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Sammanfattning
Bakgrund: Äldre personer i särskilt boende anses vara de mest sårbara i samhället och 
livskvalitet har i tidigare studier visats skilja åt, gällande ålder och kön. Med en ökande
befolkning i relation till de minskade platserna i särskilt boende är det viktigt att kontinuerligt 
studera äldres livskvalitet och om det råder skillnad gällande ålder och kön. Mer kunskap om 
detta ämne kan hjälpa sjuksköterskan att utforma en mer personcentrerad omvårdnad som 
främjar livskvalitet i särskilt boende. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka livskvalitet avseende yngre-äldre och äldre-äldre 
samt kön bland personer i särskilt boende.
Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv och analytisk statistik för att beskriva 
samband och förekomst. Studien var baserad på redan inhämtat material från den 
longitudinella studien Swedish National Study on Aging and Care i Blekinge. 537 personer i
åldrarna 62–104 år inkluderandes. Mätinstrumentet Quality of Life in Late-Stage Dementia 
användes för skattning av livskvalitet. 
Resultat: Studiens resultat visade på signifikant skillnad i livskvalitet mellan grupperna 
yngre-äldre och äldre-äldre. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan män och 
kvinnors livskvalité. Vissa enstaka frågor visade signifikant skillnad mellan män och kvinnor 
även om det totala resultatet inte gjorde det, exempelvis frågor gällande fysisk 
beröring/kroppskontakt och om personen tycker om att umgås med andra. 
Slutsats: Resultatet visade att det fanns viss signifikant skillnad gällande livskvalitet i särskilt 
boende, men det behövs vidare forskning då livskvalitet är ett svårstuderat och föränderligt 
fenomen. Genom att anpassa omvårdnaden utifrån varje enskild persons behov, som i vissa 
fall skiljer sig åt, blir omvårdnaden i särskilt boende mer personcentrerad. Detta möjliggör att 
de äldre personerna i särskilt boende kan erhålla hög livskvalitet, oavsett ålder eller kön.

Nyckelord: kvantitativ, livskvalitet, personcentrerad omvårdnad, QUALID, SNAC, särskilt 
boende, yngre-äldre, äldre-äldre.
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Inledning
Personer i särskilt boende anses tillhöra de allra mest sårbara äldre i samhället (Hauge, 2010),

samtidigt som det anses viktigt att bevara deras livskvalitet (Quality of Life [QoL]) (Baró et 

al., 2006). Den svenska befolkningen består av två miljoner äldre över 65 år och 

medellivslängden har i stora drag ökat de senaste 250 åren, gällande både män och kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2017). Ökningen fortgår och mellan år 2010 till 2050 förväntas den äldre 

befolkningen generellt öka med 30 procent (Folkhälsomyndigheten, 2013), samtidigt som det

sker en minskning av antalet platser i särskilt boende i Sverige (Socialstyrelsen 2016a). En 

beskrivning av de personer som bor i särskilt boende är att det är äldre, svaga och 

funktionsnedsatta (Ernsth Bravell et al., 2010), och att multisjuklighet är vanligt 

(Socialstyrelsen, 2011). En studie av Hellström och Hallberg (2001) har visat att faktorer som 

har en negativ inverkan på QoL kan relateras till just multisjuklighet (ibid.), men även till

högre ålder, kvinnligt kön, förlust av livspartner och låg social samverkan (Hellström, 

Andersson & Hallberg, 2004). Däremot har en studie av Rodriguez-Blazquez et al. (2012) 

visat att yngre personer i särskilt boende har en lägre QoL än de som uppnått en högre ålder 

(ibid.). Applicering av ett personcentrerat synsätt för omvårdnad i särskilt boende bidrar

däremot till en signifikant högre QoL för äldre personer (Edvardsson, Petersson, Sjogren, 

Lindkvist & Sandman, 2013) och hög QoL ska vara ett prioriterat mål inom särskilt boende 

och den enskilda personen ska ges möjlighet till autonomi (Kane, 2001). 

Det kan dock vara svårt att bedöma QoL hos den äldre populationen då deras ökade svaghet 

eller multisjuklighet medför svårigheter att förmedla och skatta QoL självständigt (Hall, 

Opio, Dodd & Higginson, 2011). Men då Raphael et al. (1997) beskriver att mätning av QoL

ger värdefull information för att kunna identifiera behov, personcentrera omvårdnaden och 

skapa en miljö som främjar QoL (ibid.) är det därför viktigt att vidare undersöka QoL men 

med andra mätinstrument som exempelvis inte skattas av personen själv. Genom att 

sammanställa data kring hur äldre personers QoL förhåller sig till ålder och kön kan kunskap 

om detta område öka, och vidare möjliggöra kompetensutveckling för sjuksköterskor i

kontexten särskilt boende. 
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Bakgrund

Den äldre personens åldrande 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2002) hänvisar till Gorman (2000) som beskriver att 

åldringsprocessen är något som kan beskrivas som en biologisk verklighet som ligger utanför 

den mänskliga kontrollen. Exakt vad som definierar ålderdom finns det ingen allmän

överenskommelse om och begreppet kan variera världen över (ibid.). Åldrandet är dock något 

som påverkar alla personer och det kan ses som en normal men ofrånkomlig process, trots att 

det inte definieras som en sjukdom leder åldrandet till döden (Gustafson & Olofsson, 2012). 

Åldrandet genererar på sikt en minskad kapacitet i alla kroppens organ, vilket innebär att 

förutsättningar förändras för den äldre personen att klara olika påfrestningar i livet (ibid.). 

Rockwood, Abeysundera och Mitnitski (2007) visar på att en ökad svaghet går att relatera till 

en stigande ålder (ibid.), och svaghet kan definieras som närvaro av sjukdom och utmattning 

(Ernsth Bravell et al., 2010). Åldrandet minskar motståndskraften att stå emot sjukdomar och 

förmågan att möta andra hälsorisker försämras, exempelvis sociala förändringar eller förlorad 

autonomi (Gustafson & Olofsson, 2012). 

För att definiera när ålderdomen börjar används pensionsåldern, 60–65 år, i de mer 

utvecklade delarna av världen (WHO, 2002). Den äldre populationen, personer över 60 år, 

har de senaste åren ökat markant och förväntas ytterligare öka de närmaste årtiondena.

Globalt sker den snabbaste ökningen bland de som räknas som äldre-äldre, vilket är personer

över 80 år (Förenta nationerna, 2015). För att definiera ålder i aktuell studie kommer därför 

personer mellan 60–79 år räknas som yngre-äldre och personer över 80 år som äldre-äldre. 

Enligt Socialstyrelsen (2017) speglar en åldrande befolkning även det svenska samhället och 

andelen äldre i relation till yngre har ändrats kraftigt över tid. Beräkningar från Statistiska 

centralbyrån (2017) visar att medellivslängden för kvinnor är 84 år och knappt 81 år för män 

(ibid.). Det finns för närvarande ingenting som tyder på att ökningen av medellivslängden är 

på väg att stanna av (Socialstyrelsen, 2017), och det framtida vård- och omsorgsbehovet 

kommer därför att domineras av många äldre personer (Gustafson & Olofsson, 2012).
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Särskilt boende för äldre
Socialstyrelsen (2013) beskriver definitionen av särskilt boende som bostäder avsedda för 

heldygnsvistelse där omvårdnadsinsatser är tillgängliga för äldre personer. Boendeformen 

regleras av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, § 5), och innebär att Sveriges kommuner bär

ansvaret att upprätthålla särskilda boende för äldre personer som är i behov av stöd och hjälp.

I början av 2016 fanns det totalt 2 300 särskilda boenden registrerade i Sverige, och av dessa 

var 75 procent inriktade på att ge generell omvårdnad (Socialstyrelsen, 2016a). Drygt hälft av 

alla dessa boenden har möjligheter att erbjuda platser anpassade för personer med 

demenssjukdom. I juni år 2017 rapporterades det bo nästan 82 000 personer i särskilt boende 

(Socialstyrelsen, n.d.) och majoriteten av dessa personer är kvinnor (Socialstyrelsen, 2016a).

Könsfördelning under år 2015 utgjordes av 67 procent kvinnor och 33 procent män,

genomsnittsåldern för flytt till särskilt boende var 86,2 år för kvinnor och 83,7 år för män 

(ibid). 

Den äldre personen i särskilt boende

Ernsth Bravell et al. (2010) beskriver att personer i särskilt boende vanligtvis är mycket 

gamla, svaga och att kognitiv svikt är vanligt förekommande (ibid.). Med tanke på att 

personer i särskilt boende ofta har flera sjukdomar som kräver samtidig

läkemedelsbehandling (Ernsth Bravell et al., 2010; Ruths et al., 2003), kan de även beskrivas 

som multisjuka (Socialstyrelsen, 2011). Detta kan enligt Hellström och Hallberg (2001)

relateras till sämre QoL (ibid.). Åldrandet kan leda till komplexa existerande tillstånd på 

grund av sjukdom och funktionsnedsättning, och vanligt förekommande riskfaktorer för 

personer i särskilt boende är risk för fall, trycksår och undernäring (Ernsth Bravell et al., 

2010). Majoriteten av personerna är i behov av omfattande omvårdnad dygnet runt och det är 

viktigt att personanpassa den hjälp med förflyttning, att äta och dricka, att inta läkemedel och

skötsel av personlig hygien som alla är vanligt förekommande omvårdnadsinsatser i särskilt 

boende (Socialstyrelsen, 2016b). 

Sjuksköterskan och undersköterskans roll i särskilt boende 

Ett särskilt boende ska erbjuda en trivsam, hemlik miljö för den äldre personen där kontakt 

med vårdpersonal dygnet runt skapar känsla av trygghet (Hauge, 2010). Kommunerna har 

krav på att tillhandahålla personal med rätt kompetens, och boendeformen erbjuder möjlighet 

till omvårdnad från såväl sjuksköterskor som undersköterskor (ibid.). Undersköterskan tillhör

den yrkesgrupp som utför merparten av omvårdnadsarbetet i särskilt boende, och är ofta den 
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som kommer den äldre personen nära. Utförandet av omvårdnadsarbetet har en avgörande 

betydelse för den kvalité som tillhandahålls i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2012a).

Sjuksköterskan omfattas däremot av ett medicinskt ansvar, undersöker personer som blir akut 

sjuka och bedömer fortsatt vård (Hedman & Jansson, 2015). Hauge (2010) beskriver dock att 

sjuksköterskans yttersta ansvar berör omvårdnadskvaliteten och ansvaret sträcker sig över 

flera nivåer som omfattar mötet med den äldre personen och närstående, 

omvårdnadsdokumentation samt att förbättra och leda omvårdnadsarbetet. Kontinuerlig 

kompetensutveckling och hur omvårdnaden är organiserad har visats sig främja den äldre 

personens QoL (ibid.).

Omvårdnaden ska upprätthålla känsla av värdigt liv och välbefinnande hos den äldre 

personen, i enlighet med den nationella värdegrunden för äldre (SFS 2001:453, kap. 5, 4 §). 

Värdegrunden ska vara en vägledning för sjuksköterskan med övrig personal och ge en 

tydligare bild av vilka etiska värden och normer som ligger till grund för omvårdnaden 

(Socialstyrelsen, 2012b; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Värdegrunden är ett konkret 

redskap där punkter som självbestämmande, trygghet, meningsfullhet, personlig integritet, 

delaktighet, gott bemötande samt insatser av god kvalitet berörs för att upprätthålla bästa 

möjliga QoL för personer i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2016b).

Livskvalitet 
Enligt Falk, Persson och Wijk (2007) finns det ingen generell accepterad definition av QoL, 

utan begreppet beskrivs forskare emellan som flerdimensionellt och omfattar såväl den 

enskilda personens subjektiva erfarenheter från det levda livet, psykologiskt välbefinnande 

samt andra objektiva kriterier (ibid.). WHO (1997) definierar QoL utifrån en persons

förhållande till livet i relation med den kultur och de värderingar som existerar i personens 

livsvärld. En persons QoL är sammanbunden med de förväntningar, mål, normer och 

sjukdomar som existerar. Vidare beskrivs QoL som ett komplicerat och utbrett begrepp som 

påverkas av personens psykiska och fysiska hälsa, grad av självständighet, sociala relationer, 

miljö och religiös övertygelse (ibid.).

QoL bestå av två separata dimensioner som tillsammans utgör grad av QoL, objektiva 

kriterier och subjektiva erfarenheter (Cummins, 2015). Den objektiva delen i begreppet 

innebär bland annat fysisk hälsa, materiella tillgångar samt sociala förhållanden, medan det 

subjektiva erfarenheterna berör hur tillfredsställd en person är med sin hälsa, ekonomi, 
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boendeform eller sociala förhållanden (ibid.). En persons välbefinnande beskrivs vara 

synonymt med QoL (Cummins, 2015) tillsammans med begreppen lycka och tillfredsställelse 

(Bowling & Windsor, 2001). 

Den äldre personens livskvalitet 

Bowling (2009) beskriver i sin studie att aktivt åldrande, hälso- och funktionsförmåga, 

tillgänglighet av hjälp och stöd, autonomi, frihet att utföra fritidsaktiviteter utan begränsning 

samt psykologiskt välbefinnande är associerade med god QoL för äldre. Likaså är 

partnerskap, sociala förhållanden, känsla av trygghet och delaktighet viktigt för upplevd QoL 

(ibid.). Aktivt åldrande är en process som förbättrar QoL för den åldrande personen genom att 

skapa möjligheter till hälsa, deltagande och säkerhet (WHO, n.d.). 

Sjukdom, behandling och omvårdnad kan påverka den äldre personens subjektiva 

erfarenheter på många sätt, bland annat fysiskt, psykologiskt, socialt, integritetsmässigt och 

förmåga till att utföra aktivitet i det dagliga livet (ADL) (Tabali, Ostermann, Jeschke, Dassen 

& Heinze, 2013). QoL påverkades mest av sänkt fysisk funktion och energi medan smärta, 

social ensamhet, nedstämdhet och störd sömn enbart reducerade QoL måttligt (ibid.). 

Ensamhet kan relateras med stigande ålder och kvinnligt kön, då kvinnor i större utsträckning 

lever i ensamhet på grund av högre medellivslängd och förlust av livspartner (Socialstyrelsen, 

2016c). Besvär av ensamhet kan generera känsla av sjukdom, trötthet och lägre QoL som i 

sin tur kan ge ett ökat vårdbehov (ibid.). Vid sjukdom är hjälp med ADL vanligt 

förekommande för den äldre personen, vilket upplevs som en negativ inverkan på QoL 

(Hellström et al., 2004). Dock har det visat sig i Hall et al. (2011) intervjustudie att äldres 

multisjuklighet inte nödvändigtvis behöver innebära lägre QoL, utan upplevelsen av QoL kan 

förändras över tid. Ett studieresultat av Rodriguez-Blazquez et al. (2012) visade att yngre-

äldre personer i ordinärt boende upplevde högre QoL jämförelsevis med motsvarande 

åldersgrupp i särskilt boende, men att äldre-äldre personers QoL var förhållandevis hög i 

särskilt boende. Socialstyrelsen (2016c) stärker att QoL skiljer sig gällande ålder och yngre 

personer i särskilt boende skattar QoL lägre än de personer som är äldre. En förklaring att 

yngre personer upplever lägre QoL kan bero på de existerande förväntning att aktuell ålder 

inte associeras med sviktande hälsa, funktionsnedsättning och behov av hjälp. Äldre 

personers QoL kan associeras med en acceptans att sviktande hälsa skapar förväntningar om 

behov av hjälp på grund av hög ålder (ibid.). 
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Med tanke på den ökade populationen av äldre och att de personer som lever i särskilt boende 

generellt har sviktande hälsa eller någon form av funktionsnedsättning, är deras QoL relevant 

att undersöka. Enligt Falk (Äldrecentrum, 2011) kan resultatet av äldre personers skattade

QoL öka sjuksköterskans och övrig vårdpersonals förståelse kring begreppet och resultatet 

kan användas som underlag i omvårdnaden, för att skapa gemensamma mål och ett 

gemensamt synsätt på den omvårdnad som bedrivs (ibid.). 

Personcentrerad omvårdnad som teoretisk referensram
Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som innebär att synliggöra och bekräfta hela 

personen, att se den som finns bakom sjukdom, symtom eller beteende (Edvardsson, 2010). 

Den humanistiska synen som sätter personen i fokus speglar den personcentrerade 

omvårdnaden (McCormack et al, 2015) och skapar möjligheter för sjuksköterskan att sätta sig 

in i den enskilda personens situation och se världen utifrån dennes synsätt (Edvardsson, 

2010). Det krävs goda kunskaper om personen, alltifrån behov till styrkor och intressen, och 

tillsammans med viljan att göra det lilla extra kan den enskilda personens tillvaro förgyllas 

(ibid.). En annan viktig del i den personcentrerade omvårdnaden är att skapa en miljö som 

kännetecknas av välkomnande, vardaglighet och lugn, där sjuksköterskans skapar trygghet 

och personen får utrymme att känna välbefinnande (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 

2005). 

Den personcentrerade omvårdnaden skapar förutsättningar för den äldre personen att leva 

gott, tryggt och säkert där sjuksköterskan och övrig personal är respektfulla, vänliga och goda 

lyssnare (Santamäki Fischer, Lundmark, Gustafson & Norberg, 2012). Ett särskilt boende 

som främjar deltagande i vardagliga aktiviteter, som exempelvis utflykter, promenader, 

sällskapsspel och deltagande i hushållssysslor, beskrivs i en studie av Edvardsson et al. 

(2013) skapa högre grad av personcentrerad omvårdnad. Denna personcentrerade omvårdnad 

för personer i särskilt boende beskrivs i samma studie leda till en signifikant ökning av QoL 

(ibid.).

Syfte
Syftet med studien var att undersöka livskvalitet (QoL) avseende yngre-äldre (60–79 år) och 

äldre-äldre (80–104 år) samt kön bland personer i särskilt boende.
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Metod

Design 
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie som baseras på redan inhämtat material från den 

longitudinella studien Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) i Blekinge. 

Kvantitativ design kan kopplas samman med positivismen, då paradigmet strävar efter 

objektiv kunskap som utgörs av strukturerade mätningar (Polit & Beck, 2012). Den 

kvantitativa designen kan användas för att lösa problemformuleringar genom att undersöka 

om det finns samband mellan variabler eller eventuella orsaker till att variablerna skiljs åt 

(Eliasson, 2013), exempelvis QoL relaterat till yngre-äldre, äldre-äldre och kön. Billhult 

(2017a) beskriver att tvärsnittsstudier används när en stor grupp personer ska undersökas vid 

ett specifikt tillfälle, och mätningen sker då endast en gång (ibid.).

Urval
Data till föreliggande studie kommer från personer som är 60 år eller äldre och ingår i SNAC

i Blekinge. Lagergren et al. (2004) förklarar att SNAC är en nationell studie som genomförs i 

Stockholm, Skåne, Gävleborg samt Blekinge och områdena är noga utvalda för att kunna 

generaliseras på hela Sveriges äldre befolkning. För att kunna studera förändringar i åldrandet 

samlas data in under flera decennier från olika kohorter förklarar Lagergren et al. vidare. 

Studien är baserad på material som samlades in under våren 2017 av SNAC i Blekinge, och 

urvalet bestod av 539 personer. Inklusionskriterierna för studien var att personerna var 

boende i särskilt boende, ingick i SNAC i Blekinge samt var 60 år eller äldre. Två personer

exkluderades från studien då de hade en för låg ålder och data från kvarvarande 537 personer

studerades. 

Datainsamling
Studiens material bestod av demografiska aspekter såsom ålder och kön tillsammans med den 

svenska versionen av mätinstrumentet Quality of Life in Late-Stage Dementia (QUALID). 

Syftet med QUALID var att skapa ett tillförlitligt instrument för att kunna skatta QoL hos 

personer med demenssjukdom (Weiner et al., 2000). QUALID är baserat på elva frågor där 

varje fråga har fem fasta svarsalternativ. När samtliga frågor summerats ger högsta 

totalpoäng 55 (lägsta nivå av QoL) och lägsta totalpoäng 11 (högsta nivå av QoL) (ibid.). 

Den svenska översättningen gjordes av Falk et al. (2007) som beskriver att QUALID omfattar 
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såväl positiva som negativa dimensioner av konkreta och observerbara stämningslägen eller 

prestationer hos personen. Instrumentet används för att samla in data genom observationer.

Bedömningen ska omfatta personens beteende under den senaste veckan, och utförs av den 

personal som känner personen bäst, förslagsvis den äldres kontaktperson (ibid.). Exempel på 

frågor som ingår i QUALID är om personen ler, verkar ledsen, tycker om att äta mat eller 

umgås med andra (Bilaga, 1). QUALID används i SNAC i Blekinge för att mäta QoL hos alla 

personer i särskilt boende, oavsett demensdiagnos eller ej.  

Dataanalys
Kvantitativa metoder innehåller vanligtvis deskriptiv statistik för att sammanfatta mängden 

data och skapa en överskådlig bild över de inkluderade personerna och svarsfördelningen 

(Billhult, 2017b). Föreliggande studies variabler var på nominal- och ordinalnivå. Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver att variabler på nominalnivå kan klassificeras men inte rangordnas

medan variabler på ordinalnivå kan rangordnas efter storlek (ibid). Statistikprogrammet SPSS 

version 24.0 (IBM Corporation, 2016) användes för att bearbeta data och skapa korstabeller 

för analytisk statistik, och enligt Edling och Hedström (2003) är korstabeller ett klassiskt sätt 

att studera samband mellan variabler (ibid). För att testa eventuellt samband mellan två 

variabler och för att undersöka om fördelningen var oberoende av varandra användes Chi2-

test i SPSS, och signifikans räknades vid p <0,05. Såväl Olsson och Sörensen (2011) som 

Billhult (2017c) beskriver p-värde 0,05 som ett bra värde för att säkerställa statistisk 

signifikans då detta innebär att det enbart finns en sannolikhet att fem procent av skillnaden 

utgörs av slumpen. Edling och Hedström (2003) förklarar vidare att Chi2-test jämför den 

observerade fördelningen med den hypotetiska nollfördelningen. Detta görs för att se om det 

finns samband mellan variabler och om skillnaden är signifikant (ibid.). Eftersom det inte 

fanns någon förutbestämd klassificering av hög respektive låg QoL användes medianen som 

den avgörande faktorn för hur QoL klassificeras i föreliggande studie. Även medelvärdet 

beräknades för att analysera hur medianen och medelvärdet förhöll sig till varandra. Analysen 

visade att dessa värden var tämligen överensstämmande, men då det mest korrekta 

spridningsmåttet i relation till föreliggande studies datanivå är medianen analyserades 

materialet utifrån denna. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att medianen används vid 

icke-parametrisk statistik med variabler på ordinalnivå.
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Etiskt övervägande 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver att information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande är 

ofrånkomliga huvudkrav för att värna om personer vid forskning. Helsingforsdeklarationen 

styrker dessa huvudkrav (Kjellström, 2017) och dess etiska riktlinjer är grundläggande för 

granskning vid humanforskning och nyttan med forskningen ska vara större än riskerna 

(Olsson & Sörensen, 2011). Lagergren et al. (2004) förklarar att personer som deltar i SNAC 

erhåller muntlig och skriftlig information om studien samt lämnar skriftligt samtycke om 

frivilligt deltagande, med rätten att avbryta när som helst. Enligt Etikprövningsnämnden i 

Lund har SNAC etisk behörighet, (LU dnr 650–00 och LU 744–00). För att kunna ta del av 

tillgängligt material krävdes det en enskild ansökan hos SNAC i Blekinge, vilket gjordes 

under augusti 2017 och allt tillgängligt material lämnas åter efter genomförd studie. Detta 

bidrar till att materialet endast kan nyttjas för avsett syfte och ej på ett felaktigt sätt. Material 

från SNAC i Blekinge var även konfidentiellt där uppgifter om personerna hade 

avidentifierats, vilket innebär att varken identitet eller vilket särskilt boende personerna 

bodde i framgick. Då QoL skattas av någon annan än personen själv fanns risk för 

integritetskränkning, men då såväl information kring studien och lämnat samtycke skett för 

alla deltagande personer väger nyttan av resultatet högre än de risker som eventuellt fanns.

Resultat
Resultatet är baserat på 537 personer i särskilt boende där den totala medelåldern var 85,6 år. 

Kvinnor hade en medelålder på 86,6 år och männens medelålder var 83,3 år. Medianen för 

totalpoängen av QUALID räknat på alla personer var 17, nedre kvartilen 14, övre kvartilen 

23 och medelvärdet var 18,9. Fördelningen för hög respektive låg QoL baserades i studien på 

medianen, då ett jämnt fördelat resultat var nödvändigt för att kunna studera eventuella 

skillnader i åldersgrupper och kön. Hög QoL räknades mellan 11–17 poäng och låg QoL 

räknades mellan 18–55 poäng. Lägsta poäng som påvisades i resultatet var 11, och av totalt 

537 var det 48 personer (8,9 %) som fått poängen 11. Högsta poäng var 54 och en person (0,2 

%) hade denna poäng.
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Demografisk data avseende antal deltagande personer, åldersfördelning och kön visas i figur 

1. Fördelningen gällande yngre-äldre var relativt jämn avseende män (46,4 %) och kvinnor

(53,6 %), dock bestod denna grupp av minst antal personer (20,5 %) i förhållande till den 

totala studiepopulationen. Flest deltagande personer återfanns bland de äldre-äldre där 

majoriteten var kvinnor (72,6 %). 

Figur 1. Demografisk aspekter, åldersfördelning & kön.

Quality of life relaterat till åldersgrupper
I tabell 1 redovisas resultat gällande QoL relaterat till åldersgrupperna yngre-äldre och äldre-

äldre. Åldersgruppen yngre-äldre hade signifikant (p=0,036) lägre QoL än de äldre-äldre. I 

tabell 1 går det att utläsa att 61 personer (55,5 %) av totalt 110 yngre-äldre hade låg QoL, att 

jämföra med åldersgruppen äldre-äldre där 189 personer (44,3 %) av totalt 427 hade låg QoL. 

Tabell 1. Korstabell avseende QoL relaterat till åldersgrupper visat i procent.
Yngre-
äldre 
n=110

Äldre-
äldre 
n=427

Total 
n=537

p-värde

Hög QoL 44,5 55,7 53,4
0,036

Låg QoL 55,5 44,3 46,6

Vald signifikans för Chi2-test p-värde 0,05.
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I Bilaga 2 redovisas alla QUALID-svar relaterade till åldersgrupperna yngre-äldre och äldre-

äldre. Fördelningen gällande de två frågor i QUALID som visade störst signifikant skillnad 

visas i tabell 2. I denna tabell redovisas det att yngre-äldre hade högre poäng gällande frågan 

om beröring och kroppskontakt och det visades en signifikant (p=0,000) skillnad jämfört med

de äldre-äldres poäng. Även frågan gällande om personerna ler visade signifikant (p=0,007) 

skillnad mellan åldersgrupperna där de yngre-äldre personerna hade högre poäng.

Tabell 2. Korstabell avseende QUALID relaterat till åldersgrupper visat i procent.
Yngre-
äldre 
n=110

Äldre-
äldre 
n=427

Totalt
n=537

p-
värde*

Tycker om beröring/kroppskontakt 0,000
1. nästan alltid; tar själv initiativ till kroppskontakt 20,0 37,2 33,7
2. mer än halva tiden; tar ibland initiativ till kroppskontakt 19,0 19,9 19,7
3. halva tiden; tar aldrig initiativ till kroppskontakt, men visar inte motstånd till 
kroppskontakt

40,0 33,0 34,5

4. mindre än halva tiden; visar ofta att han/hon inte vill ha kroppskontakt 5,5 4,9 5,0
5. sällan eller aldrig; visar nästan alltid att han/hon inte vill ha kroppskontakt 15,5 4,9 7,1

Ler 0,007
1. spontant en gång eller flera gånger per dag 70,0 76,1 74,9
2. spontant, flera gånger per dag 82,2 82,4 82,4
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 5,5 8,7 8,0
4. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 6,4 4,2 4,7
5. sällan eller aldrig 10,0 2,6 4,1

*P-värdet som redovisas är grundat på de enskilda frågornas totala poäng relaterat till åldersgrupperna tillsammans med
svarfördelningen mellan frågornas svarsalternativ (1–5).

De frågor där skillnad i svarsfördelningen däremot ej kunde påvisas mellan åldersgrupperna 

visas i tabell 3. Frågorna handlade om huruvida personerna hade ansiktsuttryck som visade på 

obehag, om de verkade olyckliga eller smärtpåverkade och om uttalad missnöjdhet eller 

obekvämhet kunde identifieras. Resultatet visade att yngre-äldre och äldre-äldre hade relativt 

jämn poäng vid dessa frågor. 
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Tabell 3. Korstabell avseende QUALID relaterat till åldersgrupper visat i procent.
Yngre-
äldre 
n=110

Äldre-
äldre 
n=427

Totalt
n=537

p-
värde*

Uttalar sig om, eller visar tecken på att vara missnöjd, olycklig eller ha det 
obekvämt

0,574

1. sällan eller aldrig 64,5 70,0 68,9
2. endast som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 10,0 10,5 10,4
3. endast som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 5,5 5,6 5,6
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag 10,0 6,1 6,9
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag 10,0 7,7 8,2

Har ett ansiktsuttryck som visar på obehag, verkar olycklig eller smärtpåverkad 0,898
1. sällan eller aldrig 55,5 57,6 57,2
2. mindre än en gång per dag 18,2 18,0 18,1
3. minst en gång per dag 19,1 18,3 18,4
4. nästan halva dagen, varje dag 6,4 4,4 4,8
5. det mesta av dagen 8,9 1,6 1,5

*P-värdet som redovisas är grundat på de enskilda frågornas totala poäng relaterat till åldersgrupperna tillsammans med
svarfördelningen mellan frågornas svarsalternativ (1–5).

Quality of life relaterat till kön
I tabell 4 visas resultatet gällande QoL relaterat till kön. Det fanns ingen signifikant skillnad 

(p=0,680) i QoL mellan män och kvinnor. Fördelningen av resultatet visade att 92 män av 

168 möjliga (54,8 %), och 195 kvinnor av 369 möjliga (52,8 %) hade hög QoL. 

Tabell 4. Korstabell avseende QoL relaterat till kön visat i procent.
Män
n=168

Kvinnor
n=369

Totalt 
n=537

p-värde

Hög QoL 54,8 52,8 53,4
0,680

Låg QoL 45,2 44,3 46,6

Vald signifikans för Chi2-test p-värde 0,05. 

Några specifika frågor i QUALID visade dock signifikant skillnad mellan män och kvinnor

(Bilaga 3). Tabell 5 visar att fler kvinnor än män tycker om beröring och kroppskontakt 

(p=0,001). Endast 4,3 % av svaren från kvinnorna var “sällan eller aldrig, visar nästan alltid 

att han/hon inte vill ha kroppskontakt” jämfört med 13,1 % av männen. Även frågan om 

personen tycker om att umgås med andra visade signifikant skillnad (p=0,003) mellan män 

och kvinnor, där nästan 40 % av kvinnorna “nästan alltid tog initiativ till gemenskap med 

andra”, medan endast 25 % av männen gjorde detta.
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Tabell 5. Korstabell avseende QUALID relaterat till kön visat i procent.
Män 
n=168

Kvinnor
n=369

Totalt
n=537

p-
värde*

Tycker om beröring/kroppskontakt 0,001
1. nästan alltid; tar själv initiativ till kroppskontakt 26,2 37,1 33,7
2. mer än halva tiden; tar ibland initiativ till kroppskontakt 19,0 20,1 19,7
3. halva tiden; tar aldrig initiativ till kroppskontakt, men visar inte motstånd till 
kroppskontakt

35,1 34,1 34,5

4. mindre än halva tiden; visar ofta att han/hon inte vill ha kroppskontakt 6,5 4,3 5,0
5. sällan eller aldrig; visar nästan alltid att han/hon inte vill ha kroppskontakt 13,1 4,3 7,1

Tycker om att umgås eller vara med andra 0,003
1. nästan alltid; tar själv nästan alltid initiativet till gemenskap med andra 25,0 39,8 35,2
2. mer än halva tiden; tar ibland själv initiativet till gemenskap med andra 26,2 26,3 26,3
3. halva tiden; tar aldrig själv initiativet men motsätter sig inte gemenskap med 
andra

28,8 22,2 24,0

4. mindre än halva tiden; motsätter sig ofta gemenskap med andra 13,1 6,5 8,6
5. sällan eller aldrig; motsätter sig alltid gemenskap med andra 7,7 5,1 6,0

*P-värdet som redovisas är grundad på de enskilda frågornas totala poäng relaterat till kön tillsammans med 
svarfördelningen mellan frågornas svarsalternativ (1–5).

I tabell 6 redovisas de frågor där signifikant skillnad saknades där frågan om personen 

”verkar lugn och harmonisk” hade relativt jämna svar mellan män och kvinnor. Minst 

skillnad i resultatet mellan män och kvinnor påvisades däremot under frågan gällande fysiskt 

obehag där 70,8 % av männens och 68,8 % av kvinnorna fick svaret ”sällan eller aldrig”.

Tabell 6. Korstabell avseende QUALID relaterat till kön visat i procent.
Män 
n=168

Kvinnor
n=369

Totalt
n=537

p-
värde*

Verkar lugn och harmonisk 0,724
1. nästan alltid; varje dag 61,9 56,9 58,5
2. mer än halva tiden av varje dag 19,6 22,0 21,2
3. halva tiden varje dag 10,1 10,8 10,6
4. mindre än halva tiden varje dag 7,1 7,6 7,4
5. sällan eller aldrig 1,2 2,7 2,2

Verkar känna fysiskt obehag, så som att sitta bekvämt och hela tiden ändra 
sittställning

0,842

1. sällan eller aldrig 70,8 68,8 69,5
2. mindre än en gång per dag 14,9 14,9 14,9
3. minst en gång per dag 9,5 10,0 9,9
4. nästan halva dagen, varje dag 2,4 4,3 3,7
5. det mesta av dagen 2,4 1,9 2,0

*P-värdet som redovisas är grundad på de enskilda frågornas totala poäng relaterat till kön tillsammans med 
svarfördelningen mellan frågornas svarsalternativ (1–5).
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Diskussion

Metoddiskussion
En kvantitativ metod var den enda metod som passade studiens syfte då QoL relaterat till 

ålder och kön skulle jämföras. Studien var baserad på redan inhämtat material från den 

longitudinella studien SNAC i Blekinge och data och variabler därifrån tillät endast 

kvantitativ metod. Även det stora antalet personer som var inkluderade i studien motiverade 

vald metod. Olsson och Sörensen (2011) stärker detta och menar att kvantitativ design 

grundas på ett stort antal personer och ett begränsat antal variabler för att få ett 

generaliserbart resultat. En kvalitativ design hade istället kunna beskriva upplevelser (ibid.) 

av QoL bland en del personer i särskilt boende, men hade inte kunnat inkludera lika många 

personer, visa på statistisk signifikant skillnad mellan grupper eller svara på studiens syfte 

såsom den kvantitativa designen, och eftersom datamaterialet redan var inhämtat var det

kvalitativa tillvägagångsättet aldrig ett alternativ.

Studiens variabler var på nominal- och ordinalnivå vilket innebar att Chi2-test var den 

analysmodell som kunde användas för att jämför gruppernas QoL. För studera skillnader 

gällande QoL relaterat till åldersgrupperna och kön ställdes variabeln QoL mot såväl 

åldersgrupperna som kön med hjälp av korstabeller och Chi2-test, annan analysmodell hade 

ej varit möjlig för dessa variabler. Chi2-test användes för att kunna utesluta att slumpen 

påverkat resultatet och såväl Olsson och Sörensen (2011) som Billhult (2017c) styrker att p-

värde 0,05 är ett vedertaget värde för att säkerställa statistisk signifikans. Därav var p-värdet 

0,05 relevant att använda i föreliggande studie.

Den största fördelen med att studien var baserad på redan inhämtat material var 

tillgängligheten till inmatade variabler från det stora antalet personer. En av studiens 

nackdelar var att det inte fanns möjlighet att påverka val av mätinstrument för att mäta QoL.

SNAC i Blekinge använde QUALID och då mätinstrumentet inte skattas av personen själv 

utan av personal i särskilt boende, är det svårt att avgöra om resultatet av mätningarna

verkligen speglar personens egen uppfattning av QoL. Validiteten speglar undersökningens 

giltighet, ifall mätinstrument verkligen mäter det avsedda området (Eliasson, 2013), i detta 

fall QoL. Falks et al. (2007) beskrivning av QUALID är däremot att mätinstrumentet har god 

validitet, men det är testat och utformat för personer med svår demenssjukdom (ibid.). Om 
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QUALID används på den population det är framtaget för har mätinstrumentet således hög 

validitet, men då mätinstrumentet i föreliggande studie inte enbart används på personer med 

demenssjukdom kan validiteten påverkats. Det kan anses komplicerat att ett mätinstrument 

som är anpassat för personer med demenssjukdom används i en studie som undersöker QoL 

hos alla personer i särskilt boende, och inte hela populationen som studeras har denna 

sjukdom. Dock har som tidigare nämnts många personer i särskilt boende kognitiv svikt och 

Gerritsen, Steverink, Ooms, de Vet och Ribbe (2007) beskriver att det kan finnas svårigheter

att bedöma QoL för populationen i kontexten särskilt boende då det krävs ett mätinstrument

som även är användbart på personer med nedsatt kognitiv förmåga (ibid.). Således kan detta 

vara en anledning till varför SNAC i Blekinge valt att använda QUALID, för att möjliggöra 

att alla personer i särskilt boende skulle kunna inkluderas i en och samma studie. 

Mätinstrumentet QUALID är inte helt okomplicerat att tolka, då poängskalan saknar tydliga 

gränsvärden och kan behöva utvecklas så att betydelsen av enskilda poäng ska bli tydligare. 

Även faktorn att skalan är omvänd där hög QoL ger låg poäng och låg QoL ger en hög poäng 

skapade otydlighet i mätinstrumentet, då det mest logiska hade varit om hög QoL relaterats 

till en hög poäng. Falk et al. (2007) beskriver att QUALID även är utformat med såväl 

negativa som positiva dimensioner, där två exempel på frågor är om personen “är irriterad 

eller aggressiv” eller “verkar lugn och harmonisk”, där poängen är anpassade efter grad av 

QoL (ibid.). Lägsta poängen kan således stå för både “sällan eller aldrig” eller “nästan alltid”, 

beroende på frågans utformning. Detta medför att mätinstrumentet kan upplevas som delvis 

svårtolkat, men leder till att den personal som skattar måste vara noggrann och uppmärksam 

vid varje svarsalternativ då frågorna har olika innebörd av QoL. 

Det slutgiltiga resultatet kan bli påverkat av den person som genomför skattningen, då 

omständigheter och yttre faktorer som exempelvis, personliga skäl, stress eller tidsbrist kan 

ha varit avgörande. Det framgår ej från det inhämtade materialet om vem, när, var och hur 

skattningen genomförts, och med tanke på denna oklarhet är det svårt att säga om 

mätinstrumentet har hög reliabilitet och om resultatet skulle bli detsamma om mätningen 

upprepats fler gånger. Eliasson (2013) styrker att reliabiliteten speglar den pålitlighet ett 

mätinstrument har, om resultatet blir detsamma om mätningen upprepas under likartade

förhållande (ibid.). Det krävdes alltså tillit till att personalen i särskilt boende genomfört 

mätningen av QoL på ett korrekt tillvägagångssätt, för att säkerställa resultatets reliabilitet.
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Då personen inte själv skattat QoL i denna studie är ett rimligt antagande att resultatet 

påverkats. En undersökning av Socialstyrelsen (2016c) visade att frågor gällande QoL 

påverkas av vem som genomför skattningen. När äldre personer själva skattat QoL blev 19 % 

av svaren negativa, medan den andel som fick QoL besvarad av någon annan var 33 % av 

svaren negativa (ibid). Detta visar på skillnader gällande vem som skattar QoL, men 

Hellström och Hallbergs (2001) studieresultat visade att äldre personer kan känna 

oförmögenhet att svara på frågeformulär själv. Därför blev de äldre personerna i deras studie 

ombedda att ta hjälp av en anhörig eller vårdgivare vilket medförde både för- och nackdelar. 

Hellström och Hallberg förklarar att den utomstående personen kan påverka resultatet i båda 

riktningarna, den äldre kan få en förklaring av frågorna men även påverkas i sitt svar.  Även 

om det inte är helt optimalt att personerna själva inte är de som skattar QoL menar Polit och 

Beck (2012) att mätinstrument som skattas av den äldre personen själv kan vara mindre 

lämpliga att använda (ibid.). Då ett antagande om att en betydande del av de personer som 

undersökts i denna studie inte på egen hand hade kunnat svara eller förmedla QoL, gjorde 

QUALID ändå det möjligt att studera QoL hos personer i särskilt boende. 

Resultatdiskussion
Resultatet av den demografiska data i denna studie visade att majoriteten av personerna var 

kvinnor (68,7 %) och att dessa kvinnor även hade en högre medelålder (86,6 år) än männen 

(83,3 år). Att kvinnor representerar majoriteten av deltagande i studier av äldre personer är 

inte ovanligt (Bowling, 2009; Edvardsson et al., 2013; Falk et al., 2007; Hellström et al., 

2004; Sorian, Sarmiento, Songco, Macindo Conde, 2016) och studiens demografiska data 

överensstämmer även med befintlig statistik av populationen äldre personer i särskilt boende 

(Socialstyrelsen, 2016a). Medianen för studiens resultat för QUALID visade på 17 poäng, 

och detta indikerar på att resultatet totalt sett innehåller fler positiva än negativa svar då 

lägsta poäng var 11 (högst QoL) och högsta 55 (lägst QoL). Enligt resultatet har fler personer

en högre skattad QoL, men utan exakta gränsvärden för QUALID är det svårt att dra någon 

direkt slutsats av det totala resultatet på alla personer, oavsett åldersgrupp eller kön.  

Quality of life relaterat till åldersgrupper

Resultatet visade att yngre-äldre hade signifikant (p=0,036) lägre QoL jämförelsevis med 

äldre-äldre. Detta stämmer överens med det Socialstyrelsen (2016c) säger, att QoL är lägre 

för yngre personer i särskilt boende och kan bero på individuella förväntningar vid aktuell 
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ålder (ibid.). Även äldre personers förmåga till anpassning har visats påverka QoL enligt 

Netuveli och Blane, (2008). Yngre-äldre personer kan ha svårare att anpassa sig till att 

behöva bo i särskilt boende då många andra i den åldern lever fullgoda liv, och förväntningen 

att aktuellt hälsotillstånd kräver en plats i särskilt boende kan därför vara låg. Ökad ålder har 

tidigare setts påverka QoL, men enligt Netuveli och Blanes studieresultat behöver inte den 

höga åldern nödvändigtvis innebära sämre QoL. Genom anpassning av aktiviteter, 

förväntningar och fokus på tillgängliga resurser istället för brister kan den äldre personens

QoL bibehållas (ibid.). Detta kan vara en möjlig anledning till varför äldre-äldre hade högre 

QoL i jämförelse med de yngre-äldre. Även Asakawa, Feeny, Senthilselvan, Johnson och 

Rolfson (2009) menar att högre ålder inte behöver ha så stor inverkan på personer i särskilt 

boende, då boendeformen istället kan kompensera förlust av självständighet, socialt nätverk 

och funktionell kapacitet (ibid.). Detta kan generera i att äldre-äldre i särskilt boende tycker 

att det är en stabil och stödjande miljö som är avgörande för god QoL (Rodriguez-Blazquez 

et al., 2012). 

Ytterligare en utmanande faktor i särskilt boende relaterat till åldersgrupperna kan vara att 

ordna trivsamma sociala sammanhang som passar alla, och Hauge (2010) menar att de äldre 

hellre umgås med personal eller andra boende som är yngre än dem själva (ibid.). Då 

åldersspannet i denna studie visade att det skiljde mer än 40 år mellan den yngsta och den 

äldsta personen samt att åldern varierade stort kan de yngre-äldre personerna därav haft svårt

att finna umgänge som är tillfredsställande, då majoriteten var äldre än dem själva. Detta kan 

ha varit en möjlig förklaring till att de yngre-äldre hade lägre QoL än de äldre-äldre 

personerna. Edvardsson et al. (2013) styrker även detta med studieresultat som visade att 

deltagande i dagliga aktiviteter som sällskapsspel och utflykter ökade QoL hos personer i

särskilt boende (ibid.). Det dock vara svårt att utforma aktiviteter som passar alla åldrar, men 

då aktiviteter i det dagliga livet går att relatera till högre QoL krävs en större grad av

personcentrering i särskilt boende för att kunna anpassa omvårdnad utifrån enskilda personer

och inte omvårdnad för äldre.

Quality of life relaterat till kön

Enligt resultatet fanns det ingen signifikant skillnad (p=0,680) mellan män och kvinnors QoL 

och denna avsaknad av signifikans kan även återspeglas i andra studier (Bowling, Banister, 

Sutton, Evans & Windsor, 2002; Top & Dikmetas, 2012; Wiggins, Higgs & Hyde, 2004). 

Studier som däremot har visat på skillnad var Netuveli, Wiggins & Hildon (2006) och 
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Hellström och Hallbergs (2004) studieresultat som visade att kvinnor hade en signifikant 

lägre QoL än män. Även Hellström et al. (2001) beskrev att kvinnor hade lägre QoL, och 

deras studieresultat var relaterat till förlust av livspartner på grund av högre medellivslängd 

(ibid), och det är möjligt att anta att sociala faktorer utgör en betydande roll gällande QoL. 

Även om det inte fanns signifikant skillnad generellt mellan män och kvinnor visade den här 

studiens resultat däremot att det var signifikant skillnad (p=0,037) i frågan gällande om 

personen tycker om att umgås med andra. Kvinnor tog oftare initiativ till umgänge och då 

QoL i andra studier visats vara förknippad med social ensamhet kan en möjlig slutsats vara 

att detta var en viktig faktor i särskilt boende, som skiljde åt mellan män och kvinnor. 

Kvinnor lever generellt längre än män vilket kan innebära till fler levda år utan livspartner, 

och Socialstyrelsen (2006) bekräftar att kvinnor ofta överlever sina makar, då de i regel lever 

med en äldre man. Detta medför att många kvinnor lever kvarvarande år i ensamhet (ibid.). 

Eftersom majoriteten av personerna i särskilt boende lever utan livspartner kan det antas att 

många har känsla av social ensamhet. Det kan medföra att kvinnor söker sällskap och kontakt 

för att fylla detta tomrum av samhörighet, då kvinnor enligt Einarsson (2009) anses vara 

beroende av andra i en helt annan grad än män (ibid.). Då QoL visats vara relaterad till det 

sociala och män enligt resultatet i lägre grad sökte kontakt och social samvaro med andra, 

behöver personal i särskilt boende vara uppmärksam på denna skillnad och vidare forskning 

om hur omvårdnaden ska anpassas efter både män och kvinnor känns därför relevant. 

En ytterligare fråga i QUALID som utmärkte signifikant skillnad (p=0,001) mellan könen var 

om personen tyckte om beröring och kroppskontakt, och männen var den grupp med flest 

negativa svar som innebar att personen ”nästan alltid visar att han/hon inte vill ha 

kroppskontakt”. Fysisk beröring är viktig och utgör en stor del av omvårdnaden i särskilt 

boende, då aktiviteter som exempelvis hjälp med personlig hygien medför att personalen 

fysiskt måste ha nära kontakt med den äldre personen. Fysisk beröring är därför nödvändig 

för omvårdnaden då personer i särskilt boende är beroende av hjälp och stöd i det dagliga 

livet. Brodtkorb (2010) stärker detta och menar att ett av de mänskliga grundläggande 

behoven är fysisk beröring, och i arbetet med äldre personer är det en kommunikativ 

handling, som riktas mot det emotionella hos personer för att kunna förmedla tröst och 

sympati (ibid.). Det kan alltså vara en viktig del för relationsskapande mellan personal och 

äldre personer i särskilt boende, där personal kan förmedla tröst och närhet via beröring som

därmed kan generera ökad QoL. Fysisk beröring är dock inte helt okomplicerat inom särskilt 

boende och Lindahl och Skyman (2014) beskriver att den äldre personen ofta fick hjälp av 
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personal de ännu inte har skapat en relation till. Detta kan ha utgjort ett starkt hot mot den 

personliga integriteten och genererat känsla av skam och blyghet (ibid.). Den 

personcentrerade omvårdnaden blir ofrånkomlig, då personalen måste vara respektfull för att 

den äldre personen ska kunna leva gott, tryggt, säkert (Santamäki Fischer et al., 2012), och på 

så vis erhålla högre grad av QoL. Det gäller således att se hela personen och känna av 

situationen, och då det visats sig skilja mellan könen måste personalen anpassa 

förhållningssättet efter behov och önskemål. För att försöka förklara skillnaden mellan kön 

relaterat till fysisk beröring och kroppskontakt kan de egenskaper och förhållanden som 

förknippas med det manliga respektive det kvinnliga vara en möjlig förklaring. Som tidigare 

nämnts beskriv Einarsson (2009) att kvinnor anses vara mer emotionella och beroende av 

andra, och män förknippas med rationalitet och oberoende (ibid.). Som sjuksköterska och 

personal i särskilt boende är medvetenhet och kunskap om hur genus kan påverka grad av 

QoL vid fysisk beröring, såväl i förhållande till den ofrånkomliga beröringen i samband 

omvårdnadsarbete som i förhållande till den beröring som skapar en relation, väsentlig. Det 

gäller därför att skapa en personcentrerad omvårdnad som är anpassad utefter den enskilda 

personen och förstå hur dennes QoL påverkas av beröring i särskilt boende.

Slutsats
Det är svårt att studera QoL i särskilt boende men då äldre personer i denna boendeform 

tillhör en utsatt grupp i samhället är det viktigt att kontinuerlig skattning genomförs för vidare 

kunskapsutveckling. QUALID gjorde det möjligt att studera QoL hos alla äldre personer i 

särskilt boende men då mätinstrumentet enbart är framtaget för personer med 

demenssjukdom vore det relevant att genomföra en studie där mätinstrumentet ställs mot ett 

annat, som även det mäter QoL. Detta för att se om mätinstrumenten ger liknade resultat av 

skattad QoL för att optimera förståelse av QoL hos en svårstuderad population. 

Som sjuksköterska i särskilt boende är det viktigt att ha förståelse för att QoL är något unikt 

och högst personligt, som består av såväl subjektiva erfarenheter som objektiva kriterier. 

Genom en personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan tillgodose hela personens behov, 

oavsett ålder eller kön, vilket har visats påverka QoL positivt. Då QoL även är något 

dynamiskt kan äldre personers QoL fortsatt studeras genom att föreliggande studies resultat

jämförs med fortsatt forskning. Om sjuksköterskan och undersköterskan i särskilt boende 

arbetar för att personcentrerad omvårdnaden för den äldre personen med exempelvis fler 
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dagliga aktiviteter och möjlighet till sociala sammanhang kan studiens resultat finnas som

grund för att se hur den personcentrerade omvårdnaden påverkar QoL. 

Självständighet 
Till största del har studien skrivits tillsammans av både Isabelle och Johanna och gemensam 

bearbetning av all text har gjorts. För att ta stöd och hjälp av varandra i processen och för en 

enhetlig studie har Isabelle och Johanna alltid suttit tillsammans och skrivit, dock vid varsin

dator. I bakgrunden hade däremot Isabelle ansvarat för att skriva om livskvalitet och 

personcentrerad omvårdnad. Johanna hade ansvar för avsnitten gällande särskilt boende och 

den äldre personens åldrande. Metoden delades upp så Isabelle hade ansvar för design och 

urval medan Johanna hade datainsamling och analys. Etiskt övervägande skrevs tillsammans. 

I resultatet ansvarade Isabelle för att göra alla tabeller och figurer, och Johanna skrev 

tillhörande text. Det fanns en gemensam föreställning genom hela skrivprocessen hur arbetet 

skulle utföras och både Isabelle och Johanna har varit lika delaktiga i denna studie.
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Bilaga 2 Korstabell - QoL och åldersgrupper
Tabell 7. Korstabell avseende QUALID relaterat till åldersgrupper visat i procent.

Yngre-
äldre 
n=110

Äldre-
äldre 
n=427

Totalt
n=537

p-värde

Ler <0,007
1. spontant en gång eller flera gånger per dag 70,0 76,1 74,9
2. spontant, färre än en gång per dag 82,2 82,4 82,4
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 5,5 8,7 8,0
4. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 6,4 4,2 4,7
5. sällan eller aldrig 10,0 2,6 4,1

Verkar ledsen <0,572
1. sällan eller aldrig 67,3 68,6 68,3
2. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 12,7 10,5 11,0
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 2,7 5,4 4,8
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag 9,1 10,1 9,9
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag 8,2 5,4 6,0

Gråter <0,244
1. sällan eller aldrig 84,5 84,5 84,5
2. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 9,1 5,6 6,3
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 0,9 1,4 1,3
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag 1,8 6,1 5,2
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag 3,6 2,3 2,6

Har ett ansiktsuttryck som visar på obehag, verkar olycklig eller 
smärtpåverkad

<0,898

1. sällan eller aldrig 55,5 57,6 57,2
2. mindre än en gång per dag 18,2 18,0 18,1
3. minst en gång per dag 19,1 18,3 18,4
4. nästan halva dagen, varje dag 6,4 4,4 4,8
5. det mesta av dagen 0,9 1,6 1,5

Verkar känna fysiskt obehag, så som att sitta bekvämt och hela tiden 
ändra sittställning

<0,401

1. sällan eller aldrig 64,5 70,7 69,5
2. mindre än en gång per dag 13,6 15,2 14,9
3. minst en gång per dag 13,6 8,9 9,9
4. nästan halva dagen, varje dag 5,5 3,3 3,7
5. det mesta av dagen 2,7 1,9 2,0

Uttalar sig om, eller visar tecken på att vara missnöjd, olycklig eller ha 
det obekvämt

<0,574

1. sällan eller aldrig 64,5 70,0 68,9
2. endast som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 10,0 10,5 10,4
3. endast som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 5,5 5,6 5,6
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag 10,0 6,1 6,9
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag 10,0 7,7 8,2

Är irriterad eller aggressiv <0,161
1. sällan eller aldrig 65,5 74,7 72,8
2. endast som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 12,7 9,1 9,9
3. endast som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 4,5 6,1 5,8
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag 8,2 5,2 5,8
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag 9,1 4,9 5,8
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Yngre-
äldre 
n=110

Äldre-
äldre 
n=427

Totalt
n=537

p-värde

Tycker om att äta mat <0,491
1. vid de flesta måltider och mellanmål 87,3 82,7 83,6
2. två gånger per dag 4,5 7,0 6,5
3. minst en gång per dag 4,5 6,6 6,1
4. mindre än en gång per dag 0,9 2,3 2,0
5. sällan eller aldrig 2,7 1,4 1,7

Tycker om beröring/kroppskontakt <0,000
1. nästan alltid; tar själv initiativ till kroppskontakt 20,0 37,2 33,7
2. mer än halva tiden; tar ibland initiativ till kroppskontakt 19,0 19,9 19,7
3. halva tiden; tar aldrig initiativ till kroppskontakt, men visar inte motstånd 
till kroppskontakt

40,0 33,0 34,5

4. mindre än halva tiden; visar ofta att han/hon inte vill ha kroppskontakt 5,5 4,9 5,0
5. sällan eller aldrig; visar nästan alltid att han/hon inte vill ha kroppskontakt 15,5 4,9 7,1

Tycker om att umgås eller vara med andra <0,037
1. nästan alltid; tar själv nästan alltid initiativet till gemenskap med andra 30,9 36,3 35,2
2. mer än halva tiden; tar ibland själv initiativet till gemenskap med andra 20,9 27,6 26,3
3. halva tiden; tar aldrig själv initiativet men sotsätter sig inte gemenskap 
med andra

24,5 23,9 24,0

4. mindre än halva tiden; motsätter sig ofta gemenskap med andra 13,6 7,3 8,6
5. sällan eller aldrig; motsätter sig alltid gemenskap med andra 10,0 4,9 6,0

Verkar lugn och harmonisk <0,564
1. nästan alltid; varje dag 53,6 59,7 58,5
2. mer än halva tiden av varje dag 21,8 21,1 21,2
3. halva tiden varje dag 10,9 10,5 10,6
4. mindre än halva tiden varje dag 10,9 6,6 7,4
5. sällan eller aldrig 2,7 2,1 2,2

Vald signifikans för Chi2-test p-värde 0,05.
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Bilaga 3 Korstabell – QoL och kön 
Tabell 8. Korstabell avseende QUALID relaterat till kön visat i procent.

Män
n=168

Kvinnor
n=369

Totalt 
n=537

p-värde

Ler 0,482
1. spontant en gång eller flera gånger per dag 75,0 74,8 74,9
2. spontant, färre än en gång per dag 6,0 9,5 8,4
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 9,5 7,3 8,0
4. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 6,0 4,1 4,7
5. sällan eller aldrig 3,6 4,3 4,1

Verkar ledsen 0,05
1. sällan eller aldrig 77,4 64,2 68,3
2. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 8,3 12,2 11,0
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 3,6 5,4 4,8
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag 7,1 11,1 9,9
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag 3,6 7,0 6,0

Gråter 0,004
1. sällan eller aldrig 92,9 80,8 84,5
2. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 4,8 7,0 6,3
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 0,0 1,9 1,3
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag 1,2 7,0 5,2
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag 1,2 3,3 2,6

Har ett ansiktsuttryck som visar på obehag, verkar olycklig eller 
smärtpåverkad

0,032

1. sällan eller aldrig 66,1 53,1 57,2
2. mindre än en gång per dag 13,7 20,1 18,1
3. minst en gång per dag 16,1 19,5 18,4
4. nästan halva dagen, varje dag 4,2 5,1 4,8
5. det mesta av dagen 0,0 2,2 1,5

Verkar känna fysiskt obehag, så som att sitta bekvämt och hela tiden 
ändra sittställning

0,842

1. sällan eller aldrig 70,8 68,8 69,5
2. mindre än en gång per dag 14,9 14,9 14,9
3. minst en gång per dag 9,5 10,0 9,9
4. nästan halva dagen, varje dag 2,4 4,3 3,7
5. det mesta av dagen 2,4 1,9 2,0

Uttalar sig om, eller visar tecken på att vara missnöjd, olycklig eller ha 
det obekvämt

0,604

1. sällan eller aldrig 73,2 66,9 68,9
2. endast som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 10,1 10,6 10,4
3. endast som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 4,2 6,2 5,6
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag 5,4 7,6 6,9
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag 7,1 8,7 8,2

Är irriterad eller aggressiv 0,703
1. sällan eller aldrig 69,6 74,3 72,8
2. endast som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag 10,7 9,5 9,9
3. endast som svar på extern stimulans; minst en gång per dag 7,7 4,9 5,8
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag 6,0 5,7 5,8
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag 6,0 5,7 5,8
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Män
n=168

Kvinnor
n=369

Totalt 
n=537

p-värde

Tycker om att äta mat 0,027
1. vid de flesta måltider och mellanmål 89,9 80,8 83,6
2. två gånger per dag 4,2 7,6 6,5
3. minst en gång per dag 1,8 8,1 6,1
4. mindre än en gång per dag 2,4 1,9 2,0
5. sällan eller aldrig 1,8 1,6 1,7

Tycker om beröring/kroppskontakt 0,001
1. nästan alltid; tar själv initiativ till kroppskontakt 26,2 37,1 33,7
2. mer än halva tiden; tar ibland initiativ till kroppskontakt 19,0 20,1 19,7
3. halva tiden; tar aldrig initiativ till kroppskontakt, men visar inte motstånd 
till kroppskontakt

35,1 34,1 34,5

4. mindre än halva tiden; visar ofta att han/hon inte vill ha kroppskontakt 6,5 4,3 5,0
5. sällan eller aldrig; visar nästan alltid att han/hon inte vill ha kroppskontakt 13,1 4,3 7,1

Tycker om att umgås eller vara med andra 0,003
1. nästan alltid; tar själv nästan alltid initiativet till gemenskap med andra 25,0 39,8 35,2
2. mer än halva tiden; tar ibland själv initiativet till gemenskap med andra 26,2 26,3 26,3
3. halva tiden; tar aldrig själv initiativet men sotsätter sig inte gemenskap med 
andra

28,8 22,2 24,0

4. mindre än halva tiden; motsätter sig ofta gemenskap med andra 13,1 6,5 8,6
5. sällan eller aldrig; motsätter sig alltid gemenskap med andra 7,7 5,1 6,0

Verkar lugn och harmonisk 0,724
1. nästan alltid; varje dag 61,9 56,9 58,5
2. mer än halva tiden av varje dag 19,6 22,0 21,2
3. halva tiden varje dag 10,1 10,8 10,6
4. mindre än halva tiden varje dag 7,1 7,6 7,4
5. sällan eller aldrig 1,2 2,7 2,2

Vald signifikans för Chi2-test p-värde 0,05.


