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SAMMANFATTNING 
Bakgrund. Äldre personers livskvalitet är ett relativt outforskat område, även inom särskilt 
boende. Livskvalitetsinstrument är oftast inte framtagna för att mäta äldre personers 
livskvalitet. Flertalet livskvalitets instrument är framtagna för att mäta livskvalitet oavsett 
åldersgrupp.   Livskvalitetsinstrumentet   Older   People´s   Quality   of   Life   Questionnaire 
(OPQOL-35) är ett instrument utvecklat i Storbritannien baserat på intervjustudier utav äldre 
personers upplevelse av livskvalitet. Instrumentet är använt bland äldre personer i 
Storbritannien och Italien men inte tidigare i Sverige. Dess funktion och användbarhet i en 
svensk kontext och bland svenska äldre personer (65+) är således okänt. Syfte. Syftet med 
denna studie  var  att  beskriva och  jämföra livskvalitet  bland  äldre personer (+65)  i  den 
svenska kontexten av särskilt boende. Ett ytterligare syfte var att testa användbarheten av 
OPQOL-35 bland dessa äldre personer. Metod. Studien genomfördes via 
intervjuadministrering av OPQOL-35 till äldre personer (65+) som bor i särskilt boende. 
Deskriptiv statistik användes för statistiska jämförelser. OPQOL-35 användbarhet bedömdes 
främst genom dess validitet och reliabilitet. Resultat. Signifikant skillnad framkom mellan 
kvinnors och mäns livskvalitet inom området hälsa, då kvinnor skattade sämre hälsa än 
männen, samt mellan äldres (65-84 år) och äldre-äldres (>85 år) livskvalitet inom områdena 
sociala relationer och aktiviteter. Två påståenden i OPQOL-35 exkluderades eftersom de var 
irrelevanta för äldre personer i särskilt boende. Slutsats. Sjuksköterskor bör vara 
uppmärksamma på att äldre kvinnors hälsoproblem kan påverka livskvaliteten på ett negativt 
sätt och att gruppen äldre (65-85 år) kan skatta sin livskvalitet sämre än de äldre-äldre (>85 
år) i svensk kontext särskilt boende. OPQOL-35 kan vara användbart för bedömning av 
livskvalitet i särskilt boende efter vidare modifiering och testning. 
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ABSTRACT 
Background.  Older  people’s  quality of  life  (QoL)  is  relatively unexplored,  also  within 
nursing homes. Most instruments available for measuring QoL are not developed for older 
people. The majority of instruments are developed for measuring QoL regardless of age. The 
Older  Peoples  Quality  of  Life  Questionnaire  (OPQOL-35)  is  an  instrument  developed 
through interview studies in Great Britain from older people’s views of QoL. The instrument 
has previously been tested in Great Britain and in Italy but not in Sweden. Its performance or 
its usability in a Swedish context and among Swedish older people (65+) is therefore 
unknown. Aim. The aim of this study was to describe and compare QoL among older people 
(65+) in the Swedish context of nursing homes. A further aim was to test the usability of the 
OPQOL-35 among these older people. Method. The study was conducted through interview 
administration  of  the  OPQOL-35  to  older  people  (65+)  who  live  in  nursing  homes. 
Descriptive statistics was used for statistic comparisons. The usability of the OPQOL-35 was 
mainly assessed by its reliability and validity. Result. The result showed a significant 
difference  between  women´s  and  men´s  QoL  within  the  area  of  health,  were  women 
estimated lower health than men, and also a significant difference between older peoples (65- 
84 y) and the olderst-old (>85 y) QoL within the areas of social relations and activities. Two 
items in the OPQOL-35 was removed because they were irrelevant for older people living in 
nursing homes. Conclusion. Registered nurses should notice that older women’s health 
problems can have a negative impact on QoL and that the older people (65-84  y) may 
estimate their QoL lower than the oldest-old (>85 y) in the Swedish context of nursing 
homes. The OPQOL-35 can be a useful tool for QoL assessment in nursing homes after 
additional modifications and testing. 
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Introduktion 
 
Äldre personers livskvalitet är ett relativt outforskat område (Hall, Opio, Dodd & Higginson, 

 

2011), även inom särskilda boenden (Hellström, Andersson & Hallberg, 2004) och eftersom 

de äldre personerna i samhället blir allt fler så är upprätthållandet av en god livskvalitet för 

äldre personer av allt större betydelse (Barò et al., 2006). Det kan behövas mer studier om de 

äldre personer som bor i särskilt boende för att kunna fokusera vad vården och omsorgens 

insatser leder till (Socialstyrelsen, 2005). De bedömningsinstrument som finns för att mäta 

livskvalitet är oftast inte framtagna för att mäta äldre personers livskvalitet med utan för att 

mäta livskvalitet generellt, oavsett åldersgrupp (Bowling, 2009; Hall et al., 2011). 

Socialstyrelsen (2009) menar att de bedömningsinstrument för livskvalitet som idag används 

kan uppfattas som för svåra och tidskrävande av dem som besvarar frågorna. Det är viktigt att 

instrument som används för att mäta livskvaliteten hos äldre personer är utvecklat efter deras 

syn på vad begreppet livskvalitet innefattar (Bowling, 2009). Med hjälp av ett 

bedömningsinstrument för livskvalitet kan sjuksköterskan finna mål för att förbättra 

välbefinnandet  hos  den  äldre  personen.  Bowling  har  tagit  fram  livskvalitetsinstrumentet 

Older  People´s  Quality  of  Life  Questionnaire  (OPQOL-35)  i  Storbritannien  genom  att 

tillfråga äldre personer vad som har betydelse för deras livskvalitet. OPQOL-35 testades i 

Storbritannien  (Bowling, 2009) och  har  även  testats  i  Italien  (Bilotta  et  al.,  2011) med 

lovande resultat hos hemmaboende äldre personer. Bowling menar att användbarheten av 

instrumentet  OPQOL-35  för  att  mäta  upplevelsen  av  livskvalitet  hos  äldre  personer  i 

specifika patient- eller klientgrupper är okänt. Därför kan det vara intressant och av vikt att 

genomföra en testning av användbarheten hos OPQOL-35 (Bilaga 1) samt undersöka 

livskvaliteten bland äldre personer (65+) i en svensk kontext så som särskilt boende. 
 
 
Livskvalitet och äldre personer 

 
Efter andra världskriget började begreppet livskvalitet användas som ett mått på ”det goda 

livet” och innefattade då att kunna äga en bil, att ha råd att pensionera sig eller att resa 

(Campbell, 1976). Senare kom begreppet att användas av USA: s president Eisenhower i de 

nationella målen år 1960, då hade begreppet vidgats och innefattade även ting som inte var 

materialistiska såsom nöjen och känsla av personlig frihet (Campbell, 1981). Idag innefattar 

begreppet livskvalitet både subjektiva och objektiva dimensioner (Haas, 1999), vilka kan vara 

svåra upptäcka eftersom de omfattas av tecken som inte direkt går att observera (Holmes, 

2005). Begreppet kan innefatta betydelsen av hälsa, vad tiden används till, psykologiskt 
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välbefinnande och ekonomiska aspekter (Hall et al., 2011). Bowling (2009) kom fram till att 

sociala   och   psykologiska   resurser,   hälsa   och   funktionalitet,   grannskapets   tillgångar, 

oberoende och att ha det bra ekonomiskt var viktiga aspekter för god livskvalitet. I dessa 

aspekter ingår också att ha frihet att göra saker utan restriktioner, nöjen, att känna sig nöjd 

med livet, känslomässig harmoni, sociala förbindelser och kontakter, kärlek, delaktighet och 

att känna trygghet (ibid.) Världshälsoorganisationens (WHO) definition på livskvalitet 

innefattar en individs syn på sitt liv i det kulturella kontext de lever i och i relation till sina 

mål, förväntningar, normer och intressen (WHO, 1996). Det finns ett antal olika definitioner 

av när en person räknas som en äldre person. I denna studie definieras äldre som 65+ utefter 

den kronologiska ålder då de flesta svenska personer önskar att pensionera sig från sitt arbete 

och officiellt räknas som äldre person (Andersson, 2008). 
 
 
Den subjektiva upplevelsen av livskvalitet är viktig, exempelvis behöver inte nödvändigtvis 

dålig hälsa innebära att personen upplever dålig livskvalitet (Solomon, Kirwin, Van Ness, 

O´Leary  &  Fried,  2010).  Äldre  personers  livskvalitet  kan  påverkas  genom  den  äldre 

personens motivation och kan påverka hälsan inte enbart genom olika hälsotillstånd utan även 

genom sociala och individuella tillstånd (Orfila, Ferrer, Lamarca, Tebe, Domingo-Salvany & 

Alonso, 2006). Tillstånden kan innefatta bland annat skillnader som beror på att kvinnor har 

en högre medellivslängd än män (WHO, 2000), och att skillnader mellan könen avseende 

livskvalitet därför kan öka högre upp i åldrarna (ibid.). Äldre kvinnor har också visat sig 

uppleva funktionell nedsättning i större utsträckning än män i samma ålder (Orfila et al., 

2006). Raphael, Brown, Renwick, Cava, Weir och Heathcote (1997) belyser att det finns risk 

att personer kan ha dålig hälsa utan att ha diagnostiserade sjukdomar. Personer i dylika 

situationer kan vara i behov av icke-medicinsk hjälp och stöd och det kan behövas medel för 

att upptäcka de här personerna. Bedömningar av äldre personers livskvalitet kan vara till 

hjälp genom att förbättringar kan göras av miljön runt äldre personer, vilket kan innefatta 

både den fysiska miljön såsom hemmet och omgivningen men även den sociala miljön som 

kan inbegripa familj, vänner, grannskap och samhälle (ibid.). Hellström, Andersson och 

Hallberg (2004) fann i sin studie att äldre personer som vistas och får hjälp i särskilt boende 

hade lägre total livskvalitet än de äldre personer som får hjälp i det egna hemmet. Det kan 

bero på att de äldre personer som vistas på särskilt boende i större grad är beroende av hjälp, 

och att detta kan påverka deras livskvalitet negativt (ibid.). 
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Vad som innefattar begreppet livskvalitet hos äldre personer i särskilt boende jämfört med 

yngre personer har visat skilja sig åt (Borglin, Edberg & Hallberg, 2005; Bowling, 2009; Hall 

et al., 2011). Hall et al. (2011) belyser att för en äldre person kan det vara oväsentligt för 

livskvaliteten ifall de kan lyfta och bära varor från affären eller gå långa sträckor, medan det 

för en yngre person kan betyda mycket för livskvaliteten att kunna göra just dessa saker. För 

äldre personer kan även tillgång till relationer vara av betydelse för livskvaliteten (Borglin, 

Edberg & Hallberg, 2005). Upplevelsen av nära relationer som kan inkludera en livspartner, 

andra närstående eller nära vänner har betydelse för äldre personer genom en upplevelse av 

att bli bekräftad och ha någon att dela sin livshistoria med (ibid.). Andersson, Pettersson och 

Sidenvall (2007) har kommit fram till att de flesta äldre personer som flyttar till särskilt 

boende är nöjda med sitt beslut att lämna det egna hemmet. Men de påvisar också att en del 

äldre personer tyckte att det var hemskt i början men att de flesta gradvis blev nöjdare med 

beslutet. Personer som hade svårigheter att anpassa sig till den nya situationen trivdes inte 

heller lika bra på det särskilda boendet (ibid.). Enligt Bowling (2011) kan livskvalitet för 

äldre personer innebära att kunna fortsätta att leva som vanligt och kunna göra de saker som 

de alltid ha gjort jämfört med yngre personer som tycker att livskvalitet innefattar att uppleva 

tillfredställelse med livet. För äldre personer som bor på särskilt boende kan det som många 

människor tar för givet vara mål som är viktiga att nå för att känna oberoende och påverka 

livskvaliteten på ett positivt sätt (ibid.). Äldre personer har ofta en eller flera sjukdomar som 

inte alltid är botbara (Raphael et al., 1997; Winblad, Jääskeläinen, Kivelä, Hiltunen & 

Laippala, 2001). Målet med omvårdnaden blir då att upprätthålla en god livskvalitet (Raphael 

et al., 1997). 
 
 
En nyligen publicerad italiensk studie (Bilotta et al., 2011), där OPQOL-35 användes, visar 

på samband mellan en lågt skattad livskvalitet och att flytta in på ett särskilt boende, men 

också ett samband mellan låg livskvalitet och dödsfall. Studien påvisade vidare att ökad risk 

för fall hos äldre personer kan leda till låg livskvalitet eftersom den äldre personen utvecklar 

en rädsla för att ramla, vilket kan göra att den äldre personen begränsar sin fysiska aktivitet 

(ibid.). Även Roe, Howell, Riniotis, Beech, Crome & Ong (2009) menar att äldre personers 

livskvalitet kan påverkas negativt av fall genom att de dagliga aktiviteterna, livsstilen och 

hälsostatusen blir förändrad. Låg livskvalitet kan också härröra ur en äldre persons dåliga 

självförtroende (Bilotta et al., 2011). Om en person inte är nöjd med sin hälsa, sin omgivning 

eller lider brist på social aktivitet eller socialt stöd kan det påverka livskvaliteten på ett 

negativt sätt. Låg livskvalitet kan hos äldre personer på grund av detta påverka hur ofta 
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akutmottagning uppsöks. Äldre personer med låg livskvalitet visade sig uppsöka 

akutmottagning oftare. Bilotta et al. relaterade detta till att hälsan hos äldre personer inte 

enbart påverkas av fysisk funktion utan även av sociala och psykosociala faktorer. Sociala 

och psykosociala faktorer kan innefatta depression, ensamhet och/eller brist på socialt stöd 

(ibid.). Hall et al. (2011) belyser däremot i sin studie att trots att de flesta personer som ingick 

i studien hade en ansenlig mängd medicinska problem så var det få av respondenterna som 

ansåg att hälsan påverkade livskvaliteten. Resultatet kan bero på att personer som är kroniskt 

sjuka ändrar synen på vad som är viktigt för livskvaliteten. De anpassar sig efter de 

begränsningar som uppkommer i livet (ibid.). Farquhar (1995) påvisar att sociala kontakter är 

minst lika viktigt för äldre personers livskvalitet som hälsan. Bowling (2011) menar också att 

ifall en äldre person blir uppmuntrad att behålla sitt sociala nätverk och engagera sig i sociala 

aktiviteter kan det göra att ensamhet undviks och därmed kan också flytt till särskilt boende 

undvikas. Livskvalitet anses vara av betydelse för att äldre personer ska kunna behålla sitt 

aktiva deltagande i samhället (Bowling & Stenner, 2011). Det finns få studier om 

livskvaliteten hos äldre personer som vistas i särskilt boende. För att en person ska räknas 

som boende på ett särskilt boende i svenskt kontext ska hen vistas på en särskild boendeform 

för service och omvårdnad som kommunerna inrättat för äldre personer med behov av särskilt 

stöd (Socialstyrelsen, 2001). I kontexten svenskt särskilt boende finns personal tillgänglig 

dygnet runt, året runt. Personalen består av s.k. baspersonal som hjälper den äldre personen 

med allt från personlig hygien till städning utefter vilka individuella behov som finns. Den 

äldre personen har också oftast tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Den äldre personen ska 

ha  erhållit  ett  bistånd  för  det  särskilda  boendet  (ibid.).  I särskilt  boende  ska  den  äldre 

personen få den omvårdnad som behövs samt individuellt anpassad hjälp i det dagliga livet 

(SOSFS 2002:9). 
 
 
Livskvalitetsinstrument och livskvalitetsbedömningar 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) kan kvaliteten på hälsofrämjande insatser bedömas genom 

mätning av personers livskvalitet. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2011) 

menar att livskvalitet är en av effektvariablerna vid många kliniska prövningar. De 

bedömningsinstrument som är vanligast i Sverige idag (EuroQol 5 Dimension [EQ-5D] och 

The Medical Outcomes Study MOS 36-Item Short form Health Survey [SF-36]) används 

oftast enbart i forskningssammanhang och inte ute i klinisk verksamhet (Socialstyrelsen, 

2009). Anledningen kan vara att instrumenten är för svåra, att det är tidskrävande eller att 

personer  är  ovilliga  att  delta.  Socialstyrelsen  menar därför  att  det  är  av  största vikt  att 
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utveckla instrument som är enkla att använda och lätta att förstå och besvara (ibid.). Barò et 

al. (2006) belyser att studier med olika bedömningsinstrument som mäter livskvalitet gjorts 

bland äldre personer och att de studierna frambringat tvivel om bedömningsinstrumentens 

användbarhet. Bowling och Stenner (2011) anser att det behövs instrument som mäter 

livskvalitet med frågor som är meningsfulla för respondenternas liv för att kunna mäta följder 

av handlingsprogram inom omvårdnad på ett säkert sätt. Instrumentet behöver vara noga 

utvecklat och konstruerat (ibid.). Genom mätning av livskvalitet kan sjukdom förebyggas och 

hälsa främjas (Raphael et al., 1997) och skattning av livskvaliteten med hjälp av 

bedömningsinstrument kan också hjälpa till att utveckla olika interventioner för att förbättra 

omvårdnaden för äldre personer som bor på särskilt boende (Bowling & Stenner, 2011; Hall 

et al., 2011). Genom bedömning av livskvaliteten hos äldre personer i särskilt boende kan de 

som är involverade i dess vård få en förståelse för vilka behov just den individen har för att få 

en bättre livskvalitet (Hall et al., 2011). De flesta bedömningsinstrument för livskvalitet är 

utformade av personer inom hälsoprofessionen (Bowling, 2009; Hall et al., 2011). Frågorna 

är därför utformade efter vad hälsoprofessionen antar vara livskvalitet för äldre personer och 

inte vad de äldre personerna anser vara relevant för deras livskvalitet (ibid.). Bowling (2009) 

har tagit fram instrumentet OPQOL-35 genom att fråga lekmän vad som ökar och minskar 

livskvaliteten (Bowling, 2009). 
 
 
Teoretisk bakgrund till OPQOL-35 

 

Bowling (2009) menar att det finns ett behov av livskvalitetsinstrument som är utformade 

specifikt för äldre personer med bakgrund av att åldrande och åldersrelaterad skörhet kan 

påverka flera olika områden av livet. Befintliga livskvalitetsinstrument är inte tillräckligt 

multidimensionella vilket kan leda till svårigheter att fånga upp alla aspekter av livskvalitet 

som äldre personer uppfattar den. Avsikten med utvecklingen av OPQOL-35 var att flytta 

utvecklandet av livskvalitetsinstrument närmre de äldres uppfattning om vad livskvalitet är 

istället för att utgå från utlåtande av experter i ämnet. Bowling kom genom intervjuer med 

äldre personer fram till att sociala och psykologiska resurser, hälsa och funktionalitet, 

grannskapets tillgångar, oberoende och att ha det bra ekonomiskt var viktiga aspekter för god 

livskvalitet. I aspekterna ingick också att ha frihet att göra saker utan restriktioner, nöjen, att 

känna sig nöjd med livet, känslomässig harmoni, sociala förbindelser och kontakter, kärlek, 

delaktighet och att känna trygghet. OPQOL-35 utvecklades utefter de vanligaste områdena 

som kom upp under intervjuerna genom ett multidisciplinärt perspektiv på livskvalitet. Det 

multidisciplinära  perspektivet  framkom  genom   bedömning  av  teorier  som  behandlar 
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livskvalitet. Teorierna bedömdes genom strukturerade och validerade instrument av social 

och psykosocial sjuklighet, hälsa och funktionalitet, psykologiska resurser, uppfattningen av 

grannskapets sociala betydelse och faciliteter i området som innefattades av socioekonomiska 

och sociala omständigheter. Bowling menar att livskvalitet kan anses vara en endimensionell 

struktur som innehar multipla influenser. Eftersom OPQOL-35 utvecklats direkt genom äldre 

personers uppfattning om vad som innefattar livskvalitet så kan det också innebära att 

OPQOL-35 har en större chans att fånga upp dessa frågor. Användbarheten av OPQOL-35 

har inte testats i specifika grupper utan i en generell population av äldre personer i 

Storbritannien (Bowling, 2009). Den ursprungliga psykometriska testningen visade att 

OPQOL-35  kan  användas  som  ett  instrument  för  bedömning  av  livskvalitet  hos  äldre 

personer, eller vid bedömning av multidimensionella populationers livskvalitet. Enligt 

Bowling (2009) kan instrumentet också användas för att förespråka välbefinnande och ett mer 

aktivt åldrande. 
 
 
Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra livskvalitet bland äldre personer (+65) i 

den svenska kontexten av särskilt boende. Ett ytterligare syfte var att testa användbarheten av 

OPQOL-35 bland dessa äldre personer. 
 
 
 
 
Metod 

 
Denna studie genomfördes med en kvantitativ ansats och tog avstamp från ett positivistiskt 

perspektiv då avsikten var att kunna sammanställa resultatet statistiskt och kunna generalisera 

resultatet. Persson (2010) menar att kännetecknande och viktiga särdrag inom positivismen är 

observationer och det vetenskapliga målet att finna regelbundenhet som kan generaliseras. 

Inom positivismen är en sats vetenskaplig om det i princip är möjligt att verifiera den genom 

observation (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Positivismen är en reflektion av modernismen 

som framhåller det rationella och vetenskapliga. Ett grundläggande antagande är att det finns 

en verklighet som kan studeras (Polit & Beck, 2012). Inom positivismen kan naturen anses 

vara ordnad och regelbunden och att en objektiv verklighet existerar oberoende av mänsklig 

observation.  Med  andra  ord,  världen  antas  inte  vara  en  skapelse  av  det  mänskliga 

medvetandet (ibid.). Genom händelser i den vetenskapliga världen så samlas mängder av 

observationssatser som genom induktiv logik motiverar lagsatser (Hartman, 1998). På detta 
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sätt sker en ständig kunskapstillväxt. Eftersom det inom positivismen finns regler för hur 

observationer ska hanteras så kommer de vetenskapliga metoderna att göra att 

kunskapstillväxten hela tiden är ändamålsenlig. Enligt positivismen finns alltså en 

ändamålsenlig metod med vilken den vetenskapliga kunskapen hela tiden växer (Hartman, 

1998). 
 
 
 
Urval och rekrytering 

 

Respondenterna i denna studies bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2012) var alla äldre än 65 

år gamla och boende i särskilt boende i en kommun i sydöstra Sverige. Kommunen som 

studien genomfördes i har 7 särskilda boenden med sammanlagt 343 lägenheter i olika 

storlekar. När demensavdelningar, psykogeriatriska avdelningar, korttidsboende och palliativ 

enhet hade räknats bort så återstod cirka 175 möjliga respondenter fördelade över 6 särskilda 

boenden. För att kunna komma på fråga att delta så behövde respondenten vara kognitivt 

intakt samt även att kunna kommunicera. Det bor inte enbart kognitivt intakta personer på de 

särskilda boendena (Socialstyrelsen, 2001) och därför var det viktigt att bedöma de äldre 

personernas kognitiva tillstånd. 
 
 
Rekrytering av deltagarna till studien skedde till största del med hjälp av sjuksköterskorna på 

respektive boende som med sin kunskap om de särskilda boendena och de som bodde där 

fungerade som nyckelpersoner i denna studie (Polit & Beck, 2012). Initialt hölls 

telefonkontakt med en av sjuksköterskorna angående intresse att hjälpa till att dela ut 

informationsbrev (Bilaga 2) (Polit & Beck, 2012) till personal på de särskilda boendena som i 

sin tur skulle dela ut dem till potentiella respondenter och samtidigt informera om studien. 

Efter medgivande av sjuksköterskorna skickades e-post ut till aktuella sjuksköterskor (7 

stycken) angående tidpunkt för utdelandet av informationsbreven. På de 6 boenden som blev 

aktuella för deltagande i studien skulle informationsbreven till personalen delas ut av 

respektive sjuksköterska utom på ett boende där informationsbreven och informationen 

personligen gavs till personalen eftersom sjuksköterskorna på boendet inte hade tid att hjälpa 

till. Det beskrivna rekryteringsförfarandet baserades på en önskan att undvika att kontakt togs 

med någon respondent som var skör, i beroendeställning eller som inte hade förmåga att 

självständigt ta ställning till att delta eller inte. Mot bakgrund av detta bedömdes ovanstående 

förfarande därför som mest lämpligt (ibid.). 
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Personalen på de olika särskilda boendena delade ut informationsbrev med skriftligt 

medgivande till medverkan i studien till 45 respondenter på 5 särskilda boenden (boende B, 

C, D, E och F), varav sammanlagt 37 tackade ja och 8 tackade nej till att medverka (Tabell 

1). Av de 37 respondenter som tackade ja uppsöktes 19 respondenter i 3 olika särskilda 

boenden (boende B, C och D). På de 3 uppsökta särskilda boendena bodde sammanlagt 82 

personer. 25 informationsbrev och skriftliga medgivanden hade delats ut varav 19 

respondenter tackade ja till medverkan och 6 respondenter tackade nej (Tabell 1). Ett av de 

särskilda boendena (A) föll bort ur studien eftersom informationsbreven inte blev utdelade 

och insamlade inom tidsramen för denna studie. Tidsbegränsningen ledde även till att 18 

respondenter (boende E och F) som tackat ja till medverkan i studien inte söktes upp (Tabell 

1). De respondenter som tackat ja men inte blivit uppsökta blev informerade av sjuksköterska 

och/eller personal på respektive boende att datainsamlingen till studien var avslutad, men att 

datainsamlaren var djupt tacksam för deras erbjudande att delta. 
 
 

Tabell 1.                                    Boenden och rekrytering 
 
 

Särskilt 
boende 

Antal 
potentiella 
respondenter 

Antal 
tillfrågade 
respondenter 

Antal ja- 
svar 

Antal nej- 
svar 

Antal 
uppsökta 

Antal 
missade 

A 36 st. - - - - - 

B* 57 st. 16 st. 11 st. 5 st. 11 st. - 

C* 12 st. 5 st. 4 st. 1 st. 4 st. - 

D* 13 st. 4 st. 4 st. - 4 st. - 

E 27 st. 13 st. 11 st. 2 st. - 11 st. 

F 30 st. 7 st. 7 st. - - 7 st. 

Totalt 175 st. 45 st. 37 st. 8 st. 19 st. 18 st. 
 

* uppsökta särskilda boenden 
 
 
 
 

Datainsamling 
 

Data samlades in med OPQOL-35 genom intervjuadministrering för att på så sätt kunna 

undersöka de enskilda frågornas relevans, svårighetsgrad, förståelse och instrumentets 

övergripande användbarhet i den valda studiepopulationen. Samma person samlade in all 

data. Frågepåståendena i livskvalitetsinstrumentet som användes i denna studie samt dess fem 

olika svarsalternativ lästes upp högt för respondenterna och deras önskade svarsalternativ för 
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varje fråga fylldes i av datainsamlaren. Ett visuellt hjälpmedel (Bilaga 3) användes för de fem 

olika  svarsalternativen.  Hjälpmedlet  togs  fram  för  att  undvika  en  känsla  av  osäkerhet 

avseende att komma ihåg både fråga och fem olika svarsalternativ samt för att försäkra att 

respondenterna fick den tid de behövde för att fundera över frågan och sitt svar utan att bli 

stressande, men även för att kunna inkludera eventuella respondenter med afasi eller liknande 

tillstånd. Som ett komplement till intervjuadministreringen så skrevs även fältanteckningar 

(Polit & Beck, 2012) efter varje datainsamlingstillfälle. Syftet med fältanteckningarna var att 

skriftligt notera tankar och erfarenheter som erhållits vid insamlingstillfällena och som rörde 

instrumentets olika påståenden och dess användbarhet så att dessa inte glömdes bort. Förutom 

att samla in OPQOL-35 data så samlades även demografisk data in såsom respondenternas 

kön, ålder, civilstånd och tid på boendet (ibid.). 
 
 
Livskvalitetsinstrumentet OPQOL-35 

 

OPQOL-35 är ursprungligen utvecklat från en intervjustudie som innefattade 999 äldre 

personer  över  65  år  (Bowling,  2009).  Studiens  syfte  var  att  undersöka  vad  som  gav 

livskvalitet eller vad som minskade livskvalitet för äldre personer. Instrumentet utvecklades i 

flera steg där det första steget innebar att de mest frekvent återkommande tema inkluderades i 

första versionen av OPQOL. De uppkomna temana var sociala relationer, sociala roller och 

aktiviteter, ensamaktivitet, hälsa, psykologisk inställning och välbefinnande, hem och 

grannskap,   finansiella   omständigheter   samt   oberoende.   Dessa   teman   innefattade   51 

påståenden som testades för uppenbar validitet (face validity) samt genom 

fokusgruppintervjuer men även genom att några av de respondenter (n=100) som ingått i den 

första studien (Bowling, 2009) svarade på denna version av OPQOL. Psykometriska tester i 

form av instrumentets interna konsistens (internal consistency) och dess begreppsvaliditet 

(construct validity) ledde till en reducering av antalet påståenden i instrumentet, varefter 

instrumentets interna konsistens genom Cronbach´s Alpha visade god reliabilitet (0.90) I det 

andra steget testades en kortare version av OPQOL bestående av 35 frågepåståenden både 

genom nya fokusgrupper med äldre personer där tolkningsvaliditet (interpretation validity), 

uppenbar validitet (face validity) och innehållsvaliditet (content validity) bedömdes samt 

genom att ytterligare respondenter svarade på den nya och förkortade versionen OPQOL-35 

(Bowling, 2009). OPQOL-35 är avsedd som en enkät som äldre personer själv ska kunna 

besvara  (ibid.),  men  i  denna  studie  intervjuadministrerades  OPQOL-35  eftersom  ett  av 

syftena med studien var att bedöma instrumentets användbarhet. Intervjuadministrering av 

instrument och enkäter är vanligt förekommande, speciellt i studier som inkluderar äldre 
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personer (Baró et al., 2006; Gerritsen, Steverink, Ooms, de Vet & Ribbe, 2007; Fernandez- 

Martinez, Prieto-Flores, Forjaz, Fernández-Mayoralas, Rojo-Péres & Martinez-Martin, 2012; 

Pivcavet & Hoyemans, 2002). 
 
 
 
OPQOL-35 har tidigare jämförts med två andra väl etablerade livskvalitetsinstrument, CASP- 

 

19 (Control, Autonomy, Self-realisation och Pleasure -35) och WHOQOL-OLD (World 

Health Organisation Quality of Life – Old) (Bowling, 2009). CASP-19 har utvecklats från 

teorier om de mänskliga behoven och tillfredsställelsen. WHOQOL-OLD är en 

vidareutveckling av Världshälsoorganisationens bedömningsinstrument för livskvalitet 

WHOQOL-100. Alla tre bedömningsinstrumenten innehåller områden som gäller kontroll 

och områden som relaterar till kontroll, men OPQOL-35 är det enda av de tre som innefattar 

frågor som gäller den äldre personens aktuella och önskade sociala relationer och hur den 

äldre personen upplever sitt liv generellt (Bowling, 2009). 
 
 
OPQOL-35 består av 35 påstående frågor inom 8 olika områden som representerar: livet 

generellt (4 påståenden), hälsa (4 påståenden), sociala relationer (5 påståenden), oberoende, 

kontroll över livet, frihet (4 påståenden), hem och grannskap (4 påståenden), psykologiskt 

och känslomässigt välbefinnande (4 påståenden), finansiella omständigheter (4 påståenden) 

samt nöjen och aktiviteter (6 påståenden) (Bowling, 2009). Påståendena besvaras i en Likert- 

skala från 1-5 där 1 är lika med Instämmer helt och 5 är lika med Tar helt avstånd. De olika 

svaren poängsätts med motsatt poängsättning för positiva och negativa svar vilket innebar att 

högre poäng i OPQOL-35 betyder högre skattad livskvalitet (ibid.). Detta innebar exempelvis 

att ifall en respondent svarat Instämmer helt på ett negativt laddat frågepåstående så gav det 1 

poäng i Likert-skalan i motsats till ett positivt laddat frågepåstående där Instämmer helt gav 5 

poäng i Likert-skalan. En Likert-skala är framtagen för att mäta attityder och möjliggör 

poängsättning av attityderna på en skala från Instämmer helt till Tar helt avstånd (Polit & 

Beck, 2012). I originalversionen OPQOL-35 innebär 35 poäng sämsta tänkbara livskvalitet 

och 175 poäng bästa tänkbara livskvalitet (ibid.). 
 
 
Förutom att ha blivit testat i England (Bowling, 2009) så har OPQOL-35 även testats i Italien 

(Bilotta et al., 2011), men instrumentet har inte tidigare använts eller testats i Sverige och har 

därför översatts från engelska till svenska. Innan instrumentet testades översattes det av en 

svensk person till svenska, därefter översattes det av en annan svensk person med goda 
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engelskspråkiga kunskaper tillbaka till engelska. Genom sådan procedur går det att avgöra 

om översättningen från instrumentets originalspråk var gångbart (Streiner & Norman, 1995). 

Tillstånd för att använda instrumentet har inhämtats och erhållits av instrumentutvecklaren. 
 
 
Databearbetning och dataanalys 

 

Data insamlad med hjälp av OPQOL-35 analyserades med jämförande och beskrivande 

statistik (Polit & Beck, 2012). Den beskrivande statistiken presenteras i procent. Icke- 

parametriska  analyser  (Pearson  Chi-Square  test)  användes  för  att  jämföra  eventuella 

skillnader i nominal data i jämförelser mellan oberoende grupper det vill säga kön, tid i 

boendet samt åldersgrupper. Förutom Pearson Chi-Square test användes även Mann-Whitney 

U  test  för  jämförelser  i  oberoende  grupper  avseende  ordinal  data  (OPQOL-35  poäng). 

Kruskal-Wallis H test användes för analys avseende tid i särskilt boende eftersom gruppen 

innehöll fler än 3 oberoende variabler (ibid.). Tid i boendet delades upp i 3 variabler som 

innefattade <1 år, >1 år men <5 år samt >5 år i särskilt boende för att kunna göra jämförelser 

mellan skattningen av livskvalitet och hur länge den äldre personen bott på särskilt boende. 

Data som anger ålder delades upp i två variabler som i denna studie angav äldre som 65-84 år 

och äldre-äldre som >85 år för att kunna jämföra om det fanns några skillnader i olika 

åldersgrupper av äldre personer. P-värden ansågs som statistiskt signifikanta vid <0.05 nivån 

(Polit & Beck, 2012). Data analyserades i SPSS för Windows version 19 (SPSS Inc, 2010). 
 
 
Analysen av OPQOL-35 användbarhet i en svensk kontext särskilt boende innefattade 

bedömningar av dess validitet och reliabilitet (Polit & Beck, 2012). Instrumentets validitet, 

det vill säga om det mäter det som det är avsett att mäta, bedömdes genom uppenbar validitet 

(face   validity)   samt   genom   innehållsvaliditet   (content   validity).   Face   validity   hos 

instrumentet OPQOL-35 berör ifall instrumentet vid undersökning och genomläsning verkar 

behandla och mäta begreppet livskvalitet, medan innehållsvaliditeten berör ifall de 8 olika 

områdena i OPQOL-35 på ett lämpligt sätt övergriper hela området som instrumentet är 

avsett att mäta, det vill säga livskvalitet. Instrumentets reliabilitet, den interna konsistensen 

(Polit & Beck, 2012), undersöktes med hjälp av Cronbach´s Alpha i SPSS. I denna studie 

innebar det bedömning av styrkan i varje frågepåstående i OPQOL-35 relaterat till hela 

skalan i instrumentet. Reliabiliteten av ett instrument är avgörande för instrumentets kvalitet. 

Instrumentets reliabilitet är beroende av i vilken grad det mäter de utmärkande egenskaper 

som det är avsett att mäta (Polit & Beck, 2012). 
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Etiska överväganden 
 
En ansökan om rådgivande etisk bedömning har gjorts till Etikkommittén Sydost (125-2012). 

Informationsbrev som innehöll information till respondenterna om avsikten med studien 

delades ut innan studien påbörjades. Enligt Patel och Davidson (1994) bör informationen 

innefatta uppgifter angående om deltagandet i studien kommer att hanteras anonymt eller 

konfidentiellt. I studien har inte respondenternas svar kunnat hanteras helt anonymt eftersom 

respondenten har fått hjälp vid besvarandet av frågorna, därför har studiematerialet hanterats 

konfidentiellt, vilket framgick av informationsbrevet. Data i denna studie har presenterats så 

att ingen information kan föras tillbaka till respondenterna. Informationsbrevet innehöll också 

information om att det var frivilligt att delta i studien samt att det var tillåtet att avbryta 

medverkandet i studien när som helst utan att ange orsak och utan att det påverkade den vård 

de får. Vid hembesök av datainsamlaren erhölls muntligt medgivande innan 

intervjuadministreringen påbörjades, dels för att säkerställa att respondenten fortfarande ville 

delta och dels för att säkerställa att respondenten hade tid att besvara frågepåståendena vid 

det tillfälle de blev uppsökta, eller ifall de önskade att datainsamlaren skulle återkomma vid 

en annan tidpunkt. Respondenterna blev även informerade om vilka demografiska data som 

samlades in och att inga personliga uppgifter inhämtades. Enligt Polit och Beck (2012) är det 

av stor vikt att göra noggranna etiska överväganden vid rekrytering av personer som bor i 

institutioner, i denna studie i särskilt boende. Personer som bor på institutioner är i 

beroendeställning och kan känna sig pressade att delta i studier eftersom de annars kan tro att 

deras vård kan bli lidande. Därför är det av stor vikt att lyfta fram den frivilliga karaktären av 

deltagandet i studien (Polit & Beck, 2012). Den frivilliga karaktären betonades både vid den 

skriftliga och muntliga informationen som gavs till deltagarna för att minska risken för 

upplevelse av tvång. Respondenterna har gett skriftligt samtycke till deltagande i studien 

(Bilaga 2). Även enhetscheferna på de enskilda särskilda boendena har gett skriftligt 

medgivande till att studien får lov att genomföras på de särskilda boendena (Bilaga 4). De 

särskilda boendena samt instrumenten kodades. På detta sätt gick det att hålla isär boendena 

samt hur många respondenter som deltagit på varje enskilt boende. Eftersom betydelsen av 

livskvalitet för olika grupper av människor kan skilja sig åt är det av vikt att studera vad 

skillnaderna kan bestå av (Bowling, 2011; Orfila et al., 2006). Äldre personers livskvalitet 

har kommit att bli ett allt mer omdiskuterat ämne eftersom befolkningen i världen blir allt 

äldre men  tyvärr inte friskare (Pivcavet  & Hoeymans,  2002;  Winblad  et  al.,  2001).  En 

åldrande befolkning därför innebära att en större andel äldre personer kan bli beroende av 
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omsorg i framtiden (ibid.). Trots att det kan finnas risker att genomföra studier av detta slag 

inom  särskilda  boenden  kan  det  vara  viktigt  att  undersöka  hur  livskvaliteten  hos  äldre 

personer kan mätas samt hur livskvaliteten hos äldre personer i särskilt boende ser ut. 
 
 
 
 

Resultat 
 

Först redovisas beskrivande data samt beskrivande data i relation till resultaten av OPQOL- 
 

35.  Därefter presenteras de bedömningar som avsåg instrumentets användbarhet. 
 
 
 

Deltagarnas karakteristika och livskvalitet mätt med OPQOL-35 
 

Över hälften (68.4 %) av respondenterna var kvinnor. Medelåldern för respondenterna var 
 

86,4 år varav 21.1 % var mellan 65-84 år (äldre) och 78.9 % var över 85 år (äldre-äldre). 

Männens medelålder (85 år) var lägre än kvinnornas (87 år). Kortast boendetid på särskilt 

boende var 4 månader och längst boendetid var 300 månader (25 år). Genomsnittstiden för 

vistelse på särskilt boende bland respondenterna var 49.5 månader (4.1 år). Största andelen, 

68.4 % var änkor/änkemän, 21 % var ensamstående, 5.3 % gifta samt 5.3 % var skilda. 

Majoriteten av respondenterna (52.6 %) hade bott i särskilt boende i 1 år eller mindre medan 

21.1 % hade bott i särskilt boende mer än 5 år. Inga statistiskt signifikanta skillnader förelåg i 

avseendena kön, ålder, civilstånd eller OPQOL poäng (Tabell 2). 
 
 

Tabell 2.             Deltagarnas karakteristika 
 

Variabler Gruppen Kvinnor Män 
(n = 19) (n=13) (n=6) p-värde 

Kön a,b (%) 
Kvinnor 
Män 
Åldersgrupp a,b (%) 
65-84 år (äldre) 
> 85 år (äldre-äldre) 
Tid i särskilt boende a,c (%) 
< 1 år 
> 1 år - < 5 år 
> 5 år 
Civilstånd a (%) 
Änka/änkeman 
Ogift/ensamstående 
Gift 
Skild 
OPQOLb (medel/SD) 

 
68,4 
31,6 

 
21,1 
78,9 

 
52,6 
26,3 
21,1 

 
68,4 
21,1 
5,30 
5,30 

124 (16.8) 

0.532a, 0.692b 

- - 
- - 

0.372a, 0.192b 

18,8 33,3 
81,2 66,7 

0.698a, 0102c 

53,8 66,7 
23,1 16,7 
23,1 16,7 

0.643a 

61,5 83,3 
23,1 16,7 
7,7 - 
7,7 - 

122 (19.5) 128 (8.52) 0.692b 
a Pearson Chi-Square, b Mann-Whitney U test , c Kruskal-Wallis H test 
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Medelvärdet på livskvalitetspoängen i den totala gruppen var 124 (vidd 82-147). Kvinnorna 

 

(122.1) visade sig att skatta sin totala livskvalitet lägre än vad männen (128.2) gjorde (Tabell 
 

2). Gruppen 65-84 år (äldre) skattade sin totala livskvalitet (112.8) lägre än vad gruppen över 
 

85 år (äldre-äldre) gjorde (127). Vid jämförelser mellan poängen i OPQOL-35 hos dem som 

bott 1 år eller mindre i särskilt boende (118.9) och de som bott mer än 5 år i särskilt boende 

(134.25) visade det sig att de som bott längre tid på särskilt boende skattade total livskvalitet 

högre. Gruppen som var änkor/änkemän (129.8) visade sig skatta högre genomsnittlig total 

livskvalitet än de som var ensamstående och varit ogifta hela livet (118.5). Skillnaderna i 

medelvärdena ovan uppvisade inga statistiska skillnader. 
 
 
Gruppen äldre-äldre (>85 år) självskattade sin livskvalitet (första frågan i OPQOL-35, Bilaga 

 

1) över lag som bättre än gruppen äldre (65-84 år). De personer som bott 1 år eller mindre 

självskattade till 20 % livskvaliteten som bra, 60 % skattade den som skaplig och 20 % ansåg 

att de hade dålig livskvalitet. Personerna som bott i särskilt boende mer än 5 år självskattade 

25 % av respondenterna livskvaliteten som bra och 75 % skattade den som skaplig. De 

personer som varit gifta men blivit änkor eller änklingar självskattade i 30.8 % av fallen sin 

livskvalitet som bra, 61.5 % livskvaliteten som skaplig samt 7.7 % skattade sin livskvalitet 

som dålig. Personerna som varit ogifta och som var ensamstående självskattade livskvalitet 

som bra i 25 % av fallen, 50 % skattade den som skaplig och 25 % skattade sin livskvalitet 

som dålig. Självskattningarna av livskvalitet påvisade i denna studie inga statistiskt 

signifikanta skillnader mellan grupperna. 
 
 
Vid jämförelser av de 8 områdena i OPQOL-35 fanns en statistiskt signifikant skillnad 

(p=0.046) inom området som innefattar hälsa där kvinnorna (10.69, SD 3.19) tog större 

avstånd från de 4 påståendena inom området än vad männen (13.50, SD 2.25) gjorde (Tabell 

3). Det fanns också en statiskt signifikant skillnad (p=0.008) i medelpoängen i området 

sociala relationer där de äldre-äldre (>85 år) uppgav en högre medelpoäng (21.2, SD 4.38) än 

vad de äldre (65-84 år) (14.0, SD 3.74) i gruppen gjorde. Likaledes inom området aktiviteter 

fanns en statistiskt signifikant skillnad (p=0.016) där äldre personers (65-84 år) medelpoäng 

var 15.0 (SD 4.83) och äldre-äldre personers (>85 år) medelpoäng var 20.8 poäng (SD 3.64). 
 
 
Vid självskattning av livskvaliteten över lag som var den första frågan  i OPQOL-35 skattade 

 

26.3 % att de hade en bra livskvalitet, 57.9 % skattade en skaplig livskvalitet och 15.8 % 
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skattade att de hade en dålig livskvalitet. Kvinnorna uppgav i 30.8 % att de skattade sin 

livskvalitet som bra, 46.2 % skattade sin livskvalitet som  skaplig och 15.8 % av kvinnorna 

skattade att livskvaliteten var dålig. Av männen uppgav 16.7 % att de skattade sin livskvalitet 

som bra och 83.3 % skattade att de hade en skaplig livskvalitet. Ingen av männen skattade sin 

livskvalitet som dålig (Tabell 3). Dessa jämförelser visade inga statistiska skillnader. 
 
 
 
 

Tabell 3.                                    Översikt för OPQOL-35 olika livskvalitets område 
 

OPQOL-35 område Gruppen Kvinnor Män p-värde 
(n = 19) (n = 13) (n = 6) 

Självskattning av livskvalitet (medel/SD*) 

Livet generellt (medel/SD) 

Hälsa (medel/SD) 
 

Sociala relationer (medel/SD) 

Oberoende/kontroll (medel/SD) 

Hem och grannskap (medel/SD) 

Psykologiskt välbefinnande (medel/SD) 
 

Finansiella omständigheter (medel/SD) 

Fritid och aktiviteter (medel/SD) 

2.89 (0.65) 
 

15.68 (4.08) 
 

11.58 (3.16) 
 

19.74 (5.15) 
 

15.32 (3.91) 
 

14.16 (2.00) 
 

16.00 (3.63) 
 

12.37 (2.54) 
 

19.63 (4.50) 

2.92 (0.76) 2.83 (0.40) 0.791 
 

15.54 (4.05) 16.0 (4.51) 0.826 
 

10.69 (3.19) 13.50 (2.25) 0.046 
 

19.69 (5.75) 19.83 (4.11) 0.958 
 

14.62 (3.84) 16.83 (3.97) 0.263 
 

13.85 (2.37) 14.83 (0.40) 0.333 
 

16.15 (3.78) 15.67 (3.61) 0.795 
 

11.69 (2.59) 13.83 (1.83) 0.088 
 

20.54 (4.40) 17.67 (4.41) 0.204 

 
*Standardavvikelse (Standard deviation) 

 
 
 
 

Uppenbar validitet (Face validity) 
 

I förberedelsefasen inför denna studie så översattes instrumentet och en första bedömning av 

rimligheten i de 8 olika områdena samt områdenas olika frågor gicks igenom. Efter flera 

genomläsningar av instrumentet bedömdes rimligheten av relevansen av två av påståendena i 

instrumentet som tveksamma. Påstående 19 ”De lokala affärerna, samhällsservicen och 

resurserna är överlag bra” samt påståenden 27 ”Jag har tillräckligt med pengar för att betala 

reparationer i hushållet eller för hjälp som behövs i huset” väckte frågor om relevans för äldre 

personer som bor i särskilt boende och exkluderades därför ur denna studie. I denna studie 

innebar  därför  33  poäng  sämsta  tänkbara  livskvalitet  och  165  poäng  bästa  tänkbara 

livskvalitet eftersom två frågepåståenden tagits bort. Efter översättning och borttagning av 

påståenden hade instrumentet 8 områden - 4 områden med 4 påståenden i varje, 1 område 
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med 5 påståenden, 2 områden med 3 påståenden samt 1 område med 6 påståenden. 

Genomgång av de olika påståendena under de 8 områdena i instrumentet visade att under 

området som avser oberoende, kontroll över livet och frihet (Bilaga 1) fanns risk för att 

påståendena kunde framstå som vaga och otydliga i sin framställning. Under området hem 

och grannskap samt under området som avser finansiella omständigheter (Bilaga 1) togs ett 

påstående i respektive område bort på grund av deras irrelevans. Proceduren kunde leda till 

att antalet påståenden inom de respektive områdena blev för få. Det sista området som berör 

fritid och aktiviteter (Bilaga 1) hade fler påståenden än de andra områdena varav påstående 

32 som relaterar en roll i livet med betalt eller obetalt arbete eller aktiviteter, samt påstående 
 

33 som tar upp ifall den äldre personen har ansvar för andra som begränsar livet eller 

fritidsaktiviteter bedömdes att eventuellt kunna vara irrelevanta för äldre personer i särskilt 

boende men som ändå inkluderades i studien eftersom det bedömdes att relevansen av 

påståendena skulle testas innan påståendena kunde avfärdas som irrelevanta. 
 
 
En del av uttrycken i den översatta versionen av OPQOL-35 (Bilaga 1) väckte frågor hos de 

äldre personerna. Majoriteten av de äldre personerna undrade vad som avsågs med ”saker och 

ting” (påstående 3), ”fysisk energi” (påstående 5), ”oberoende” (påstående 14), ”viktiga 

sakerna” (påstående 17), ”Jag har/får glädje av mitt hem” (påstående 20) samt vad skillnaden 

var  mellan  att  ”ha  råd  att  köpa  vad  jag  vill”  eller  att  ”ha  råd  att  göra  vad  jag  vill” 

(påståendena 28-29). Påstående 11 ”Jag har någon som ger mig kärlek och ömhet” kunde 

upplevas som känsligt för den äldre personen att svara på. När de äldre personerna skulle ge 

svarsalternativ till påståendena så sa de oftast spontant att de höll med, att de inte höll med 

eller att de var tveksamma. 
 
 
Innehållsvaliditet (Content validity) 

 

Den första frågan i instrumentet var att fylla i en skattning av livskvaliteten överlag (Bilaga 
 

1). När de äldre personerna skattade sin livskvalitet var det majoriteten av dem som vägde in 

hela sin livstid i skattningen. De äldre personerna uppgav ofta att de haft ett bra liv och 

uppskattade inte livskvaliteten som den var vid tillfället för intervjun. Vid upprepad 

användning av instrumentet upptäcktes att ett antal av påståendena i instrumentet uppfattades 

som upprepningar av de äldre personerna (påstående 10, 12, 14, 15, 22, 24). Ett antal 

påståenden bedömdes som inte relevanta för personer som bor på särskilt boende (19, 27, 32, 

se Bilaga 1). Påstående 32 ”Jag utför betalt eller obetalt arbete eller aktiviteter som ger mig 

en   roll   i   livet”   bemöttes   av   samtliga   respondenter   med   nekande   svar.   Några   av 
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respondenterna ställde sig frågande till påståendet men det uteslöts inte ur studien eftersom 

de äldre personerna kunde ge ett relevant svar på påståendet. 
 
 
Påstående 35 (Bilaga 1) innefattades av hur viktiga kulturella/religiösa händelser är för 

livskvaliteten. Majoriteten av de äldre personerna frågade administratören vad som menades 

med kulturella/religiösa händelser. Vid två av intervjuerna upprepades samma oväntade svar 

på samma påstående. Påstående 3 ”Jag ser fram emot saker och ting” besvarades av två olika 

personer på två olika särskilda boenden med ”Ja – jag ser fram emot döden”. Vissa av de 

äldre personerna som medverkade i studien hade relativt nyligen mist sin make eller maka 

och i de fallen upplevdes påstående 11 som berör kärlek och ömhet som intimt och väldigt 

personligt. Vid administreringen av instrumentet noterades att männen svarade mer kortfattat 

på påståendena än kvinnorna. Männen diskuterade inte lika mycket kring påståendena som 

kvinnorna. 
 
 
Reliabilitet - Intern konsistens (Internal consistency) 

 

Den interna konsistensen för OPQOL i denna population var 0.77. För de enskilda 8 olika 

områdena så var den interna konsistensen som följer: 0.77 ”livet generellt” (4 påståenden) 

0.23 ”hälsa” (4 påståenden), 0.77 ”sociala relationer” (5 påståenden), 0.17 ”oberoende, 

kontroll över livet, frihet” (4 påståenden), 0.80 ”hem och grannskap” (3 påståenden), 0.63 

”psykologiskt och känslomässigt välbefinnande” (4 påståenden), 0.14 ”finansiella 

omständigheter” (3 påståenden) samt 0.49 ”nöjen och aktiviteter” (6 påståenden). 
 
 
 
 
Diskussion 

 
Syftet med denna studie var dels att beskriva och jämföra livskvaliteten bland äldre personer 

 

(65+) i den svenska kontexten av särskilt boende samt att testa användbarheten av OPQOL- 
 

35 bland dessa äldre. Resultatet av denna studie påvisade en statistiskt signifikant skillnad 

mellan kvinnors och mäns livskvalitet där kvinnor skattade sin livskvalitet inom området 

hälsa sämre än vad männen gjorde. Denna studie visade även på statistisk signifikanta 

skillnader inom områdena sociala relationer och aktiviteter där gruppen äldre-äldre (>85 år) 

skattade livskvaliteten inom nämnda områden högre än gruppen äldre (65-84 år) gjorde. 
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Metoddiskussion 
 

Som metod för urval i denna studie gjordes bekvämlighetsurval. Urvalet till studien gjordes 

genom att rekrytera respondenter i särskilda boenden som administratören kände till varav 

alla låg i samma kommun. Risken med bekvämlighetsurvalet var att de tillgängliga 

respondenterna eventuellt inte var representativa i en större kontext när det gäller viktiga 

variabler (Polit & Beck, 2012). 
 
 
Nackdelen med att personalen delade ut informationsbreven till de potentiella respondenterna 

var att administratören inte hade tillräckligt med kontroll över tidsperspektivet. På någon 

avdelning blev informationsbreven utdelade till respondenterna först vid tredje besöket på 

avdelningen. Påminnelser om insamlandet av skriftliga medgivanden gjordes och i vissa fall 

samlades de skriftliga medgivandena in direkt vid besök på avdelningen av administratören 

till studien. För att säkerställa att informationsbreven med de skriftliga medgivandena blev 

utdelade till alla lämpliga respondenter kunde breven ha delats ut personligen. En annan 

ofördelaktig sida av att administratören inte själv delade ut informationsbreven var att någon 

annan (sjuksköterskan/personalen) hade valt ut och bedömt vilka äldre personer som kunde 

vara lämpliga respondenter. 
 
 
För att kunna delta i denna studie så behövde respondenterna vara kognitivt intakta samt 

kunna kommunicera då OPQOL-35 inte är testat eller framtaget för äldre personer som är 

gravt  kognitivt  nedsatta  (Bilotta,  Bowling,  Nicolini,  Casé  &  Vergani,  2012).  I 

studiekontexten särskilt boende kan det vara en svårighet att bedöma livskvaliteten hos hela 

populationen på grund av att det då kan behövas bedömningsinstrument för livskvalitet som 

även kan användas till personer som är gravt kognitivt nedsatta (Gerritsen et al., 2007). Risk 

för populationsbias (Polit & Beck, 2012) i denna studie kan förekomma eftersom samtliga 

respondenter i studien valdes ut specifikt för att de var kognitivt intakta. Generaliserbarheten 

av denna studies resultat är således begränsat till liknande kontext och respondenter. En 

ytterligare begränsning i studien kan vara det låga antalet genomförda enkäter (19). Lågt antal 

respondenter kan bidra till att denna studies resultat inte är tillräckligt grundligt för att kunna 

dra generella slutsatser utifrån (Polit & Beck, 2012). 
 
 
Trots begränsningarna har populationsbias i största möjliga mån försökt att undvikas genom 

att respondenterna i föregående studie bodde på 3 olika särskilda boenden. (Polit & Beck, 

2012). Administrationsvariationer har i största möjliga mån undvikits genom att besöken hos 
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alla de äldre personerna som medverkat i studien har skett på förmiddagen mellan frukost och 

lunch, vilket innebar att ingen respondent blivit avbruten mitt i någon måltid eller fått 

påhälsning mitt i eftermiddagsvilan (vilket eventuellt hade kunnat påverka besvarandet av 

instrumentet). Alla de äldre personerna har också fått OPQOL-35 intervjuadministrerad av 

samma person, vilket också bör minska eventuella administrationsvariationer (Polit & Beck, 

2012). 
 
 
 
I denna studie intervjuadministrerades instrumentet OPQOL-35. Intervjuadministreringen av 

instrumentet har genomförts av administratören eftersom ett av syftena med studien var att 

bedöma instrumentets användbarhet. Vidare menar Polit och Beck (2012) att undersökningar 

med instrument som ska besvaras av respondenten själv inte alltid är lämpliga för vissa 

populationer, till exempel äldre personer. Baró et al. (2006) menar att problemen kan bero på 

att de äldre personerna har svårt att fylla i instrumenten själv på grund av 

funktionsnedsättningar av olika slag. En studie genomförd av Chia, Chia, Rochtchina, Wang 

och Mitchell (2006) då instrumenten postades till respondenterna visade att det fanns ett 

signifikant samband med respondentens ålder och genomförande av frågorna i instrumentet. 

Studien visade att genomförandet minskade ju högre ålder respondenten hade (ibid.). Vid 

postade instrument kan det även föreligga risk att svarsalternativen hade fyllts i by proxy, det 

vill säga av en företrädare för den äldre personen (exempelvis en anhörig eller en av 

personalen). I denna studie har det därför varit av vikt att intervjuadministrera instrument 

OPQOL-35 för att kunna bedöma användbarheten gällande dels frågepåståendena och 

områdena i instrumentet men även för att säkerställa att inga frågepåståenden fylldes i av 

proxy. Vogel, Mortensen, Hasselbalch, Andersson och Waldemar (2006) påvisar att 

självrapporterad livskvalitet kan skilja sig från den livskvalitet en anhörig kan uppfatta att 

personen har. Oftast uppger anhöriga att personen har lägre livskvalitet än vad personen själv 

uppfattar. Skillnaden kan bero på att anhöriga behåller den syn de har på hur personen varit, 

medan personen själv gradvis ändrar sina förväntningar och mål (ibid.). I denna studie 

användes ett visuellt hjälpmedel som hjälp att komma ihåg svarsalternativen, vilket 

uppskattades av respondenterna (Bilaga 3). För äldre personer kanske det skulle vara lämpligt 

med en skala som innehöll färre svarsalternativ. I en studie av Gerritsen et al. (2007) 

minskades antalet svarsalternativ från en 5-gradig skala till en 2-gradig skala eftersom de 

äldre personerna som tillfrågades inte klarade av att besvara en 5-gradig skala. Punkterna i 

instrumentet  OPQOL-35  är  framställda  som  påståenden  (Bilaga  1).  Vid 

intervjuadministrering kan det uppfattas som märkligt att ställa påståenden till en annan 
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person vilket framkom från studiens fältanteckningar. Flera av de äldre personerna som 

medverkade i studien uppfattade (allra helst i början av intervjun) inte alltid att påståendet var 

något de skulle ta ställning till. Alla de äldre personerna utom 2 förväntade sig att 

svarsalternativen skulle fyllas i utan att de ordagrant sagt vilket alternativ som skulle väljas. 

De äldre personerna förväntade sig att deras svar skulle tolkas och att det lämpligaste 

alternativet därefter skulle fyllas i. Vid administreringen av instrumentet noterades också 

svårigheten att inte falla in i ett samtal med den äldre personen och utefter samtalet fylla i 

lämpliga svarsalternativ. Vid genomförandet av administreringen poängterades dock att det 

var av stor vikt att den äldre personen talade om vilket svarsalternativ som skulle fyllas i. 
 
 
Vid administreringen av OPQOL-35 uppfattades det som att det inte var känslomässigt 

upprörande att svara på påståendena i enkäten. Vid fyra fall var det personer som relativt 

nyligen blivit ensamma efter att maken eller makan gått bort och i de fallen upplevdes det 

som känsligt att ställa påstående nr 11 ”Jag har någon som ger mig kärlek och ömhet” (Bilaga 

1) till den äldre personen. Respondenterna hade frivilligt gett sitt medgivande till medverkan i 

studien och det säkerställdes även på plats i den äldre personens hem innan administreringen 

av OPQOL-35 påbörjades. Säkerställande av att respondenten kände till orsaken till 

enkätundersökningen gjordes också samt upplevdes det som att respondenterna var öppna 

och avslappnade vid administreringen. Ingen av respondenterna lämnades i till synes upprört 

tillstånd vilket säkerställdes innan respondenterna lämnades ensamma. 
 
 
Före användandet av OPQOL-35 översattes instrumentet från engelska till svenska. 

Översättningen gjordes genom centrerad översättning vilket innebar att instrumentets 

ursprungliga områden behölls i sin ursprungliga form (Polit & Beck, 2012). Centrerad 

översättning är vanligt efter att ett instrument har blivit testat och validerat (ibid.). 

Översättningen av OPQOL-35 granskades och re-översattes till engelska av person med 

akademisk bakgrund inom vårdvetenskap och erfarenhet av forskning och studier inom 

vårdvetenskap och forskning om livskvalitet. Personen har även arbetat och levt i 

Storbritannien under flera år och talar flytande engelska. Re-översättning av ett instrument är 

ett sätt att uppnå semantisk ekvivalens (Polit & Beck, 2012). Genom sådan procedur går det 

att avgöra om översättningen från instrumentets originalspråk var gångbar (ibid.). 

Genomgripande efterforskning behövs för att översätta ett instrument från ett språk till ett 

annat och från en kultur till en annan (Pinar & Oz, 2011). Översättning kräver mycket mer än 

enbart  en  enkel  översättning  från  ett  språk  till  ett  annat.  Instrument  erfordrar  kulturell 
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likvärdighet såväl som psykometrisk testning för att ekvivalensen ska kunna säkerställas 
 

(ibid.). 
 
 
 
Denna studie var en tvärsnittsstudie som innebar att de äldre personerna uppgav sin 

livskvalitet som de upplevde den där och då. Enligt Homes (2004) kan livskvalitet anses vara 

dynamisk och föränderlig vilket gör att bedömning och mätning av livskvaliteten vid ett givet 

tillfälle kan leda till att den unika upplevelsen som en person har av sin livskvalitet kanske 

inte fångas in. En longitudinell studie som gjorts med svårt sjuka äldre personer (Solomon et 

al., 2010) visade att under de två år studien pågick varierade hälften av de medverkandes 

livskvalitet mellan att vara oförändrad till att bli bättre eller sämre. Tvärsnittsstudier är dock 

lämpliga då avsikten är att beskriva ett fenomen som det yttrar sig vid en viss tidpunkt och att 

kunna beskriva olika förhållanden som dessa fenomen kan inneha (Polit & Beck, 2012). 
 
 
I denna studie användes jämförande deskriptiv statistik för att göra jämförelser mellan olika 

variabler. Instrumentet OPQOL-35 predisponerar för att kunna göra jämförelser mellan olika 

grupper och beskriva hur de skattar sin livskvalitet (Bowling, 2009). Formen av data som 

insamlades kunde mätas nominalt vilket är den lägsta nivån av mätning inom statistiska 

beräkningar (Polit & Beck, 2012). I denna studie bedömdes dock att data inom nivån för 

nominalskala är tillräckligt för att statistiskt kunna beräkna de värden som var intressanta för 

studiens resultat. 
 
 
Validiteten på ett livskvalitetsinstrument kan vara svårt att bedöma eftersom det är svårt att 

göra jämförelser (Farquhar, 1995). Svårigheten kan bero på avsaknaden av en standard för 

livskvalitet att jämföra med (ibid.). I denna studie kunde uppenbar validitet vara ett sätt att 

bedöma instrumentets användbarhet i svenskt kontext särskilt boende eftersom instrumentet 

inte tidigare testats i Sverige och inte heller testats i det kontext som studien avsåg att 

genomföras i. Uppenbar validitet ger inget kraftfullt bevis på instruments validitet (Polit och 

Beck, 2012). Fördelen med att bedöma uppenbar validitet är dock att om ett instrument ser ut 

att mäta avsett område, är det enklare att rekrytera till studier där instrumentet ingår (ibid.). 
 
 
Innehållsvaliditet av ett instrument kan vara en utmaning att bedöma eftersom den ofta görs 

utefter omdöme (Polit & Beck, 2012). Fullständigt objektiva metoder för att bedöma 

innehållsvaliditet finns inte (ibid.). För att bedöma innehållsvaliditeten i studien användes 

fältanteckningar. Fältanteckningarna innehöll reflektioner, noteringar av innehåll i samtal 
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samt de äldre personernas reaktioner under administreringen. Under dataanalysförfarandet 

underlättade fältanteckningarna bedömningen av användbarheten av instrumentet. 
 
 
Instrumentets reliabilitet bedömdes med Cronbach´s Alpha som påvisade att den översatta 

versionen av OPQOL-35 höll sig inom gränserna för vad som är acceptabelt för intern 

konsistens (0.77) för det totala instrumentet. När det kom till instrumentets 8 områden var det 

flera områden som inte nådde upp till nivån för intern konsistens, vilket kan förklaras av att 

instrumentet översatts och att två frågepåståenden exkluderats ur den svenska versionen. För 

att nå intern konsistens inom de 8 områdena i en svensk version av OPQOL-35 behövs 

ytterligare genomgång av områdena och deras påståenden samt påståendenas utformning när 

det gäller svenskt kontext av särskilt boende. 
 
 
Resultatdiskussion 

 

Majoriteten av respondenterna var kvinnor (68,4 %), vilket inte är ovanligt i studier som 

omfattar äldre personer (Bentur & King, 2010; Bowling, 2009; Fernandez-Martinez et al., 

2012; Gerristen et al., 2007; Orfila et al., 2006; Sim, Bartlam & Bernard, 2011). En stor del 

av respondenterna (38,4 %) hade mist sin maka eller make (Tabell 2). Enligt Socialstyrelsen 

(2005) är äldreomsorgens stora målgrupp ensamboende äldre kvinnor. Orfila et al. (2006) 

påvisade att de flesta ensamboende respondenterna i deras studie var kvinnor. Orsaken kan 

vara att kvinnor har högre medellivslängd än män och att kvinnor ofta varit gifta med män 

som är äldre än dem själva (Socialstyrelsen, 2005). Männen lever då ofta ihop med sin maka 

fram till döden vilket innebär att mannen får den hjälp han behöver av sin maka. 

Socialstyrelsen påvisar att 76 % av sammanboende män får hjälp av sin hustru (ibid.). 

Resultatet i denna studie visar dels att större delen av respondenterna var kvinnor men också 

att kvinnorna hade en högre medelålder än männen vilket överensstämmer med den forskning 

och den statistik som kan finnas att tillgå om demografisk data inom populationen äldre 

personer i Sverige. 
 
 
De flesta personerna i studien skattade sin livskvalitet som skaplig (alright). Ingen av männen 

skattade sin livskvalitet som dålig. Resultatet av denna studie visade att kvinnor skattar sin 

hälsa sämre än männen (Tabell 3). Kvinnor har visat sig ha fler kroniska hälsoproblem än 

män och även sämre funktionell kapacitet (Orfila et al., 2006). Resultatet i studien kan bero 

på att kvinnorna hade högre medelålder än männen och därmed fler hälsoproblem vilket även 

Orfila et al. (2006) kom fram till i sin studie. Yngre personer kan skatta sin hälsa bättre än 
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äldre och män kan skatta sin hälsa som bättre än kvinnor (Fernandez-Martinez et al., 2012). 

Bowling (2009) kom i det ursprungliga testet av OPQOL-35 fram till att äldre personer med 

bättre hälsa och funktionalitet hade bättre livskvalitet men fann ingen skillnad i upplevelsen 

av livskvalitet beroende på kön vilket resultatet i denna studie indikerade. 
 
 
Äldre-äldre (>85 år) visade sig skatta sin livskvalitet över lag som bättre än de som var äldre 

(65-84 år) vilket överensstämmer med vad Buono, Urciuou och de Leo fann år 1998. 

Resultatet i denna studie påvisade signifikanta skillnader i skattning av livskvaliteten inom 

områdena sociala relationer och aktiviteter mellan gruppen äldre-äldre (>85 år) och gruppen 

äldres (65-84 år) Netuveli och Blane (2008) menar att livskvaliteten inte nödvändigtvis blir 

sämre med ökande ålder. Med stigande ålder kan livskvaliteten bibehållas genom anpassning 

av aktiviteter, val av sätten att nå mål och maximering av de egna resurserna. Genom 

anpassning kan den äldre personen ändra uppfattning av vad som har betydelse för 

livskvaliteten (ibid.). Högre ålder och kontakter i ett socialt nätverk kan påvisa högre 

livskvalitet hos äldre personer (Hellström, Andersson & Hallberg, 2004). Anledningen till att 

de äldre-äldre (>85 år) i denna studie skattade sin livskvalitet över lag samt sina sociala 

relationer och aktiviteter bättre än de äldre (65-84 år) kan bero på att med stigande ålder 

anpassar den äldre personen sig till sin situation och det faktum att hen blir äldre. 
 
 
De som bott 1 år eller mindre på särskilt boende skattade sin livskvalitet som sämre än de 

som bott på särskilt boende i 5 år eller mer. Funktionellt beroende och nedstämdhet kan 

påverka  hur  äldre  personer  upplever  sin  hälsa  (Fernadez-Martinez  et  al.,  2012).  Äldre 

personer som bor i särskilt boende kan uppleva sämre livskvalitet eftersom de i högre grad är 

i behov av hjälp än vad de tidigare varit (Hellström, Andersson & Hallberg, 2004). Även här 

kan den äldre personens förmåga till anpassning påverka livskvaliteten (Netuveli & Blane, 

2008). Möjligheten att bo kvar i det egna hemmet kan påverka livskvaliteten (Wilhelmson, 

Andersson, Waern & Allebäck, 2005). Anledning till att gruppen äldre (65-84 år) i denna 

studie skattade sin livskvalitet lägre än de äldre-äldre (>85 år) kan ställas i relation till att en 

person som ännu inte blivit äldre-äldre eventuellt inte har hunnit eller kunnat acceptera att 

hen har åldrats och behöver mer hjälp och stöd än tidigare genom flytt till särskilt boende. 
 
 
Änkor/änkemän skattade sin livskvalitet högre än de som varit ogifta och ensamstående hela 

livet. Cohen-Mansfield, Shmotkin och Goldberg (2009) visar att ogifta och ensamstående 

personer upplever större ensamhet bland annat på grund av avsaknad av emotionellt stöd. 
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Personer som varit gifta har med större sannolikhet egna barn och kanske barnbarn vilket 

leder till att personen kan ha ett större socialt nätverk än vad en ensamstående ogift person 

kanske har (ibid.) vilket också kan vara fallet i denna studie. 
 
 
I denna studie skattade respondenterna sin livskvalitet innan påståendena i instrumentet 

besvarades. Vid jämförelse mellan självskattningen och resultatet av OPQOL-35 visade det 

sig att instrumentets resultat stämde väl överens med resultaten från självskattningsskalorna 

vilket också visade sig i den psykometriska testningen av OPQOL-35 (Bowling, 2009). En 

svaghet i självskattningsskalan kan vara bristen på ett tidsperspektiv av 

livskvalitetsskattningen eftersom flera respondenter i studien kan ha skattat hela det gångna 

livet  och  inte  livet  som  de  upplevde  just  vid  tillfället  för  besvarandet  av  OPQOL-35. 

Gerritsen  et  al.  (2007)  påvisar  att  ifall  inte  en  tidsbegränsning  för  skattningen  av 

livskvaliteten sätts upp så tenderar äldre personer att skatta hela sitt gångna liv. I OPQOL-35 

hade det kanske därför varit lämpligt att tillägga att skattningen av livskvaliteten gällde vid 

tillfället  för  intervjun.  I  denna  studie  bedömdes  att  två  påståenden  19  och  27  inte  var 

relevanta för äldre personer på särskilt boende. Anledningen till att påstående 19 ”De lokala 

affärerna, samhällsservicen och resurserna är överlag bra” kan vara irrelevant för äldre 

personer som bor på särskilt boende kan vara att oftast levereras läkemedel direkt till boendet 

och att inhandling av matvaror och hygienartiklar ofta är sparsam. Det visade sig att de flesta 

äldre personerna som medverkade i studien betalar för och äter den mat som serveras på 

boendet. Andra ting som den äldre personen är i behov av inhandlas ofta av personens 

närstående eller av kontaktpersonen. Genom omformulering av påstående 19 kan det passa 

äldre personer som bor på särskilt boende, exempelvis kunde påståendet innefatta servicen 

och matsalen på det särskilda boendet. Även påstående 27 ”Jag har tillräckligt med pengar för 

att betala reparationer i hushållet eller för hjälp som behövs i huset” bedömdes som irrelevant 

för de äldre personerna. På de särskilda boenden som respondenterna bodde var de 

hyresgäster. I hyran ingick renoveringar, reparation av skador samt utbyte av trasiga vitvaror 

vid behov etc. Påståendet skulle kunna göras relevant genom att istället innefattas av ifall den 

äldre personen har tillräckligt med pengar för att betala för olika slags insatser som kan 

begäras på särskilt boende ifall behov finns. Resultatet av denna studie kan ha påverkats av 

att alla 35 påståendena i OPQOL-35 inte ställdes till respondenterna. 
 
 
Resultatet i denna studie kan ha påverkats av att flera respondenter ifrågasatte betydelsen av 

en  del  av  uttrycken  i  instrumentet.  Uttryckens  formulering  kan  ha  betydelse  för  hur 
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respondenterna uppfattar dem (Bentur & King, 2010). I en studie genomförd av Bentur och 

King gjordes en psykometrisk testning av en översatt version av SF-12 från engelska till 

hebreiska. Vid test av den översatta versionen visade det sig att de äldre personerna inte 

förstod vissa av frågorna i instrumentet vilket ledde till att forskarna modifierade 

frågeformuläret SF-12. Efter modifieringen var det ingen av de äldre personerna som frågade 

efter förklaringar eller meningar med frågorna i formuläret (ibid.). Polit och Beck (2012) 

belyser att ett befintligt bedömningsinstrument kan behöva omformuleras eller anpassas på 

grund av exempelvis kontextuella skillnader. Anpassningarna kan gälla både formuleringen 

av orden eller att lägga till eller ta bort punkter i instrumentet. Den svenska versionen av 

instrumentet OPQOL-35 kan behöva ytterligare språkliga bedömningar och testning av 

användbarheten för att formuleringarna i instrumentet ska bli enklare och tydligare för äldre 

personer på särskilt boende att förstå. 
 
 
Resultatet kan även ha påverkats av att respondenterna kan ha olika syn på vad påståendena 

avser vilket kan göra att personer som upplever livskvaliteten som låg kan få höga poäng i 

OPQOL-35. Ett exempel på detta kan vara påstående 3 som är avsett som en positiv respons 

det vill säga att om personen instämmer helt så ger svaret högsta möjliga poäng i Likert- 

skalan. Påståendet avser ifall den äldre personen ser fram emot saker och ting. Två av 

respondenterna svarade att de såg fram emot något, men i deras fall var det döden. Frågan är 

om det är positivt eller negativt? 
 
 
Påstående 11 som berör om den äldre personen har någon som ger kärlek och ömhet till dem 

kunde uppfattas som intimt och personligt. Påstående 32 ”Jag utför betalt eller obetalt arbete 

eller aktiviteter som ger mig en roll i livet” bemöttes av samtliga respondenter med nekande 

svar. Några av respondenterna ställde sig frågande till påståendet eftersom de menade att de 

kunde känna att de hade en roll i livet utan att arbeta eller hålla på med aktiviteter. Påståendet 

bedömdes inte som irrelevant för äldre personer i särskilt boende, men omformulering av 

påståendet  skulle  kunna  göra  att  det  passar  äldre  personer  på  särskilt  boende  bättre, 

exempelvis genom att utesluta att en roll i livet innefattas av arbete eller aktiviteter. De sista 

påståendena 34 och 35 berör betydelsen av religion och kultur för livskvaliteten hos äldre 

personer  och  flera  av  respondenterna  i  denna  studie  undrade  vad  som  avsågs.  För  att 

förtydliga påståendena hade det kanske varit lämpligt att exemplifiera vad som avses. Det 

hade kanske också varit lämpligt att lägga till vikten av traditioner för livskvaliteten i 

påståendet.  I  den  ursprungliga  psykometriska  testningen  genomförd  av  Bowling  (2009) 
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visade påståendena som gällde religion och kultur ingen korrelation hos respondenter som 

ursprungligen var från Storbritannien. Bowling (2009) menar att det kan bero på att brittiska 

folket  generellt  inte  tar  religion  på  stort  allvar.  Påståendena  som  gällde  religion  visade 

däremot korrelation hos respondenter som hade invandrarbakgrund. I majoriteten av 

intervjuerna med de äldre personerna i denna studie hade religion eller kulturella/religiösa 

händelser betydelse för de äldre personernas livskvalitet. Det framkom från studiens 

fältanteckningar att flera äldre personer upplevde att en del av påståendena var upprepningar. 

Polit och Beck (2012) menar dock att för att förbättra ett instruments reliabilitet behöver flera 

punkter i instrumentet inringa samma område, dock bör punkter som besvaras på ett liknande 

sätt tas bort från ett instrument. 
 
 
Reliabiliteten som i denna studie avsåg den interna konsistensen av instrumentet testades 

genom Cronbach´s Alpha och resultatet av testen blev 0.77 för hela instrumentet. Vid 

ursprungliga tester (Bowling, 2009) visade Cronbach´s Alpha intern konsistens på 0.90. 

Acceptabel nivå för intern konsistens testat med Cronbach´s Alpha är mellan 0.70-0.90 

(Streiner & Norman, 1995). Ifall Cronbach´s Alpha hamnar på under 0.70 kan det vara 

acceptabelt när ett instrument är under utvärdering. I denna studie hamnade den interna 

konsistensen på under 0.70 inom flera av de 8 områdena i instrumentet vilket indikerar att 

antalet påståenden inom de olika områdena inte var tillräckliga (ibid.). Face validiteten av 

instrumentet indikerade att de äldre personerna i studien inte alltid förstod innebörden i 

påståendena, vilket kan vara en anledning till låg intern konsistens som eventuellt kunnat leda 

till att påståendena i instrumentet inte mätt det som det är avsett att mäta inom de olika 

områdena (Polit & Beck, 2012). Två av påståendena i instrumentet uteslöts ur denna studie 

eftersom de bedömdes vara irrelevanta för personer i särskilt boende. Uteslutningen av dessa 

påståenden kan också ha påverkat den interna konsistensen. 
 
 
Stora ansträngningar har gjorts för att ta fram mätinstrument till specifika populationer 

(Holmes,  2005).  Ansträngningarna  har  rättfärdigats  med  förklaringen  att  dylika 

mätinstrument på ett bättre sätt identifierar vad som påverkar livskvaliteten hos de specifika 

populationerna. Holmes menar att de specifika faktorerna som påverkar livskvaliteten hos de 

specifika populationerna enklare kan identifieras men att risken finns att andra faktorer som 

påverkar även de specifika populationernas livskvalitet kanske förbigås. När en persons 

livskvalitet ska bedömas så är det viktigt att bedömningen innefattar både de bra och de 
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dåliga ting som påverkar livet, beskrivningar som hör ihop med människors liv och förmågan 

att bibehålla eller förbättra livskvaliteten (Farquhar, 1995; Pinar & Oz, 2011). 
 
 
Ökning av användandet av begreppet livskvalitet inom social forskning gjorde att det skedde 

en ökning av begreppsanvändningen i studier inom hälso- och sjukvården (Farquhar, 1995). 

Det finns ingen perfekt standard för hur livskvalitet bör bedömas (Holmes, 2005). Trots att 

det finns en stor mängd publicerad litteratur som tar upp ämnet livskvalitet så är ämnet så 

pass svårt att rama in att det försvårar jämförelser eller tolkningar om det (ibid.). Holmes 

(2005) menar exempelvis att hälsorelaterad livskvalitet inte kan särskiljas från den totala 

livskvaliteten som en person upplever eftersom det skulle innebära hälsa inte påverkar 

livskvaliteten. Holmes menar vidare att uppdelningen av livskvalitet bidrar till svårigheterna 

att nå konsensus om vad livskvalitet egentligen innefattas av. Livskvalitet är ett ämne som 

ofta görs till det som varje enskild forskare anser livskvalitet vara, vilket leder till att 

jämförelser mellan olika studier är svåra att åstadkomma (Farquhar, 1995; Holmes, 2005). 

Standardinstrument för mätning av livskvalitet har ännu inte framkommit på grund av att det 

saknas en konsensus om vad livskvalitet egentligen är (ibid.). Kritiker menar också att andra 

svårigheter med att mäta personers livskvalitet kan vara att människor inte värderar sina liv 

eller överväger tillräckligt noga vad som är deras uppfattning av livskvalitet för att kunna 

göra en riktig bedömning (Farquhar, 1995). 
 
 
Svårigheterna att komma till konsensus om begreppet livskvalitet både generellt och i 

specifika grupper kan göra att forskare inte kan vara tydliga med hur de definierar livskvalitet 

i studier (Holmes, 2005). I föregående studie testades OPQOL-35 som tagits fram genom 

äldre personers uppfattning av vad livskvalitet innefattas av. Holmes lyfter frågan om det är 

de vars livskvalitet som ska bedömas som ska bestämma vilka områden som är viktiga för 

livskvaliteten eller om det är de som definierar livskvalitetens områden som ska bestämma. 
 
 
Vid användning av instrument för att bedöma livskvalitet för att avgöra om olika 

interventioner gett resultat kan det vara svårt att fastställa om faktorer som påverkar 

livskvaliteten kan härledas till interventionen eller till andra faktorer som påverkar 

livskvaliteten (Holmes, 2005). Solomon et al. (2010) menar att variationerna i upplevelsen av 

livskvalitet kan bero på inverkan från tillfälliga faktorer. Oavsett anser Solomon et al. att de 

tillfälliga faktorerna inte behöver vara irrelevanta för en persons skattning av livskvalitet. 

Gerritsen et al. (2007) menar att även om en äldre person som respondent verkar förstå 
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frågorna i ett instrument är det inte säkert att svaren som ges verkligen återspeglar personens 

innersta tillstånd. 
 
 
Slutsats/Kliniska implikationer 

 
OPQOL-35 visade goda förutsättningar att kunna fungera som bedömningsinstrument bland 

kognitivt intakta personer inom särskilda boenden. Resultatet av denna studie visade att 

kvinnor i särskilt boende kan ha sämre hälsa än män vilket kan bero på att kvinnorna i studien 

hade högre medelålder än männen och därmed fler hälsoproblem. Som sjuksköterska kan det 

vara av stor vikt att vara medveten om att äldre kvinnor kan ha hälsoproblem som påverkar 

livskvaliteten negativt såsom smärta och begränsad funktionalitet. Resultatet i denna studie 

påvisade även att med stigande ålder kan den generella livskvaliteten och livskvaliteten inom 

områdena sociala relationer och aktiviteter skattas högre än vad den gör i de lägre åldrarna av 

äldre personer (65-84 år). Av den anledningen kan det var lämpligt att regelbundet mäta 

livskvaliteten. I svenskt kontext särskilt boende bor många kognitivt nedsatta personer. För 

framtida forskning hade det kunnat vara intressant att testa OPQOL-35 hos de grupperna i 

särskilt boende, eventuellt för att kunna jämföra livskvaliteten hos äldre personer i särskilt 

boende med och utan kognitiv nedsättning. Intressanta studier hade kanske också kunnat 

bedrivas angående skillnaderna i livskvalitet mellan grupperna män och kvinnor samt mellan 

grupperna äldre (65-84 år) och äldre-äldre (>85 år) för att vidare forska om anledningarna till 

skillnader mellan könen och för att studera hur äldre personer anpassar sig till förändrade 

förhållanden vid stigande ålder. Vidare testning och modifiering av instrumentet till svenskt 

kontext särskilt boende kan dock vara nödvändiga för att instrumentet på ett bra sätt ska 

kunna fånga upp de frågor som är relevanta för äldre personer i svensk kontext särskilt 

boende. 
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Bilaga 1 
  Äldre personers livskvalitet (OPQOL-35)   

 
 

Var god och markera en ruta i varje rad. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Var god och välj det 
svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din åsikt. 

 
 
 

1 Om Du överväger alla de goda och dåliga saker som ger Dig livskvalitet, hur skulle Du skatta Din 
livskvalitet över lag? Ringa in det alternativ som Du tycker stämmer in bäst på Dig. 

  

Mycket bra 
 

Bra 
 

Skaplig 
 

Dålig 
 

Mycket dålig 

Var god och fyll i vilken mån du håller med eller tar avstånd från följande påståenden. Fyll endast i en 
ruta per fråga. 

 
Frågor om livet generellt 

1. Generellt så njuter jag av mitt liv Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

2. Jag är mestadels glad Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

3. Jag ser fram emot saker och ting Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

4. Livet gör mig nedstämd Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Frågor om Din Hälsa 
5. Jag har mycket fysisk energi Instämmer helt Instämmer 

delvis 
Tveksam Tar delvis 

avstånd 
Tar helt 
avstånd 

6. Smärta påverkar mitt 
välbefinnande 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

7. Min hälsa begränsar mig i att ta 
hand om mig själv och mitt hem 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

8. Jag är frisk nog att komma ut 
och röra på mig 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Frågor om Dina sociala relationer 
9. Min familj, vänner eller grannar 

skulle hjälpa mig ifall det var 
nödvändigt 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 



 

 

Fortsättning; frågor om Dina sociala relationer 

10. Jag skulle vilja ha mer sällskap 
eller kontakt med andra 
människor 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

11. Jag har någon som ger mig 
kärlek och ömhet 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

12. Jag skulle vilja ha mer människor 
att njuta av livet tillsammans med 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

13. Jag har mina barn omkring mig 
och det är viktigt 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Frågor om Ditt oberoende, kontroll över livet och frihet 

14. Jag är frisk nog att kunna vara 
oberoende 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

15. Jag kan tillfredsställa mina behov Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

16. Priserna på saker jämfört med 
vad jag har i inkomst begränsar 
mitt liv 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

17. Jag har mycket kontroll över de 
viktiga sakerna i mitt liv 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Frågor om Ditt hem och grannskap 

18. Jag känner mig säker där jag bor Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

19. De lokala affärerna, 
samhällsservicen och resurserna 
är överlag bra 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

20. Jag har/får glädje av mitt hem Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

21. Jag tycker mitt grannskap är 
vänligt 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Frågor om Ditt psykologiskt och känslomässigt välbefinnande 

22. Jag tar livet som det kommer och 
gör det bästa av saker och ting 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 



 

 

Fortsättning; frågor om Ditt psykologiskt och känslomässigt välbefinnande 

23. Jag känner mig lyckligt lottad i 
jämförelse med de flesta 
människor 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

24. Jag har en förmåga att se saker 
och ting från den ljusa sidan 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

25. Om min hälsa begränsar 
sociala/fritidsaktiviteter, då 
kompenserar jag det och hittar 
något annat jag kan göra 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Frågor om Dina finansiella omständigheter 

26. Jag har tillräckligt med pengar 
för att betala mina 
hushållsräkningar 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

27. Jag har tillräckligt med pengar 
för att betala reparationer i 
hushållet eller för hjälp som 
behövs i huset 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

28. Jag har råd att köpa vad jag vill Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

29. Jag har inte råd att göra vad jag 
skulle tycka om att göra 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Frågor om Din fritid och Dina aktiviteter 

30. Jag har sociala aktiviteter eller 
fritidsaktiviteter och hobbys som 
jag tycker om att göra 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

31. Jag försöker att hålla mig à jour 
(uppdaterad) med saker och ting 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

32. Jag utför betalt eller obetalt 
arbete eller aktiviteter som ger 
mig en roll i livet 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

33. Jag har ansvar för andra som 
begränsar mitt sociala liv eller 
mina fritidsaktiviteter 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

34. Religion, trosuppfattning eller 
filosofi är viktigt för min 
livskvalitet 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

35. Kulturella/religiösa 
händelser/festivaler är viktiga för 
min livskvalitet 

Instämmer helt Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 



 

Bilaga 2 
 
 
Förfrågan om deltagande i studie om livskvalitet 

 
 
Till boende på XXX 

 
Ett stort antal äldre personer i Sverige bor i kommunalt särskilt boende, trots detta vet vi inte 
särskilt väl hur dessa äldre personer ser på sin livskvalitet eller vilka faktorer som kan 
påverka livskvalitet vid denna typ av boende. För att kunna erbjuda en god omvårdnad så är 
det av vikt att ha kunskap kring dessa frågor. Således vill jag gärna tillfråga Dig om Du skulle 
kunna tänka Dig att delta i en enkätstudie som har som mål att undersöka hur Du kan tänkas 
se på Din livskvalitet och vad som kan påverka den. 

 
Om Du samtycker till att medverka i enkätstudien kommer jag inom de närmaste veckorna 
personligen att kontakta Dig hemma hos dig (inte via telefon) och ställa ett antal frågor om 
faktorer som kan tänkas påverka Din livskvalitet. Var vänlig och kryssa i nedanstående talong 
för om Du samtycker eller inte samtycker till att medverka. Talongen kan Du lämna till 
personal på det särskilda boende där Du bor. 

 
När jag kommer har jag enkäten med mig och jag kommer att ställa frågorna till Dig och 
kryssa i de svarsalternativ som Du önskar. Det tar ungefär en ½-timme att genomföra 
enkäten. 

 
Det som sägs under intervjun kommer bara Du och jag (och min handledare) att ha kännedom 
om. Med andra ord är det konfidentiellt. En uppsats/rapport/vetenskaplig artikel kommer att 
skrivas utifrån frågorna i enkäten. I denna studie kommer inga uppgifter att kunna kopplas 
vare sig till Dig eller till det enskilda särskilda boende där Du bor. 

 
Självfallet avgör Du själv om Du vill delta i studien och Du bestämmer själv om Du vill 
avbryta Din medverkan, även under pågående intervju. Om Du inte vill medverka eller 
avbryter kommer det inte att påverka den vård Du redan får. 

 
Om Du har frågor angående studien så är Du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare 

 
Student/leg. Sjuksköterska: Handledare: 
Tea Månsson Gunilla Borglin 
Tel.nr. 0702-335001 Tel.nr. 0455-385476 
Mail: tea.mansson@live.se Mail: gunilla.borglin@bth.se 

 
Vänligen fyll i och lämna in nedanstående talong till personal 

 
Namn: 

Boende: 

Lägenhetsnr: 

Jag samtycker till att medverka i ovanstående studie 
 
Ja Nej 

mailto:tea.mansson@live.se
mailto:gunilla.borglin@bth.se


 

 
 

Bilaga 3 
 

VISUELLT HJÄLPMEDEL VID INTERVJUADMINISTRERING AV OPQOL-35 
 
 
 
 
 
 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Tveksam Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 



 

Bilaga 4 
 
 
Förfrågan om deltagande i studie om livskvalitet 

 
 
Till enhetschef på XXX 

 
 

Idag bor och en hel del äldre personer på kommunalt särskilt boende, trots detta vet vi inte 
särskilt väl hur de äldre personer som bor där ser på sin livskvalitet eller vad som kan påverka 
livskvalitet på särskilt boende. För att kunna erbjuda en god omvårdnad är det av vikt att ha 
kunskap kring detta. Således kommer jag att tillfråga äldre personer i särskilda boenden om 
de skulle kunna tänka sig att delta i en studie som undersöker hur de ser på sin livskvalitet. 
Jag är sjuksköterska som läser specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av 
äldre. Studien är en del av en magisteruppsats som jag kommer att göra under min utbildning 
på Blekinge Tekniska Högskola. 

 
Jag kommer i förväg (innan jag besöker den äldre) att tillhandahålla informationsbrev till alla 
de personer jag kommer att besöka. Dessa informationsbrev kommer att delas ut av 
sjuksköterskan på det särskilda boendet. Således kommer de äldre att ha tid på sig att fundera 
på om de vill medverka i studien eller inte. Jag har för avsikt att enbart lämna ut 
informationsbrev samt besöka personer som inte har demenssjukdom eller av annan 
anledning inte är lämpade att svara på frågorna i enkäten. Efter ungefär en vecka efter 
tillhandahållandet av informationsbrevet kommer jag att samla in den del av brevet som 
innefattar om den äldre samtycker eller inte till att delta i studien. 

 
När jag kommer har jag enkäten med mig och jag kommer att ställa frågorna och kryssa i de 
svarsalternativ som önskas. Intervjun kommer att ta ca ½-timme per person och utförs i den 
äldres hem. Enkäten som jag har med mig heter är utvecklad i Storbritannien och är inte 
tidigare testad i Sverige. Enkäten är översatt till svenska och det som är spännande med den 
är att det är ett bedömningsinstrument som är specifikt framtaget för att mäta livskvaliteten 
hos äldre personer. 

 
Det som sägs under intervjun kommer bara den äldre och jag (och min handledare) att ha 
kännedom om. Med andra ord är det konfidentiellt. En uppsats/rapport/vetenskaplig artikel 
kommer att skrivas utifrån frågorna i enkäten. I denna studie kommer inga uppgifter att 
kunna kopplas vare sig till den äldre eller till det enskilda särskilda boendet. 

 
Självfallet är det frivilligt att delta i studien och den äldre bestämmer själv om han/hon vill 
avbryta sin medverkan, även under pågående intervju. Om han/hon inte vill medverka eller 
avbryter så har jag informerat om att det inte kommer påverka vården som han/hon redan får. 

 
Om Du har frågor angående studien så är Du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare: 

 

Student/leg. Sjuksköterska:  Handledare: 
Tea Månsson  Gunilla Borglin 
Tel.nr. 0702-335001  Tel.nr. 0455-385476 
Mail: tea.mansson@live.se 
 
Jag samtycker till ovanstående studie: 

 
 
Ja 

Mail: gunilla.borglin@bth.se 
 

Nej 
 

mailto:tea.mansson@live.se
mailto:gunilla.borglin@bth.se

