kunde påminna om vad de äldre förlorat (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007). 

 

De äldre önskade vara mer involverade i de beslut som rörde det dagliga livet på 

boendet (Dwyer et al., 2008; Harris et al., 2008; Hjaltadóttir och Gústafsdóttir, 2007). 

Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) gav som exempel att de äldre önskade bestämma 

själva när de ville delta i gemensamma måltider och när de önskade äta ensamma. Då 

deras önskan uppfylldes upplevdes livskvalitet. De äldre upplevde ökad livskvalitet då 

de gavs möjlighet att påverka beslut i samhället (Harris et al., 2008) då detta intresse 

kvarstod även när de flyttat till särskilt boende. 

 

Aktiviteter och livskvalitet 

 

Andersson et al. (2007) och Cooney et al. (2009) underströk att de äldre kände 

välbefinnande då de själva kunde vara med och bestämma aktiviteter på särskilt boende 

då detta bidrog till att de fick makt och kontroll över sina liv. De äldre ville lära sig nya 

saker samt göra aktiviteter som var viktiga för just dem (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 

2007). Då de äldre gavs möjlighet att välja om de ville delta samt möjlighet att påverka 

aktivitetens utformande och innehåll ansåg de att aktiviteten blev meningsfull (Cooney 

et al., 2009). Det viktigaste för de äldre i studien av Cooney et al. (2009) var att 

aktiviteterna skulle svara till deras intressen då intresset gjorde aktiviteten meningsfull. 

Exempel på meningsfulla aktiviteter var måla, spela bingo, dansa, sjunga, träna, spela 

kort samt olika typer av utomhusaktiviteter. Andra aktiviteter som sågs som 

meningsfulla var (Hall et al., 2011) att titta på tv och lyssna på radio. Underhållning 

såsom musikframträdanden och andra arrangerade aktiviteter uppskattades av de äldre 

(Bergland & Kirkevold, 2006; Hall et al., 2011; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007) då 

de arrangerade aktiviteterna (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007) bidrog till ett mer 

varierat liv. I motsats till de andra studierna fann Andersson et al. (2007) att få äldre 

önskade fler aktiviteter än vad som redan erbjöds. 

 

Möjligheten att komma ut och andas frisk luft bidrog starkt till välbefinnandet 

(Bergland & Kirkevold, 2006; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007). De äldre upplevde 

det som meningsfullt att åka hem till familjen, åka på utflykter samt åka till kyrkan och 

delta i gudstjänster (Bergland & Kirkevold, 2006). Tillfällen till andlig reflektion ansågs 

höja livskvaliteten (Cooney et al., 2009; Hall et al., 2011; McKinley & Adler, 2005) och 

andlighet kunde utövas (McKinley & Adler, 2005) på olika sätt, exempelvis genom att 
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själv reflektera kring vardagliga ting eller genom deltagande i gudstjänst. Gudstjänstens 

betydelse belystes som meningsfull för välbefinnandet även i studien av Bergland och 

Kirkevold (2006). Cooney et al. (2009) fann att välbefinnandet ökade då de äldre gavs 

tillfällen att gå och handla, besöka vänner och göra olika typer av utflykter då dessa 

aktiviteter bidrog till att (Cooney et al., 2009; Dwyer et al., 2008; Robichaud et al., 

2006) de äldre fick kontakt med andra utanför boendet samt att de kände sig som en del 

av samhället.  

 

Miljö, organisation och livskvalitet 

 

Atmosfären på särskilt boende skulle (Cooney et al., 2009; McKinley & Adler, 2005) 

vara välkomnande och miljön hemlik då detta bidrog till livskvalitet. De äldre önskade 

(McKinley & Adler, 2005) vara delaktiga i beslut som gällde boendets utformning och 

Cooney et al. (2009) framhöll att de ville kontrollera och välja hur dagen skulle se ut då 

det bidrog till hemkänslan. De äldre önskade välja när de stiger upp på morgonen och 

vad de åt vid måltiderna. Miljön skulle (Harris et al., 2008) anpassas efter de äldres 

behov vilket ökade oberoendet och genom att (Bergland & Kirkevold, 2006) skapa en 

miljö som var ren och ljus ökade trivseln. Känslan av trygghet bidrog starkt till att de 

äldre upplevde välbefinnande på boendet (Andersson et al., 2007; Harris et al., 2008; 

Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007) och de som (Bergland & Kirkevold, 2006) kände en 

trygghet i att de dagliga behoven uppfylldes trivdes i högre utsträckning än de som 

kände sig otrygga. I studien av Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) framkom det att de 

äldre kände sig trygga på särskilt boende då personalen tillgodosåg deras behov då det 

var en trygghet och källa till livskvalitet att behovet av hjälp och assistans uppfylldes 

varje dag. Trygghet kunde skapas genom fasta rutiner (Cooney et al., 2009; Hjaltadóttir 

& Gústafsdóttir, 2007). Rutinerna kunde vara positiva och höja livskvaliteten men 

rutinerna kunde även upplevas negativt.  

 

De äldre ansåg att ett eget rum höjde livskvaliteten (Bergland & Kirkevold, 2006; 

Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007; Lang et al., 2007). Rummet skulle (Bergland & 

Kirkevold, 2006; Lang et al., 2007) vara stort och Lang et al., (2007) framhöll även 

betydelsen av ett eget badrum. Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) fann att ett eget 

rum ökade livskvaliteten genom att det möjliggjorde för de äldre att bjuda in och umgås 

med gäster. Bergland och Kirkevold (2006), Cooney et al. (2009) och Hjaltadóttir och 

Gústafsdóttir (2007) framhöll att äldre ville vara omgivna av sina egna saker och kunna 

möblera som de själva önskade då detta ökade trivseln. De äldre på särskilt boende 

upplevde ofta (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007) ett behov av att kunna dra sig undan 

från den sociala samvaron och de upplevde högre livskvalitet då de hade ett eget rum 

där de inte blev påverkade av andras störande beteende.   
 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Sökningar av artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och 

SveMed+ då dessa databaser grundar sig på forskning inom omvårdnad och medicin 
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vilket är relevant till syftet med litteraturstudien. Det är en styrka att flertalet databaser 

genomsökts och även om inga relevanta artiklar hittades i SveMed+ är det en styrka att 

databasen genomsökts. I Cinahl och PubMed återfanns många dubbletter vilket är en 

styrka då det visar att området är väl genomsökt.  

 

Sökorden valdes då de ansågs relevanta till syftet. Quality of life och nursing home var 

huvudorden i sökningarna. Sökorden nursing home, nurse och aged söktes i vissa fall 

med trunkering för att få med alla ändelser av sökorden, vilket utökade sökträffarna. I 

databasen PubMed användes MESH termen nursing homes istället för nursing home. 

Det fanns inget samlingsnamn för särskilt boende i databaserna då det finns en rad olika 

boendeformer som faller in under begreppet särskilt boende. För att ta fram relevanta 

sökord för särskilt boende användes databasen Svensk MESH. Följande sökord 

återfanns i databasen och användes i sökningarna: nursing home och residential 

facilities.  

 

Sökningarna gjordes först med tidsbegränsningen 2006-2011 då den senaste 

forskningen eftersöktes. Då det önskades mer resultat till urval I utökades sökningarna 

till 2004-2011. Av de artiklar som hittades från 2004-2005 var det dock bara en som 

gick vidare till urval II. Den artikel som är äldre än fem år inkluderades eftersom den 

ansågs tillföra relevanta resultat till litteraturstudien.  Det kan ses som en styrka att den 

senaste forskningen används i litteraturstudien. Det kan ses som en svaghet att resultatet 

baseras på elva artiklar då fler är att föredra, men eftersom databaserna sökts igenom 

grundligt kan det antas att livskvalitet för äldre på särskilt boende är ett relativt 

outforskat område. 

 

Inklusionskriterium var att artiklarna skulle handla om vad äldre på särskilt boende 

beskrev som livskvalitet. Studierna som utgjorde resultatet i litteraturstudien kom från 

Australien (1), Irland (1), Island (1), Kanada (1), Norge (1), Storbritannien (2), Sverige 

(2), USA (1) och Österrike (1) och inkluderades då vårdstrukturen i dessa länder var 

jämförbar med den svenska strukturen. Studier från Asien exkluderades då dessa länders 

vårdstrukturer i många avseenden skiljer sig från svenska förhållanden. De artiklar som 

beskrev livskvalitet relaterat till olika typer av sjukdomar och symtom exkluderades då 

de presenterade resultat som var specifika för de sjukdomar och symtom som studierna 

grundade sig på och kunde därmed inte ses som generella beskrivningar av livskvalitet 

för alla äldre på särskilt boende. Ett stort antal abstract genomlästes då titlarna 

överensstämde med syftet men då abstracten genomlästes sågs att resultatet grundade 

sig på sjukdomar eller symtom och de passade således inte till syftet och exkluderades. 

Att urval I består av 39 artiklar men endast att ett fåtal av dessa kommit med i urval II 

kan ifrågasättas. Att ett så stort antal artiklar sorterats bort efter urval I beror på att då 

artiklarna mer noggrant genomlästes framkom det att dessa artiklar jämförde äldres 

civiltillstånd och dess påverkan på livskvaliteten eller grundade sig på resultat från 

vårdgivare eller anhöriga vilket inte svarade mot syftet med litteraturstudien.  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad livskvalitet är för äldre på särskilt 

boende, till vilket kvalitativa artiklar lämpar sig bäst då de ger en djupare förståelse för 

livskvalitet. Kvalitativa studier fångar individens beskrivningar och tankar på ett bättre 

sätt än kvantitativa studier. Det kan således ses som en styrka att litteraturstudien 

grundar sig på nio kvalitativa artiklar. En kvantitativ artikel och en artikel som var både 

kvalitativ och kvantitativ användes. Den kvantitativa artikeln inkluderades då den var ett 

komplement genom det stora antalet informanter och styrkan med kvantitativ forskning 
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är dess generaliserbarhet. Olika författare kan anses ha skilda perspektiv och genom att 

använda studier från olika författare belyses livskvalitet ur olika synvinklar. Det kan 

anses vara till litteraturstudiens fördel att resultatet grundar sig till mesta del på olika 

författares studier. Det kan således ses som en svaghet att samma författare medverkat i 

två av artiklarna, men båda artiklarna inkluderades trots detta då resultatet var relevant 

och då den ena artikeln var kvalitativ och den andra kvantitativ. Att återkommande 

författare förekommer kan även ses som en styrka då dessa författare kan anses vara väl 

insatta i ämnet.  

 

Tre artiklar beställdes då de inte fanns i fulltext i databaserna. Detta tillsammans med 

den grundliga genomsökningen av databaserna kan visa att området är väl genomsökt 

och att risken för att relevanta artiklar förbisetts reducerats. Det är en styrka att alla 

artiklar genomlästes enskilt och gemensamt då detta ökar tillförlitligheten i tolkningen 

av artiklarna. Genom att fästa klisterlappar på framsidan av varje artikel där stödord från 

resultatet skrivits ner kunde tre områden tidigt identifieras. Dessa områden var 

relationer, aktiviteter samt miljö och organisation. Området identitet framträdde först 

efter upprepade genomläsningar som en gemensam nämnare för flertalet stödord.   

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatartiklarna i litteraturstudien granskades utifrån en kvalitativ och en kvantitativ 

mall av Willman et al. (2011). Artiklarna graderades mellan grad I och grad III. Åtta 

artiklar värderades till grad I och tre värderades till grad II. Artikeln av Harris et al. 

(2008) graderades till grad II eftersom den hade bristfällig bortfallsbeskrivning och ej 

beskrev ålder och genus men inkluderades trots detta i litteraturstudien då den ansågs 

vara relevant till syftet. Artikeln ingår som en del i större studie vilket kan vara 

förklaringen på den bristfälliga beskrivningen. Studien av Hall et al. (2009) graderades 

till grad II eftersom slutsats och resultat inte fullt överensstämde men inkluderades då 

den överensstämde med syftet i litteraturstudien. I artikeln av McKinley och Adler 

(2005) redovisades två deltagarantal som avviker från varandra och inget bortfall var 

beskrivet. Artikeln inkluderades trots detta då den tillförde relevant resultat och 

överensstämde med syftet i litteraturstudien. 

  

Studien av Dwyer et al. (2008) byggde på resultat från endast tre äldre kvinnor vilket 

kan ses som en styrka då resultatet grundar sig på djupgående intervjuer. Ett flertal 

artiklar dominerades av kvinnliga deltagare vilket kan förklaras av att kvinnor i regel 

blir äldre än män. Det kan tänkas att resultatet skulle bli annorlunda om det var en jämn 

könsfördelningen i artiklarna. Ingen artikel i litteraturstudien grundade sig på resultat 

där män och kvinnor jämfördes. Urvalet var väl beskrivet i samtliga artiklar. Alla 

boende som deltagit i studierna var 65 år eller äldre. I alla artiklar förutom de av Lang et 

al. (2007) och McKinley och Adler (2005) framkom det att etisk granskning var utförd. 

Det hade varit önskvärt att det förekommit etisk granskning även i dessa artiklar men då 

det inte benämns något etiskt resonemang i artiklarna står det oklart om etisk 

granskning utförts.   

 

I litteraturstudien framkom fyra områden som betydelsefulla för äldres livskvalitet. Det 

område som var mest framträdande var relationer följt utav identitet, aktiviteter samt 

miljö och organisation. Att dessa områden är betydelsefulla för livskvaliteten bekräftas 
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av Ventegodt (1997) och Nordenfelt (2004) då de framhåller att livskvalitet erhålls när 

de basala behoven såsom social samvaro, mat, och boende uppfylls samt när individen 

känner glädje, harmoni, meningsfullhet och kärlek.  

 

Relationer har betydelse för livskvaliteten (Gustavsson, 1995; Regeringen, 2007; 

Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2000; Ventegodt, 1997). Kontinuitet i personalstyrkan 

underlättar för de äldre att bygga upp goda relationer och betydelsen av goda relationer 

mellan de äldre och personal framhölls som stärkande för de äldres livskvalitet 

(Bergland & Kirkevold, 2006; Cooney et al., 2009; Harris et al., 2008). Betydelsen av 

en kontinuitet i personalstyrkan kan förstås ytterligare av Harris et al. (2008) skildring 

av relationen till personalen. Det framkom att de äldre kände välbefinnande då det fanns 

mycket personal på boendet (Lang et al. (2007; McKinley & Adler, 2005) och orsaken 

till detta kan vara att de äldre vill känna trygghet i att få den assistans de behöver. De 

äldre i studien av Harris et al. (2008) belyste att personalen i flera fall blir en ny familj 

för dem och att denna relation i det närmaste kan likställas med relationen till den 

biologiska familjen. Det kan antas att få sjuksköterskor har vetskap om att äldre på 

särskilt boende i många fall värderar relationen till dem lika högt som relationen till 

familjen. Sjuksköterskan bör reflektera kring sin betydelse för äldres livskvalitet och ta 

del av det budskap som de äldre sänder. Det kan tolkas som att de äldre vill mötas på ett 

personligt plan där det finns tid och möjlighet till samtal och umgänge. 

 

De äldre underströk vikten av att bli sedda som unika individer (Agahi et al., 2005; 

Dwyer et al., 2008; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007) vilket utvecklades av Ternestedt 

och Norberg (2009) som framhöll betydelsen av att utgå från individens unika 

förutsättningar. Det var (Dwyer et al., 2008) betydelsefullt för de äldre att personalen 

respekterade deras värderingar och livsstil och Cooney et al. (2009) framhöll att 

personalen skulle respektera de äldres rätt till privatliv. De boende i studien av Street, 

Burge, Quadagno och Barrett (2007) som upplevde att privatlivet respekterades kände 

mer livskvalitet än de som önskade mer privatliv. Sjuksköterskan bör anpassa 

omvårdnaden till vad varje individ behöver och minnas att äldre på särskilt boende inte 

är sina krämpor och besvär utan har samma behov av meningsfulla relationer och 

bekräftelse som alla andra. De äldres önskan om privatliv bör beaktas då de har rätt att 

bli respekterade som de unika individer de är. 

 

Familjens betydelse för livskvaliteten belystes olika i studierna. I studierna av Harris et 

al. (2008) och Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) framkom det att relationen till 

familjen spelade stor roll i skapandet av livskvalitet för de äldre medan det i studien av 

Hall et al. (2011) framkom att familjens betydelse för livskvaliteten var mindre än den 

tidigare varit då familjen reducerats i antal under årens lopp. Hendry och McVittie 

(2004) fann att mindre kontakt med familjen kunde innebära ökad livskvalitet eftersom 

de äldre då hade tid att ägna sig åt fritidsintressen men mindre kontakt med familjen 

ökade endast livskvaliteten då de äldre visste att familjen levde ett gott liv. Dwyer et al. 

(2008) fann att familjerelationerna inte saknades i de fall då nära relationer till familjen 

aldrig funnits och Street et al. (2007) påpekar i sin studie att kontakt med familjen inte 

påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. Det kan således antas att familjen spelar olika 

stor roll för livskvaliteten beroende på hur den äldre upplever sin relation till familjen. 

Alla äldre vill inte ha kontakt med familjen och de upplever då inte heller sämre 

livskvalitet om sådan kontakt inte finns. Minskad kontakt med familjen kan till och med 

öka livskvaliteten. Sjuksköterskan bör därför inte lägga egna värderingar i att familjen 

inte besöker de äldre. För de äldre som värdesätter relationer med familjen har 
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sjuksköterskan en viktig roll i att främja kontakter mellan de äldre och deras familj 

vilket kan göras genom att skapa en trevlig atmosfär som gör att de anhöriga känner sig 

välkomna. Att sjuksköterskan spelar en betydande roll för att skapa möjligheter för 

sociala kontakter styrks av SSF (2007) som menar att sjuksköterskan ska tillfredsställa 

de sociala behoven som individen har.  

 

Enligt FHI (2011) skapas ett gott åldrande genom social gemenskap och gemenskap 

med andra boende värdesattes av många äldre (Harris et al., 2008; Robichaud et al., 

2006). Falk, Wijk & Persson (2008) fann att de äldre ibland saknade känslan av 

gemenskap och samhörighet med andra. Livskvalitet kunde främjas då de äldre var 

delaktiga i sociala sammanhang på boendet (Brown et al., 2004) och Andersson et al. 

(2007) belyste att de äldre önskade sociala kontakterna med andra boende med samma 

kognitiva förmåga som de själva. Detta kan förstås enligt Dwyer et al. (2008) som 

framhöll att kommunikation med andra i liknande situation som sig själv skapade 

mening. De äldre uppskattar social kontakt med andra boende men det är betydelsefullt 

att ha i åtanke att alla inte kommer överens med alla precis som i övriga samhället. 

Sjuksköterskan bör vara medveten om detta då hon uppmuntrar till sociala kontakter 

mellan äldre på särskilt boende. I all välmening uppmuntras ofta de äldre att sitta 

tillsammans och titta på tv eller äta middag men för att det ska bli ett meningsfullt 

utbyte bör de äldre vilja delta i aktiviteten samt ha samma kognitiva förmåga.   

 

Det framkom i flera studier (Andersson et al., 2007; Cooney et al., 2009; Dwyer et al., 

2008; Hall et al., 2011; Lang et al., 2007) att känslan av oberoende och livskvalitet är 

sammankopplade. De äldre som var (Dwyer et al., 2008) beroende av andra i sitt 

dagliga liv upplevde reducerad livskvalitet samt känsla av förlorad frihet. Att känslan av 

frihet reduceras då beroendet ökar kan förstås utifrån Nordenfelt (2004) som framhöll 

att de individer som upplevde möjligheter att påverka sin situation kände sig fria. Äldre 

på särskilt boende kan uppleva att de i samband med att ha blivit beroende av andra för 

att klara vardagen fråntagits rätten och möjligheten till ett självständigt liv. Möjligheten 

till egna fria val är betydelsefullt för alla individer oavsett ålder och det är betydelsefullt 

att utgå från de äldres önskemål och vilja i omvårdnadsarbetet. I studierna av Cooney et 

al. (2009) och Lang et al. (2007) framkom det att många äldre upplevde att en 

försämring i den fysiska förmågan bidrog till minskat oberoende. Det är dock inte så att 

beroende av andra behöver leda till reducerad livskvalitet. Agahi et al. (2005) påpekade 

att i de fall då de äldre bibehöll en känsla av kontroll, trots beroendet av andra, 

reduceras inte livskvaliteten. Antonovsky (2005) menar att individen kan uppleva 

välbefinnande oavsett vilken situation individen befinner sig i så länge det finns känsla 

av sammanhang. Trots fysiska begränsningar kan individer med ett rikt inre liv finna 

mening och sammanhang i vardagen. Detta kan tyda på att äldre har förmåga att anpassa 

sig till nya situationer i livet och att de i de nya situationerna kan uppleva livskvalitet. 

De äldre önskar kontroll över sin vardag och då de inte själva har förmågan att uppfylla 

sina behov har de rätt att bestämma hur och när deras behov ska tillfredsställas. De 

äldres fysiska förmåga bör tillvaratas i så stor utsträckning som möjligt då bevarande av 

fysisk förmåga påverkar upplevelsen av oberoende. Sjuksköterskan kan bidra till de 

äldres livskvalitet genom att uppmuntra de äldre och vårdpersonalen att tillvarata de 

äldres fysiska förmågor så att de så långt som möjligt själva kan tillfredsställa sina 

dagliga behov. Detta bekräftas av Dwyer et al. (2008) då de uppmärksammade att de 

äldre uppskattade en vårdmiljö som gav dem möjlighet att själva tillfredsställa sina 

dagliga behov. Nygren och Lundman (2009) påpekade sjuksköterskans ansvar att 

uppmuntra och stödja de äldre till medbestämmande samt att tillhandahålla de resurser 
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som behövdes för att de äldre ska kunna leva ett självständigt liv och att stödja 

(Socialstyrelsen, 2011) äldre till ett självständigt liv är målet med vård och omsorgen 

om äldre.  

 

Dwyer et al. (2008), McKinley och Adler (2005) och Robichaud et al. (2006) fann att de 

äldre hade ett behov av att bidra till andras livskvalitet samt ett behov av att vara 

betydelsefulla för andra eftersom de ansåg att de höjde den egna livskvaliteten då de 

använde sin kunskap och livserfarenhet till att stödja andra. Sjöberg (2007) bekräftar 

betydelsen av att ta hand om andra genom att framhålla det faktum att alla behöver 

någon eller några att leva med och för. Även äldre vill känna att de bidrar med något till 

sina medmänniskor och de har ofta mycket att ge av sig själva. Berättarstunder på 

boendet där de själva berättar som sina liv och erfarenheter kan vara något som skulle 

kunna bidra till ökad livskvalitet. Det kan också tänkas att ett samarbete mellan skolan 

och äldreomsorgen kan ha en liknande effekt på livskvaliteten då de äldre kan bidra med 

sina erfarenheter till den yngre generationen och på så sätt fylla en betydelsefull 

funktion i samhället.  

 

Aktiviteternas betydelse för livskvaliteten belystes i flertalet studier (Andersson et al., 

2007; Cooney et al., 2009; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007). Betydelsen av att lära sig 

nya saker belystes av Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) vilket kan förstås utifrån 

teorin om gerotranscendens som innebär att livet är en livslång utveckling och mognad 

(Nygren & Lundman, 2009). Att bli gammal och bo på särskilt boende innebär inte att 

livslusten och nyfikenheten försvinner. De äldre behöver ges möjlighet till utmanande 

och stimulerande sysselsättning. Ventegodt (1997) framhöll att en trivsam 

sysselsättning bidrog till livskvalitet och de äldre önskade att (Cooney et al., 2009) 

aktiviteterna skulle vara meningsfulla och svara till individens intresse. Detta kan 

förstås utifrån Brülde (2003) och Grimby (2001) som framhöll att livskvalitet kunde 

erhållas då individerna gjorde sådant som kändes meningsfullt för dem. Även fri vilja 

att delta på aktiviteter hade betydelse för livskvaliteten (Duncan-Myers & Huebner, 

2000). Detta utvecklas av Nygren och Lundman (2009) som framhöll att sjuksköterskan 

skulle stödja de äldres fria vilja att fatta beslut samt uppmuntra till aktiviteter på de 

äldres villkor. Då sjuksköterskan (Rustøen, 1993) utgick från vad individen uppfattade 

som meningsfulla värden samt då sjuksköterskan var kreativ och uppfinningsrik kunde 

livskvalitet skapas för de äldre. Det finns en inställning hos vårdpersonal om att de äldre 

ska delta då aktiviteter erbjuds men detta står i motsats till det som framkommit i 

litteraturstudien då det viktigaste för livskvaliteten inte är att delta utan att de äldre vill 

delta. Då de äldre inte vill delta blir aktiviteten inte meningsfull. Det finns inget 

entydigt svar på vad som är meningsfulla aktiviteter då det skiljer sig från individ till 

individ och då det kan förändras med tiden. Det är däremot betydelsefullt att ha vetskap 

om att en aktivitet inte behöver kräva stora resurser för att den ska bli meningsfull då 

det kan vara de små aktiviteterna som skänker störst mening vilket styrks av Nygren 

och Lundman (2009) då de framhöll att de äldre värderade små glädjeämnen i det 

vardagliga livet högt. 

 

Wergeland Sørbye et al. (2011) förklarar att andlighet har stor betydelse för 

livskvaliteten vilket står i motsats till litteraturstudien där andlighet och religion fick 

litet utrymme då detta område inte berördes i stor utsträckning av de äldre. Trots detta 

har religion och gudstjänster en framträdande roll på särskilt boende idag och 

Socialstyrelsen (2005) förklarar att det är sjuksköterskans ansvar att främja andlighet. 

Det antas ofta att äldre önskar att delta i gudstjänst för att utöva andlighet men det är 
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betydelsefullt att ställa sig frågan om det är relevant att uppmuntra alla äldre till detta. 

Naturligtvis finns det äldre som uppskattar deltagande och självklart ska sjuksköterskan 

främja andlighet men det är värt att belysa frågan då det är viktigt att personalen 

fokuserar på sådana aktiviteter som faktiskt bidrar till livskvaliteten, vilka det nu må 

vara.  

 
Boendeförhållandenas påverkan på livskvaliteten var betydande (Brown et al., 2004; 

Nordenfelt, 2004; Ventegodt, 1997). Miljön på särskilt boende kan förstås som både den 

fysiska miljön och den känslomässiga miljön. Miljön ska vara så hemlik som möjligt för 

att skapa trivsel och främja livskvalitet. Cooney et al. (2009) bekräftade detta genom att 

påvisa att både den fysiska miljön och den rådande atmosfären på boendet gav effekt på 

hemkänslan och livskvaliteten. Bergland och Kirkevold (2006), Cooney et al. (2009) 

och Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) framhöll att de äldre upplevde högre 

livskvalitet då de kunde påverka sin levnadsmiljö samt omge sig med privata ägodelar. 

Genom reflektion över den fysiska miljöns påverkan på livskvaliteten kan 

sjuksköterskans förståelse för dess påverkan öka. Reflektion bidrar även till att 

sjuksköterskan kan arbeta aktivt för att förbättra den fysiska miljön genom att 

uppmuntra de äldre och deras anhöriga att göra det privata rummet så personliga som 

möjligt med egna ägodelar. De äldre befinner sig dock inte bara i det egna rummet. Det 

finns utrymmen som delas med andra och även dessa gemensamma utrymmen borde de 

äldre ges möjligheter att påverka. Falk et al. (2008) fann dock att de äldre inte hade 

intresse av att befinna sig i de gemensamma utrymmena och att de istället föredrog det 

egna rummet. Det kan således antas att endast de äldre som har ett intresse av de 

gemensamma utrymmena har glädje av att påverka den. Det kan tyckas självklart att 

äldre påverkas av miljön och atmosfären på särskilt boende men andra 

omvårdnadsbehov prioriteras i större utsträckning vilket kan leda till att denna aspekt av 

livskvalitet förbises. Sjuksköterskans ansvar i att skapa en hemlik miljö framhölls även 

av Rustøen (1993) som menar att sjuksköterskan ökar livskvaliteten genom att skapa en 

hemlik miljö.  

  

De äldre önskade att klimatet på särskilt boende skulle vara tryggt (Andersson et al., 

2007; Bergland & Kirkevold, 2006; Harris et al., 2008; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 

2007) och Bergland och Kirkevold (2006) fann att de äldre som var trygga med att de 

grundläggande behoven tillfredsställdes trivdes bättre än de som inte kände trygghet i 

detta. Trygghet kunde skapas genom fasta rutiner (Cooney et al., 2009; Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir, 2007) men fasta rutiner kunde även reducera livskvaliteten för de äldre. 

Rutiner kan bidra till trygghet då de gör att de äldre har vetskap om vad som ska hända 

under dagarna samt att de äldre genom rutiner vet att deras behov tillfredsställs varje 

dag. Därmed inte sagt att rutiner enbart är positivt. Rutiner kan reducera äldres 

livskvalitet eftersom de skapar ett slentrianmässigt liv utan variation. Ingen förnyelse 

kan leda till att de äldre inte känner att de utvecklas och de kan på detta vis bli 

understimulerade. Rutinerna kan även tänkas bidra till reducerad känsla av oberoende 

och minskad känsla av att kunna påverka sitt liv. Vikten av att ha inflytande över sin 

vardag betonas av Agahi et al. (2005) och Duncan-Myers och Huebner (2000) som 

framhöll de äldre upplevde ökad livskvalitet då det fanns möjlighet till inflytande över 

vardagen. 

 

De äldre önskade (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 2007) en lugn miljö utan att utsättas för 

störande beteenden från andra boende då störande beteende bidrog till att de äldre blev 

stressade och oroliga vilket i sin tur reducerade livskvaliteten. Under vissa perioder kan 
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det vara ganska oroligt i de gemensamma utrymmena då de delas med individer med 

olika kognitiv förmåga. Det är då betydelsefullt att ha vetskap om att äldre inte alltid 

önskar att umgås med varandra och att det då bör ha möjlighet att dra sig undan till det 

egna rummet. Det kan upplevas stressande och oroligt att umgås med individer som inte 

har samma kognitiva förmåga som en själv. Det är viktigt att veta att många äldre värnar 

om varandra och inte är ute efter att diskriminera eller ignorera varandra då de drar sig 

undan från gemenskapen, men känslan av att inte kunna hjälpa individen som stör 

liksom känslan av obehag som uppkommer av det störande beteendet kan vara mycket 

påfrestande för de äldre.   

 

Konklusion 

 

Den äldre befolkningen är en snabbt växande åldersgrupp som kommer att ställa ökade 

krav på samhällets omsorgsresurser. Samhället har ansvar att erbjuda plats på särskilt 

boende till de äldre vars behov inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Trots nedsatt 

funktionsförmåga behöver inte livskvaliteten reduceras och det är därför betydelsefullt 

att få vetskap om vad livskvalitet är för äldre på särskilt boende. Den mest 

betydelsefulla faktorn för livskvaliteten är att relationen till personalen är god. De äldre 

önskar en djupare relation till personalen där det finns tid för samtal och umgänge. 

Relationen till familjen kan ha både positiv och negativ inverkan på livskvaliteten. 

Vidare anser de äldre att aktiviteter som är meningsfulla och svarar till deras intressen 

ökar livskvaliteten. De äldre vill bo i en hemlik miljö där känsla av kontroll över 

vardagen finns och där de känner att de själva har möjlighet att styra över sina liv. Det 

är betydelsefullt att se de äldre som unika individer och inte anta att de är en homogen 

grupp människor med samma behov och önskemål. Sjuksköterskan bör vara lyhörd 

inför varje unik individs önskemål och inte lägga egna värderingar i vad som är 

livskvalitet för de äldre på särskilt boende.    

 

Implikation 

 

Beskrivningar av livskvalitet för äldre på särskilt boende är ett outforskat område där 

mer forskning behövs. Kvalitativa studier behövs då de ger en djup och ingående 

beskrivning av vad de äldre upplever som livskvalitet. Även kvantitativa studier som 

inte inriktar sig på olika sjukdomar, symtom och jämförelser efterfrågas då de ger ett 

bredare perspektiv eftersom fler äldre tillfrågas. Inom kommande forskning kan det vara 

av intresse att ytterligare utforska en mer allmän bild av livskvalitet för de äldre och inte 

inrikta sig på olika sjukdomar och symtoms påverkan på livskvaliteten. Det kan även 

vara av intresse att undersöka sjuksköterskans syn på livskvalitet för äldre på särskilt 

boende samt hur de arbetar för att främja den. Nordiska förhållanden är av extra intresse 

för vidare forskning då dessa förhållanden är mest lika de svenska vilket kan bidra till 

kunskap som kan appliceras inom svensk hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor inom den 

svenska hälso- och sjukvården har nytta av att veta vad äldre upplever som livskvalitet 

då antalet äldre i samhället ökar och sjuksköterskan med största sannolikhet kommer att 

möta dessa individer. För att öka förståelsen om livskvalitet för äldre efterfrågas mer 

fokus på ämnet i allmänsjuksköterskans utbildning.   
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kognitivt intakta 

boendes perspektiv om 

vad som bidrar till 

trivsel på ett särskilt 

boende.   

Deskriptiv utforskande studie. 

Datainsamlingen genom observation och 

öppna intervjuer. Intervjuerna utfördes på 

två särskilda boenden i de äldres rum.  26 

boende intervjuades, varav 20 kvinnor och 

6 män. Alla intervjuer förutom 7 
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månaders, kunna tala och läsa norska, gett 
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Grounded theory. Semistrukturerade 

intervjuer. De första intervjuerna 

fokuserade på att uppmuntra de äldre att 

berätta fritt om hur det var att bo på 

särskilt boende. De senare intervjuerna 

påverkades av vad de kommit fram till i de 

tidigare intervjuerna och utgjordes av 

jämförande frågor. Totalt intervjuades 101 

äldre på 12 olika boende under en tolv 

månaders period. Som inklusionskriterie 

användes Middlesex Elderly Assessment 

of Mental State (MEAMS) för att ta reda 

på de äldres kognitiva förmåga att delta i 

studien. Inget bortfall.    
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äldre: meningsfulla aktiviteter, känsla 

för jaget, sammanhang och 

organisationens inställning. Det 
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livskvalitet för äldre på särskilt boende 

till dess att alla påverkande faktorer tas 
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Nordenfeldt, L. & 

Ternestedt, B-M.  

Three nursing 
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speak about 

meaning at the end 

of life 

Syftet var att skaffa 

djupare förståelse för 

hur tre äldre kvinnor 

skapar mening i 

vardagen på ett särskilt 

boende.  

Hermeneutisk metod. 3 äldre kvinnor i 

åldrarna 93-95 år intervjuades vid fyra 

olika tillfällen. Kvinnorna var bosatta på 

två olika särskilda boenden. 

Bandinspelade intervjuer som skedde i de 

äldres rum. Intervjuerna skedde under en 

18-24 månaders period. Kvinnorna valdes 

ut utifrån en tidigare studie. Inget bortfall.  

Det framkom att mening skapas genom 

att ha fysisk förmåga, kognitiv 

förmåga, känna sig behövd samt att 

känna tillhörighet. Mening skapades 

genom inre dialog, kommunikation 

samt genom relationer med andra. 

Otillräcklig dialog med personalen 

bidrog till känslan av att inte känna 

delaktighet i det dagliga livet.  

Grad 1 
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2009 

 

Storbritannien 

 

Pubmed 

 

Hall, S., Longhurst, 

S. & Higginson, I.  

Living and dying 

with dignity: a 

qualitative study of 

the views of older 

people in nursing 

homes 

Syftet var att utforska 

generaliserbarheten av 

Chochinovs värdighets 

modell för äldre 

människor som vårdas 

på särskilt boende.    

Kvalitativ deskriptiv metod. 

Bandinspelade intervjuer med 18 äldre på 

särskilt boende. Intervjuerna skrevs sedan 

ner ordagrant. De äldre som kunde tala 

engelska samt var 75 år och äldre 

inkluderades. De boende som var sjuka, 

mentalt instabila och de som inte gav sitt 

samtycke exkluderades. 39 boende valde 

att inte delta i studien. 

Vissa livsförändringar som beror på 

ålder är ofrånkomliga och kan i vissa 

fall leda till minskad värdighetskänsla. 

Psykoterapi är ett bra hjälpmedel för 

att bevara värdighet.  

Grad 2  

2008 

 

Australien 

 

Cinahl 

 

 

Harris, N., 

Grootjans, J., 

&Wenham, K. 

Resident identified 

issues shaping 

wellbeing in 

retirement aged 

living and care 

facilities 

Syftet var att undersöka 

självupplevda faktorer 

och bekymmer hos den 

äldre befolkningen som 

bor på olika typer av 

särskilt boende. 

Datan som ligger till grund för studien 

samlades in mellan 2005-2006. Resultaten 

delades in i grupper, kodades och 

syntetiserades. Studien är den första delen 

av en större studie med över 1000 boende 

på särskilt boende. Bortfallet är inte 

beskrivet.  

Fyra faktorer identifierades av de 

boende som viktiga när det gäller 

välbefinnande; fysisk miljö, social 

miljö, delaktighet i beslut samt stöd till 

ett aktivt liv. 

Grad 2 

2007 

 

Island 

 

Pubmed 

 

Hjaltadóttir, I. & 

Gústafsdóttir, M.  

Quality of life in 

nursing homes: 

perception of 

physically frail 

elderly residents 

Syftet var att beskriva 

den upplevda 

livskvaliteten hos 

fysiskt sköra men 

mentalt klara äldre 

människor.  

Hermeneutisk fenomenologisk metod. 

Studien utfördes på två olika särskilda 

boenden på Island. Studien bygger på 

kvalitativa intervjuer med 8 sköra men 

kognitivt klara boende i åldrarna 76-93 år 

varav 6 kvinnor och 2 män. Varje 

deltagare blev intervjuad 2-3 gånger 

utifrån en intervjuguide. Alla intervjuer 

bandinspelades och skrevs ordagrant ner. 

En boende ville inte delta i studien.   

De viktigaste faktorerna som 

påverkade livskvaliteten var att känna 

sig säker på sitt boende, ha ett eget 

utrymme, lösa praktiska frågor samt att 

vara förberedd för döden. Det var 

viktigt att bli sedd som en individ samt 

att göra meningsfulla saker.  

Grad 1 
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Titel 
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2005 

 

USA 

 

Cinahl 

 

McKinley, K., & 

Adler, G. 

Quality of life in 

nuring homes: 

involving elders in 

policy making for 

their own care and 

life satisfaction 

Syftet var att studera 

hur äldre på särskilt 

boende, på 

landsbygden, upplevde 

sin förmåga att deltaga i 

beslut på särskilt 

boende liksom deltaga i 

beslut kring aktiviteter, 

beteenden och 

möjligheter som bidrar 

till deras livskvalitet.  

Alla intervjuer följde samma mönster med 

öppna frågor och samtliga bandinspelades. 

Intervjuerna skrevs sedan ner ordagrant, 

kodades och sorterades i kategorier. Totalt 

deltog 21 boende, i åldrarna 80-101 år, 

som delades in i fyra fokusgrupper. 15 var 

kvinnor och 7 var män. Den boende hade 

bott på särskilt boende mellan 6 månader 

till 14 år. För att inkluderas skulle de 

boende vara 65 år eller äldre, ha fysisk och 

kognitiv förmåga att delta samt ha bott 

minst 6 månader på särskilt boende. Inget 

bortfall beskrivet.  

Fyra faktorer som skapar livskvalitet 

identifierades; känslan av att betyda 

något för andra, andlighet, hemlik 

miljö samt privatliv. Dessa faktorer 

utgör tillsammans med god vårdkvalité 

grunden för ett gott liv för äldre på 

särskilt boende.  

Grad 2 

2006 

 

Kanada 

 

Cinahl 

 

Robichaud, L., 

Durand, P.J., 

Bédard, R. & 

Ouellet, J-P.  

Quality of life 

indicators in long 

term care: opinions 

of elderly residents 

and their families. 

 

 

Syftet var att identifiera 

interpersonella och 

miljömässiga faktorer 

som ger den bästa 

upplevda livsmiljön hos 

nyligen och icke 

nyligen intagna boende 

och deras familjer.   

Semi-strukturerade intervjuer med öppna 

frågor. För att inkluderas skulle de boende 

vara 65 år eller äldre, ha förmåga att 

kommunicera samt ha förmåga att känna 

igen några personer från sin omgivning. 

Den ansvariga sjuksköterskan valde ut 30 

boende och 15 anhörigvårdare på fem 

särskilda boenden. Då 19 boende och 8 

anhörigvårdare intervjuats uppstod 

datamättnad och inga fler intervjuades. 

Inget bortfall.  

De livskvalitetfaktorerna som 

identifierades var respekt, delaktighet, 

sympatiska förhållanden, eget rum och 

egen toalett, känslomässigt stöd, 

delaktighet i samhället, känna glädje 

tillsammans med andra, bevara en 

känsla av kontroll, ekonomisk 

trygghet, kontinuitet i personalstyrkan, 

att ha tillgång till hobbys, 

fritidsaktiviteter och andliga aktiviteter 

samt kompetens från vårdpersonalen.  

Grad 1 
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2011 

 

Storbritannien 

 

Pubmed 

 

 

 

Hall, S. Opio, D., 

Dodd, R.H., & 

Higginson, I.J.    

Assessing quality-

of-life in older 

people in care 

homes 

 

Syftet var att beskriva 

livskvalitet för äldre 

människor på särskilt 

boende genom att 

använda SEIQoL-DW 

skalan och två tio 

poängskalor samt att 

beskriva de problem 

som de boende hade 

med att genomföra 

dessa mätningar.  

Kvantitativ metod användes för att 

beskriva de boendes livskvalitet. 

Kvalitativ metod användes för att utforska 

upplevelsen av att genomföra 

mätningarna. 20 äldre på 3 olika särskilda 

boenden deltog i studien. Den kvalitativa 

delen utgjordes av intervjuer som skedde 

ansikte mot ansikte med en av tre erfarna 

intervjuare. 17 intervjuer spelades in, 2 

intervjuer spelades inte in eftersom den 

boende inte gav sitt samtycke och en 

intervju spelades inte in eftersom 

utrustningen inte var fungerande vid 

tillfället. SEIQoL-DW har utvecklats för 

att utvärdera livskvalitet ur individens 

perspektiv. De två tiopoängsskalorna 

mätte prestationsstatus och förmåga att 

utöva fysiska aktiviteter. De som inte 

kunde tala engelska, ge sitt informerade 

samtycke eller var för sjuka för att delta 

exkluderades. Inget bortfall finns 

beskrivet.  

De viktigaste livskvalitetdomänerna 

som identifierades med SEIQoL-DW 

var fritidsaktiviteter, familj, 

förhållanden, socialt liv, oberoende, 

lugn och tillfredställelse.  

Fysiska begräsningar och svårighet att 

förstå instruktioner och begrepp var de 

faktorer som de boende upplevde som 

hinder för att genomföra 

undersökningen.  
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Publika-
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Titel 
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Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

 

Österrike 

 

PsycINFO 

 

 

Lang, G., Löger, B. 

& Amann, A.  

Well-being in the 

nursing home: a 

methodological 

approach towards 

the quality of life 

Syftet var att utveckla 

ett koncept för vad 

livskvalitet är på 

särskilt boende, 

utveckla användbara 

instrument för att mäta 

livskvalitet och 

tillfredställelse samt 

dessa begrepps 

förutsättningar och 

hypoteser som leder 

mot standardiserade 

utredningar.    

Studien tog plats på 2 särskilda boenden. 

De boende som personalen ansåg klara av 

att delta i studien inkluderades. Totalt 

intervjuades 221 boende.  Av dessa var 2/3 

av över 80 år. De boende fyllde 

självständigt i två instrument, 

ADL(activities of daily life) och 

MMST(mini mental state test) samt två 

enkäter. Bortfallet är inte beskrivet.      

Livskvalitet på särskilt boende kan 

delas upp i tre faktorer; individuella 

resurser, strukturella resurser såsom 

rummens storlek samt välbefinnande. 
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