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Titel: Äldre & Livstillfredsställelse - En kvalitativ studie om äldre personers upplevelse av 

livstillfredsställelse 

Författare: Therese Nygårds och Sandra Svensson 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera äldre personers upplevelse av 

livstillfredsställelse. Studiens empiri inhämtades genom ett kvalitativt tillvägagångssätt med 

fem halvstrukturerade intervjuer med äldre personer 65 år och uppåt, som erhåller hemtjänst 

och är kvarboende i det egna hemmet. Utifrån empirin identifierades tre olika livsområden som 

var av betydelse för livstillfredsställelse. Dessa redovisas i form av livsområdena; Aktiviteter i 

det dagliga livet, Fysisk och psykisk hälsa samt Socialt nätverk. Empirin tolkades utifrån 

teorierna KASAM och Gerotranscendens samt begreppet Coping. Studiens huvudresultat visar 

på att hälsan är den underliggande faktorn som kom att påverka hur de äldre ges möjlighet att 

erhålla livstillfredsställelse genom alla livsområden. I resultatet framkom det även att de äldre 

generellt sett känner en livstillfredsställelse och att de använder sig av copingstrategier för att 

hantera åldrandet. Resultatet visar på en avsaknad av möjlighet till samtal, vilket kan komma 

att ha en negativ inverkan på de äldres psykosociala hälsa.   

 

Nyckelord: Livstillfredsställelse, Äldre, KASAM, Gerotrancendens, Coping   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Titel: Elderly & Life satisfaction - A qualitative study of elderly people's experience of life 

satisfaction 

Authors: Therese Nygårds och Sandra Svensson 

 

The purpose of this study was to investigate and analyze elderly people's experience of life 

satisfaction. The empirical study was obtained through a qualitative approach with five 

semistructured interviews with the elderly 65 years and over who receive home care and remain 

in their own home. Based on the collected empirical material, three different areas of life were 

identified that were important for life satisfaction. These are reported in the form of life areas; 

Activities in daily life, Physical and mental health and Social networking. The results of the 

collected empirical material were interpreted from the theories of Sense of Coherence and 

Gerotranscendence as well as the concept of Coping. The study's main findings indicate that 

health is the underlying factor that was affecting how the elderly were given the opportunity to 

obtain life satisfaction throughout all areas of life. In the result, it was also found that the elderly 

generally feels a life satisfaction and that they use coping strategies to deal with aging. The 

result showed a lack of opportunity for conversation, which could have a negative impact on 

the psychosocial health of the elderly. 

 

Keywords: Life Satisfaction, Elderly, Sense of Coherence, Gerotranscendence, Coping 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill säga ett stort tack till respondenterna för ert deltagande i studien, utan er hade denna 

studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka enhetscheferna inom hemtjänsten som 

har hjälpt oss att finna respondenter till studien. Slutligen vill vi tacka vår handledare Marie 

Nordfeldt för ett gott samarbete. 

 

Vi tar ett gemensamt ansvar för uppsatsens alla delar. 

 

Therese Nygårds & Sandra Svensson 

Karlstad, juni 2017 
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1. Inledning   

 “Ja som det är nu så får en ju va tacksam att jag kommer ihåg och känner igen, jag kunde ju 

vara helt borta så gammal som jag är” (Lisa 96 år). 

  

Befolkningen blir äldre idag än tidigare, antalet människor som blir 80 år och äldre ökar i 

Sverige och antas öka även framöver. Idag är den förväntade medellivslängden drygt 84 år för 

kvinnor och nästan 81 år för män (Socialstyrelsen 2017). Det kommer innebära fler äldre i 

samhället och ett ökat behov av äldreomsorg. I Sverige finns socialtjänsten som stöd till utsatta 

i samhället, en organisation vars mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet enligt Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) [SoL]. Inom äldreomsorgen utgör insatsen hemtjänst en stor del av det sociala 

arbetet. Äldre personer utgör en specifik grupp i lagstiftningen och ska enligt socialtjänstens 

värdegrund 5 kap. 4 § SoL få möjligheten till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Begrepp som självbestämmande, integritet samt individuella behov ska vara i fokus hos den 

äldre (Lundgren et al. 2015). Tanken är att den nationella värdegrunden ska avspeglas i allt 

arbete inom äldreomsorgen enligt Socialstyrelsens (2012) rapport om den nationella 

värdegrunden.   

 

Äldrecentrum (2009) beskriver att den största förändringen i hur utförandet av äldreomsorgen 

skulle organiseras skedde år 1992 då Ädelreformen infördes. Med Ädelreformen lyftes 

kvarboendeprincipen fram som en rättighet för de äldre, service och vård skulle komma till den 

äldre i det egna hemmet eller på ett särskilt boende. Den äldre skulle inte längre enbart vårdas, 

fokus skulle nu även riktas mot deras boendemiljö och de äldres sociala välmående. Standarden 

för hemmaboende skulle anpassas så att individen inte tvingades att flytta till ett boende om 

inte denne själv så önskade (Äldrecentrum 2009). Enligt Socialstyrelsen (2017) har det under 

de senaste 10 åren skett en ökning med ca 30 000 personer som erhåller hemtjänst samtidigt 

som platser på särskilt boende minskade med över 8 500 personer. Det har medfört en stor 

ökning av personer som erhåller kommunal hemsjukvård i det ordinära boendet, vilket innebär 

att många äldre har stora vårdbehov som behöver mötas upp i hemmet (Socialstyrelsen 2017). 

I Sverige var det år 2016 ca 235 000 människor i Sverige som hade hemtjänst i ordinärt boende 

(Kunskapsguiden 2016). Utifrån Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) samt kommunala riktlinjer, 

enskilt satta i varje kommun, ska det säkerställas att den äldre får sina behov tillgodosedda 

genom att erhålla en skälig levnadsnivå. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket lämnar utförandet 

av lagen öppen för tolkning. Marta Szebehley (SVT 2016), professor i socialt arbete, uttrycker 

en oro gällande bedömningen av skälig levnadsnivå inom äldreomsorgen: 

 

Skälig levnadsnivå är inte längre ett golv utan ett tak. Man behöver inte ha det bättre 

än att ha en skälig levnadsnivå. Och då kan man säga att det är skälig levnadsnivå 

att du har en toalettstol i ditt vardagsrum. Även om du inte tycker att det är goda 

levnadsvillkor, för det är inte den ambitionsnivå som lagen har. (Szebehley 2016, 

SVT) 
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Markström et al. (2011) lyfter att det finns en diskurs som uppvisas i media mellan samhällets 

syn på de behov äldre har och deras faktiska upplevda situation. Politiker gör uttalanden om att 

äldre ska erhålla god vård inom äldreomsorgen men samtidigt erkänner flera kommunpolitiker 

i ett reportage av SVT (2016) att det går att spara in på de äldre just för att socialtjänstlagen inte 

är helt tydlig. 

 

Det framkommer i Socialstyrelsens (2016) enkätundersökning Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen? att ca 115 000 äldre av 135 085 deltagare inom äldreomsorgen upplever 

psykiska besvär i form av ängslan, oro och ångest. Undersökningen visar även att 32 700 äldre 

ofta besväras av ensamhet. Åsbring et al. (2014) menar att det är viktigt att personer som 

uppvisar psykiska besvär förutom medicinsk behandling även får tillgång till psykosociala 

insatser. Psykiska besvär påverkar människors liv på många olika plan och en betydande del 

utgör de sociala relationer en person har i sitt liv. Socialstyrelsens (2016) resultat samt Åsbring 

et al. (2014) studie visar på att det är av vikt för äldre att få sina psykosociala behov bemötta 

likväl som de fysiska, i linje med den helhetsprincip som ska prägla socialtjänstens verksamhet 

(Lundgren et al. 2015). Livstillfredsställelse är ett begrepp som fångar in individens subjektiva 

upplevelse av välbefinnande enligt Borg (2005) och upplevelsen av livstillfredsställelse är det 

som vi vidare kommer att undersöka med denna studie.   

  

1.1 Problemformulering 

Abramsson (2015) menar att kvarboende, som var menad som en rättighet för de äldre med 

möjlighet till att få åldras i det egna hemmet, under en längre tid har varit ett politiskt mål. För 

att möjliggöra detta har expandering skett av både hemtjänst och hemsjukvård (Abramsson 

2015). Öhman och Abramsson (2017) lyfter att det borde vara av intresse för samhället att 

besvara frågor kring hur hög ålder och hälsa påverkar människors livstillfredsställelse när 

befolkningen stadigt blir äldre. En försvårande omständighet vid forskning gällande äldre, 

enligt Tornstam (2011) är att studierna har en benägenhet att göra de äldre till forskningsobjekt, 

där de äldre ofta blir utan talan. 

 

Kadowakis et al. (2015) beskriver att äldre som erhåller hemtjänst som får sina behov 

tillgodosedda känner sig mindre ensamma samt att de upplever högre livstillfredsställelse än de 

äldre som inte får sina behov tillgodosedda. Liknande visar Borg (2005) på att äldre som 

sysselsätter sig som vanligt och inte är beroende av hemhjälp uttrycker en högre 

livstillfredsställelse. Borg (2005) menar att vidare forskning kring vilka faktorer som är av 

betydelse för äldres livstillfredsställelse är av vikt för det förebyggande arbetet gällande äldre 

som har nedsatt funktionsförmåga. Ökad kunskap om vilka faktorer äldre själva anser ingår i 

livstillfredsställelse kan gynna de äldres möjligheter till att kunna leva ett gott liv (Borg 2005).  

 

 

Socialstyrelsens (2016) undersökning visar på att flertalet äldre i äldreomsorgen upplever 

psykiska besvär i form av oro, ängslan, ångest och ensamhet, vilket kan komma att bidra till en 

försämrad livstillfredsställelse. Kan man förutsäga vilka faktorer som är av betydelse för att 

förhindra att äldre med funktionsnedsättning utvecklar en låg livstillfredsställelse. Vi vill med 
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denna studie undersöka om äldre med hemtjänstinsatser upplever livstillfredsställelse på 

liknande sätt som bland annat Borgs (2005) och Kadowakis et al. (2015) studier visar på. Vi 

vill ta reda på vad de äldre själva beskriver ingår i upplevelsen av livstillfredsställelse.   

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera äldre personers upplevelse av 

livstillfredsställelse. Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

 

-Hur beskriver äldre sin upplevelse av livstillfredsställelse? 

 

-Vilka faktorer har inverkan på de äldres upplevelse av livstillfredsställelse? 

  

1.3 Uppsatsens avgränsningar 

Studien begränsas till att omfatta äldre över 65 år med en nedsatt funktionsförmåga, som 

erhåller hemtjänstinsatser och är kvarboende i ordinärt boende. Vidare avgränsning görs till att 

undersöka de äldres livstillfredsställelse och inte den specifika insatsen de erhåller från 

hemtjänst. Studien innefattar intervjuer med både män och kvinnor och är oberoende av genus.  

  

1.4 Centrala begrepp 

Här förklarar vi livstillfredsställelse som begrepp och dess betydelse i studien.  

 

1.4.1 Livstillfredsställelse 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 4 § SoL ska äldre personer få möjligheten till 

att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Enligt Borg (2005) är livstillfredsställelse ett 

begrepp som fångar in individens subjektiva upplevelse av välbefinnande. Hagberg (2000) 

beskriver att begreppet livstillfredsställelse innefattar den subjektiva upplevelsen av 

välbefinnande, livet som helhet eller inom vissa områden, hur de psykologiska och sociala 

behoven är tillgodosedda. Utifrån Hagbergs (2000) definition av begreppet livstillfredsställelse, 

kommer denna studie utgå från livstillfredsställelse för att undersöka de äldres subjektiva 

upplevelse av välbefinnande. 

 

1.5 Disposition av uppsatsen 

I uppsatsens första kapitel presenteras inledning, problemformulering, syfte och frågeställning, 

uppsatsens avgränsningar samt centrala begrepp. I inledningen och problemformuleringen 

presenteras ämnet samt att vi problematiserar och beskriver vår uppsats relevans för socialt 

arbete. Därefter kommer ett kapitel som redovisar tidigare forskning i form av vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar. Sedan presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv i form av 

teorierna KASAM och Gerotranscendens samt begreppen Livstillfredsställelse och Coping. 

Nästa kapitel är material och metod och där redovisas uppsatsens tillvägagångssätt. Sedan 

framställs uppsatsens resultat där vi återger och analyserar den insamlade empirin. Uppsatsen 

avslutas med ett diskussionskapitel gällande resultat och metod. Uppsatsen innehåller även 

referenslista samt bilagor.    
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2. Tidigare forskning 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras Eriksons (2004) utvecklingsteori gällande människors 

åldrande och personlighetsutveckling. Teorin visar på hur hanterandet av livet på ett 

psykologiskt plan påverkar genom hela livet. Vi kommer inte att utgå från Eriksons 

utvecklingsteori i analysen och därför presenteras den under tidigare forskning. 

Den tidigare forskning som presenteras utgår från de äldres perspektiv, 65 år och uppåt. 

Forskningen redovisas i form av fem områden som är vanligt förekommande inom 

gerontologiforskning när subjektivt välbefinnande undersöks, dessa är socialt nätverk, äldres 

fysiska och psykiska hälsa, aktiviteter i det dagliga livet, genusperspektiv och 

livstillfredsställelse samt socioekonomi och dess betydelse för ett gott åldrande. Den inhämtade 

forskningen består av vetenskapliga artiklar, rapporter samt tre doktorsavhandlingar och utgörs 

av både internationella samt svenska studier. Begrepp som förekommer och undersöks i kapitlet 

är livskvalitet, tillfredsställd och otillfredsställd, välbefinnande samt livstillfredsställelse. Inom 

forskningsområdet gällande äldre och subjektivt välbefinnande används både ett kvalitativt och 

kvantitativt tillvägagångssätt. Merparten av de inhämtade artiklarna i detta kapitel består av 

kvantitativa undersökningar och en återkommande mätskala i de kvantitativa studierna för att 

mäta livstillfredsställelse är Neugartens Life Satisfaction Index (Neugarten et al.  

1961). Tillvägagångssättet innebär att respondenterna får välja på en skala från ett till fem hur 

väl påståendet överensstämmer med deras upplevelse av det specifika fenomenet. 

 

2.1 Livets åldrande 

Erik H Eriksons (2004) utvecklingsteori beskriver hur en människa hanterar livet och 

åldrandeprocessen på ett psykologiskt plan. Teorin har en betoning på personlighetsutveckling 

och bygger på att en människa genomgår åtta olika stadier i livet. Joan Erikson (2004) har 

utformat och lagt till ett nionde stadium i utvecklingsteorin. Varje stadium innebär en form av 

livskris som behöver lösas, beroende på hur individen hanterar krisen har det en påverkan för 

individens fortsatta utveckling och hur människan hanterar livet som äldre. Det åttonde steget 

handlar om ålderdomen och hur människan antingen utvecklar en känsla av integritet eller 

förtvivlan, avsmak eller visdom. I det nionde steget tar Erikson (2004) upp att åldern över 80 

och 90 år för med sig förändringar som kan innebära dagliga svårigheter och omvärderingar 

kring vissa saker i livet. De äldres självkontroll och oberoende sviktar genom att kroppen 

förlorar sin styrka, vilket ofta har en negativ inverkan på deras självkänsla och självförtroende. 

Om de äldre inte finner ett sammanhang och meningsfullhet med det liv som de har levt, är 

risken stor för att utveckla ett tillstånd av förtvivlan, dödsfruktan och en känsla av 

meningslöshet (Erikson 2004). 

 

2.2 Socialt nätverk 

Enligt Samuelsson (2000) är det genom det sociala nätverket som individen erhåller socialt 

stöd. I det sociala nätverket ingår personer som individen känner en närhet till eller som är av 

betydelse för dem, som ger stöd vid sjukdom och råd vid krissituationer.      

Hellström et al. (2003) beskriver att sociala relationer utgör en viktig faktor som motverkar att 

äldre upplever låg livskvalitet. Studien visar på att de äldre som har informell hjälp av anhöriga, 
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uttrycker en högre livskvalitet än de som erhåller formell hjälp av professionella. Enligt 

Hellström et al. (2003) har de äldre som bor hemma, oftast fler barn som kan hjälpa dem än de 

äldre som bor på ett särskilt boende (ett boende för äldre). Anhöriga verkar utgöra en bidragande 

faktor till att de äldre kunde bo kvar hemma (Hellström et al. 2003). Äldrecentrum (2012) 

beskriver att informell hjälp, närståendes insatser, är ett viktigt komplement till den formella 

vården inom äldreomsorgen. Samuelsson (2000) lyfter att den informella hjälpen som utförs av 

anhöriga och vänner utgör mellan 60 till 80 procent när det gäller vård och omsorg till äldre 

personer. De resterande procenten utgörs av formell hjälp, vilket innebär professionell hjälp 

från offentliga verksamheter. Hellström et al. (2003) menar att oavsett om äldre tar emot 

informell hjälp av anhöriga eller formell hjälp av professionella, inte verkar vara en faktor som 

inverkar på äldres livskvalitet. Enligt Hellström et al. (2003) är det snarare omfattningen av 

hjälpen i det dagliga livet som är av betydelse. Äldre som bor kvar i hemmet och som är i behov 

av daglig hjälp har oftast hjälp av både anhöriga och professionella. 

 

Jegermalm (2005) beskriver att när det gäller informella stödinsatser som utförs av vänner, släkt 

och grannar, är det sällan som de som ger informell hjälp erhåller extra stöd från kommuner 

eller hjälporganisationer. Vanligt förekommande är att de äldre som har informell hjälp även 

har insatser från den kommunala hemtjänsten, dock menar Jegermalm (2005) att de som erhåller 

informell hjälp, i större utsträckning erhåller färre kommunala insatser än de äldre utan 

informell hjälp. Vidare påvisar Jegermalms (2005) studie att den informella hjälpen ges i 

samspel med den formella hjälpen, att det verkar finnas en koppling i hur hjälpinsatser utförs 

för den äldre, oberoende av stöd från den offentliga sektorn. Bishop et al. (2006) beskriver att i 

takt med att den psykiska och fysiska hälsan försämras hos den äldre genom åldersrelaterade 

hälsotillstånd, sker ofta en ökning i behovet av att erhålla hjälp från andra i sin omgivning. 

Bishop et al. (2006) lyfter att när äldre erhåller stöttning från familjemedlemmar, har det en 

positiv inverkan på den upplevda hälsan och ses som stärkande för den äldres välmående. 

Flertalet äldre har ett begränsat nätverk av släkt, vänner och bekanta att erhålla stöttning ifrån 

och att erhålla hjälp från andra utomstående kan vara svårt. Vidare påvisar Bishop et al. (2006) 

studie att upplevelsen av att vara i behov av hjälp, kan komma att ha en negativ påverkan på 

den äldres upplevda livstillfredsställelse.  

 

Berg et al. (2009) beskriver att när människor åldras verkar även deras syn på livet och 

prioriteringar förändras. Istället för att försöka bibehålla ett stort socialt nätverk, blir det den 

närmaste kretsen som ger störst emotionell näring, den som prioriteras att spendera sin tid 

tillsammans med (Berg et al. 2009). De äldre som har många vänner verkar inneha en hög grad 

av tillfredsställelse, men äldre som har ett mindre socialt nätverk verkar inte uppleva sig själva 

som socialt begränsade (Hammarström & Torres 2005). När den äldre upplever att den har ett 

gott socialt nätverk runt omkring sig, kan det i sin tur leda till att minska den negativa känslan 

av att inneha en begränsad fysisk eller psykisk funktionalitet (Berg et al. 2009). 

 

2.3 Äldres fysiska och psykiska hälsa 

Grimby (2001) beskriver att ett åldrande fritt från sjukdomar är ovanligt. Enligt Grimby (2001) 

är sambandet mellan ohälsa och låg livskvalitet svagt, vilket visar på att det är fler faktorer som 

har en inverkan. Förlusten av en livskamrat eller vän var två faktorer som studien visar på som 
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mer smärtsamma än om de äldre själva drabbades av sjukdom. Bishop et al. (2006) visar på att 

i vilken grad äldre upplever livskvalitet förefaller att ha ett samband med hur de bedömer sitt 

tidigare livs förhållande till socioekonomisk status, socialt nätverk, hälsa och hur väl individen 

lyckats genomföra det som de ämnat, jämfört med nutid. Det stödjer det faktum att det finns en 

koppling mellan de individuella resurserna och hur äldre bedömer sitt liv. Vidare är denna 

koppling grunden i den nuvarande upplevelsen av subjektivt välbefinnande hos den äldre 

(Bishop et al. 2006). 

 

Wilhelmson et al. (2013) beskriver att äldre personer generellt är tillfreds med sitt hälsotillstånd 

och att de är lika tillfredsställda med livet i stort som den yngre generationen. Faktorer som är 

av betydelse för äldres upplevelse av tillfredsställelse är den fysiska hälsan, relationer samt 

aktiviteter. Nygren et al. (2005) tar upp att känslan av samhörighet, motståndskraft och en 

meningsfull vardag avspeglas i högre grad eller åtminstone likvärdig hos äldre som hos yngre 

personer. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) visar på att flertalet äldre känner meningsfullhet, 

begriplighet samt hanterbarhet i sina liv, de upplever en känsla av sammanhang. Det visar på 

att livet inte behöver utvecklas till det sämre när man blir äldre.  

 

Evertsson och Johansson (2008) belyser möjligheten att få vara kvarboende i det egna hemmet 

med hemtjänst som en viktig aspekt för de äldres upplevelse av identitet och oberoende. Studien 

visar på att föremål i hemmet, till exempel släktklenoder, är en faktor som hjälper de äldre att 

bevara känslan av samhörighet och sammanhang. Det framkom att de äldre har svårt att 

bibehålla känslan av det egna hemmet när de erhåller hemtjänst. Att fokusera på både det 

fysiska samt det psykosociala måendet hos äldre är viktigt för att de äldre ska ges möjligheten 

att kunna få bo kvar i det egna hemmet (Evertsson & Johansson 2008). 

 

Wilhelmson et al. (2013); Hellström et al. (2003) beskriver att äldre som är skröpliga upplever 

en lägre grad av tillfredsställelse i livet och att de äldre som inte är skröpliga upplever en högre 

grad av tillfredsställelse. Det är av betydelse för livstillfredsställelse att äldre får behålla sin 

nuvarande hälsa för att i förebyggande syfte undvika att de utvecklar skröplighet. Borg (2005) 

visar på att det inte är den stigande åldern i sig som bidrar till en minskad tillfredsställelse hos 

de äldre utan den nedsatta funktionsförmågan. Ett stort hjälpbehov och förekomsten av 

sjukdomar är av betydelse för utfallet av livstillfredsställelse. Kajonius och Kazemi (2015) 

studie visar på betydelsen av att känna sig trygg och att bli behandlad väl av personalen, de 

utgör två faktorer som bidrar till de äldres tillfredsställelse. Det framkommer att de äldre som 

har en försämrad hälsa och som känner sig ensamma ofta är missnöjda med hjälpen de erhåller. 

Kajonius och Kazemi (2015) menar att känslor av oro och ensamhet kan minskas genom att de 

äldre får vad som beskrivs som kärnan i äldreomsorgen, en värdig behandling och väl 

fungerande hjälp som bidrar till att de känner sig trygga. 

 

Bergs et al. (2006); Borglins (2005) studier visar på att det inte är den medicinskt- baserade 

hälsan eller den fysiska funktionsrörligheten hos den äldre som har störst inverkan på hur den 

upplevda livstillfredsställelsen yttras. Självkontroll, socialt nätverk, den självuppskattade 

hälsan och depressionssymtom är faktorer som har en stark koppling till de äldres upplevelse 

av livstillfredsställelse samt livskvalitet (Berg et al. 2006; Borglin 2005).  
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Nygren et al. (2005); Borglin (2005) beskriver att en god mental hälsa hjälper människor att 

överkomma negativa upplevelser som till exempel förluster och psykiska begränsningar. Den 

underliggande kopplingen som gick att uttyda mellan en persons motståndskraft, känsla av 

sammanhang och känsla av meningsfullhet utgjorde tillsammans en inre styrka. Nygren et al. 

(2005); Borglin (2005) menar att denna inre styrka är en positivt drivande kraft för god hälsa 

och välmående, förmågan att behålla sin självbild, och indikerar kärnan i livskvalitet. En viktig 

aspekt att fokusera på hos äldre är just den inre styrkan då det i sin tur genererar ett positivt 

inslag på hälsan, som en motvikt till det dysfunktionella hälsoperspektivet som ofta återspeglas 

i hälso- och sjukvård (Nygren et al. 2005; Borglin 2005). Antonovsky (2005) söker efter svar 

på vad det är som gör att några av oss har hälsan i behåll medan andra blir sjuka. Antonovsky 

(2005) beskriver att det inte är sjukdomen i sig, det patogena synsättet där det eftersöks varför 

en människa har denna sjukdom eller hamnar i en viss sjukdomskategori, som ensamt avgör 

detta. För att utöka förståelsen och arbeta förebyggande återfinns kärnan i det salutogena 

synsättet där sjukdomens ursprung undersöks istället genom att ställa frågan varför 

(Antonovsky 2005). 

Berg et al. (2009) beskriver att den upplevda livstillfredsställelsen minskade genom åren. En 

möjlig förklaring som gavs var att de deltagandes olika åldrar hade en inverkan på resultatet. 

Berg et al. (2009) menar att äldre i stigande ålder naturligt förlorar sin mentala och fysiska hälsa 

till en viss del, demenssjukdomar uppstår, och att det har en direkt inverkan på upplevelsen av 

livstillfredsställelse. Borg (2005) menar att äldres självkänsla är av betydelse för deras hälsa 

och livstillfredsställelse. Det framkommer i studien att det är en faktor som inte har 

uppmärksammats speciellt mycket vid insatser som är menade för att förbättra äldres 

livstillfredsställelse (Borg 2005).      

2.4 Äldre och Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) 

Wilhelmson et al. (2013) menar att aktiviteter i det dagliga livet (ADL) utgör en viktig faktor 

till att förklara variansen som förekommer kring äldre och deras upplevda livstillfredsställelse. 

Wilhelmson et al. (2013) visar på att den upplevda tillfredsställelsen med ADL och den fysiska 

hälsan, minskade i takt med att de äldre blev skröpliga, där tillfredsställelsen med hälsan var 

den faktor som påverkades mest av en stigande skröplighet. Öhman och Abramsson (2017) 

beskriver att självständighet, fysisk aktivitet, att kunna fatta egna beslut och deltagande i sociala 

aktiviteter är viktiga faktorer som har en inverkan på äldres hälsa. Öhman och Abramsson 

(2017) menar att ett ökat beroende och minskad delaktighet kan medföra en negativ effekt på 

de äldres hälsa samt livskvalitet. Borgs (2005) studie visar på att det inte är sjukdomen i sig 

som är avgörande utan att funktionsnedsättningen hindrar de äldre från att delta i aktiviteter 

som är viktiga för dem, vilket påverkar de äldres livstillfredsställelse. Hammarström och Torres 

(2005) beskriver att de äldres subjektiva upplevelse av instängdhet och möjligheter till att kunna 

förflytta sig utanför bostaden, deras sociala relationer samt att bibehålla sina personliga 

intressen utgjorde faktorer som var av betydelse för äldres välbefinnande. 

  

2.5 Genusperspektiv och livstillfredsställelse   

Flertalet äldre kvinnor är änkor som lever ensamma, medans äldre män oftare lever i en relation 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult 2000; Wilhelmson et al. 2013). Berg et al. (2006) beskriver att 

upplevelsen av hälsan som helhet och depression, uppgavs av kvinnor som två faktorer som har 
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inverkan på deras livstillfredsställelse. Männen uppgav att förlusten av sin partner, att vara 

änkeman, var en bidragande faktor till minskad livstillfredsställelse (Berg et al. 2006). 

Sarvimäkis och Stenbock-Hults (2000) studie visar på att det inte verkar vara en skillnad i hur 

tillfredsställda äldre är med livet generellt, beroende av om de har en partner eller inte. 

Wilhelmsons et al. (2013) studie visar på en skillnad mellan könen, att män upplever en högre 

grad av livstillfredsställelse än vad kvinnor gör. Det framkom ett positivt samband gällande att 

vara en gift kvinna och livstillfredsställelse (Wilhelmsons et al. 2013). Berg et al. (2006) lyfter 

att kvaliteten av det sociala nätverk som finns runt den äldre samt känslan av självkontroll är 

två faktorer som har betydelse för livstillfredsställelse hos både kvinnor och män, oberoende av 

kön. Vidare var kvaliteten av det sociala nätverket den faktor som var av störst betydelse. Det 

är inte kontinuiteten i hur ofta som de äldre träffar sitt sociala nätverk som är av betydelse, utan 

det är känslan av tillfredsställelse i det gemena mötet som är av vikt (Berg et al. 2006). 

  

2.6 Socioekonomi och dess betydelse för ett gott åldrande 

Äldrecentrums (2012) rapport Äldre personers hälsa och livssituation visar på att 

pensionssystemet samt olika socialförsäkringar utgör en viktig del i det svenska samhället och 

har en inverkan på individens förutsättningar för ett gott åldrande. Hur samhället är uppbyggt 

skapar olika förutsättningar för äldre och det goda åldrandet. Boendemiljön med tillgång till 

närservice och olika verksamheter där äldre personer kan träffas och möta andra utgör en viktig 

faktor för äldres sociala gemenskap. Det kan främja hälsan och även ge äldre möjlighet till fler 

år med en bibehållen självständighet. Äldrecentrums (2012) rapport visar även på att när det 

gäller äldres hälsa finns det skillnader mellan de socioekonomiska grupperna, där faktorer som 

utbildning, arbete och inkomst är av stor betydelse för hälsan. Generellt sett har män en bättre 

hälsa än kvinnor i samma åldersgrupp och äldre som är sammanboende mår bättre än de som 

är ensamboende (Äldrecentrum 2012). Den socioekonomiska tillhörigheten kan till stor del 

förklara skillnad som finns mellan män och kvinnor när det gäller deras hälsa. De som tillhör 

den högre samhällsklassen tenderar till att leva ett längre liv än de som har sämre ekonomiska 

förutsättningar (Äldrecentrum 2013). 

 

Pensionärernas riksorganisation (PRO 2015) lyfter i rapporten Ålderdom utan fattigdom att 

äldrefattigdom har ökat i det svenska samhället sedan pensionsreformen gick igenom i mitten 

av 1990-talet. År 2014 var det ca 225 000 pensionärer som hade en inkomst under EU:s 

fattigdomsgräns, vilket innebär en inkomst under 11 100 kr per månad. Det framkommer en 

stor skillnad mellan män och kvinnor när det gäller deras pension, nära 70 procent av 

fattigpensionärerna är kvinnor. Orsaker till den stora skillnaden är att kvinnor ofta har en lägre 

inkomst, arbetar deltid och tar ut en längre föräldraledighet än vad männen gör. I rapporten 

framkommer det även att de äldre som har sämre förutsättningar ekonomiskt kan uppleva en 

försämrad hälsa och ett missnöje med livet. Andra risker för fattiga äldre är socialt utanförskap 

då de inte når upp till den levnadsstandard som andra i samhället har (PRO 2015).  

  

Bishop et al. (2006) menar att vilken socioekonomisk status en individ haft tillgång till genom 

livet verkar ge en indirekt påverkan i vilken grad äldre upplever glädje senare i livet. Personer 

med god ekonomi i yngre- och mellanåren har som regel haft lättare att få tillgång till god hälso- 

och sjukvård, vilket bidragit till att de mår hälsomässigt bättre upp i åldrarna än individer med 
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låg socioekonomisk status (Bishop et al. 2006). Borg (2005) visar på att den ekonomiska 

situationen är en faktor som har inverkan på livstillfredsställelse. Det är av vikt att äldre har en 

ekonomi som tillåter sjukvårdskostnader, läkemedel, glasögon samt tandläkarbesök då det är 

av betydelse för deras hälsa och livstillfredsställelse (Borg 2005). 

  

2.7 Sammanfattning 

De områden som lyfts i tidigare forskning som har en betydande inverkan för de äldres 

välmående, var betydelsen av det sociala nätverket, självbestämmande, funktionsnedsättning, 

den självuppskattade hälsan samt ekonomi uppgavs påverka i viss mening, speciellt 

möjligheten för den äldre att kunna erhålla en god hälso- och sjukvård. Att erhålla informell 

hjälp lyfts som en viktig faktor för att möjliggöra kvarboende. Tidigare forskning visar på en 

oenighet gällande köns betydelse när det gäller utfallet av livstillfredsställelse. Majoriteten av 

underlaget i tidigare forskning består av studier utförda genom ett kvantitativt tillvägagångssätt 

och ett fåtal innehåller kvalitativa undersökningar utifrån de äldres perspektiv. Internationell 

och svensk forskning uppvisar inte några större skillnader när det gäller äldre och 

livstillfredsställelse. 
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska perspektiv. Enligt Malterud (2014) utgör den 

teoretiska referensram de glasögon som vi ser studiens insamlade material igenom när vi söker 

efter likheter och skillnader. Thomassen (2007) beskriver att data inte ges en mening innan det 

beläggs med ett visst perspektiv, till exempel att forskaren söker svar på en specifik fråga. Data 

är alltid teoriberoende då det inte finns någon neutral data, vi går in med en förförståelse i vilka 

svar vi förväntar oss att hitta. Valet av teorierna KASAM (Antonovsky 2005) och 

Gerotranscendens (Tornstam 2011) samt begreppen Livstillfredsställelse (Borg 2005; Brülde 

2007; Hagberg 2000) samt Coping (Hagberg 2000) gjordes för att de hjälper oss att få en ökad 

förståelse för livstillfredsställelse utifrån de äldres perspektiv. Antonovskys (2005) teori och 

synsätt salutogenes i form av KASAM kan vara oss behjälpliga med att förstå den äldres 

upplevelse av livet, hur densamma hanterar stressorer och därigenom kan uppleva högre eller 

lägre meningsfullhet, hanterbarhet samt begriplighet. Tornstams (2011) teori Gerotranscendens 

kan hjälpa oss med att tolka individens upplevelse av processen i dennes åldrande. Hagbergs 

(2000) definition av coping används för att förklara hur de äldre hanterar förändringar som de 

genomgår, både på psykiskt och fysiskt plan. Teorierna samt begreppet coping kan tydligt 

kopplas samman med välbefinnande och äldres åldrande.  

 

3.1 Livstillfredsställelse 

Den reflekterande värdering en människa gör av sitt liv som helhet, beskrivs av Brülde (2007) 

vara ett sätt att identifiera upplevd livstillfredsställelse hos en person. Inom den empiriska 

forskningen om lycka är livstillfredsställelse den vanligaste förekommande utfallsvariabeln. 

Livstillfredsställelse ses som en betydande del av lycka. Lycka eller “subjective well-being” 

består av en kognitiv komponent, denna är livstillfredsställelse samt av en affektiv komponent 

(känslotillstånd) där lycka ses som en kombination av subjektivt välbefinnande och 

livstillfredsställelse. Vidare betonar Brülde (2007) att personens positiva värdering av sitt liv 

inte måste grundas i sanna föreställningar, det är tillräckligt att personen själv tror att livet 

utformas efter hennes önskan. En persons livsvärld består av flertalet komponenter. Brülde 

(2007) beskriver två faktorer som anses vara vedertagna och väljer även att tillsätta en viktig 

tredje faktor. Inre faktorer beskrivs som de psykologiska, yttre faktorer som miljö och den tredje 

är objektiva och observerbara fakta. Brülde (2007) menar att forskare som mäter 

livstillfredsställelse ställs inför svårigheten att stabiliteten av den upplevda livstillfredsställelsen 

hos personer förändras över tid. Ofta ställs frågan som en helhet av vad personen känner i det 

ögonblicket, utan specifika tidsramar såsom tidigare i livet, andra personer i samma ålder, 

framtidsplaner etc.  

 

Brülde (2007) beskriver “domäntillfredsställelse” (olika livsområden) som ett tillvägagångssätt, 

ett statiskt mått som kan tas fram genom att dela upp personens liv i områden och ta mått på 

tillfredsställelsen i var och ett av områdena för att sammanföra helheten. Det kan vara till hjälp 

med att specificera den upplevda tillfredsställelsen eller otillfredsställelsen, genom att skatta 

hur personer upplever delar av sitt liv (Brülde 2007). Hagberg (2000) beskriver liknande att hur 

personer gör en bedömning av hur väl de uppnått sina mål i vissa områden i livet eller livet som 

helhet utgör upplevelsen av livstillfredsställelse. Om personen upplever att de inte har uppnått 
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sina mål uppger de i högre grad att de är otillfredsställda. Brülde (2007) lyfter att 

tillvägagångssätt där direkta eller indirekta mått angivna av en person mäts, är dock inget 

definitivt mått av personens upplevda livstillfredsställelse i helhet. Det svar som personen ger 

oss när vi ber densamma om att aktivt reflektera över sitt liv som helhet innan hon värderar det, 

det svaret bör vi se som det bästa måttet att använda oss av (Brülde 2007).   

 

Borg (2005) beskriver att begreppen lycka och tillförsikt anses vara nära besläktade med 

begreppet livstillfredsställelse. Både positiva och negativa upplevelser i förhållande till livet, 

hälsa och vänner omfattas i begreppet livstillfredsställelse, till skillnad från begreppen lycka 

och tillförsikt som beskriver på ett mer ensidigt plan. Vidare beskrivs svårigheten med att 

avgränsa begreppen livstillfredsställelse, livskvalitet och välbefinnande då de ofta överlappar 

varandra. Välbefinnande anses ofta ingå i livskvalitet och livstillfredsställelse anses utgöra en 

subjektiv del av livskvalitet. Begreppet livstillfredsställelse används ofta för att mäta subjektivt 

välbefinnande (Borg 2005). Hagberg (2000) menar att livskvalitet, välbefinnande samt 

livstillfredsställelse går samman genom att subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse 

utgör bidragsgivare till det övergripande begreppet livskvalitet.    

 

Hagberg (2000) tar upp nio områden som forskningen inom gerontologi har identifierat är av 

betydelse för äldres livstillfredsställelse. Hälsa utgör där en viktig faktor, framför allt den 

subjektiva upplevelsen och kroppens rörelseförmåga. Hur tillfredsställd personen är med sin 

ekonomiska situation har inverkan, även utbildning, ålder, kön, civilstånd, aktiviteter, socialt 

nätverk samt sociala roller och rollförluster. Hagberg (2000) beskriver att begreppet 

livstillfredsställelse ofta används vid forskning gällande äldre och det goda åldrandet 

(successful ageing). Med utgångspunkt i hur Brülde (2007) och Hagberg (2000) definierar 

begreppet livstillfredsställelse kommer denna studie med hjälp av livsområdena; ålder, 

civilstånd, ekonomi, utbildning, hälsa, socialt nätverk och aktiviteter undersöka de äldres 

subjektiva upplevelse av välbefinnande. Valet av dessa livsområden till studien gjordes då de 

kan bidra till att bryta ned den subjektiva upplevelsen i de komponenter som de äldre själva 

beskriver ingår i upplevelsen av livstillfredsställelse. 

 

3.2 KASAM 

Antonovskys (2005) teori KASAM baseras på begreppet salutogenes, som ungefär betyder 

”hälsans ursprung”. Teorin fokuserar på vilka faktorer som håller individen frisk, mer än vad 

som orsakar sjukdom vilket kallas för det patogena synsättet. Med den salutogena teorin sökte 

Antonovsky (2005) svar på frågan hur hälsa skapas, han var intresserad av hur det kommer sig 

att många människor fortsätter att vara friska trots att de utsätts för både fysiska och psykiska 

påfrestningar i livet. Två grundläggande termer framkom genom teorin, dessa var en känsla av 

sammanhang (KASAM) och generella motståndsresurser (GMR). Enligt Antonovskys (2005) 

salutogena synsätt beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, vilket 

avgör hur en individ hanterar livet. 

 

Enligt Antonovsky (2005) är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet tre huvudsakliga 

faktorer som identifieras som viktiga hälsofrämjare. Det engelska begreppet är Sense of 

Coherence, känsla av sammanhang och i Sverige är det likvärdiga begreppet KASAM. 
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Begriplighet syftar på i vilken utsträckning en människa uppfattar att de kan förutsäga livet och 

dess händelser. Om en människa med hög känsla av begriplighet överraskas av en oväntad 

händelse kan de ändå förstå det och sätta in det i en helhet. Hanterbarhet syftar på en känsla av 

att ha kontroll och förfoga över resurser som bidrar till att kunna hantera olika situationer i livet. 

Meningsfullhet handlar om den emotionella delen av en människas liv, att kunna ta tag i och 

hantera situationen och finna mening med det som händer även i svåra situationer (Antonovsky 

2005). 

 

Antonovsky (2005) beskriver att dessa tre begrepp hör ihop med varandra och att de 

tillsammans skapar det sammanhang som hjälper oss att fortsätta vara friska och känna 

välbefinnande. Även om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ofta utgör en helhet 

tillsammans menar Antonovsky (2005) att individen kan befinna sig i en situation där de känner 

begriplighet och hanterbarhet men saknar en känsla av meningsfullhet. Det kan uppstå i 

situationer där tillvaron känns meningslös. Antonovsky (2005) menar att just känslan av 

meningsfullhet utgör den viktigaste av de tre komponenterna, för den har en stor inverkan på 

känslan av begriplighet och hanterbarhet. 

 

Vidare fann Antonovsky (2005) att det fanns en koppling till människors närmiljö och 

hanterandet av densamma som inverkade på huruvida individen upplevde en stark KASAM 

eller en svag KASAM. Han benämner denna koppling i termer av generella motståndsresurser 

som kan bestå av jagstyrka, kulturell stabilitet, pengar, socialt stöd med mera och dessa har 

inverkan på individens känsla av meningsfullhet. Antonovsky (2005) menar att alla människor 

utsätts för stressorer i det dagliga livet och han uppmärksammade att några klarade av att 

hantera dessa bättre än andra, även efter stora motgångar, oberoende av innehavande av en 

sjukdom. Det går inte att förutsäga vilka konsekvenser dessa stressorer kan komma att få för 

människors hälsa, bortsett från de faktorer som direkt har en nedbrytande inverkan på kroppen. 

Det är enligt Antonovsky (2005) det mysterium som den salutogenetiska inriktningen försöker 

lösa.  

 

Antonovsky (2005) menar att stress inte bara behöver innebära en negativ upplevelse, för 

somliga människor förefaller stress till viss del verka positivt i till exempel arbetsutförande. 

Antonovskys (2005) teori KASAM grundades i forskning om vilka de bakomliggande 

faktorerna till vad de människor som förefaller klara av dessa stressorer mer än andra, kan 

komma att bero på: 

 

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande 

och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och 

att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man 

rimligen kan förvänta sig. (Antonovsky 2005, s.17) 

 

Antonovsky (2005) beskriver att personer med en stark KASAM bemöter mest troligt en 

stressor som mer positiv, ofarlig och mindre konfliktfylld än den person som har en svag 

KASAM. Personen med en stark KASAM kan komma att känna bland annat rädsla, ledsenhet 

och skuld över en hotfull stressor. Den med en svag KASAM kan över samma stressor istället 



 

13 
 

komma att känna bland annat övergivenhet, skam och raseri. Att kunna hantera situationer, 

känna tillit till att saker kommer att ordna sig och att samtidigt uppleva att det förvirrande kan 

ändras till upplevelsen av begriplighet, denna tillit utgör en form av copingstrategi enligt 

Antonovsky (2005). 

   

3.3 Gerotranscendens 

Tornstam (2011) beskriver att teorier inom socialgerontologin ofta utgår från att livet som äldre 

kommer att vara en slags fortsättning utifrån medelålders ideal. Tornstam menar att det kanske 

inte hör hemma i ålderdomen. Tornstam (2011) har utvecklat teorin Gerotranscendens - det 

positiva åldrandet. Teorin går emot det dolda budskapet som ingår i begreppet successful aging, 

som ofta förknippas med att vara en medelålders framgångsrik person som är aktiv, effektiv, 

oberoende, har en god hälsa och social förmåga. I teorin Gerotranscendens utgår Tornstam 

(2011) från att ålderdomen har en egen mening och att åldrandet kan leda till något positivt och 

ge en ökad livstillfredsställelse.  

 

Tornstams (2011) teori Gerotranscendens beskriver både vilket stadium den äldre befinner sig 

i och resan dit. I teorin lyfts det egna jaget, tid, rum, liv och död som viktiga begrepp. Teorin 

visar på att innebörden av dessa begrepp ofta får en annan betydelse när en person blir äldre, 

till exempel en minskad rädsla för döden genom utvecklandet av nya insikter i existentiella 

frågor. Ett minskat behov av ytliga relationer och individen väljer mer noga ut vilka aktiviteter 

den vill delta i. De äldre utvecklar en känsla av tillhörighet med världsalltet, det kan leda till att 

individen blir mindre självcentrerade och ser sig själv som en del av någonting större. Livets 

alla delar faller på plats och individen känner en större mening i livet än tidigare, en form av 

tillfredsställelse infinner sig (Tornstam 2011). 

 

Enligt Tornstam (2011) innebär inte processen mot gerotranscendens att äldre passivt drar sig 

undan, utan en utveckling mot ett tillstånd som bidrar till en ny syn på sig själv och livet i stort. 

Äldre människor som utvecklas mot gerotrancendens kan uppfattas av omgivningen som 

osociala och passiva. Tornstam (2011) beskriver att samhället och äldreomsorgen ofta har 

svårigheter med att hantera den äldres process mot gerotrancendens, att erbjuda aktiviteter som 

ger vägledning in i den andra delen av livet. 

 

Tornstam (2011) lyfter att det finns likheter mellan gerotranscendens och en zenbuddists tankar 

kring världsalltet. En värld som är lik vår men där gränsen mellan subjekt och objekt är mindre 

tydlig, där dåtid, nutid och framtid inte är åtskilda utan existerar samtidigt. Äldre i 

gerotranscendens kan uppleva en förändring i tid och rumsuppfattningen som beskrivits ovan i 

zenbuddhismen. De äldre får ett större behov av ostörd tid till inre reflektioner. Processen mot 

gerotranscendens kan påverkas av yttre förhållanden som till exempel sjukdom, vilket ofta 

bidrar till en livskris som påskyndar förändringen av den äldres världsbild. Processen kan även 

bromsas av att individen känner skuld för att den har ett avvikande beteende mot normen i 

samhället. Individen kan komma att utveckla sammanbrottssyndrom om den påbörjade 

utvecklingen mot gerotranscendens förhindras, vilket kan leda till depression, en avsky mot sig 

själv och en fruktan för både livet och döden (Tornstam 2011).   
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3.4 Coping 

Hagberg (2000) beskriver att åldrande ofta innebär förändringar på olika plan, både den fysiska 

och psykiska hälsan samt sociala förhållanden. Hur individen hanterar dessa förändringar är 

lika viktigt som förändringen i sig. Hagberg (2000) menar att det inte är “hur man har det” som 

är det viktiga utan “hur man tar det”. Det är en viktig faktor att ha i åtanke när åldrande beskrivs 

utifrån begrepp som livstillfredsställelse. Hagberg (2000) beskriver att coping är en benämning 

på människors individuella förmåga att kunna hantera stora förändringar. Äldre som utsätt för 

förändringar i form av sviktande hälsa eller minnessvikt menar Hagberg (2000) använder sig 

av aktiv eller passiv coping för att kunna hantera detta. Den aktiva innebär att den äldre 

bearbetar och hanterar situationen medan den passiva kännetecknas av att den äldre avvaktar 

och hoppas att det ordnar sig ändå, att någon annan ska ordna upp situationen. För att äldre ska 

uppnå hög livstillfredsställelse är den aktiva coping strategin till hjälp (Hagberg 2000). 

Tornstam (2011) menar att aktiv coping kan innebära att individen trotsar sin sjukdom och 

funktionsnedsättning för att kunna delta i aktiviteter och nå sina mål. Hagberg (2004) beskriver 

att biologi, sjukdom, kognition och den sociala miljön bidrar för individen till 

livsloppsförändringar. Beroende på vilken personlighet individen innehar, bemästrar 

densamma förändringarna genom olika former av coping. Genom processen sker utveckling 

mot upplevelsen av livstillfredsställelse, välbefinnande och livskvalitet. Hagbergs (2004) 

modell illustrerar det nedan:    

 

Copingmodell Hagberg (2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Internaliserad 
strategi 

 

Externaliserad 
strategi 

 
 

   

Personlighet 

Livsloppsförändringar 

    

Bemästrande 



 

15 
 

4. Material och metod 

I det här kapitlet redovisas studiens tillvägagångssätt gällande vetenskapsteoretisk tradition och 

förförståelse, metodval, urval, datainsamling, genomförande av intervjuer, analysmetod, 

validitet, reliabilitet, studiens överförbarhet samt etiska överväganden. Studiens empiri baseras 

på fem intervjuer med äldre personer 65 år och uppåt som erhåller hemtjänst. Som en 

förberedelse till denna studie utfördes en pilotstudie under mars 2017. Respondenten var en 96 

år gammal kvinna som erhåller hemtjänst. Materialet från pilotstudien utgör en av de fem 

intervjuerna som presenteras i resultatet.   

  

4.1 Vetenskapsteoretisk tradition och förförståelse 

Vi har till denna studie inhämtat inspiration från den vetenskapsteoretiska traditionen 

hermeneutik. Inom hermeneutiken eftersöks inte en absolut sanning, eftersom det enligt det 

hermeneutiska synsättet inte finns någon sådan sanning. Som vetenskapsteoretisk tradition 

handlar hermeneutiken om metoder för förståelse och tolkning av texter, samt om beskrivning 

av själva förståelsen och dess villkor. Den hermeneutiska cirkeln beskriver hur det tillsätts delar 

av kunskap till en kunskapscirkel, det skapar ett samband till att förstå helheten (Alvesson & 

Sköldberg 2008). I enlighet med det som Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver som en 

relativ objektivitet, att forskaren aldrig kan återge den absoluta sanningen då densamma 

oundvikligen tolkar insamlad empiri utifrån egen förförståelse, har vi tagit vår egna 

förförståelse i beaktande genom utförandet av studien. 

  

Vi har en förförståelse inom ämnet då vi båda har erfarenhet inom äldreomsorgen utifrån arbete 

och praktik. Båda har arbetat inom hemtjänsten och särskilt boende samt att en av oss har haft 

praktik som biståndsbedömare och områdeschef inom äldreomsorgen. Denna förförståelse kan 

innebära att vi förväntar oss ett visst resultat i studien och att vi omedvetet leder den dit. Vårt 

tidigare yrkesutförande ger oss en form av insikt i hur helheten kan se ut från bistånd till 

utförande, dock innehar inte vi upplevelsen och kunskapen som de äldre själv besitter. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod har valts till denna studie med öppna intervjuer som tillvägagångssätt. 

Malterud (2014) beskriver att vid ett kvalitativt tillvägagångssätt strävas det efter att uppnå en 

större förståelse. Målet är inte att förklara eller förutsäga något utan att beskriva det studien 

undersöker. Denna studie eftersträvar att undersöka äldres upplevelse av livstillfredsställelse 

och valet av kvalitativ metod gjordes då den ansågs vara bäst lämpad för att besvara studiens 

syfte. Genom att inhämta de äldres egna ord erhåller vi en utökad kunskap kring äldre och 

livstillfredsställelse. Det skapar en möjlighet till att fånga upp nyanser i direkt samspel med de 

äldre, som kan vara svårt att fånga upp vid en enkätundersökning med fasta svar. 

Studien är inspirerad av ett induktivt tillvägagångssätt som enligt Jacobsen (2012) innebär att 

forskaren försöker samla in datamaterial på ett öppet sätt och undviker att styra insamlad data 

mot en viss uppfattning. Vi har använt begreppet livstillfredsställelse och förekommande 

livsområden som utgångspunkt i studien. Intervjuer med öppna frågor hjälpte oss att samla in 

studiens empiri utan att styra de äldres svar mot en förutfattad mening. Malterud (2014) 
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beskriver det induktiva tillvägagångssätt som en datastyrd analys där empirin leder fram till ny 

kunskap som bidrar till att öka förståelsen av det undersökta fenomenet för att generalisera det 

på en allmän nivå. Genom att vi är medvetna om vår förförståelse och har ett öppet sinne kan 

det bidra till ny och ökad kunskap om vad livstillfredsställelse utgörs av. 

 

4.3 Urval 

Urvalet till denna studie skedde i enlighet med det som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) 

beskriver som ett tvåstegsurval. Det första steget innebär att forskaren väljer ut en organisation 

att inrikta sig på. Vid val av organisation till denna studie valde vi att inrikta oss mot 

hemtjänstverksamhet. I steg två beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) att forskaren 

ofta samarbetar med en person inom organisationen för att välja ut vilka individer som ska ingå 

i studien. Via telefon kontaktades enhetschefer för hemtjänstverksamhet i tre olika kommuner 

och ett informationsbrev (se bilaga 2) angående syftet med studien skickades ut per mail. Vi 

valde att skriva ut studiens syfte i informationsbrevet för att de äldre skulle kunna ta ställning 

till deltagande. I urvalet gjordes en avgränsning till att respondenterna skulle erhålla mer 

insatser än trygghetslarm, vara kvarboende i eget boende samt ej lida av en demenssjukdom. 

Ålder från 65 år och uppåt för att säkerställa att de är äldre med omsorgsinsatser från hemtjänst. 

Urvalet av respondenter i studien är oberoende av genus, då det inte är en faktor som ingår i 

studiens syfte.  

 

Enhetscheferna återkopplade sedan med kontaktuppgifter till de äldre som önskade att delta i 

vår studie. Urvalet kom då att bestå av fyra respondenter, en kvinna och tre män som är bosatta 

i två mindre kommuner i mellersta Sverige. Respondenten till pilotstudien utgör den femte 

deltagaren, en kvinna som är bosatt i en mindre kommun i mellersta Sverige. Erhållandet av en 

respondent till pilotstudien skiljde sig från resterande urval då tidsramen för studien försvårade 

för enhetscheferna att hinna hitta en tänkbar respondent som ville delta. Därav kontaktades en 

bekant som frågade en möjlig respondent om hon ville delta. Den bekanta vidarebefordrade 

kontaktuppgifter till oss och telefonkontakt togs med respondenten för att boka in en tid för 

intervju. 

 

Respondenterna som deltar i denna studie har olika nedsättningar och sjukdomar som påverkar 

deras möjligheter till att utföra diverse aktiviteter. Norberg et al. (2012) beskriver att den tredje 

åldern innebär en frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning där ett aktivt liv främjar 

åldrandet. Övergången till den fjärde åldern innebär ofta att vara skröplig och multisjuk. 

Skillnaden mellan den tredje och fjärde åldern utgörs inte bara sett till ålder utan hur individen 

faktiskt mår. Respondenterna i studien är i åldersspannet 71 till 103 år och befinner sig i stadiet 

som Norberg et al. (2012) beskriver som den fjärde åldern. 

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Studiens empiri har inhämtats genom fem halvstrukturerade intervjuer med äldre personer. Vi 

använde oss av öppna frågor under intervjuerna för att erhålla de äldres åsikter och upplevelser 

av livstillfredsställelse när de har hemtjänstinsatser. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Målet är att erhålla respondentens egen beskrivning av 
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sin livsvärld, med avseende att göra en tolkning av de skildrade fenomenen. Hagberg (2000) 

beskriver nio områden som är viktiga inom gerontologiforskning, dessa inspirerade oss till 

utförandet av intervjuguiden. Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades inledningsvis till en 

pilotstudie och strukturerades utifrån tre livsområden; Aktiviteter, Hälsa samt Socialt nätverk. 

Dessa områden valdes utifrån att de användes återkommande i tidigare forskning gällande 

livstillfredsställelse. Livsområdet civilstånd fördes in under Socialt nätverk. Livsområdet 

ekonomi tillfördes under Aktiviteter. Vi valde att sammanslå livsområdena ålder och utbildning 

till en beskrivande bakgrund av respondenterna. Jacobsen (2012) beskriver att en 

förkategorisering i form av en intervjuguide inte behöver stå i konflikt med det kvalitativa 

tillvägagångssättet som förknippas med öppenhet. Det är önskvärt att samla in data med ett 

öppet tillvägagångssätt och ett bra verktyg i kvalitativa undersökningar är då att använda en 

intervjuguide. I intervjusamtalet framkommer ofta ytterligare data som forskaren inte kunnat 

förutse, då det är den intervjuades upplevelser som utgör grunden för samtalet (Jacobsen 2012). 

Studiens intervjuguide innehöll följdfrågor som en stöttning under intervjutillfället. 

Intervjuerna öppnades upp med frågor om respondenternas bakgrund för att avdramatisera 

mötet. Följdfrågorna användes i mindre grad då det uppstod ett naturligt flöde i intervjuerna. 

Malterud (2014) beskriver intervjuguiden som en minneslista och att den vid en kvalitativ studie 

inte bör vara för detaljerad. Det är inte önskvärt med en alltför standardiserad intervjusituation. 

Respondenterna tillfrågades på slutet av intervjun om de ville ta upp något som vi inte hade 

frågat dem om.   

  

Syftet med pilotstudien var att testa intervjuguiden. Efter genomförd intervju, när empirin 

transkriberats och kodats, märkte vi att intervjuguidens frågor behövde öppnas upp lite till men 

samtidigt knytas tydligare till vad som efterfrågas. Vi valde att tillföra någon fråga, i kategorin 

hälsa specificerade vi tydligare vilka hälsoaspekter vi efterfrågade. Det medförde en tydligare 

struktur i vad som är subjektiv eller fysisk hälsa. Det insamlade materialet från pilotstudien 

används i denna studie. 

 

4.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i respondenternas hem och varade i cirka en timme. Under fyra av 

fem intervjutillfällen närvarade endast forskaren och respondenten. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2016) menar att det är lämpligt att inleda intervjun med att berätta om syftet med studien 

och fråga efter deltagarnas samtycke till att spela in intervjuerna. Intervjuerna i studien spelades 

in med en mobiltelefon efter att samtycke givits från respondenterna. Respondenterna 

informerades om det övergripande syftet med intervjun samt att de hade möjligheten att avbryta 

intervjun om så önskades. Även att intervjumaterialet kommer raderas efter att studien är 

genomförd. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) beskriver att en fördel med att genomföra 

transkribering av intervjuerna och sedan skriva ut dem, är att forskaren lär känna sitt material. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant direkt efter att de var utförda och transkriberingsarbetet 

gjordes av oss båda.   

 

Intervjun som genomfördes i samband med pilotstudien utfördes i respondentens hem med en 

anhörig närvarande och spelades in med en mobiltelefon. 
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4.6 Analysprocessen 

Studiens insamlade material analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Enligt Jacobsen 

(2012) avser innehållsanalysen att både förenkla och berika datamaterialet. Innehållsanalysen 

består av olika faser. I den första delen av analysen förenklas insamlad data för att skapa en 

bättre överskådlighet över materialet. Den andra delen innebär att data berikas genom att den 

sätts in i ett större sammanhang. Denna studies intervjuguide har kategoriserats utifrån olika 

livsområden som förekommer i tidigare undersökningar gällande äldre. Enligt Jacobsen (2012) 

innebär det en grundläggande kategorisering där teman har bestämts av undersökaren på 

förhand utifrån tidigare utförda studier kring ämnet. Jacobsen (2012) menar att det är en form 

av förkategorisering som görs.   

  

Jacobsen (2012) beskriver att den första fasen i analysen är tematisering, att fördela texten i 

olika teman, vilket innebär att hitta meningar och avsnitt som är meningsbärande för varje tema 

i helhet. Efter transkribering skrevs materialet ut och lästes igenom flertalet gånger för att skapa 

en översikt. Livsområdena Aktiviteter, Hälsa samt Socialt nätverk utgjorde tre huvudteman. 

Första steget i analysen var sedan att förenkla datamaterialet genom att färgkoda meningar och 

ord som var av relevans för varje tema. Stundtals var det i detta skede svårt att avgränsa 

datamaterialet, ett exempel var rörelseförmåga som kunde härledas både till tema Hälsa och 

tema Aktivitet. Exempel på en mening som kodades in under tema Hälsa men som bottnade i 

en saknad av Aktivitet var: “men att jag inte orkar göra det, saknar att inte orka utföra saker och 

ting. Som att kunna gå själv till källaren och titta vad jag har där och kunna gå på vinden och 

se vart kläderna är och så där”. Valet av tema Hälsa baserades på att den var huvudorsaken till 

att respondenterna inte kunde vara aktiva som de själva önskade. Utifrån datamaterialet 

framkom likheter och skillnader som sedan skapade underkategorier till varje tema där 

respondenternas upplevelser tillfördes. Valet av underkategorier styrdes av det som flertalet av 

respondenterna belyste var av betydelse för dem. Det resulterade i följande; ur Aktiviteter i det 

dagliga livet framkom underkategorin intressen, ur Fysisk och psykisk hälsa framkom 

underkategorierna funktionsnedsättningar, acceptans och existentiella tankar samt boende och 

hjälpmedel, ur Socialt nätverk framkom underkategorierna civilstånd, anhöriga, vänner samt 

hemtjänstpersonalens betydelse. 

 

4.7 Validitet, reliabilitet och överförbarhet 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att validitet innebär om studien undersöker det den 

påstår sig undersöka. I studien intervjuades respondenter över 65 års ålder med fler 

hemtjänstinsatser än enbart trygghetslarm vilket stärker validiteten, att studien undersöker det 

som den påstår sig att göra. Vi har strävat efter en hög intern validitet genom att samla in 

primärdata, vilket Jacobsen (2012) förklarar ger en bättre kontroll över materialet än om studien 

utgörs av sekundärdata. Primärdata utgör en förstahandskälla till det ämnet studien undersöker. 

I nuvarande studie är det respondenternas egna ord gällande livstillfredsställelse som återges. 

Malterud (2014) beskriver ett tillvägagångssätt kallat dialogisk validering där forskaren ställer 

frågan “har jag uppfattat dig rätt” under intervjun för att stärka validiteten samt undvika 

eventuella missförstånd i den insamlade empirin. Detta tillvägagångssätt användes i studien 

genom att respondenternas svar speglades under intervjuerna för att säkerställa att vi förstod 

deras svar rätt, därav kunde missförstånd avvärjas. Jacobsen (2012) beskriver att en svaghet för 
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den här formen av studie kan vara att människor gärna vill framställa sig själva på ett socialt 

accepterat sätt inför andra, till exempel inför forskaren som utför studien. Om respondenterna 

har framställt sig själva på ett annat sätt under intervjuerna kan det ha en inverkan på studiens 

resultat. Genom att vi utförde intervjuer gavs vi möjligheten att läsa av respondenternas 

kroppsspråk och tonläge. Det ser vi som något som stärker validiteten, det gav oss chansen att 

fånga upp osäkerhet samt känslor som väcktes när en fråga ställdes. Den externa validiteten blir 

låg då studien baseras på fem intervjuer vilket försvårar en överförbarhet till andra sammanhang 

än där studien är utförd (Jacobsen 2012). 

 

Reliabilitet innebär att andra forskare kan utföra en liknande studie och erhålla samma resultat 

(Kvale & Brinkmann 2009). Genom att redovisa tillvägagångssättet noggrant i metodkapitlet 

samt bifoga intervjuguiden ges en beskrivning av hur studien är utförd. Jacobsen (2012) 

beskriver intervjuareffekten, där personen som utför intervjun kan påverka intervjuobjektets 

svar genom att använda olika ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vi är medvetna om att våra 

personligheter, genom till exempel vårt kroppsspråk och tonläge, kan ha påverkat de äldres svar 

under intervjuerna. Det faktum att vi har visat intresse och uppmuntrat dem till att utvidga vissa 

svar och gått vidare andra gånger kan ha kommit att ha en inverkan. Det innebär en svårighet 

för andra att erhålla samma resultat i en liknande studie. Alvesson och Sköldberg (2008) 

beskriver att alla människor har olika förförståelse, vilket vi är medvetna om kan påverka 

reliabiliteten. 

 

Vid intervjutillfället under pilotstudien närvarade en anhörig och det kan ha kommit att påverka 

resultatet genom vad Jacobsen (2012) beskriver som kontexteffekten. Den innebär att platsen 

där intervjun genomfördes kan bidra till att skapa vissa resultat. Forskaren bör tänka på att den 

information som ges kan vara vinklad om andra personer är närvarande under intervjutillfället 

(Jacobsen 2012). Genom att en anhörig var närvarande under intervjutillfället, kan det ha 

påverkat respondentens svar. Respondentens upplevelse av olika livsområden behöver inte 

överensstämma med den anhörigas uppfattning. Vi valde därför till denna studie att vid en första 

kontakt med respondenterna ställa önskemålet om att de ej hade anhörig närvarande. 

    

4.8 Etiska överväganden 

Valet av forskningsområde och intervjupersoner innebär etiska överväganden. Vi har tagit 

hänsyn till de forskningsetiska principer som finns att tillgå gällande samhällsforskning 

(Vetenskapsrådet 2011). Enligt Vetenskapsrådet (2011) stärks individskyddskravet där 

eventuell risk för skada och kränkning minimeras genom att vi skyddar identiteten på 

respondenten. För att eftersträva konfidentialitet kommer respondenterna att benämnas med 

fiktiva namn, dock bevaras deras rätta ålder samt kön. Av etiska skäl ställs inte frågor till 

respondenten där de ombeds att berätta om specifik personal. Genom att inte inhämta mer 

uppgifter än nödvändigt, efterföljs forskningskravet på att det ska vara etiskt motiverat. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att om samtalet med respondenten skulle ta en oväntad 

vändning, att respondenten öppnar sig om ämnen som är känsliga, är det viktigt att forskaren 

kan hantera situationen. Under våra intervjutillfällen med respondenterna väcktes frågor om 

döden, hanterande av negativa tankar, tomhetskänslor efter förlust och frustration. Vi valde att 

låta respondenten berätta och ställde följdfrågor då vi tyckte det var viktigt att låta respondenten 
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uttrycka sina känslor. Vi frågade respondenterna om de visste vart de skulle vända sig om de 

vill ha en samtalskontakt och vi erbjöd stöttning med det om så önskades. 

Respondenterna är berättigade till att bli korrekt återgivna när de deltar i en studie. Det innebär 

att återge resultatet efter vad respondenterna säger och i sitt rätta sammanhang (Jacobsen 2012; 

Kvale & Brinkmann 2009). Vi har haft det i åtanke under hela processen med studien. Att inte 

förvränga respondenternas mening med livstillfredsställelse och inte plocka delar av deras 

berättelse och sätta in i fel sammanhang, utan essensen av deras ord ska vara just deras och 

densamma som framkommer i resultatkapitlet.   

 

Till följd av att sekretess råder kring vilka äldre som erhåller insatser kontaktades via telefon 

tre olika kommuners enhetschefer för hemtjänst. Detta gjordes också för att erhålla lämpliga 

respondenter sett till de tilltänkta respondenternas självbestämmande kapacitet. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att i en kvalitativ studie ska risken för skada minimeras genom att 

respondenten i förlängningen erhåller mer nytta än skada av studien genom sitt deltagande. 

Eventuellt har de äldre med hemtjänst ett lägre vårdbehov, är mera adekvat och kan själv besluta 

om att delta i studien. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det är av vikt att 

respondenterna vet vad de tackar ja till och att deltagande i studien är frivilligt, att erhålla ett 

informerat samtycke. I vårt informationsbrev framgick att de som deltar i studien kommer att 

avidentifieras i slutresultatet. Antalet respondenter, antalet kommuner och att det är beläget i 

mellersta Sverige blir vår övergripande beskrivning i studien. Kvale och Brinkmann (2009) 

lyfter att det existerar en maktaspekt i relationen mellan intervjupersonen och forskaren, då 

relationen inte är likställd och forskaren ofta är den med mer makt. Respondenterna fick själva 

välja vart och när intervjuerna skulle ske, i respondenternas hem eller på plats utvald av 

respondenterna. Vår tanke var att de äldre med hemtjänst kunde komma att känna sig tryggare 

i att delta när de vistades i sin bekanta hemmiljö. I ett försök att utjämna relationen kom 

intervjuerna att genomföras med endast en av oss närvarande. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Inledning   

Inledningsvis ges en presentation av respondenterna under rubriken bakgrund. Sedan 

presenteras studiens resultat som jämförs mot tidigare forskning och analyseras utifrån 

Antonovskys (2005) teori KASAM och Tornstams (2011) teori Gerotranscendens samt 

begreppet Coping i enlighet med Hagbergs (2000) definition. Avslutningsvis presenteras 

Gerotranscendens i ett eget stycke. Resultatet redovisas utifrån teman i form av livsområden; 

Aktiviteter i det dagliga livet, Fysisk och psykisk hälsa samt Socialt nätverk. Under varje 

livsområde återges underkategorier, det som flertalet av respondenterna belyste var av betydelse 

för dem. Det första temat Aktiviteter i det dagliga livet delades in i underkategorierna intressen 

samt ekonomi. Nästa tema Fysisk och psykisk hälsa delades in funktionsnedsättningar, 

acceptans och existentiella tankar samt boende och hjälpmedel. Sista temat Socialt nätverk 

delades in i civilstånd, anhöriga, vänner, samt hemtjänstpersonalens betydelse.     

  

5.2 Bakgrund   

Karl, ålder 103 år 

Gick sex år i grundskola och har en bakgrund som jordbrukare och skogsarbetare. 

Respondenten är änkeman och bor i ett hus. Han innehar ett trygghetslarm samt erhåller två 

omsorgsbesök av hemtjänst under dagtid. Han har barn, barnbarn och barnbarnsbarn och ett 

intresse för att lyssna på ljudböcker. 

 

Lisa, ålder 96 år 

Gick sex år i grundskola och har en bakgrund som hemmafru, hon har även varit aktiv inom 

ideellt arbete. Respondenten är änka och bor i en hyresrätt. Hon innehar ett trygghetslarm samt 

erhåller två omsorgsbesök av hemtjänst under dagtid. Hon har barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn och ett stort intresse för sport.   

  

Emma, ålder 88 år   

Gick sex år i grundskola och har en bakgrund som vårdbiträde. Respondenten är änka och bor 

i en hyresrätt. Hon innehar ett trygghetslarm samt erhåller tre omsorgsbesök av hemtjänst under 

dagtid. Hon har barn och barnbarn och ett intresse för att lyssna på ljudböcker.   

 

Axel, ålder 79 år 

Gick sex år i grundskola och har en bakgrund som mångsysslare och har drivit eget företag. 

Respondenten är särbo och bor i en hyresrätt. Han innehar ett trygghetslarm samt erhåller två 

omsorgsbesök av hemtjänst under dagtid. Han har barn och barnbarn och ett intresse för att 

spela bingo samt att kolla på sport på tv. 

 

Lars, ålder 71 år 

Gick sex år i grundskola och har en bakgrund som fabriksarbetare. Respondenten är 

ensamstående och bor i en hyresrätt. Han innehar ett trygghetslarm samt erhåller tre 

omsorgsbesök under dagtid samt två besök på natten av nattpersonal från hemtjänst. Hans 

intressen är att träffa vänner och bekanta samt att se på sport och naturprogram på tv.   
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5.3 Aktiviteter i det dagliga livet 

Respondenterna beskrev att viljan fanns till att utföra lättare sysslor hemma samt att delta i 

aktiviteter men att deras hälsa utgjorde ett hinder för dem. Respondenterna uppgav att det är 

den nedsatta rörelseförmågan som inte räckte till. En viktig faktor till att förklara variansen som 

förekommer kring äldre och deras upplevda livstillfredsställelse, utgörs enligt Wilhelmson et 

al. (2013) av möjligheten att kunna delta i aktiviteter i det dagliga livet (ADL). Flera av 

respondenterna innehar hög ålder och en osäkerhet kring kroppens förmåga att bära dem dit de 

önskar, vilket bidrog till att de mestadels spenderade sina dagar inomhus. Respondenterna 

beskrev att dagarna kändes som långa och tråkiga för dem: 

 

Jag orkar ju inte gå ut, utan jag går och sopar i denna lägenhet, försöker väl att ta 

utav det värsta, dammsuger ibland men dammsugaren den har blivit så tung så det 

orkar jag snart inte. Nej, sedan går dagen. Jag väntar, jag tittar väl på tv om det är 

någonting. (Lisa) 

 

En aktivitet som respondenterna utövade var kortare promenader, ibland tillsammans med stöd 

av anhöriga eller hemtjänstpersonal. Promenaderna beskrevs av respondenterna som ett sätt att 

återfå energi, stärkande för hela kroppen. Det var även av betydelse för respondenterna att ta 

sig ut en stund för att träffa bekanta och vänner: 

 

Jag går ut och går ungefär en 20 minuter varje dag och pratar lite skit med folk, men 

jag kommer inte ut lika ofta nu när [...] är nedlagd vet du. Det är bara det att sedan 

när jag kommer hem så då har jag svårt att gå, bara från dörren och dit. Så jag får lov 

att vänta ett tag så jag känner att jag får tillbaka lite krafter i benet. (Axel) 

 

(Respondenten syftar i citatet på en tidigare samlingsplats, författarnas kommentar)  

 

De äldres subjektiva upplevelse av instängdhet och möjlighet till att kunna förflytta sig utanför 

bostaden och bibehålla sociala relationer samt personliga intressen, beskrivs i tidigare forskning 

som betydelsefulla faktorer för äldres välbefinnande (Hammarström & Torres 2005).  

  

I enlighet med Hammarström och Torres (2005) studie, visar vår studie att aktiviteter och att 

komma ut och träffa vänner förgyller vardagen, det blir en källa till glädje som kan bidra till 

välbefinnande. Resultatet kan analyseras utifrån KASAM, speciellt komponenten som 

Antonovsky (2005) beskriver som hanterbarhet. Respondenterna visar på att de funnit ett sätt 

att hantera den förändring som en sviktande hälsa innebär. Vi tolkar det som att de tillmötesgår 

sin egen kropp och verkar klara av att hantera förlusterna av att inte kunna utföra vissa 

aktiviteter. Respondenterna har ett så aktivt liv som kroppen klarar av, de har funnit en egen 

väg där det inte är sjukdomen i sig som är det viktiga utan hur de kan samspela med den. Det 

kan tolkas som att aktivitet blir en form av stöd, en coping-resurs (Hagberg 2000), som stärker 

och bidrar till det Antonovsky (2005) benämner som meningsfullhet. Känslan av 

meningsfullhet kan bidra till en salutogen hälsa där både fysiskt samt psykiskt välmående är av 

betydelse. 
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5.3.1 Intressen 

Öhman och Abramsson (2017) menar att deltagande i sociala aktiviteter är en faktor av vikt för 

de äldres välmående. Ett ökat beroende och minskad delaktighet kan medföra en negativ effekt 

på de äldres hälsa samt livskvalitet. Vårt resultat visade på att respondenterna deltog i aktiviteter 

som PRO-träffar, bingo samt någon bussresa ibland för att besöka frisören, när kroppens ork 

tillät. Ljudböcker, böcker och tidningar var ett intresse som respondenterna uppgav var av 

betydelse för dem. Att titta på olika tv program var något som alla respondenterna tyckte om 

att göra i möjligaste mån. Respondenterna beskrev att kunna följa idrott som skidåkningen på 

tv med ord som “helt fantastiskt”. Vidare beskrev respondenterna att utflykter och resor var 

något som hade varit ett intresse i livet och att det var något som försvårats till följd av nedsatt 

rörelseförmåga “jo om man säger att man ska göra något som var så självklart förr, det går inte 

längre” (Lars). 

  

Alla respondenterna hade fått ge upp ett intresse, som handarbete, resor, jaktintresse, ideellt 

arbete samt att ta sig ut i naturen på grund av en sviktande hälsa. Respondenterna beskrev att 

de upplevde en saknad kring att inte längre kunna utföra sina intressen: 

 

Fast att jag inte orkar göra någonting, det är ju det enda jag saknar. Jag orkar ju inte 

sy, jag orkar inte laga ett hål om det är på något ställe eller något då jag inget ser vet 

du. Saknar ju just detta med att kunna ordna själv, viljan finns men det finns inga 

krafter till det. (Lisa) 

  

Vi tolkar det som att de aktiviteter som respondenterna kan genomföra har en positiv inverkan 

på deras hälsa. Resultatet kan sättas i relation till det som Hagberg (2000) beskriver som aktiv 

coping, genom åldrandet bemöter respondenterna olika skeenden i livet och deras sätt att kunna 

hantera det speglar hur ålderdomen kan komma att utformas och upplevas. Kroppen och dess 

förutsättningar kan enligt Hagberg (2000) komma att omkullkasta det som respondenterna 

tidigare sett som naturligt att kunna deltaga i. 

5.3.2 Ekonomi 

Tidigare forskning visar på att den socioekonomiska statusen en individ haft tillgång till genom 

livet, verkar ge en indirekt påverkan i vilken grad äldre upplever glädje senare i livet (Bishop 

et al. 2006). Vår studies resultat visade på att respondenternas hälsa hade en betydande inverkan 

på vad de kan genomföra. Respondenterna uppgav inte att deras ekonomiska förutsättningar 

begränsade dem i vardagen.  

  

5.4 Fysisk och psykisk hälsa 

5.4.1 Funktionsnedsättningar   

Alla fem respondenterna levde med någon form av sjukdom och funktionsnedsättning. Stroke, 

hjärtinfarkt, tiaattacker, reumatism, nedsatt syn och hörsel, är några av de sjukdomar och 

nedsättningar som de drabbats av. Respondenterna beskrev att de har fått svårt att klara sig i 

sviterna efter sjukdom. De levde med efterdyningar i olika former av nedsatt balansförmåga, 

hjärntrötthet, hjärtproblem, värk, nedstämdhet och orkeslöshet. Wilhelmson et al. (2013); 

Hellström et al. (2003) beskriver att äldre som är skröpliga upplever en lägre grad av 
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tillfredsställelse i livet och att de äldre som inte är skröpliga upplever en högre grad av 

tillfredsställelse. Det är av betydelse för deras livstillfredsställelse att de får behålla sin 

nuvarande hälsa i förebyggande syfte. Respondenterna uttryckte att deras vardag fungerade i 

helhet och att de försökte att anpassa dagen efter det kroppen orkade. Alla respondenterna 

uppgav att de aktivt försökte tänka positivt som ett sätt att hantera funktionsnedsättningarna: 

  

Allmänt så går det väl skapligt tycker jag väl men. Ja det är klart att det kommer väl 

tankar ibland som inte är så roliga men en får ju försöka att begränsa dem, ja men 

det är man tvungen, det leder ingenstans att gräva ned sig. (Lars) 

 

Alla fem respondenterna har ramlat till följd av svaghet i sina ben. Flertalet av respondenterna 

berättade att de fått ett trygghetslarm efter fall i hemmet. Respondenterna uttryckte att det är av 

vikt för deras upplevelse av trygghet. Det kan relateras till Evertsson och Johanssons (2008) 

studie, som visar på att fokus behöver riktas mot både det fysiska samt det psykosociala 

måendet hos de äldre. Det är av vikt för att de äldre ska få möjligheten till att kunna få bo kvar 

i det egna hemmet enligt Evertsson och Johansson (2008). Respondenterna uppgav att de ibland 

tappade ord, samt att de hade en viss minnesförlust till följd av sjukdom. Respondenterna 

uttryckte att de var tacksamma över att slippa lida av någon form av demenssjukdom då de 

innehar en hög ålder. Respondenterna värdesatte högt att de fortfarande kände igen sina nära 

och kära:  

 

Ja man vet ju inte, kunde ju ha hamnat på någon sån där institution. Du vet de där 

människorna som får Alzheimers det är ju faktiskt synd om dem. Morsan var 71 när 

hon fick Alzheimers. Hon hittade ju inte hem vet du, vad ska jag här och göra sa hon, 

när jag visade henne vart hon var. (Axel) 

 

Utifrån resultatet kan det tolkas som att respondenterna har funnit en hanterbarhet i att leva med 

funktionsnedsättningar som begränsar dem i vardagen, vilket går i linje med Antonovskys 

(2005) teoretiska perspektiv KASAM och tankar om hanterbarhet. Att kunna delta i aktiviteter 

som de har ork till kan komma att bidra med en känsla av meningsfullhet för respondenterna. 

Det kan tolkas som att erhållandet av trygghetslarm utgör en positiv faktor som motverkar 

rädslan för att göra sig illa utan möjlighet att kunna kalla på hjälp. Detta skapar en möjlighet 

för respondenterna till kvarboende. Det kan relateras till det som Antonovsky (2005) beskriver 

som stressorer i det dagliga livet och betydelsen av att motverka stressor i individens liv, då det 

är svårt att förutsäga konsekvenserna de annars kan orsaka på lång sikt. I förlängningen kan det 

komma att förstärka individens generella motståndsresurser. 

 

5.4.2 Acceptans och existentiella tankar 

Flertalet av respondenterna uppgav en acceptans när det gällde deras hälsotillstånd och 

nedsättningar, en respondent kände frustration över sin funktionsnedsättning. Kroppens 

rörelseförmåga hade begränsats efter en stroke och respondenten uppgav att han stundtals kände 

en frustration över att han inte kunde använda armar och ben som önskat. Respondenten uppgav 

att han försökte ändra sitt tankesätt för att bemöta känslan av frustration. Han beskrev att 

frustrationen föranledde även andra tankar och stundtals upplevde han nedstämdhet: 
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För du vet att det var, det hände ju det att systerson min dog alldeles efter stroken 

och då kom ju dessa tankar om att det kunde ju ha varit bättre om det hade varit jag. 

Det kan man ju inte göra något vid, vet du. Man kan ju inte styra sådant. (Lars) 

 

Respondenterna uttryckte att tankar om livets varande och döden var närvarande. En respondent 

beskrev det med att dagarna i kalendern minskade men att vetskapen inte skrämde utan att det 

kändes som en naturlig del av livet. En annan respondent beskrev sin acceptans till livet: 

 

Jag tror att jag har rättat mig till mig själv, som det är. Jag brukar säga till flickorna 

sådär (hemtjänsten) som säger att det är så synd, du är så dålig och sådär, ja men det 

är inte så farligt med det sa jag för jag vet att jag kanske mår dåligt, sa jag. Men jag 

är ju så gammal, det är ju så det blir när åldern kommer, sa jag. Så det är ingenting 

att vara rädd för. Så de ska inte vara rädda för det. (Emma) 

Respondenterna uppgav att de kände sig tillfreds med hur livet kommit att utvecklas i stort och 

att livets alla delar verkar ha fallit på plats. Resultatet visar på likheter med tidigare forskning 

utförd av Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000). Deras studie visar på att flertalet äldre känner 

meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet i sina liv, de upplever en känsla av 

sammanhang.  

  

Vi tolkar det som att respondenterna anammar en form av aktiv copingstrategi som beskrivs av 

Hagberg (2000) ha en positiv inverkan för att hantera, bearbeta och styra om tanken. Det kan 

tolkas som att respondenterna i stort känner en acceptans med sin hälsa och hur livet är, vilket 

kan bidra till en mer hanterbar vardag. 

  

5.4.3 Boende och hjälpmedel  

En respondent bodde i hus ute på landet och förflyttade sig med hjälp av rullstol. Han ansåg 

inte att något i inomhusmiljön försvårade hans rörelsefrihet. Han uttryckte en glädje över att ha 

fått en ramp monterad på utsidan av huset, det möjliggjorde att kunna komma ut: 

 

Det var svårt att komma ut, även att det var bara några trappsteg. Var tvungen att 

hålla i mig när jag gick ut. En kunde ju inte ha rullstolen med sig förstås. Så nu kan 

jag gå ut själv när jag fått rampen! (Karl) 

 

Respondenterna uppgav att hjälpmedel som till exempel en ramp eller rullator behövdes för att 

kunna vistas utomhus. Flertalet av respondenterna beskrev att närmiljön var av betydelse då de 

hade bott där under en längre tid och de trivdes med att bo i området. En respondent beskrev 

att hon upplevde en otrygghet med grannarna och hade övervägt att flytta till följd av det. Två 

av respondenterna bodde i höghus, endast ett av husen hade hiss. Mannen som hade tillgång till 

hiss tyckte om att ta dagliga promenader. Han berättade att det inte hade varit möjligt för honom 

att ta sig ut med rollator om det inte funnits en hiss. Vårt resultat kan relateras till Äldrecentrum 

(2012) rapport Äldre personers hälsa och livssituation, där boendemiljön tillskrivs att utgöra 

en viktig del för äldres sociala gemenskap. Det kan främja hälsan och även ge äldre möjlighet 

till fler år med en bibehållen självständighet. Respondenten som bor utan hiss, berättade att det 
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gjorde att hon inte kunde förflytta sig dit hon ville då hon inte klarade av att gå i trappor samt 

använde sig av en rollator:  

 

Jag slår bort sådana tankar, jag accepterar min situation och jag tror inte att man 

skulle må så väldigt bra om jag hela tiden skulle tänka på den här situationen att jag 

inte kan ta mig dit jag vill. Jag tror inte att jag skulle må bra av den upplevelsen 

därför slår jag bort det där. Det är lika bra. Jag accepterar den här situationen. (Lisa) 

 

Respondenterna uttryckte att boendet var av betydelse för dem och att hemtjänst möjliggjorde 

kvarboende. En respondent beskrev att hon har tagit bort ett kvällsbesök, för att det blev ett 

stressmoment då personalen kom på olika tider. Respondenten berättade vidare om de tankar 

det har medfört, att en flytt till ett särskilt boende skulle kunna bidra till en tryggare vardag med 

fasta rutiner:  

Det var så krångligt på ett vis, och så var jag piggare då än vad jag är nu. Nu så 

kanske jag behövde det, jag försöker klara mig. Jag tycker att jag har det skapligt 

bra, men så kommer tanken ibland om att det kanske vore stabilare på något vis på 

ett annat ställe där man vet när man får mat och det är dags, kanske blir en annan 

rutin men man ska ju vara hemma nu, de vill ju helst det så länge det går.  (Lisa) 

 

Vi tolkar det som att möjligheten till kvarboende i det egna hemmet utgör en positiv faktor för 

respondenternas välmående. Resultatet kan analyseras utifrån det som Antonovsky (2005) 

beskriver som generella motståndsresurser där positiva faktorer kan bidra till känslan av 

sammanhang, upplevelsen av en stark KASAM. Respondenterna begränsas inte enbart av yttre 

faktorer utan även av fysiska funktionsnedsättningar. Vi tolkar det som att respondenterna 

anammar en form av aktiv coping där de trotsar sina funktionsnedsättningar för att ta sig ut. Det 

kan visa på en hanterbarhet av den förändring som kroppen genomgår, en form av coping som 

både Hagberg (2000) och Tornstam (2011) beskriver bidrar till att generera en acceptans in i 

åldrandet.  

 

5.5 Socialt nätverk   

5.5.1 Civilstånd 

Forskning visar på att flertalet äldre kvinnor ofta är änkor som lever ensamma, medans äldre 

män oftare lever i en relation (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2000; Wilhelmson et al. 2013). 

Studiens resultat visade på att flertalet av respondenterna var ensamstående, oberoende av kön, 

och det förekom varierande faktorer bakom. En respondent beskrev att han levde i en relation. 

Tre av respondenter har förlorat sina respektive och har sedan dess levt som änkor och änkemän. 

De uttryckte inget behov av en ny partner, en respondent berättade att han aldrig hade levt i ett 

parförhållande utan har varit ensamstående hela livet. Enligt Wilhelmson et al. (2013) har kön 

en betydelse för upplevelsen av livstillfredsställelse där män upplever en högre grad av 

livstillfredsställelse än kvinnor. Vår studies resultat indikerar inte på några betydande skillnader 

mellan män och kvinnor. Flertalet av respondenterna var ensamstående och de uttryckte en 

liknande känsla av upplevelsen av att vara ensamstående. 
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Resultatet kan relateras till det som Antonovsky (2005) beskriver som generella 

motståndsresurser där människans egna innehavda resurser bidrar till att människor genom ett 

starkt “jag”, handskas med stressorer i deras omgivning. Det kan tolkas som att respondenterna 

har hanterat förlusten av deras äkta makar och maka, vilket tyder på en stark KASAM, en känsla 

av sammanhang. Det kan även analyseras utifrån Hagbergs (2000) aktiva copingstrategi, att 

respondenterna har kunnat hantera en förändrad livssituation, som till exempel förlusten av en 

partner. 

5.5.2 Anhöriga 

Tidigare forskning visar på att sociala relationer utgör en viktig faktor som kan motverka att 

äldre upplever låg livskvalitet. Anhöriga verkar även utgöra en bidragande faktor till att äldre 

kan bo kvar hemma (Hellström et al. 2003). Fyra av respondenterna uppgav att de hade barn 

och barnbarn som de regelbundet umgicks med. Respondenterna erhöll hjälp av sina anhöriga 

med vardagsbestyr, flertalet uppgav att de fick hjälp med saker som att betala räkningar och 

handla mat. Alla respondenterna beskrev att de hade ett socialt nätverk bestående av både 

anhöriga och vänner omkring sig och att deras hjälp underlättade i vardagen.  Respondenterna 

uppgav att de inte alltid bad sina anhöriga om hjälp för att undvika att vara till last. Att kunna 

visa sin uppskattning tillbaka till anhöriga är något som respondenterna uppgav var viktigt för 

dem: 

 

Jag brukar köpa minttu vet du och lite whiskey men det ger jag till min dotter. För 

hon hjälper mig så mycket vet du och vill inte ha något. Då kan hon ju ta emot då. 

Jag får inte betala henne för allt hon gör för mig. (Axel) 

 

Resultatet kan analyseras utifrån Antonovskys (2005) teori KASAM och den upplevda känslan 

av meningsfullhet, som beskriver att en persons “jagstyrka” och att erhålla socialt stöd är 

faktorer som påverkar individens meningsfullhet i livet. Vi tolkar det som att respondenterna 

har en nära kontakt med några få anhöriga och vänner och att det genererar en positiv inverkan 

hos dem. Respondenternas sociala nätverk kan relateras till det som Antonovsky (2005) 

beskriver som en stärkande generell motståndsresurs, något som kan bidra till en ökad 

meningsfullhet. 

  

5.5.3 Vänner 

Tidigare forskning visar att när den äldre upplever att den har ett gott socialt nätverk runt 

omkring sig, kan det i sin tur leda till att minska den negativa känslan av att inneha en begränsad 

fysisk eller psykisk funktionalitet (Berg et al. 2009). Respondenterna beskrev att det var av 

betydelse för dem att deras vänner stöttade dem med diverse saker som till exempel att ladda 

ner en ljudbok eller med skjuts till bingo. Vidare uppgav respondenterna att de tidigare varit 

mer delaktiga i social gemenskap, fram tills att deras sjukdomar och funktionsnedsättningar 

utgjorde ett hinder för att delta.  

 

Respondenterna berättade att de har anhöriga och vänner som bodde på en annan ort och de 

uttryckte att det var av betydelse för dem att de kunde hålla en regelbunden kontakt via telefon. 

Respondenterna beskrev hur åldern hade tagit ut sin rätt genom att flertalet av deras vänner inte 
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längre fanns kvar. Alla respondenter uppgav att de hade upplevt förlust av någon som stått dem 

nära, en respondent uttryckte att “min högsta önskan vore att mina vänner fanns kvar i livet” 

(Karl).  

 

Flertalet av respondenterna beskrev att de hade grannar som de umgicks och drack kaffe med. 

En respondent berättade att en flytt hade krympt hennes sociala nätverk, innan flytten blev hon 

ofta stående på gatan pratandes med sina grannar: 

 

Håller reda på lite grann runt omkring. Jag har nog blivit en sån där ensamvarg vet 

du. Nej jag ska säga dig att de är borta vännerna, jag umgås inte. Vi var ett gäng som 

var tillsammans men de är borta. En väninna kvar men har tappat kontakten, hon bor 

på annan ort. (Lisa) 

  

Vänskapskretsen hade förändrats för respondenterna allt eftersom, flertalet av deras vänner har 

avlidit. Vi tolkar det som att de kvarvarande vännerna blir viktiga för respondenterna både som 

stöttning och för att samtala med. Det kan relateras till Antonovsky (2005) teori KASAM, 

vännerna verkar erbjuda en känsla av meningsfullhet och hanterbarhet, tillsammans utgör de 

viktiga komponenter för en känsla av sammanhang.  

  

5.5.4 Hemtjänstpersonalens betydelse 

Respondenterna uttryckte att hemtjänsten var viktig för dem för att deras anhöriga inte skulle 

behöva ta på sig för mycket åt dem. Alla fem respondenterna pratade om personalen ur ett 

“vänperspektiv”, det lyftes upp hur betydelsefullt det var att kunna prata om vardagliga tankar 

och att få förtroendet att dela dessa tankar. En respondent beskrev vikten av att kunna inneha 

en form av relation till personalen och den känsla som uppstod när personalstyrkan förändrades 

och hon inte gavs chansen att etablera en relation. Respondenten beskrev hur hon försökte sitt 

bästa för att komma ihåg personalens namn under en sommar: 

Tycker inte att det skulle vara så många olika som kommer inom vården, är så stor 

variation på de som kommer. Hade så många under en sommar att man lärde sig 

aldrig namnen, enda gången jag kände att jag blir lite irriterad, blir ledsen om jag 

säger. (Lisa) 

 

Studiens resultat går i linje med Kajonius och Kazemi (2015) studie som beskriver att 

betydelsen av att känna sig trygg och att bli behandlad väl av personalen är två bidragande 

faktorer till att äldre känner tillfredsställelse. Kajonius och Kazemi (2015) menar att känslor av 

oro och ensamhet kan minskas genom att de äldre får vad som beskrivs som kärnan i 

äldreomsorgen, en värdig behandling och väl fungerande hjälp som bidrar till att de känner sig 

trygga. 

Avslutningsvis ställdes frågan om respondenterna skulle säga att de känner sig tillfreds med 

livet, vilket de alla svarade ja på.  
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5.6 Gerotranscendens som analysverktyg  

Att kunna utvecklas mot processen som Tornstam (2011) beskriver som gerotranscendens beror 

inte bara på hur individen hanterar situationer i nutid, utan även hur individen ser på sitt 

åstadkommande genom livet bakåt och klarar av att acceptera livet för vad det är. Om 

utvecklingen mot gerotranscendens förhindras genom svårigheter att hantera situationer, 

beskriver Tornstam (2011) att det kan komma att leda till en fruktan för livet och döden, 

depression och en avsky mot sig själv. Utifrån studiens resultat tolkar vi det som att 

respondenterna har funnit en hanterbarhet med åldrandeprocessen, de verkar ha funnit en 

övergripande acceptans med helhetsbilden och det som funktionsnedsättningarna medfört.   

  

Resultatet kan relateras till utvecklingen mot gerotranscendens där Tornstam (2011) beskriver 

att individerna mer noggrant väljer ut aktiviteter och de relationer som är viktiga för dem.  

Det kan tolkas som att personalen är av betydelse för respondenterna när det gäller att hantera 

processen mot gerotranscendence, möjligheten till att få lyfta tankar så de inte stängs in. 

Tornstam (2011) beskriver att det är av vikt för att de äldre inte ska känna en skuld kring deras 

tankar och upplevda känslor, att erhålla en form av bekräftelse på att de följer normen i 

samhället. Sjukdomar är något som Tornstam (2011) beskriver kan komma att skapa en form 

av livskris hos den äldre som genererar vidare i en förändring av den äldres världsbild. Vi tolkar 

det som att respondenterna har funnit en balans mellan det som kroppen klarar och vad de själva 

önskar att klara. Det kan vidare tolkas som att det sker en utveckling mot processen 

gerotranscendens (Tornstam 2011) som kan bidra till en ny syn på livet i stort och en acceptans 

av det egna åldrandet. 

  

5.7 Sammanfattning 

Respondenternas fysiska åldrande i kombination med sjukdom och funktionsnedsättningar, 

begränsar dem i vardagen och tillåter dem inte att vara aktiva i den utsträckningen som de själva 

skulle önska. Till följd av det har respondenterna fått ge upp en del tidigare intressen samt 

aktiviteter. Majoriteten av respondenterna lever som ensamstående. Sammantaget uppgav alla 

fem respondenterna att själva boendet inomhus var funktionellt dock fanns yttre försvårande 

faktorer som till exempel avsaknad av hiss. Vidare uppgav flertalet av respondenterna att de 

kände sig trygga i sitt boende och att de önskade att få bo kvar så länge det var fysiskt möjligt. 

Att anhöriga och vänner gav stöttning i vardagen var en positivt bidragande faktor till 

kvarboende och anhöriga utgjorde även en stor del av respondenternas sociala nätverk. 

Relationen till hemtjänstpersonalen blev för respondenterna ett socialt nätverk, en önskan var 

dock att ges mer tid till samtal. Respondenterna uttryckte existentiella tankar kring livet och att 

de i hög grad funnit en hanterbarhet och acceptans kring livets gång. Resultatet har tolkats 

utifrån Tornstams (2011) teori Gerotranscendens, Antonovskys (2005) teori KASAM och 

Hagbergs (2000) begrepp Coping samt jämförts mot tidigare forskning. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka och analysera äldre personers upplevelse av 

livstillfredsställelse. Frågeställningarna var hur äldre beskriver sin upplevelse av 

livstillfredsställelse och vilka faktorer som har inverkan på de äldres upplevelse av 

livstillfredsställelse. Diskussionskapitlet utgörs av två delar, en resultatdiskussion och en 

metoddiskussion. I resultatdiskussionen presenterar vi studiens resultat och besvarar studiens 

frågeställningar. I metoddiskussionen kommer vi att reflektera över studiens styrkor och 

svagheter i utförandet, där studiens validitet, reliabilitet och överförbarhet diskuteras. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom de tre livsområdena Aktiviteter i det dagliga livet, Fysisk och 

psykisk hälsa samt Socialt nätverk som viktiga områden. I dessa områden framkom flertalet 

faktorer som hade en inverkan på de äldres livstillfredsställelse. I tidigare forskning fann vi 

olika livsområden som äldre uppgett som viktiga för dem, dessa kunde vi även se var av 

betydelse i studiens insamlade datamaterial. Studiens resultat visade på att dessa faktorer vävs 

samman med varandra och påverkar de äldres livstillfredsställelse på olika plan i livet. Den 

reflekterande värdering en människa gör av sitt liv som helhet, beskrivs av Brülde (2007) vara 

ett sätt att identifiera upplevd livstillfredsställelse hos en person. 

  

Resultatet visade på att det fanns flera faktorer som inverkade på de äldres livstillfredsställelse. 

Hälsa var den faktor som respondenterna uppgav hade störst inverkan på deras 

livstillfredsställelse, den påverkade alla livsområden i olika utsträckning. Respondenternas 

sviktande hälsa och deras funktionsnedsättningar påverkade deras förmåga till att kunna delta i 

saker som var av betydelse för dem, till exempel den sociala gemenskapen och utförandet av 

aktiviteter. Respondenterna uttryckte själva att de fått lära sig att tänka om då aktiviteter och 

intressen som de tidigare tyckt om att utföra, till viss del inte längre är möjligt att göra. Det 

framkom i resultatet att de gånger som respondenterna klarade av att vara iväg på olika 

aktiviteter, hade det en positiv inverkan på deras livstillfredsställelse och deras självkänsla. 

Respondenterna uttryckte ett välbefinnande i att kunna utföra det de önskade. Det 

överensstämmer med Öhman och Abramsson (2017) resultat som visar på att självständighet 

och deltagande i sociala aktiviteter är viktiga faktorer som har en inverkan på äldres hälsa. Även 

Borgs (2005) studie visar på att när funktionsnedsättningen utgör ett större hinder än sjukdomen 

i sig för de äldre, till att utföra och delta i aktiviteter som är av vikt för dem, blir det en faktor 

som minskar deras livstillfredsställelse.  

 

Äldrecentrum (2012) lyfter i sin rapport Äldre personers hälsa och livssituation att 

pensionssystemet samt olika socialförsäkringar utgör en viktig del i det svenska samhället och 

har en inverkan på individens förutsättningar för ett gott åldrande. Studiens resultat kan tyda på 

att välfärdssystemet fungerar väl i Sverige, att respondenterna erhållit en fungerande sjukvård 

och en pension som täcker deras utgifter. Resultat indikerade på att ekonomi inte var en 

betydelsefull faktor för de äldres upplevelse av livstillfredsställelse. Det var kroppens 

funktionsnedsättningar som hindrade ett aktivt deltagande i det sociala livet, snarare än 
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ekonomin. Det kan ha en koppling till att respondenterna befinner sig i det som Norberg et al. 

(2012) beskriver som den fjärde åldern, där de äldres funktionsnedsättningar och hälsa utgör 

avgörande faktorer till deras möjlighet att delta i samhällslivet. “Yngre äldre” i tredje åldern 

som Norberg et al. (2012) beskriver är förmodligen mer aktiva och mindre skröpliga vilket hade 

kunnat ge ett annat resultat för studien. I resultatet kunde vi se att resterande livsområden var 

de faktorer som kom att utgöra grunden till en helhet i hur de äldre upplevde 

livstillfredsställelse. Utifrån vårt resultat såg vi att hjälpmedel i vardagen hade en stor betydelse 

för respondenternas livstillfredsställelse, då det innebar att de kunde fortsätta genomföra saker 

som annars inte hade varit möjligt. Det kan ses i liknelse med processen som Erikson (2004) 

beskriver som det nionde steget där åldern över 80 och 90 år för med sig förändringar som kan 

innebära dagliga svårigheter och omvärderingar kring vissa saker i livet. 

  

Det sociala nätverket som fanns runt om respondenterna uppgavs vara en annan viktig faktor 

som bidrar till upplevelsen av livstillfredsställelse. Det kan relateras till Hellström et al. (2003) 

studie som visar på att sociala relationer utgör en viktig faktor som motverkar att äldre upplever 

låg livskvalitet. Vårt resultat visade på att anhöriga, vänner, grannar samt hemtjänstpersonal 

utgjorde en helhet av det sociala nätverket.  Respondenterna beskrev att det bidrog till att skapa 

en meningsfull vardag. Det sociala nätverket, speciellt anhöriga och vänner, utgjorde ett stöd 

genom att de erbjöd hjälp och stöttning (informell hjälp). Det är en bidragande faktor till 

respondenternas möjlighet till kvarboende. Att kunna bo kvar i det egna hemmet så länge det 

är möjligt, var något som respondenterna värdesätta och uttryckte var viktigt för dem. Att det 

är en viktig faktor för upplevelsen av livstillfredsställelse, stärks av Evertsson och Johansson 

(2008) studie som belyser möjligheten att få vara kvarboende i det egna hemmet med hemtjänst 

som en viktig aspekt för de äldres upplevelse av identitet och oberoende.  

  

Resultatet visade även på att möjligheten till att samtala om livet i stort med andra, bidrog till 

livstillfredsställelse. Det verkade vara en faktor som hade en positiv inverkan på både den 

psykiska hälsan och hälsan som helhet. Respondenterna uttryckte att tankar om livet och döden 

var något som de funderade på. Möjligheten till att samtala om detta bidrog till att känna en 

acceptans inför livets skeden. Resultatet kan knytas an till tidigare forskning som visar på att 

en god mental hälsa hjälper människor att överkomma negativa upplevelser som till exempel 

förluster och psykiska begränsningar. Den inre styrkan är av betydelse då det i sin tur genererar 

ett positivt inslag på hälsan (Nygren et al. 2005; Borglin 2005). 

  

Tornstams (2011) teori Gerotranscendens, Antonovskys (2005) teori KASAM samt begreppet 

Coping (Hagberg 2000) har använts för att tolka och förstå den insamlade empirin. Teorierna 

har varit oss behjälpliga med att förstå innebörden av vad de olika faktorerna kunde komma att 

betyda för de äldre. I vilken form de äldre finner hanterbarhet och meningsfullhet kunde vi 

relatera till Antonovskys (2005) teori och uttyda att deras inre styrka utgjorde det som 

sammantaget kom att medföra en känsla av sammanhang för dem, KASAM. Hagbergs (2000) 

beskrivning av copingstrategier har varit behjälplig med att belysa vikten av att äldre använder 

sig av de egna innehavda resurserna, för att hantera sina funktionsnedsättningar och följderna 

av dessa. Respondenternas sätt att hantera åldrandet och sjukdomar kan i förlängningen bidra 

till ökad livstillfredsställelse, vilket även begreppet coping visar på. Vidare kunde vi med stöd 
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av Tornstams (2011) teori Gerotranscendens ges inblick i betydelsen av att de äldre verkar ha 

funnit en acceptans och hanterbarhet med deras liv och hur det kommit att utformas i åldrandet. 

Med hjälp av gerotranscendens kunde vi även ges en möjlighet att ställa vår studies resultat, de 

äldres helhetssyn, emot en förståelse och belysa vikten av ett gott åldrande. Teorierna lyfte för 

vår studie upp aspekter om hur det subjektiva välbefinnandet utgör basen i livstillfredsställelse. 

De framkomna aspekterna är för vårt resultat värdefulla då de här visar på att de äldres 

subjektiva upplevelser är ytterst viktiga för att de ska ges bästa möjliga förutsättningar till ett 

psykiskt och fysiskt hälsosamt liv. 

  

Hagberg (2000) beskriver att begreppet livstillfredsställelse innefattar den subjektiva 

upplevelsen av välbefinnande, livet som helhet eller inom vissa områden, hur de psykologiska 

och sociala behoven är tillgodosedda. Studiens resultat visade på att det inte är det faktiska 

hälsotillståndet och de fysiska begränsningarna som avgör upplevelsen av livstillfredsställelse. 

Det är de äldres värderingar av sitt liv som helhet som var avgörande för livstillfredsställelse. 

Studiens resultat går i enlighet med Brülde (2007) som betonar att personens positiva värdering 

av sitt liv inte måste grundas i sanna föreställningar, det är tillräckligt att personen själv tror att 

livet utformas efter hennes önskan.  

  

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att respondenterna använder copingstrategier.  

I enlighet med Hagbergs (2004) definition av coping har respondenterna funnit ett sätt att 

hantera de faktorer som påverkar deras vardag och det bidrar till att de upplever 

livstillfredsställelse. Flera faktorer hade en inverkan på upplevelsen dock utgjorde den fysiska 

hälsan en oundviklig grund till i vilken utsträckning den äldre aktivt kunde delta i livet, vilket 

kan leda till en lägre livstillfredsställelse. De funktionsnedsättningar som respondenterna i vår 

studie lever med, försvårade deras möjligheter till att utföra saker som de tidigare tagit för givna 

och skapade situationer som de har utvecklat hanterbarhet i. Socialstyrelsens (2016) 

undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visar på att äldre inom äldreomsorgen 

upplever oro, ensamhet och nedstämdhet. I vår studies resultat framkom tankens kraft som en 

viktig faktor och att den var en utgångspunkt för de äldres egna möjligheter till att anamma 

coping. Med utgångspunkt från Socialstyrelsens (2016) undersökning och det vår studies 

resultat visade på, kan vi uttyda att det psykosociala stödet är av vikt för de äldres 

livstillfredsställelse. Vi drar slutsatsen att det kan vara till hjälp för de äldre som känner en 

hopplöshet med att inte kunna delta i livet att få möjligheten till att erhålla psykosociala insatser, 

att ges verktyg för att kunna hantera sin situation och inte begränsas, att det är något som kan 

främja de äldres mående och öka deras livstillfredsställelse. 

  

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt till denna studie för att få en större förståelse för de 

äldres upplevda livstillfredsställelse. Malterud (2014) beskriver att vid ett kvalitativt 

tillvägagångssätt strävas det efter att uppnå en större förståelse och beskriva det studien 

undersöker. Studien har genomförts med öppna intervjuer för att erhålla material från 

förstahandskällan angående livstillfredsställelse. Det gjordes för att inhämta de äldres 

subjektiva upplevelse av sitt vardagsliv, där de själva har fått berätta vad som är av vikt för dem 

när det gäller livstillfredsställelse i enlighet med studiens syfte. Risken vid ett kvalitativt 
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tillvägagångssätt är att vi har tolkat materialet utifrån vår förförståelse inom äldreomsorgen, 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att det inte är möjligt att komma ifrån sin förförståelse 

som forskare och att alla människor har olika förförståelse. För att minimera den risken har vi 

arbetat med öppna frågor i intervjuguiden vilket Jacobsen (2012) beskriver som ett bra verktyg 

i kvalitativa studier. Intervjuguiden har varit ett bra hjälpmedel för att säkerställa att 

intervjuerna skulle bli utförda på ett liknande sätt då vi har intervjuat respondenterna var för 

sig. För att öka validiteten har vi bifogat intervjuguiden som redogör vilka frågor som har 

använts i studien. Jacobsen (2012) beskriver att kontexteffekten innebär att platsen där intervjun 

genomfördes kan bidra till att skapa vissa resultat. Valet att använda pilotstudiens insamlade 

empiri till denna studie baseras på att den anhöriga ej aktivt deltog i intervjusamtalet. Vilken 

inverkan det kan ha gett på respondentens svar är dock svårt att uttala sig om, vi är medvetna 

om att det kan innebära en negativ påverkan på studiens validitet.  

 

En svårighet vid studier som denna gällande livstillfredsställelse är att begreppen 

välbefinnande, livskvalitet, livstillfredsställelse är svåra att avgränsa från varandra (Borg 2005). 

Vi är medvetna om att det kan ha påverkat studiens validitet negativt. Vid studiens 

genomförande har äldre personer över 65 år som erhåller hemtjänst intervjuats och studien utgår 

från livsområden. De områden som studien utgår ifrån används vid mätning av 

livstillfredsställelse i enlighet med Hagbergs (2000) och Brüldes (2007) beskrivning av 

begreppet livstillfredsställelse. Det ökar studiens validitet, att studien undersöker det den påstår 

sig att göra. Det ökar också reliabiliteten, som innebär möjligheten för andra forskare att 

genomföra en studie och erhålla liknande resultat (Kvale & Brinkmann 2009). Vi kunde inte 

förutsäga om studiens valda livsområden skulle komma att vara viktiga för respondenternas 

upplevelse av livstillfredsställelse när vi valde dem. Valet baserades på att de livsområdena 

använts i tidigare forskning gällande individens subjektiva upplevelse av välbefinnande. För att 

öka studiens validitet och generaliserbarhet hade mer än fem intervjuer varit önskvärt. Utifrån 

ett socioekonomiskt perspektiv så utgör respondenterna i denna studie en förhållandevis 

homogen grupp. Skulle urvalet av respondenter bestå av personer med andra socioekonomiska 

förutsättningar och andra former av utbildningar, skulle resultatet sannolikt komma att påvisa 

ett annat resultat. Studiens resultat är därmed svårt att överföra till andra större sammanhang än 

där den är utförd enligt Jacobsen (2012).   

   

Att enhetscheferna kan ha påverkat vilka personer som deltar i studien är något vi reflekterar 

över. Urvalet kan bestå av äldre som enhetscheferna vet är nöjda med omsorgsinsatsen för att 

skydda sin organisation. Det kan resultera i högfungerande personer som kan prata för sig och 

att de äldre som är utsatta och som har svårt för att göra sin röst hörd inte är med i studien.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Äldre personer är en utsatt grupp i samhället och vidare kvalitativ forskning kring 

livstillfredsställelse från de äldres perspektiv är av vikt för att inhämta de äldres egna röster. 

Majoriteten av forskningen utförd gällande äldre och livstillfredsställelse är kvantitativa studier. 

Det stärkte vår idé till att utföra en kvalitativ undersökning gällande äldre och 

livstillfredsställelse. Vi kommer som blivande socionomer att möta äldre i vårt yrkesliv, hur vi 

bemöter dem och ser på deras psykosociala behov kommer att ha en stor inverkan på deras liv 
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och livstillfredsställelse. Vidare forskning kring ämnet kan få stor betydelse för äldres 

livstillfredsställelse och andra områden i livet när det gäller utformningen av insatser i 

äldreomsorgen för att bemöta och tillgodose deras behov. Det skulle inte bara gynna de äldre 

utan även kunna vägleda berörda professioner inom äldreomsorgen. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrund 

• Ålder 

• Ensamstående/partner? 

• Utbildning 

• Tidigare arbete 

• Boende- Hur upplever du ditt boende? 

• Vilka insatser erhålls? (Vilken hjälp) 

• Hur är din upplevelse av att erhålla hjälp? 

 

Aktiviteter 

• Kan du beskriva en dag? (utveckla svaret, ev. fråga vidare) 

• Vilka aktiviteter är viktiga för dig? 

• Hur upplever du dina dagliga aktiviteter? 

• Är det något som har en inverkan på dina möjligheter till att utföra det du önskar? (t.ex. 

ekonomi) 

Hälsa 

• Hur skulle du beskriva din hälsa? 

• Hur påverkar din hälsa din vardag?   

• Om vi vidgar perspektivet, kan du beskriva hur du mår i stort? 

 

Socialt nätverk 

• Hur ser det ut med anhöriga i närheten? 

• Vilken betydelse har anhöriga för dig? 

• Har du vänner i din närhet? 

• Kan du beskriva ditt sociala liv i stort? 

• Vilken betydelse har det för dig att du har din partner/maka/make? 

 

Är det något mer du känner att du vill ta upp? 

 

Får vi kontakta dig i efterhand om frågor uppstår? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Hej! 

Här kommer en kort sammanfattning om vår idé till vår c-uppsats. Tanken är att vi ska utgå 

ifrån de äldres egna röster i vårt material, inte de biståndsbedömda och beviljade insatserna i 

sig. 

Syftet med studien är att undersöka och analysera äldre personers upplevelse av 

livstillfredsställelse. Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

-Hur beskriver äldre sin upplevelse av livstillfredsställelse? 

 

-Vilka faktorer har inverkan på de äldres upplevelse av livstillfredsställelse? 

  

Vi är två socionomstudenter från Karlstads universitet, Therese Nygårds och Sandra Svensson 

(studerar termin 6 av 7). Intervjuerna tänkte vi utföra hemma hos den som ska intervjuas eller 

på annan plats om den personen så önskar. Vi funderar även på att vara en person per intervju, 

kanske känns det mer jämställt. Vår intervjuguide innehåller inga frågor om specifik personal 

eller specifikt utförande av insats. 

Urval: 

Vi önskar att intervjua cirka 3 personer som erhåller hemtjänst i er kommun. Urvalet baseras 

på + 65 års ålder, oberoende av vilket kön de har, gärna fler insatser än trygghetslarm. Genom 

att tillfråga områdeschefer/ enhetschefer för hjälp med urval, säkerställs att de potentiella 

intervjupersonerna är adekvata nog att förstå vad de tackar ja till och att det inte blir osäkert för 

dem, vidare säkerställs att de får vara anonyma gentemot sin hemtjänstpersonal. Vi som utför 

intervjuerna är de enda som kommer att ta del av materialet innan det anonymiseras ut till den 

färdiga c-uppsatsen. Vilka kommuner som deltagit kommer inte att stå med, endast hur många 

och storlek på kommunen. 

Vi tackar på förhand för att ni tar er tiden att överväga om det är något för er kommun! 

Hör gärna av er med frågor och funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar 

  

Therese Nygårds                                                          Sandra Svensson 

Mailadress: XXX                                               Mailadress: XXX 

Telefon: XXX                                                              Telefon: XXX 


