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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En allt större grupp äldre som kan tänkas vara i behov av daglig vård och omsorg gör det 

allt viktigare att kunna erbjuda och genomföra en vård som ligger i linje med att stödja livskvalitet 

eller som kan leda till god livskvalitet Syfte: Sammanställa kunskap om hur äldre personer (60+) kan 

uppleva sin livskvalitet och om deras upplevelse påverkas av boendeformen, det vill säga ordinärt 

boende eller särskilt boende samt granska och bedöma den metodologiska kvaliteten i de inkluderade 

studierna. Metod: De databaser som genomsöktes var: Academic Search Elite, CINAHL samt 

MEDLINE. Som metod valdes metasyntes och arbetet följde Noblit och Hare´s (1988) beskrivning av 

meta-etnografi som är en form av metasyntes. Resultat: Tio studier identifierades, fem i särskilt 

boende samt fem i ordinärt boende som beskrev äldres upplevelser av livskvalitet. Syntetiseringen 

mynnade ut i fem nya teman; vikten av att vara tillfreds, vikten av relationer, vikten av aktiviteter, 

vikten av acceptans samt vikten av anpassning. Slutsats: Det sågs en skillnad mellan upplevelserna av 

livskvalitet i temat ”vikten av acceptans” då flera av de äldre i särskilt boende kunde uppleva sin 

livskvalitet negativt. Även i temat ”vikten av anpassning” framkom en skillnad i upplevelsen av 

livskvalitet mellan boendeformerna.  

Nyckelord: Quality of life, older people, qualitative research.
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ABSTRACT 

Background: An increasing number of older people who might be in need of daily care and attention 

makes it increasingly important to be able to offer and implement a care in line with supporting 

quality of life, or a life that may lead to a good quality of life. Aim: Synthesising available knowledge 

about how older people (60 +) can experience their quality of life and if their experience is influenced 

by their living arrangements, that is independent living or assisted living facilities as well as examine 

and assess the methodological quality of the included studies. Method: The databases searched were: 

Academic Search Elite, CINAHL and MEDLINE. As metasynthesis method was chosen and the work 

was inspired by Noblit and Hare's (1988) description of the meta-ethnography, which is a form of 

metasynthesis. Result: Ten studies were identified and synthesised, five in special accommodation 

and five from independent living who described the experiences of older people's quality of life. 

Synthesization resulted in five themes: be satisfied, the importance of relationships, the importance of 

activities, the importance of acceptance and the importance of adaptation. Conclusion: There was a 

difference between the experiences of life in the theme of "the importance of acceptance" as many of 

the older people in sheltered housing could experience their quality of life negatively. Although the 

theme of "the importance of adaptation" revealed a difference in perception of quality of life between 

living forms. 

Keywords: Quality of life, older people, qualitative research.
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Introduktion 
Äldre personers upplevelse av livskvalitet, oavsett boendeform det vill säga ordinärt eller 

särskilt boende, är ett område som är förhållandevis outforskat (Hall, Opio, Dodd & 

Higginson, 2011). Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI, 2010) utgör gruppen äldre en allt 

större andel av befolkningen. I Sverige idag är antalet personer som är 65 år eller äldre 1,7 

miljoner och år 2060 beräknas den äldre befolkningen i Sverige ha ökat till 2,7 miljoner 

personer. Det är många som önskar bo kvar i sitt ordinära hem så länge det är möjligt 

(Socialstyrelsen, 2005) trots eventuella hälsoproblem (Hellström, Persson & Hallberg, 2004). 

Socialstyrelsens lägesrapport om vård av äldre (2005) visar att många av de äldre som flyttar 

till särskilt boende har planerat sin flytt. Situationen hemma har ofta till sist blivit ohållbar 

trots stora insatser från anhöriga och hemtjänst eller hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2005). För 

andra äldre har flytten föregåtts av en akut sjukhusinläggning och vård på korttidsboende. I 

rapporten framkommer också att de allra flesta av de äldre som flyttade till särskilt boende är 

sköra och har flera sjukdomar samtidigt (ibid.). Med hänsyn till att åldrandet med hög 

sannolikhet också kan innebära förändrade omständigheter i livet till exempel en försämrad 

hälsa och behov av stödåtgärder för dagligt liv så blir fokus på livskvalitet viktigare. Det 

torde därmed bli allt viktigare för hälso- och sjukvården att fokusera på hälsofrämjande 

insatser riktat mot alla i befolkningen oavsett ålder för att på så vis kunna stödja ett 

självständigt liv med en så god livskvalitet som möjligt. En allt större grupp äldre som kan 

tänkas vara i behov av daglig vård och omsorg tillsammans med ett ökat behov av särskilda 

boendeformer innebär ju också att det torde bli allt viktigare att kunna erbjuda och genomföra 

en vård som ligger i linje med att stödja livskvalitet eller som kan leda till god livskvalitet. 

Kunskap om äldres (60+) upplevelse av livskvalitet, och om deras upplevelse kan påverkas 

av deras boendeform är av vikt för att kunna erbjuda och säkerställa en sådan vård. Men 

också för att kunna svara mot nationella mål som stipulerar att ett av målen med den hälso- 

och sjukvård som erbjuds till äldre är ett liv med livskvalitet. Kunskap kring detta torde 

kunna erhållas genom att systematiskt sammanställa och syntetisera kunskap från flera 

studier genomförda med en kvalitativ design och som undersökt äldres upplevelse av 

livskvalitet i olika boendeformer. 
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Litteratursammanställning 
Under denna rubrik kommer några av definitionerna av begreppet livskvalitet att presenteras 

samt utifrån tidigare forskning behandla äldre och livskvalitet i underrubrikerna Livskvalitet 

och Äldre och livskvalitet. 

Livskvalitet 
Det finns flera olika definitioner på livskvalitet och några av de vanligaste kommer att 

presenteras exempelvis Världshälsoorganisationen [WHO] (1997) som definierar livskvalitet 

på följande sätt: 

”Individuals´ perception of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept 

affected in a complex way by the person's physical health, psychological 

state, level of independence, social relationships, personal beliefs and 

their relationship to salient features of their environment”. 

Begreppet livskvalitet började användas efter andra världskriget (Farquhar, 1995a). I USA 

handlade det till en början om materiella ting som att äga ett hus, en bil, ha pengar att resa för 

och senare för att kunna gå i pension – en sorts välfärd (ibid.). Således sattes livskvalitet från 

början i relation till materiella ting och först under 1960-talet började begreppet istället 

innebära utbildning, intresse för individen, ekonomiskt växande, hälsa och välbefinnande. 

Tidigare studier har visat att livskvalitet kan betyda olika saker för olika människor 

(Farquhar, 1995b; Hagberg, Hagberg & Saveman, 2002). Lawton (1999) har speciellt 

intresserat sig för äldre personers livskvalitet och beskriver det som en rad av intryck som 

påverkar människors psykiska välbefinnande såsom yttre faktorer, det vill säga miljö, 

socioekonomi, aktiviteter och socialt nätverk men även personliga faktorer som hälsa, 

upplevd kompetens, självuppfattning samt psykisk hälsa eller sjukdomstillstånd. Nordenfelt 

(2004) å andra sidan anser att livskvalitet har med välfärdens och välbefinnandets värden att 

göra och gör skillnad mellan den yttre välfärden och vårt inre välbefinnande. Den yttre 

välfärden är de företeelser som omger oss och ständigt påverkar oss och vårt inre 

välbefinnande är våra reaktioner på vår yttervärld och våra upplevelser i allmänhet (ibid.). 

Nordenfelt (2004) menar att människans samlade välbefinnande är summan av hur en 

människa har det vid en viss tidpunkt och är graden av lycka eller olycka. Livskvalitet 

beskrivs av Ferrelle, Grant, Padilla, Vemuri och Rhiner (1991) som att se hela individen, det 
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vill säga det fysiska, det psykiska, det andliga samt det emotionella välmående och för att det 

ska bli en helhet är alla delarna lika viktiga. Stenzelius et al. (2005) menar att livskvalitet har 

definierats som en individuell upplevelse av situationen i livet beroende på vilken 

omgivningen är i förhållande till personliga mål och förväntningar i livet. Förutom att ett 

otaligt antal definitioner existerar så används också begreppet livskvalitet inom flera 

vetenskapliga discipliner vilket innebär att begreppet antar olika betydelser. Dessutom 

används orden livstillfredställelse och välbefinnande som synonyma begrepp och innehåller 

på samma gång delar av livskvalitet och beskriver olika fokus (Hagberg, Hagberg & 

Saveman, 2002). Livskvalitet kan därför inte ses ur endast ett perspektiv utan är individuellt. 

Alla människor är olika individer och alla har sin individuella uppfattning av vad som gör att 

de upplever livskvalitet (SOU 2008:51). Livstillfredställelse är den objektiva delen av 

livskvalitet menar Nordenfelt (2004) och innefattar exempelvis relationer. Den subjektiva och 

känslomässiga reaktionen domineras av välbefinnande samt hur personen använder sina 

resurser (ibid.). Livskvalitet är således ett komplext begrepp som är svårt att definiera vilket 

gör det till ett svåruppnått mål för hälso- och sjukvården. Således finns det flera olika sätt att 

se på begreppet livskvalitet samt definitioner av livskvalitet och eftersom detta torde kunna 

sägas vara teoretiska antaganden av begreppet. Det ter sig därför viktigt att undersöka hur 

livskvalitet kan ta sig i uttryck i empiri. 

Äldre och livskvalitet  
Hagberg et al. (2002) studie indikerar att personligheten är en viktig faktor för hur människor 

kan uppleva sin livskvalitet. I studien (ibid) framkom det att faktorer så som: att lita på andra, 

behålla personliga relationer, makt och tro på sin egen förmåga samt känslomässig stabilitet 

kan spela en viktig roll för hur livskvalitet kan upplevas. Medan vid sidan av dessa 

personlighetsdrag behövs även andra faktorer som eget tänkande och social samvaro för 

upplevelsen av livskvalitet (Hagberg et al., 2002). Det kan vara mer än hälsa som har 

betydelse för hur livskvalitet upplevs av äldre visade Borglin et al. (2006) i en enkätstudie där 

totalt 1 497 äldre personer (75+) deltog. Även andra studier har påvisat att livskvalitet inte är 

detsamma som god hälsa för äldre (Farquar, 1995a; Farquar, 1995b; Livingstone, Watkin, 

Manela, Rossner & Katona, 1998). Andra (Hall et al., 2011) har i sin studie visat faktorer 

såsom fritidsaktiviteter, familj, relationer, socialt liv, oberoende, frid och belåtenhet också är 

av vikt för äldre personers upplevelse av sin livskvalitet. Mollaoglu et al. (2010) som 

undersökt äldres livskvalitet på särskilt boende i en stad i norra Turkiet visade i sin studie att 

för lågutbildade och analfabeter var livskvaliteten högre. De fann även att de äldre som hade 
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dålig hälsa och funktionshinder upplevde sämre livskvalitet samt att de äldre som kände sig 

värdelösa, odugliga eller maktlösa har de största svårigheterna att erhålla god livskvalitet 

(ibid.). Livskvaliteten minskar enligt Butler och Ciarrochi (2007) när människor inte kan 

delta i de aktiviteter som känns meningsfulla samt att materiellt välbefinnande och rikedom 

inte alls har något att göra med upplevelsen av livskvalitet. Gilhoody et al. (2007) fann i sin 

studie där 145 äldre personer mellan 70-91 år deltog, att uppfattningen av äldres 

livstillfredsställelse och livskvalitet påverkas av förmågan att lösa praktiska vardagliga och 

verkliga problem. 

Vad som påverkar livskvaliteten för äldre menar Farquhar (1995a) är familjen och då främst 

barnen, aktiviteter såsom att vara utomhus, läsa eller se TV, andra sociala kontakter vilket 

innebar kontakt med vänner och grannar och slutligen materiella omständigheter som 

refererade till deras finansiella situation, deras hem och det faktum de hade allt de önskade. 

Bowling (2010) menar att för att upprätthålla god livskvalitet och möjliggöra för äldre att 

kunna bo kvar hemma och inte hamna på vårdhem är att personal inom hälso- och sjukvård 

inte endast bör fokusera på att förbättra människors hälsa, funktion och tillgång på service 

utan att istället uppmuntra till att utveckla och behålla de äldres sociala nätverk. Detta stöds 

av de äldre som tillfrågades i studien och de betonar vikten av att få besökare som 

kontrollerar att de mår bra eller för att förhindra ensamhet (ibid.). Vad som kan innefattas i 

begreppet livskvalitet hos äldre personer jämfört med yngre personer har således visat sig 

kunna skilja sig åt. Det ter sig också som om majoriteten av de studier som fokuserar på äldre 

(60+) personers livskvalitet undersöker antingen hälsorelaterad livskvalitet med någon form 

av standardiserat mätinstrument eller med enkätstudier. Således är det av vikt att undersöka 

och sammanställa evidens om hur äldre personer kan uppleva sin livskvalitet speciellt då 

bland annat Hendry och McVittie (2004) menar att det är brist på forskning om äldre 

personers upplevelse av livskvalitet. 

 

Således förutom de faktorer som beskrivits i de olika studierna ovan så ter det sig som att 

även boendeform kan ha inverkan på äldres livskvalitet. I en studie från Israel om livskvalitet, 

deltog 126 personer mellan 64-94 år som bodde i ordinärt boende eller serviceboende 

(Bodner, Cohen-Fridel & Yaretzky, 2011). Denna studie visade att de äldre som bodde i 

serviceboende hade lägre uppskattning av psykisk hälsa men en högre uppskattning av sin 

sociala funktion (ibid.). Hellström, Andersson och Hallberg (2004) fann i sin studie av äldre 

personer att både omfattningen av hjälp och vilket socialt nätverk den äldre hade kunde 
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påverka deras livskvalitet och där äldre i särskilt boende upplevde en lägre livskvalitet än de i 

ordinärt boende. För en äldre person menar Hall et al. (2011) kan det vara oviktigt för 

livskvaliteten om 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 som bor på särskilt boende kan ett mål vara att känna oberoende, det som 

många människor tar för givet och det kan påverka livskvaliteten på ett positivt sätt (Hall, 

Dodd & Higginson, 2011). Bodner och Cohen-Fridel (2010) menar att det är en styrka i att 

äldre känner sig säkra och trygga i sin bostad och att det kan förbättra livskvaliteten och 

uppmuntra till sociala band med både yngre och äldre vuxna. Sjuksköterskan och 

distriktssköterskan i primärvården möter denna grupp av patienter då allt fler stannar längre i 

eget boende så kunskap om vad som kan påverka deras upplevelse av livskvalitet ter sig 

viktigt då sådan kunskap kan underlätta utformandet av interventioner eller 

sjuksköterskeaktiviteter med målet att stärka äldres upplevelse av ett gott liv – ett liv med 

kvalitet. 

Detta arbete syftade till att sammanställa kvalitativa studier för att kunna frambringa nya 

tolkningar av resultaten, en så kallad metasyntes. Det finns flera olika typer av metasynteser 

och enligt Finfgeld (2003) är metasyntes ett samlingsbegrepp som avser resultatanalysen i 

flera kvalitativa studier för att skapa en ny tolkning. Detta arbete har genomförts enligt Noblit 

och Hare´s (1988) beskrivning av meta-etnografi som är en i gruppen av metasynteser. 

 

Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om hur äldre 

personer (60+) kan uppleva sin livskvalitet samt om upplevelsen är beroende av den äldres 

boendeform, det vill säga ordinärt boende eller särskilt boende. 

De specifika syftena var att: 

- Undersöka hur äldres upplevelse av livskvalitet kan te sig i olika boendeformer. 

- Granska och bedöma den metodologiska kvaliteten av de inkluderade studierna. 
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Design  
Metoden som har använts var en systematisk litteratursökning som tog sin utgångspunkt från 

det naturalistiska perspektivet där kunskap inhämtades genom förståelsen av helheter och en 

medveten strävan om att studera fenomen i olika naturliga sammanhang (Polit & Beck, 

2012). Polit och Beck (2012) beskriver naturalisterna som realister eftersom dessa utgår från 

att det finns flera olika tolkningar av verkligheten och ingen av dessa tolkningar är mer sanna 

eller falska. Detta arbete är således enbart baserat på publicerade vetenskapliga studier som 

genomförts med en kvalitativ design. De inkluderade studierna har syntetiserats och tolkats 

inspirerad av Noblit och Hare´s (1988) beskrivning av meta-etnografi och de tre 

syntesfaserna (fas 4 till 6).  

 
Sök-strategi 
Litteratursökning efter studier genomfördes i databaserna Academic Search Elite, CINAHL 

samt i MEDLINE under augusti till september 2012. Dessa databaser valdes då de väl anses 

täcka studier publicerade inom omvårdnad och/eller vårdvetenskap (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). För att bli inkluderad så skulle de vetenskapliga studierna vara 

publicerade under de senaste 20 åren (1/1 1992 – 1/9 2012), ha genomgått ”Peer Review”, 

skrivna på engelska och redogöra för studier som undersökt äldres (60+) livskvalitet med en 

kvalitativ studie design. 

 

Sökorden som har använts var: Quality of life, Older people/Aged/ Aging/Attitude to aging, 

Qualitative research/Qualitative studies/Interviews/Phenomenology/Hermeneutics. På grund 

av hur de indexerats i respektive databas skiljde sig sökorden något åt (Bilaga 1). Vid 

sökningarna användes de kontrollerade ämnesorden i ”Subject Terms”, ”CINAHL Headings” 

samt ’Medical Subject Headings’ (MeSH). I MEDLINE användes även fritext för ”older 

people” för att begränsa antalet träffar. Sökorden kombinerades med hjälp av de Booleska 

termerna ”OR” och ”AND” för att bilda sökblock så inte viktiga studier missades. Även 

Booleska termen ”NOT” användes i CINAHL för att antalet begränsa och avgränsa träffarna. 

 
Screening 
Som ett första steg lästes de titlar som överensstämde med arbetets syfte (Figur 1). I andra 

steget lästes abstrakten (studiernas sammanfattning) för de titlar som verkade motsvara 

syftena. I de fall då abstrakten verkade svarade mot detta arbetes syften så lästes studien i 

fulltext. Även manuell referenssökning gjordes och två studier inkluderades på detta sätt. I 
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databassökningarna hittades 122 vetenskapliga studier och av dessa valdes 19 efter läsning av 

titlar och abstract (Figur 1). Totalt lästes 21 studier i fulltext. Efter den genomläsningen 

exkluderades 11 studier (Bilaga 4). Anledningen till att de exkluderades var att sju handlade 

om hälsorelaterad livskvalitet och var således studier med en kvantitativ design samt fyra 

svarade inte mot arbetets syfte. Manuell referenssökning i de valda studierna har gjorts och 

där hittades totalt två studier som lästes i fulltext dock exkluderades dessa på grund av att de 

var genomförda med kvantitativ design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1.  Flödes schema – litteratursökning 

Tio stycken studier bedömdes att svara mot detta arbetes syften och inkluderades därför. De 

inkluderades oavsett kvalitet eftersom Noblit och Hare (1988) menar att alla relevanta studier 

bör inkluderas i en meta-etnografi (Bilaga 2). De (ibid) anser dock att i tolkningsfasen skall 

större vikt läggas vid de vetenskapliga studierna av hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen 

gjordes därför dels som kvalitetsförsäkran inför tolkningen dessutom fokuserade ett av 

syftena i detta arbete på att granska och bedöma den metodologiska kvaliteten på de 

inkluderade studierna.  

De inkluderade studierna granskades med hjälp av kvalitetsgrankningsinstrumentet CASP, 

Critical Appraisal Skills Programme. (Public Health Resource Unit [PHRU], 2010) för att 

kvalitetsbedöma de 10 inkluderade studierna (Tabell 1). CASP är ett hjälpmedel för att förstå 

kvalitativ forskning och består av 10 frågor. Frågorna kategoriserades utefter vilken fråga de 

svarade till och eftersom ett av arbetets syften var att bedöma studiernas metodologiska 

Vetenskapliga studier från databassökning. 
n=122 

Studier från manuell referenssökning. 
n=2 

Full-text studier som bedömdes för valbarhet. 
n=21 

Full-text studier som exkluderades samt orsak 
(Bilaga 4) 

n=11 

Studier som totalt inkluderades i meta-etnografin 
(Bilaga 2)  

n=10 

 

Studier som valdes efter databassökning 
n=19 



12 
 

kvalitet valdes därefter att poängsätta frågorna (Tabell 1). De två första frågorna är 

screeningfrågor som båda måste besvaras med ja för att det ska vara idé att fortsätta. De 

inkluderade artiklarna gjorde så vilket var positivt. CASP-frågorna fick ett poäng vardera 

förutom de tre första frågorna, inklusive de två screeningfrågorna, som bedömdes behandla 

den granskade studiens metodologiska frågor som bedömdes vara av större vikt och fick 

därför två poäng.  

Tabell 1.   Översikt CASP:s frågor 

Frågeställning. 
 

Tema  Poäng 
(max 13p) 
 

1. Fanns det en tydlig redogörelse för studien syfte?  Syfte  2 
2. Är en kvalitativ metod lämplig?  Design  2 
3. Var forskningsdesignen lämplig för studiens syfte?  Designlämplighet  2 
4. Var rekryteringsstrategin lämplig för studiens syfte?  Urval  1 
5. Var datainsamlingen rätt för att behandla frågeställningen?  Datainsamling  1 
6. Har relationen mellan forskaren och deltagarna blivit adekvat beaktad?  Relation beaktad  1 
7. Har etiska frågor behandlats?  Etiskt godkännande  1 
8. Var dataanalysen tillräckligt noga utförd?  Analys  1 
9. Finns det en tydlig redogörelse av resultatet?  Tydligt resultat  1 
10. Var forskningen värdefull?  Värdefull  1 
 

Dataextraktion 
De tio inkluderade studierna lästes nog flera gånger innan data extraherades till ett 

standardiserat extraktionsprotokoll (Bilaga 3). Protokollet utvecklades specifikt för ändamålet 

då Polit och Beck (2012) menar att användandet av ett standardiserat protokoll minimerar 

risken för misstag samt underlättar datasammanställningen. Protokollet har sedan testats på så 

sätt att studiernas data har skrivits in i protokollet och därefter har justering av utformningen 

skett efter hand för att slutligen få ett protokoll som var användbart och svarade mot detta 

arbetes syften.  

Delar av primärkällans resultat som ansågs svara mot arbetets syften extraherades för att 

lättare kunna klargöra hur de inkluderade studierna var relaterade till varandra och därefter 

jämfördes de olika extraherade metaforerna eller teman så att resultaten kunde syntetiseras 

(Noblit & Hare, 1988). Även data så som syfte, metod och urval i de valda studierna 

extraherades. Protokollet innehöll: författare till den publicerade studien, år, land, syfte till 

varför studien genomfördes, metod, urval, kontext resultat av kvalitetsgranskningen samt 

delar av resultatet som svarade mot denna meta-etnografis syften (Polit & Beck, 2012). 



13 
 

Syntetisering – data tolkning 
Studierna som exkluderades lades åt sidan efter extraktionsprotokollet var ifyllt (Bilaga 4). 

De inkluderade studiernas resultat del lästes sedan ett flertal gånger för att kunna identifiera 

nyckelmetaforer eller teman av vikt (Noblit & Hare, 1988). I den första syntesfasen, fas fyra, 

lästes resultatet med avsikten att försöka klargöra hur de inkluderade studierna var relaterade 

till varandra. Det finns tre sätt studierna kan vara relaterade till varandra på: ömsesidigt, 

motsatt och i linje med argumentet (Noblit & Hare, 1988). Resultatet lästes noggrant och det 

uppmärksammades hur författarna till studierna använde metaforer eller teman för att 

förklarade vad som skedde. Det framkom efter noggrann läsning att studierna var ömsesidigt 

relaterade och Noblit och Hare (1988) förklarar den relationen på så sätt att de utan tvekan är 

studier om liknande saker som kan adderas samman. I den nästa syntesfasen, fas fem, 

jämfördes metaforer och teman i de olika studierna och dessa skrevs ner på en lista. I fas sex 

syntetiserades studierna vilket innebär att de metaforer och temana på listan kategoriserades 

och därefter bildades nya teman. Syntetiseringen innebär enligt Noblit och Hare (1988) att det 

görs en större helhet än de individuella studierna var för sig. Syntetiseringen mynnade ut i 

fem olika teman: vikten av att vara tillfreds, vikten av relationer, vikten av aktiviteter, vikten 

av acceptans samt vikten av anpassning (Tabell 2). I det första nya temat ”vikten av att vara 

tillfreds” har flera olika centrala teman från de valda studierna slagits samman och bildat ett 

nytt temanamn dock bedöms innehållet i de olika temana likvärdigt. ”Vikten av att vara 

tillfreds” skapades endast som ett sammanfattande ord för de olika centrala temana. I 

samtliga de andra nya temana har de centrala temanas namn överensstämt med de nya 

temanamnen.
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Tabell 2 Översikt över centrala teman, nya teman samt de studier som bidrog till varje tema.  

Eget boende   

Centrala teman Nya teman Författare och årtal 

Känna sig hemma, minnen, trygghet. 
 
Ensamhet. 
 
Mening med livet, kontroll, beroende/oberoende, 
värdighet, positiv livssyn. 

Vikten av att vara tillfreds Borglin et al. 2005. 
Nilsson et al. 1998 
Smith, 2012. 
Borglin et al. 2005. 
Nilsson et al. 
Mortimer et al. 2008. 
Smith, 2012. 

Socialt liv, Positiva relationer med andra Vikten av relationer  

 

Borglin et al. 2005. 
Nilsson et al. 1998. 
Mortimer et al. 2008. 
Smith, 2012. 

Aktiviteter (läsa, TV, pussla), njuta av småsaker Vikten av aktiviteter  Smith, 2012. 

Reflektion, tro, acceptera livets slut, se döden. Vikten av acceptans Mortimer et al. 2008. 

Anpassning (undvika eller anpassa sig) Vikten av anpassning Mortimer et al. 2008. 

Särskilt boende   

Centrala teman Nya teman Författare och årtal 

Trivsel, hemtrevligt, privatliv, eget rum, säkerhet.  
 
 

Kontroll, makt över sitt liv, beroende/ oberoende. 
Stöd från personal ger ökad livskvalitet 

Vikten av att vara tillfreds Andersson et al. 2007. 
Andersson et al. 2008. 
Cahill & Diaz-Ponce, 2011. 
Hjaltadottir, Gustafsdottir, 2007. 
Andersson et al. 2007. 
Andersson et al. 2008. 
Hungwe, 2010. 
Hjaltadottir, Gustafsdottir, 2007 

Relationer, familj o vänner. Vikten av relationer Andersson et al. 2008. 
Cahill &Diaz-Ponce, 2011. 
Hjaltadottir, Gustafsdottir, 2007. 

Trevliga aktiviteter. Vara utomhus. 
Prata, lyssna på radio, se på TV, läsa, pussla. 

Vikten av aktiviteter Andersson et al. 2007. 
Andersson et al. 2008 
Cahill & Diaz-Ponce, 2011. 

Känslor - glad, ledsen, ensam. Vikten av acceptans Andersson et al. 2007. 
Andersson et al. 2008. 
Cahill & Diaz-Ponce, 2011. 

Anpassning, för att klara att bo med andra, att bli 
äldre. 

Vikten av anpassning Andersson et al. 2007. 
Andersson et al. 2008. 
Hungwe, 2010. 

 

Etiska övervägande 
En metasyntes innebär som tidigare redovisats att tidigare, redan genomförd, kvalitativ 

forskning sammanförs således behövdes inga etiska överväganden göras eftersom människan 

som individ inte är direkt involverad. Forskarna till de utvalda studierna har redovisat sin etik 

på så sätt att studierna var kodade med hänseende till deltagarnas identitet. 
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Resultat 
Tio stycken vetenskapliga studier som svarade mot denna meta-etnografins syften 

inkluderades. Resultatet kommer att presenteras i två delar där den första behandlar studierna 

och deras metodologiska kvalitet medan den andra delen kommer att behandla äldre 

personers upplevelser av livskvalitet i olika boendeformer. 

Studiernas kontext samt metodologisk kvalitet 
För att säkerställa att innehållet i studierna höll god kvalitet samt att relevanta studier har 

identifierats granskades de utvalda studierna i arbetet enligt CASP (Tabell 1). Frågorna i 

CASP kategoriserades utefter vilken fråga de svarade till och eftersom ett av syftena var att 

bedöma studiernas metodologiska kvalitet valdes att poängsätta frågorna. Vardera frågan fick 

ett poäng förutom de tre första, inklusive screeningfrågorna, som bedömdes svara mot 

designen i studien och därför var av större vikt och fick därför två poäng. På detta sätt kunde 

urvalet av studier lättare beskrivas samt risken för misstag minimerades (Polit & Beck, 2012). 

Fyra av studierna fick 13 poäng vilket var maxpoäng, fyra fick 12 poäng, en fick 11 poäng 

samt en fick 10 poäng, det vill säga poängen låg mellan 10 och maxpoängen 13. Kvaliteten 

bedömdes därför god med ett fåtal brister som inte bedöms ha påverkat studiens trovärdighet, 

överförbarhet eller styrka (Tabell 3). 

Samtliga av de inkluderade studierna hade använt semi-strukturerad intervju som metod 

vilket innebär att samma frågor ställs till informanterna och frågorna har öppna 

svarsmöjligheter (Polit & Beck, 2012). Borglin et al. (2005) hade använt fokuserande 

intervjuer som är en form av semi-semistrukturerad intervju och innebär att intervjuaren 

guidar deltagaren genom en rad frågor med hjälp av en ämnesguide (ibid.). Av de inkluderade 

studiernas data analyserades fyra med hjälp av hermeneutisk fenomenologi, tre med innehålls 

analys, två med tematisk analys samt en med fenomenologisk hermeneutik (Bilaga 2). 

Av de tio inkluderade studierna så hade fem stycken studier (Tabell 2) undersökt äldre 

personers upplevelser av livskvalitet i särskilt boende medan fem av studierna undersökte 

äldres upplevelse av livskvalitet i ordinärt boende. Alla deltagarna oavsett kön var i åldrarna 

mellan 60-100 år. De representerade ett urval av totalt 193 äldre varav 78 bodde i eget 

boende och 115 bodde i särskilt boende. I särskilt boende var 32 män och 66 var kvinnor 

samt av de ordinärt boende äldre var 55 kvinnor och 29 män. Studien av Nolan och Lundh 

(1996) ingår inte i urvalsberäkningen då kön inte angavs i deras studie. Av de fem studierna 

som undersökt äldres livskvalitet i särskilt boende var fyra ifrån den nordiska kontexten och 
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den femte var ifrån Zimbabwe i Sydafrika samt av äldre i ordinärt boende äldre var tre från 

de nordiska länderna, en från USA samt en från Australien. 

Tabell 3. Redovisning av kvalitetsgranskning 
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Andersson,I., Pettersson, E., & 
Sidenvall, B. 2007 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 

Andersson, M., Rahm-Hallberg, I., & 
Edberg, A-K. (2008) 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 

Borglin, G., Edberg, A-K., & Rahm 
Hallberg, I. (2005). 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 

Cahill, S., & Diaz- Ponce, A. (2011). 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 12 

Hjaltadottir, I., & Gustafsdottir, M. 
(2007). 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 13 

Hungwe, C. (2010). 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 12 

Lundh, U.,& Nolan, M. (1996). 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 10 

Mortimer, P., Ward, L., & Winefield, 
H. (2008). 

2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 11 

Nilsson, M., Ekman, S-L., & 
Sarvimäki, A. (1998). 

2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 12 

Smith, J. (2012). 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 12 

 

Äldre personers upplevelse av livskvalitet 
Efter syntetiseringen framkom fem teman: vikten av att vara tillfreds, vikten av relationer, 

vikten av aktiviteter, vikten av acceptans samt vikten av anpassning (Tabell 2). Varje tema är 

förtydligad med ett antal citat från de tolkade studierna. För att citaten inte ska förlora sin 

betydelse och innehåll är de inte översatta från engelska till svenska. 

 

Vikten av att vara tillfreds  
Temat ”vikten av att vara tillfreds” representerade det ordinära hemmets vikt för en positiv 

upplevelse av livskvalitet. Borglin et al. (2005) informanter uppgav att livskvaliteten 

påverkades i positiv riktning av att få vara i sitt egna ordinära hem, då det kunde innebära 

känslor av trygghet och säkerhet att omges av konkreta minnen såsom fotografier och 

prydnadsföremål. Detta beskrevs så som: ”mitt hem är min borg”.
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” When I come from L and I come in here and he’s put down my case and 

things like that and put in the things that have to go in the fridge and 

when he goes and I lock my door I say, thank goodness now I’m home too, 

life is so good here, you get looked after at every turn but it can’t be 

helped because home is home”. (Borglin, Edberg & Hallberg, 2005, s 

207). 

Temat representerades också av vikten att besitta en positiv livssyn samt att de äldre hade 

aktiva strategier för att kunna hantera de förändringar som åldrandet kunde innebära för det 

dagliga livet. Detta kunde leda till en känsla av ett gott och meningsfullt liv (Borglin, Edberg 

& Hallberg, 2005; Nilsson, Ekman & Sarvimäki, 1998). De äldre som hade en positiv livssyn 

såg också positivt på sig själva som åldrande människa (Nilsson, Ekman & Sarvimäki, 1998). 

De äldre som var nöjda med livet var harmoniska, tillfreds och hade accepterat sitt liv som 

det blivit med bibehållen självkänsla (ibid), Mortimer och Winefield (2008) menar att när 

människan mister sin personliga autonomi, det vill säga att inte själv kunna välja och 

kontrollera sitt liv, så påverkades livskvaliteten negativt och detta relaterar till 

upprätthållandet av personlig värdighet.  

”I am so tired, tired and feeble, but I am not down in the dumps and I 

don´t cry or anything… I´ve never done that… and I don´t complain to my 

sons telling them that I´m in pain, no, that doesn´t help anyone... But I am 

in pain… (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008, s 822) 

I temat framkom också vikten av att vara i kontroll och att vara oberoende, emellertid fanns 

oro och tankar om att bli sjuk och inte kunna ta hand om sig själv utan att bli beroende av 

andra hos flera av de äldre (Borglin, Edberg & Hallberg, 2005). Alla äldre i studien av 

Nilsson et al.(1998) kände sig ensamma då och då och Nilsson et al. (ibid.) menar vidare att 

ensamheten i regel inte är självvald, men att de flesta äldre ändå kunde klara av ensamheten. 

De äldre ville heller inte vara en börda för andra, och kände tacksamhet för de personer som 

stod kvar vid deras sida (Nilsson, Ekman & Sarvimäki, 1998). I takt med åldrandet kommer 

flera möjliga förluster och detta kan leda till isolering och ensamhet (Smith, 2012). 

Ensamheten förväxlas ibland med social isolering eftersom då väljs ensamheten, medan 

social isolering utan val är ensamhet. Ensamheten kunde påverka de äldres livskvalitet 

negativt, men att vårdpersonal är nyckelpersoner där kunskapen måste utökas ytterligare för 
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hur meningsfulla kontakter skapas emellan ensamma äldre för att förbättra livskvaliteten och 

minska känslorna av ensamhet (ibid.). 

För de äldre informanterna representerade temat ”vikten av att vara tillfreds” att de flesta 

äldre, oavsett kön, som flyttat till annan boendeform så som serviceboende eller vårdhem, 

trivdes bra. De äldre i Andersson, Hallberg och Edbergs (2008) studie vilka bodde i 

kommunalt boende beskrev att deras upplevelse av livskvalitet påverkades av att de 

uppskattade att vara i en välkänd miljö, med bekanta saker, ett ställe som var komfortabelt 

och välbekant. Speciellt uppskattat och viktigt för upplevelsen var också om de levde 

tillsammans med någon de kunde lita på. De äldre som själva hade fått delta i beslutet att 

flytta hade en känsla av kontroll (Andersson et al., 2007). Flera av de äldre tyckte det kändes 

tryggt och säkert att ha trevlig och kompetent personal att tillgå (Anderssons, Pettersson & 

Sidenvall, 2007; Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). 

“Of course you miss your home and all the books and the things you have 

collected all your life, but there is nothing you can do about it, this 

[moving to the nursing home] was the next best thing”. (Hjaltadottir & 

Gustafsdottir, 2007, s 51). 

För att känna sig hemma och trivas – vara tillfreds - när flyttat till annat boende krävdes i 

regel att den äldre hade ett eget rum som kunde möbleras med egna möbler och för att kunna 

ta emot besök av familj och vänner och avskildhet om det önskades (Hjaltadottir & 

Gustafsdottir, 2007; Cahill & Diaz-Ponce, 2011). För att upprätthålla personlig värdighet 

menar Andersson et al. (2008) försökte den äldre göra så mycket som möjligt själv utan att 

klaga inför barn eller barnbarn trots att symtom och olika hälsoproblem kunde påverka deras 

liv i en negativ riktning. Detta gjordes för att inte oroa de anhöriga, de äldre kämpade för att 

inte visa hur sjuka de egentligen kände sig (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008). Enligt 

Hjaltadottir och Gustafsdottir (2007) förklarade flera äldre att det kändes tryggt på 

vårdhemmet för att de hade tillgång till assistans om de skulle behöva. De äldre insåg även att 

de inte kunde få den hjälpen i sitt forna hem och hade tidigare upplevt att de känt sig 

hjälplösa, därför sågs flytten som oundviklig (Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). 

 
Vikten av relationer 
I temat ”vikten av relationer” framkom att flera äldre i ordinärt boende saknade att dela sina 

tankar och bekymmer med någon samt att prata om intressen med en vän eller livskamrat 
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(Smith, 2012). Även Borglin et al (2005) betonar vikten av kontakt med anhöriga och vänner 

för de äldres upplevelse av livskvalitet. 

“I met my husband when we went to school….Since then we’ve stuck 

together the whole time, in fact, and been married for55 years, he’s a 

wonderful man… he’s been in and out of hospital but somehow you get 

closer to each other and, like, you’re considerate to each other when one 

of you has been sick” (Borglin, Edberg & Hallberg, 2005, s 206). 

Möjligheten att få vara tillsammans kunde betyda kärlek och solidaritet samt att dela ett 

förflutet med goda och dåliga tider. Detta kunde ge styrka att fortsätta i den nuvarande 

vardagen och innebar positiva känslor (Borglin, Edberg & Hallberg, 2005; Nilsson, Ekman & 

Sarvimäki, 1998). De äldre personerna i Borglin et al. (2005) studie upplevde att samhörighet 

med barn, barnbarn och vänner ingav en känsla att livet fortfarande var givande och gav den 

styrka som behövdes för att hålla ut trots ohälsa. Även ett kort besök eller ett telefonsamtal 

från anhöriga eller vänner kunde ge stor glädje (ibid.) vilket kunde innebära en positiv 

upplevelse av livskvalitet. 

För de äldre i särskilt boende i temat ”vikten av relationer” kunde telefonkontakt med jämna 

mellanrum vara viktigt för att hålla kontakten med familj och vänner och på så sätt veta om 

sin familjs kärlek och tillgivenhet vilket kunde ge styrka i vardagen (Cahill & Diaz-Ponce, 

2011; Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). 

“It’s a big consolation of course that the family wants to have something 

to do with me, I think so…It’s of some value of course that they don’t 

forget all about you”. (Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007, s 52). 

Familjemedlemmar och nära vänner var viktiga för känslan att vara del av kontexten 

(Andersson, Hallberg & Edberg, 2008). För flera äldre i särskilt boende hade det sociala 

nätverket minskat på grund av att vänner och nära anhöriga hade blivit sjuka och eller dött 

och att detta kunde ha en negativ inverkan på deras upplevelse av livskvalitet (ibid.). Ett fåtal 

äldre skaffade nya vänner på vårdhemmet och andra iklädde sig en surrogat roll som vårdare 

till de äldre som hade sämre rörlighet men även personalen hade stor betydelse och bedömdes 

viktiga (Cahill & Diaz-Ponce, 2011). I särskilt boende var det även viktigt för de äldre att 

personalen såg personen som en egen individ och inte en i mängden samt att personalen hade 
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kännedom om de äldres förflutna och genom denna vetskap kunde finna någon aktivitet som 

kändes meningsfull (Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). 

 

Vikten av aktiviteter 
I temat ”vikten av aktiviteter” framkom att dagliga aktiviteter spelade roll för de äldres 

upplevelse av livskvalitet när de bodde i ordinärt boende. Ett aktivt dagligt liv kunde innebära 

en känsla av att vara i harmoni med tiden och det gav en känsla av frihet att endast engagera 

sig i de aktiviteter som gav nöje (Borglin, Edberg & Hallberg, 2005). Ett liv med regelbundna 

aktiviteter som den äldre själva valde att engagera sig i kunde resultera i en känsla av att vara 

oberoende och en känsla av ett meningsfullt liv (ibid.). 

“I play canasta, things like that are good because you activate your 

brain, you have to think a bit and that does no harm, that’s what I think, 

just as long as you have some goal for the week so that you know you’ll 

be doing something”. (Borglin, Edberg & Hallberg, 2005, s 206). 

Äldre får med åldern ofta sviktande hälsa med nedsatt rörlighet som följd och på grund av 

oförmågan att inte kunna delta i aktiviteter de tidigare uppskattat kunde det ge en känsla av 

ensamhet för flera äldre vilket kunde innebära en negativ upplevelse av livskvalitet (Smith, 

2012).  

För de äldre i särskilt boende i temat vikten av aktiviteter visade studien av Andersson et al. 

(2007) från ett boende i en stad i centrala Sverige att där gjordes inga gemensamma 

aktiviteter inte heller hälsade de äldre på hos varandra. Det var flera äldre som önskade någon 

att prata med, men få önskade någon aktivitet. Andersson et al. (2007) menade vidare att när 

de äldre får välja, inklusive välja aktiviteter känner de styrka och kontroll vilket är viktigt för 

livskvaliteten. Resultatet från Andersson et al. (2008) studie indikerade att det ofta var lugna, 

mer stillsamma aktiviteter som att prata, läsa, se på TV, lyssna på radio och pussla som kunde 

innebära en positiv upplevelse av livskvalitet för de äldre. Något som de allra flesta äldre 

värderade högt var att komma utomhus, ut till naturen, att få andas frisk luft (ibid.). 

Det sågs av de äldre enligt Hjaltadottir & Gustafsdottir (2007) som viktigt att göra en 

aktivitet som var värdefull exempelvis ville några berätta minnen från förr medan det för 

andra var för smärtsamt. Det uppskattades mycket av de äldre att få var ute i friska luften 

eftersom de äldre spenderade den mesta tiden inomhus så av den orsaken togs varje tillfälle 
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väl tillvara (Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). Majoriteten av de äldre i studien av Cahill 

och Diaz-Ponce (2011) ansåg att Bingo var den roligaste aktiviteten på vårdhemmet men att 

motionera gjordes endast för de positiva hälsoeffekterna, inte för att det var särskilt roligt. De 

äldre blev ofta tillfredsställda av enkelheter som exempelvis en god kopp te, en solig dag, att 

få en glass vilket kunde höjda upplevelsen av livskvalitet (ibid.). För de äldre med sviktande 

hälsa och nedsatt rörlighet betyder det också ett beroende av andra för att utföra dagliga 

aktiviteter vilket var olika svårt att leva med (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008). 

 

Vikten av acceptans 
I temat ”vikten av acceptans” visades att leva i slutet på livet betydde insikt och medvetenhet 

om begränsningarna i livet framkom bland Borglin et al. (2005) informanter men också 

vikten av att ha tilltro till Gud, meningen med livet eller ett högre väsen.  

“I have an anchorage in my Christian faith that one have something to 

look forward to. I am not afraid of dying, one knows that death will arrive 

and then it is important to live so to be prepared for it. Luckily enough we 

do not know when it [death] arrives. But I have had a good life and I look 

confidently forward to an even better after life”. (Borglin, Edberg & 

Hallberg, 2005, s 205). 

Däremot att inte acceptera sin ålder och åldrandet påvisade Lundh och Nolan (1996) när de 

beskrev en situation när de observerat en äldre dam på ett dagcenter. Hon var extremt aktiv 

med att göra mattor. Kvinnan hade haft ett eget företag men tvingades pensionera sig på 

grund av hälsan. Forskaren kontaktade kvinnan och det framkom att kvinnan hade 

”beställningar” på mattor för ungefär 18 månader framöver. Hon viskade till forskaren; 

”I´m not bloody dying until I finish them” (Lund & Nolan, 1996, s 1293). 

Detta tyder på att kvinnan inte accepterat att hon blivit äldre och gick mot slutet av sitt liv 

vilket kunde ha en negativ inverkan på livskvaliteten. Det var djupt rotat i det symboliska 

värdet som förknippades med ”beställningarna” och även till vilka mattorna gjordes. Hon 

försökte lura livet och döden genom att vara fullt upptagen att göra mattor (Lundh & Nolan, 

1996).  
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Temat ”vikten av acceptans” kunde bland de äldre som bodde i särskilt boende ta sig ett 

annorlunda uttryck jämfört med de äldre i ordinärt boende. Detta var bland annat tydligt i 

studien av Cahill och Diaz-Ponce (2011) där de flesta äldre kände sig glada och de talade ofta 

om att de hade det trivsamt på vårdhemmet samt att de äldre som kände sig ledsna ofta var 

det i samband med någon form av förlust exempelvis över att ha förlorat sitt hem och kände 

saknad över det eller att någon nära anhörig hade dött. De äldre tog ofta tröst av minnen från 

forna dagar för att acceptera att livet börjar gå mot sitt slut och det kunde ge en känsla av frid 

och livet kunde därför accepteras som det blivit (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008). 

Uttryck som ”livet är över” och ”vara klar med livet” var vanliga och betydde att de äldre 

hade levt sitt liv och gjort sin del (ibid). Det var inte endast hemmet som de äldre saknade 

utan även omgivningen med grannar, vänner och den lokala affären etc. (Cahill & Diaz-

Ponce, 2011). De äldre som ofta kände sig ensamma var de äldre som var sjuka och inte 

kunde komma ut från rummet (ibid.). Åtskilliga av de äldre berättade att de efter inflyttningen 

till det nya boendet uppmärksammat att flera av de andra äldre var dementa (Andersson, 

Pettersson & Sidenvall, 2007). Några av de andra äldre uppvisade störande beteende vilket 

skapade rädsla och oro hos flera nyinflyttade och några valde då att stanna på sitt rum vilket 

på sikt kan skapa ensamhet (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2007; Hjaltadottir & 

Gustafsdottir, 2007). 

“This man is what makes me feel the worst. It’s so unfair that he is 

shouting at people and calls the women, I just don’t know what [names]. 

It’s quite unbearable”. (Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007, s 51). 

 

Vikten av anpassning 
I temat ´vikten av anpassning´ framkom att för de äldre som levde i ordinärt boende och som 

kunde acceptera och anpassa sig till livet på ålderns höst upplevde det lättare att hantera sitt 

dagliga liv trots förändringar (Borglin et al., 2005). De äldre som var medvetna om sina 

begränsningar och aktivt anpassade sig till sina kroppsliga förändringar hade en bibehållen 

positiv attityd som kunde inbära livskvalitet ålderdomen till trots. 

I studien av Mortimer och Winefield (2008) som belyser äldre troende kvinnors syn på livet 

och döendet framkom att de värderade sin självständighet högt. Flera av de äldre i studien 

hoppades de skulle förbli vid god hälsa och dö av naturliga orsaker utan att någonsin behöva 
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flytta till någon institution och en del talade till och med om att när det blev så dags skulle de 

sluta äta, och andra talade om dödshjälp. 

“‘Having the choice to die with dignity would be wonderful’. ‘I believe in 

euthanasia, someone should have the right to choose when it is time for 

them to die and to do so in a loving and humanitarian way”. (Mortimer & 

Winefield, 2008, s 203). 

I studien av Lundh och Nolan (1996) framkom att istället för att anpassa sig till hur livet är nu 

berättade exempelvis gärna den äldre om hur duktiga barnbarnen var och hur bra de lyckats 

medan andra, särskilt män, oftare talar om idrottsprestationer de gjort i unga dagar eller om 

sin tidigare karriär.  

Det som oroat ett flertal äldre innan flytten till särskilt boende var att behöva dela rum med 

en okänd person och därmed få begränsat privatliv och att inte ha möjlighet att ta emot gäster 

(Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). Enligt Andersson et al. (2007) hade flera av de äldre 

svårt att anpassa sig till livet i särskilt boende och dessa äldre hade inte själva varit med och 

bestämt om flytten de hade således ingen kontroll över situationen vilket kunde ha en negativ 

inverkan på livskvaliteten. Den största anledningen till att den äldre inte kunde anpassa sig 

var dock att de hade förväntat sig att de andra äldre skulle vara friskare, emellertid upplevde 

de äldre att det blev bättre efter hand. Genom omvärdera situationen och istället få en positiv 

upplevelse av livskvaliteten kunde de äldre efter hand ha hittat fördelar med att bo på 

vårdhem, exempelvis en duktig och kompetent personal dygnet runt som kunde göra att de 

kände sig trygga och säkra (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2007). Den äldres 

uppfattning av sitt tidigare liv och förmåga eller oförmåga att anpassa och hantera 

institutionaliseringen kunde påverka självbilden och, följaktligen hans eller hennes 

upplevelse av livskvalitet (Hungwe, 2010). Om en individ hade en positiv självbild var det 

mest sannolikt att ha en positiv syn av livskvalitet i särskilt boende (ibid).  
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Diskussion 
Till en början kommer de olika momenten i metoden att diskuteras bland annat val av metod, 

sökmetod samt bedömningen och kvalitetsgranskningen av de inkluderade studierna. Därefter 

kommer resultatet av äldres (60+) upplevelser av livskvalitet i olika boendeformer diskuteras.  

Metoddiskussion 
Meta-etnografi valdes som metod för att leda fram till nya insikter och tolkning av resultaten. 

Kvalitativ meta-etnografi är ett sätt att sammanställa kvalitativa forskningsresultat från olika 

studier för att de på detta sätt lättare ska kunna användas i klinisk praktik och utforma 

tillvägagångssätt bland annat inom vård och omsorg (Finfgeld-Connett, 2010). Enligt Zimmer 

(2006) är meta-etnografi en nykomling i den breda domänen av kvalitativ forskning och först 

på senare år har metoden blivit populär inom omvårdnadsforskning. Vid databassökningarna 

hittades endast en tidigare gjord meta-etnografi i ämnet om äldres upplevelse av livskvalitet 

vilket kan tyda på att Zimmers (2006) slutsats stämmer. 

Vid artikelsökningen användes databaserna Academic Search Elite, CINAHL och MEDLINE 

(Aveyard, 2010). Academic Search Elite är en fulltextdatabas som dagligen uppdateras. Här 

finns bland annat artiklar från olika medicinska vetenskaper. Artiklar i ämnet omvårdnad 

tillhandahar CINAHL som är en referensdatabas med uppdatering varje månad. MEDLINE är 

en medicinsk referensdatabas som även innehåller omvårdnadsartiklar som uppdateras 

dagligen. Användandet av dessa databaser kändes relevant med avseende på deras bredd och 

inriktning på publikationer inom omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). För att 

inte missa någon relevant artikel valdes att ha åldersspannet brett. Vetenskapliga artiklar 

söktes från 1992-2012 för att få ett så lämpligt material som möjligt. Då de valda artiklarna 

kunde återfinnas i mer än en databas kan detta indikera på att databaserna delvis har samma 

innehåll (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Användandet av fler databaser skulle 

möjligen kunnat tillföra ytterligare intressanta artiklar i ämnet. Flera av sökningarna gav 

träffar som beskrev hälsoinriktad livskvalitet, eller var kvantitativa studier som redovisades 

med statistik och därför exkluderades de artiklarna. En av inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska vilket kan ha uteslutit relevant litteratur samt att grå 

litteratur inte eftersöktes på grund av begränsad tid för genomförande av arbetet. Till en 

början valdes att söka efter studier som undersökte äldres (65+) upplevelse av livskvalitet 

emellertid ändrades åldern till (60+) eftersom de identifierade studierna hade undersökt äldres 

livskvalitet från 60 år. De övriga inklusionskriterierna fungerade väl till syftena och sökorden 

fick justeras något i de olika databaserna på grund av att de indexerats olika i databaserna 
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(Bilaga 1). Av de inkluderade studierna var sju från de nordiska länderna, en ifrån USA, en 

från Australien samt en från Sydafrika. Studien av Hungwe (2010) från Zimbabwe i 

Sydafrika där de äldre var fattiga och knappt inte hade mat för dagen på grund av arbetslöshet 

och därför inte heller någon ålderspension, där relaterade de äldre upplevelserna av 

livskvalitet till behoven av mat och förnödenheter som det allra viktigaste (Hungwe, 2010). 

Denna studie inkluderades trots den mycket annorlunda kontexten så tolkades temana 

fortfarande att vara jämbördiga samt eftersom Noblit och Hare (1988) menar att alla relevanta 

studier bör inkluderas i en meta-etnografi (Bilaga 2). De (ibid) anser dock att i tolkningsfasen 

skall större vikt läggas vid de vetenskapliga studierna av hög kvalitet. 

Innan data analyserades extraherades delar av primärkällans resultat som kunde svara på 

arbetets syften. Även metod och urval i de valda studierna extraherades. Ett standardiserat 

extraktionsprotokoll, för att minimera risken för misstag samt för att underlätta 

datasammanställningen har använts och ansågs vara till god hjälp vid datasammanställningen 

(Bilaga 4) (Polit & Beck, 2012). 

För att säkerställa att innehållet i artiklarna höll god kvalitet samt att relevanta studier 

identifierats har de utvalda artiklarna i detta arbete granskats enligt 

kvalitetsgranskningsinstrumentet CASP (Tabell 1). CASP valdes eftersom Polit och Beck 

(2012) menar att det är bra att på något sätt kvalitetsbedöma de primära studierna och CASP 

används av många omvårdnadsforskare och därför kändes den relevant att använda. Däremot 

hur mätningen av kvalitetsgranskningen skulle ske fanns inget entydigt svar på. Frågorna 

kategoriserades utefter vilken fråga de svarade till och eftersom ett av arbetets syften var att 

bedöma studiernas metodologiska kvalitet valdes därefter att poängsätta frågorna (Tabell 1). 

Vardera frågan fick ett poäng förutom de tre första, inklusive screeningfrågorna, som 

bedömdes svara mot designen i studien och därför var av större vikt och fick därför två 

poäng. På detta sätt kunde urvalet av studier lättare beskrivas samt risken för misstag 

minimerades (Polit & Beck, 2012).  

I fas fyra, den första syntesfasen lästes studiernas resultatdel ett flertal gånger för att kunna 

identifiera metaforer, teman eller begrepp av vikt. Efter noggrann läsning när metaforer, 

teman eller begreppen jämfördes insågs att artiklarna var ömsesidigt relaterade vilket innebar 

att de utan tvekan var studier om liknande saker som kunde adderas samman (Noblit & Hare, 

1988). Extraktionsprotokollen som innehöll delar av artiklarnas data samt resultat lästes 

därefter ett flertal gånger för att kunna identifiera nyckelmetaforer, teman eller begrepp av 
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vikt. I den nästa syntesfasen, fas fem, jämfördes metaforer och teman i de olika studierna och 

dessa skrevs ner på en lista. I fas sex syntetiserades studierna vilket innebär att de metaforer 

och temana på listan kategoriserdes och därefter bildades nya teman (Tabell 3). Detta innebär 

att studierna gjordes till en större helhet än de individuella studierna var för sig framkom det 

fem teman som svarade på arbetets syften; ”vikten av att vara tillfreds”, ”vikten av 

relationer”, ”vikten av aktiviteter”, ”vikten av acceptans” samt ”vikten av anpassning”.  

Meta-etnografin är komplett enligt Noblit och Hare (1988) när forskaren förstår betydelsen av 

syntesen. Innebörden av syntesen blir uppenbar tämligen sent i processen (ibid). Det kräver 

ett tolkande förhållningssätt att syntetisera kvalitativ forskning och att läsa studierna. Det är 

en början till ett pussel av relationer att identifiera metaforer, teman eller begrepp mellan de 

utvalda studierna. Eftersom det inte finns några fasta regler om hur en meta-etnografi ska 

utföras eller hur tolkning av metaforer, teman eller begrepp ska tydas har det varit en 

utmaning för en novis.  

Resultatdiskussion 
De faktorer som visade sig påverka den äldres upplevelse av livskvalitet mynnade ut i fem 

teman; ”vikten av att vara tillfreds”, ”vikten av relationer”, ”vikten av aktiviteter”, ”vikten av 

acceptans” samt ”vikten av anpassning”. I de flesta av temana var det ingen skillnad mellan 

boendeformerna i upplevelserna av livskvalitet emellertid sågs en skillnad mellan 

boendeformerna i temat ”vikten av acceptans” då flera av de äldre i särskilt boende kunde 

uppleva sin livskvalitet negativt. En anledning kan vara orsaken till att de bodde i särskilt 

boende som exempelvis kunde vara att de inte längre var friska nog att klara sig själva. De 

äldre som inte kunde acceptera sina svagheter i samband med åldrandet gav en negativ 

upplevelse av livskvalitet emellertid beror det troligen inte på boendeformen som sådan. Det 

har påvisats även tidigare bland annat i Butler och Ciarrochi´s (2007) studie att det sker 

många förändringar i samband med åldrandet vilka kan ha en negativ inverkan på 

livskvaliteten.  

Även i temat ”vikten av anpassning” tolkades att föreligga en skillnad mellan 

boendeformerna i informanternas upplevelse av sin livskvalitet. Hungwe (2010) klargör i sin 

studie att den äldres uppfattning av sitt tidigare liv och förmåga eller oförmåga att anpassa 

och hantera institutionaliseringen kunde påverka självbilden och, följaktligen hans eller 

hennes upplevelse av livskvalitet. Denna aspekt av att anpassa sig återfanns inte i det andra 



27 
 

materialet och en rimlig slutsats är att detta kan vara kontext bundet – dvs. representativt för 

studiens ursprung.  

Granskning och bedömning av studiernas metodologiska kvalitet  

Ett av syftena i denna meta-etnografi var att granska och bedöma de inkluderade studiernas 

metodologiska kvalitet. Det valdes att kvalitetsbedöma de inkluderade studierna enligt CASP 

som visade att fyra av studierna fick 13 poäng vilket var maxpoäng, fyra fick 12 poäng, en 

fick 11 poäng samt en fick 10 poäng, det vill säga poängen låg emellan 10 och maxpoängen 

13. Således bedömdes kvaliteten som god med ett fåtal brister som inte bedöms ha påverkat 

studiens trovärdighet, överförbarhet eller styrka. (Tabell 3). En annan poängsättning av 

CASP-frågorna kunde ha påverkat arbetets resultat och gjort att större skillnader setts mellan 

studierna. 

Äldres upplevelse av livskvalitet  
Denna meta-etnografi syftade till att sammanställa kunskap om hur äldre personer (60+) 

kunde uppleva sin livskvalitet och om upplevelsen av livskvalitet kunde skilja sig åt mellan 

de äldre personer som levde i eget hem och de som levde i särskilt boende. Tolkningen som 

baseras på en syntes av 10 inkluderade studier med det sammantagna urvalet av 193 

informanter (78 i ordinärt boende samt 115 i särskilt boende) visade att temana gick att 

återfinna oavsett boendeform men att temana kunde ta sig något olika uttryck.  

Detta blev särskilt tydligt i temat ”vikten av acceptans” för äldre i ordinärt boende som levde 

i slutet av livet vilket betydde att de hade fått insikt och blivit medvetna om begränsningarna i 

livet men också vikten av att ha tilltro till Gud, meningen med livet eller ett högre väsen 

(Borglin et al., 2005). Däremot för de äldre som bodde i särskilt boende tog accepterandet sig 

ett annorlunda uttryck. Detta var bland annat tydligt i studien av Cahill och Diaz-Ponce 

(2011) där de flesta äldre kände sig glada och de talade ofta om att de hade det trivsamt på 

vårdhemmet. Förlust av något slag exempelvis att någon nära anhörig hade dött eller förlust 

av sitt hem och känna saknad över det var oftast anledningarna till varför de äldre kände sig 

ledsna. Det äldre saknade även omgivningen kring sitt forna hem med grannar, vänner och 

den lokala affären etc. (Cahill & Diaz-Ponce, 2011). De äldre som ofta kände sig ensamma 

menar Cahill och Diaz-Ponce (2011) de var de äldre som var sjuka och inte kunde komma ut 

från rummet vilket även framkom i studien av Edwards (2003) som undersökte äldre i särskilt 

boendes åsikter på vad som bidrog till deras positiva upplevelse av livskvalitet. Detta betyder 

att hälso- och sjuvårdspersonal samt anhöriga bör se till att de äldre och sjuka som inte 
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kommer utanför sitt rum inte är ensamma så långa stunder utan att någon kommer med jämna 

mellanrum för tillsyn eftersom ensamhet enligt Smith (2012) är en känd indikator med 

negativ inverkan på livskvaliteten. 

Oavsett boendeform så framkom det i syntesen och särskilt i temat ”vikten av att vara 

tillfreds” att befinna sig i en hemmastadd miljö var en viktig faktor för de äldres upplevelse 

av livskvalitet. Detta kunde representeras av att ha sitt eget rum med egna möbler och 

prydnadsföremål runt sig (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008; Borglin, Edberg & Hallberg, 

2005; Cahill & Diaz-Ponce, 2011). Vikten av detta har visat sig i tidigare studier (Edwards, 

2003) där bland annat de äldre som hade eget rum beskrev det som avgörande för flytten till 

särskilt boende. Således ter det sig viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen är medveten om 

detta och uppmuntrar anhöriga vid flytt till särskilt boende att välja möbler och ting som har 

stor betydelse för den äldre personen.  

För de äldre i särskilt boende däremot visade det sig att det var delaktigheten i beslutet att 

flytta som utgjorde den avgörande faktorn för både trivseln och anpassningen till att bli äldre 

samt anpassning för att klara bo med andra äldre. Det påvisades också att den äldres 

deltagande kunde ge en känsla av kontroll över situationen. När den äldre kände kontroll kan 

det enligt en tidigare studie av Smith (2012) även ses som ett oberoende som kunde ha 

betydelse för positiv upplevelse av livskvalitet. Andra tidigare studier påvisar även de vikten 

av kontroll och oberoende exempelvis Hall et al. (2011) som syftar till att beskriva 

livskvalitet för äldre i särskilt boende, visar i sin studie att en känsla av oberoende var en 

viktig del i upplevelsen av positiv livskvalitet. Även negativa upplevelser av livskvalitet 

förekom bland de äldre i särskilt boende bland annat Tester et al. (2004) som i sin studie 

syftar till att förstå vad livskvalitet innebär för sköra äldre i särskilt boende, beskriver hur 

flera äldre kände sig beroende av personalen då de inte kunde klara dagliga aktiviteter utan 

hjälp och detta skapade känslor av ilska och sorg vilket påverkade upplevelsen av 

livskvaliteten negativt (Tester et al., 2004).  

Det betyder att det är av vikt för äldres anhöriga samt hälso- och sjukvårdspersonal med 

kunskap om att de äldre själva bör vara delaktiga i beslut. Detta för att skapa en känsla av 

oberoende och kontroll såsom att delta i beslut om eventuell flytt, även i mindre beslut såsom 

att själva bestämma när de ska äta frukost eller när de ska lägga sig om kvällen. Sannolikt 

hade endast ett fåtal skattat sin livskvalitet lågt om de äldre fått delta i beslut och på det viset 

känt oberoende samt kontroll över sin situation. 
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Oavsett boendeform framkom i temat ”vikten av relationer” att de äldre ansåg att relationen 

med familj och vänner var mycket viktigt och kontakt med jämna mellanrum ingav en känsla 

av att livet var meningsfullt (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008). Ett telefonsamtal eller ett 

kort besök var av stort värde kunde inverka positivt på upplevelsen av livskvalitet (Borglin, 

Edberg & Hallberg, 2005, Cahill & Diaz-Ponce, 2011). Det framkom även i flera av studierna 

i detta arbete att det gav styrka i vardagen trots eventuell ohälsa, att veta om sin familjs kärlek 

och tillgivenhet genom regelbunden kontakten med familj och vänner (Borglin et al., 2005; 

Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007; Nilsson et al., 1998). Således betyder detta att de 

ensamma äldre utan familj samt litet eller inget socialt nätverk hade negativ inverkan på 

upplevelsen av livskvalitet (Ekvall, Sivberg & Hallberg, 2005; Hendry & McVittie, 2004). 

Denna negativa upplevelse av livskvalitet bör kunna ändras av ett telefonsamtal av anhöriga 

eller ett kort besök vilket hälso- och sjukvårdspersonalen bör få kunskap om för att kunna 

informera till anhöriga och vänner för att de äldre ska få positiv upplevelse av livskvalitet.   

Det framkom i temat ”vikten av aktiviteter” att oavsett boendeform var det att komma 

utomhus, ut till naturen, att få andas frisk luft som värderades allra högst av aktiviteterna 

(Andersson, Hallberg & Edberg, 2008; Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007) vilket även har 

visats tidigare i studien av Hall et al. (2011). Aktiviteterna som uppskattades är ofta lugna, 

mer stillsamma såsom att prata, lyssna på radio, dricka en god kopp te, småsaker i vardagen 

som kunde ge god livskvalitet (Andersson, Hallberg & Edberg, 2008). Ett liv med 

regelbundna aktiviteter som den äldre själv väljer att göra påvisades i studien av Borglin et al. 

(2005) kunde ge en känsla av oberoende och ett meningsfullt liv. Det har även visats i flera 

tidigare studier att aktiviteterna måste känna meningsfulla för den äldre för att positiv 

livskvalitet ska upplevas (Edwards et al., 2003; Cooney et al., 2009; Tester et al., 2004 ). 

Således är det av betydelse för både anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal att få vetskap 

om vilka aktiviteter som värdesätts och känns meningsfulla för de äldre för att aktiviteterna 

ska kunna stödja eller leda till en positiv upplevelse av livskvalitet. 

Det framkom även att på flera särskilda boenden gjordes inga aktiviteter alls för de äldre 

(Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2007). En orsak till att inga aktiviteter gjordes i särskilt 

boende enligt Andersson et al. (2007) var att flera äldre hörde dåligt, såg illa eller hade svårt 

att kommunicera vilket gjorde möjligheterna att kunna delta i aktiviteter minskade. En annan 

möjlig anledning kan vara att tiden inte räcker till för varken personal eller anhöriga i dagens 

stressiga samhälle och en ytterligare anledning kan vara att personalen i särskilt boende har 
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en arbetsbelastning som är alldeles för tung och hög att varken tid eller ork finns att 

tillgodose vikten av aktiviteter för de äldre.  

Det framkom att flera av de äldre som flyttat till särskilt boende i temat ”vikten av acceptans” 

först efter inflyttningen märkt att flera av de andra boende var dementa och följaktligen inte 

kunde prata eller umgås vilket var en besvikelse för flera nyinflyttade äldre önskat just detta 

(Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2007). Några av de äldre dementa uppvisade störande 

beteende vilket var skrämmande för flera nyinflyttade. Några äldre valde därför att bli kvar 

på sina rum och detta kan skapa ensamhet och isolering på sikt vilket framgår av tidigare 

forskning av bland annat Smith (2012) att ensamhet är en känd indikator för negativ inverkan 

av upplevelsen av livskvalitet. 

Såldes behövs det någon form av plats exempelvis på ett dagcenter där de äldre klarsynta kan 

träffas och utbyta nyheter samt prata om minnen från förr. För de äldre med olika grad av 

demens som har svårt att kommunicera bör det möjligen istället satsas på meningsfulla 

aktiviteter som kan leda till positiv upplevelse av livskvalitet. Trots detta finns idag färre 

dagcenter än tidigare och med anledning av ovanstående resultat är detta något som 

kommunerna bör se över för att öka livskvaliteten hos våra äldre. 

Det framkom i temat ”vikten av anpassning” för hemma boende äldre att de som kunde 

acceptera och anpassa sig till livet på ålderns höst kunde lättare hantera det dagliga livet på 

ett nytt sätt (Borglin, Edberg & Hallberg, 2005). De äldre hade då ett bibehållet positiv 

synsätt vilket kan inverka positivt på upplevelsen av livskvalitet. Däremot de äldre i eget 

boende som inte anpassat sig till livet som äldre visades i studien av Lundh och Nolan (1996) 

de använde så kallade immuniserande strategier det vill säga de berättade inte om sin egen 

person utan istället hur duktiga barn och barnbarn de hade. De äldre berättade hur bra barn 

eller barnbarn lyckats i skolan eller universitet medan andra, speciellt män, berättade gärna 

om sina idrottsprestationer de gjort i unga dagar.  

För de äldre i särskilt boende som hade svårt att anpassa sig till det nya livet var orsaken i ett 

flertal fall att de inte fått delta i beslutet av flytten såldes hade dessa äldre ingen kontroll över 

sin situation och därför svårighet och ibland även motsträvighet till att anpassa sig. En annan 

orsak till svårigheterna att anpassa sig till livet i särskilt boende visades sig vara att de äldre 

förväntat sig att de andra på boendet skulle varit friskare. Det positiva med inflyttningen var 

ofta att de äldre kände trygghet och säkerhet med tillgång till personal dygnet runt som de 

kunde få hjälp av om det skulle behövas. Denna positiva känsla samt att lättare kunna 
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acceptera och anpassa sig till livet i särskilt boende kan bero på att flera av de äldre innan 

flytten ett flertal gånger känt att de inte klarar sig själva utan insåg de behöver hjälp 

(Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). Således har många av de äldre flyttat till särskilt boende 

på grund av att de är sköra och ofta med sviktande hälsa så med en växande andel äldre är det 

av vikt för hälso-och sjukvårdpersonal att få kännedom om vilka faktorer som gör 

anpassningen smidigare och inverkar positivt på äldres upplevelser av livskvalitet. 

Slutsats 
De faktorer som visade sig påverka den äldres upplevelse av livskvalitet mynnade ut i fem 

teman; ”vikten av att vara tillfreds”, ” vikten av relationer”, ”vikten av aktiviteter”, ”vikten av 

acceptans” samt ”vikten av anpassning”. I de flesta av temana var det ingen skillnad mellan 

boendeformerna i upplevelserna av livskvalitet emellertid sågs en skillnad mellan 

boendeformerna i temat ”vikten av acceptans” då flera av de äldre i särskilt boende kunde 

uppleva sin livskvalitet negativt. En anledning kan vara orsaken till att de bodde i särskilt 

boende som exempelvis kunde vara att de inte längre var friska nog att klara sig själva. De 

äldre som inte kunde acceptera sina svagheter i samband med åldrandet gav en negativ 

upplevelse av livskvalitet emellertid beror det troligen inte på boendeformen som sådan. Det 

har påvisats även tidigare bland annat i Butler och Ciarrochi´s (2007) studie att det sker 

många förändringar i samband med åldrandet vilka kan ha en negativ inverkan på 

livskvaliteten.  

Även i temat ”vikten av anpassning” tolkades att föreligga en skillnad mellan 

boendeformerna i informanternas upplevelse av sin livskvalitet. Hungwe (2010) klargör i sin 

studie från Sydafrika att den äldres uppfattning av sitt tidigare liv och förmåga eller oförmåga 

att anpassa och hantera institutionaliseringen kunde påverka självbilden och, följaktligen hans 

eller hennes upplevelse av livskvalitet. Denna aspekt av att anpassa sig återfanns inte i det 

andra materialet och en rimlig slutsats är att detta kan vara kontext bundet – dvs. 

representativt för studiens ursprung.  

Tänk, när vi som läst detta arbete och därmed fått denna fördjupade kunskap med så små 

medel vi kan förbättra livskvaliteten för äldre. Om vi alla kunde stressa något mindre, stanna 

upp och se varandra och ta vara på nuet. Det tar så liten stund att prata några ord eller dricka 

en kopp te tillsammans, gammal som ung. Med endast små insatser som kostar en stund av 

vår tid som av allt att döma kan ge en positiv upplevelse av livskvalitet för äldre.  
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Bilaga 1 Databassökning  

Databaser Inklusions 
kriterier 

Sökord Träffar Inkluderade 

Academic Search Elite  
Ämnesord: 
Subject Terms = DE 

1992-2012 
English 
Scholary 
review 
 

DE ”QUALITY of life”  13265  

 -”- DE ”OLDER people” OR DE 
”OLDER people-care” 

13310  

 -”- DE “PHENOMENOLOGY” OR 
DE “HERMENEUTICS” OR DE 
“QUALITATIVE research” 

12022  

 -”- DE ”QUALITY of life” AND  
DE ”OLDER people” AND 
(DE “PHENOMENALISM” OR 
DE “HERMENEUTICS” OR DE 
“QUALITATIVE research”) 

18 4 

     
CINAHL 
Ämnesord: 
CINAHL Headings = MH 

1992-2012 
English 
Research 
article 
Aged: 65+ 

MH ”QUALITY of life ” 10721  

 -”- MH “AGED”   
 -”- (MH “AGING”) OR (MH 

“ATTITUDE to aging”) 
  

 -”- MH ”QUALITAITIVE 
STUDIES”) OR  
MH “INTERVIEWS” 

21873  

 -”- (MH ”QUALITY of Life”) AND  
(MH “AGED”) AND 
(MH “AGING” OR  
MH “ATTITUDE to aging) AND 
(MH “QUALITATIVE 
STUDIES” OR  
MH “INTERVIEWS”)  
NOT Neoplasm 
 NOT Cancer 
 

68 11 

     
MEDLINE 
Ämnesord: 
MeSH = MH 
Fritext = keyword 

1992-2012 
English 
Review 
article 
Aged: 65+ 

MH ”QUALITY of life” 10721  

 -”- MH “AGED” OR MH “Aging” 
OR ”older people”(keyword) 

59811  

 -”- MH ”QUALITATIVE 
RESEARCH” 

2959  

 -”- MH ”QUALITY of life” AND 
 (MH “AGED” OR  
MH “AGING” OR ”older 
people”) AND 
MH ”QUALITATIVE 
RESEARCH” 

36 5 
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Bilaga 2 Beskrivning av valda artiklar 1(2) 

Författare, år, land 
 

Syfte Urval, kön, ålder 
 

Datainsamlingsmetod Dataanalys Kvalitetsbedömning 

Andersson et al., 2008. 
Sverige 
 

Undersöka vad som 
kunde leda till ett gott 
liv i livets slut 

N=17 
♀10 
♂7 
78 – 100  

Semi-strukturerade intervjuer Innehålls analys 
(Polit & Hungler, 1999) 

13 

Borglin, et al., 2005 
Sverige 

Belysa upplevelsen av 
livskvalitet  

N=11 
♀6 
♂5 
80-85  

Semi-strukturerade intervjuer 
Fokuserade intervjuer  

Hermeneutisk fenomenologi  
(Van Manen, 1997) 

13 

Lundh, & Nolan. 1996 
Sverige/Wales 

Om lämpligt stöd kunna 
skall erbjudas så finns 
det ett behov av en 
bättre förståelse för hur 
äldre människor 
behåller sin självkänsla. 

N=11/73 
- 
65-90 

Semi-strukturerade intervjuer/samtal  Tematisk innehållsanalys 
(Morse 1994)  

10 

Mortimer et al., 2008 
Australien 

Vad är framgångsrikt 
åldrande? 

N=14 
♀14 
♂0 
60 - 89  
 

Semi-strukturerade intervjuer Tolkande Fenomenologisk Analys 
(Smith 2004) 

11 

Nilsson et al., 1998 
Finland 
 

Beskriva vad äldre 
menar livskvalitet  

N=30 
♀19 
♂11 
82 – 92 
 

Semi-strukturerade intervjuer 
 

Ricour´s philosophy 
(Ricour 1971) 

12 

Smith 2012 
USA 

Innebörden av ensamhet N=12 
♀8 
♂4 
74 – 98 
 

Semi-strukturerade intervjuer Tolkande fenomenologi 
(Benner, 1994) 

12 

Andersson et al., 2007 
Sverige 

Upplevelse av dagligt 
liv på särskilt boende 

N=13 
♀6 
♂7 
69 – 90 

Semi-strukturerade intervjuer Innehållsanalys 
(Patton, 2002) 

13 

Cahill & Diaz- Ponce, 2011 
Irland 

Undersöka livskvalitet 
på särskilt boende  

N=61 
♀48 
♂13 
62 – 100 

Semi-strukturerade intervjuer Tematisk analys  
(Creswell, 2003) 

12 
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Bilaga 2 Beskrivning av valda artiklar 2(2) 

Författare, år, land 
 

Syfte Urval, kön, ålder 
 

Datainsamlingsmetod Dataanalys Kvalitetsbedömning 

Hjaltadottir, & Gustafsdottir 
2007 
Island 
 

Livskvalitet på särskilt 
boende 

N=8 
♀6 
♂2 
76 – 93  

 Semi-strukturerade intervjuer er Hermeneutisk fenomenologi 
(Benner, 1994) 

13 

Hungwe, 2010 
Zimbabwe 

Belysa upplevelsen av 
livskvalitet på särskilt 
boende 

N=16 
♀6 
♂10 
60 - 65  

Semi-strukturerade intervjuer Innehållsanalys 
(Miles & Huberman, 1994) 

12 
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Bilaga 3 Extraktionsprotokoll 1(2) 

Datum: _________________  

 Kod: _____________________ 

Artikel 
översikt 

Titel 

Författare 
 

Tidskrift 

År Land 

Syfte  
 

Urval Karakteristika urval  
Medelålder:__________________________

_ 

Range: __________________________ 

Antal deltagare:___________________ 

Kontext Typ av urval  
 
 
 
Urvalsmetod  
(Hur 
rekryteras 
personerna?) Mixad grupp ☐ 

Män ☐  
Kvinnor ☐  

Studie 
design 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 
Fokusgrupper ☐ Fenomenografi ☐ 
Semi-strukturerade intervjuer  ☐ Fenomenologi ☐ 
Observationer  ☐ Hermeneutik ☐ 
Intervjuer ☐ Fenomenologisk 

hermeneutik  
☐ 

 ☐ Hermeneutisk 
fenomenologi 

☐ 

Forts. 
Studie 
design 

Innehållsanalys enligt: 
 
☐ Annat: _______________________________ 
 
Teoretisk modell/ramverk/teori  

Kvalitetsbed
ömning 

Positiv CASP Screening?  
☐ Ja 
☐ Nej 

CASP-poäng 
☐   Poäng 

Inklusion □ Inkludera 
 
□ Exkludera 

Referens Handsökning:  
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Bilaga 3 Extraktionsprotokoll. 2(2) 
 
Övergripande 
syfte: 

Sammanställa kunskap om äldre personers (65+) livskvalitet samt om äldres 
livskvalitet påverkas beroende av boendeform. 

  

Specifika 
syften:   

1. Undersöka upplevelsen av livskvalitet på äldre dagar. 
2. Undersöka hur upplevelsen av livskvalitet ter sig i olika 

boendeformer. 
3. Granska och bedöma den metodologiska kvalitén av de inkluderande 

studierna  
Tema/Katego
ri – 1 

 

Sub-
tema/kategori 
– 1 

 

Handlar om  
Egna 
kommentarer 

 

Tema/Kategor
i – 2 

 

Sub-
tema/kategori 
– 2 

 

Handlar om  

Egna 
kommentarer 

 

Tema/Kategor
i – 3 

 

Sub-
tema/kategori 
– 3 

 

Handlar om  

Egna 
kommentarer 

 

Tema/Kategor
i – 4 

 

Sub-
tema/kategori 
– 4 

 

Handlar om  

Egna 
kommentarer 
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Bilaga 4  Beskrivning av exkluderade artiklar 

Författare, 
årtal, 

Syfte Exkluderad på grund av: 
 

Bowling 2008 
 

Identifiera äldres uppfattningar av aktivt 
åldrande, och jämföra dem med teorier om 
framgångsrikt åldrande och livskvalitet. 

Hälsorelaterad livskvalitet. 
Kvantitativ design. 

Bryant, et al., 2004 
 

Vad i samhället som påverkar äldres 
livskvalitet. 

Hälsorelaterad livskvalitet. 
Kvantitativ design. 

Draper 1996 
 

Livskvalitet ur den äldres perspektiv samt ur 
sjuksköterskornas perspektiv. 

Redogör enbart för 
sjuksköterskornas perspektiv.  
Svarar ej mot arbetets syften.  

Hagberg, et al., 2002 
(handsökning) 

Livskvalitet mätt med LGC  Kvantitativ design. 
Svarar ej mot arbetets syften. 

Hall et al., 2009 Generaliserbarheten av Chochonov´s 
värdighetsmodell på två vårdhem. 

Svarar ej mot arbetets syften. 

Horton et al., 2008 
 

Identifiera stereotyper av åldrandet  Hälsorelaterad livskvalitet. 
Kvantitativ design.  

Manthorpe et al., 
2004 

Undersöker om äldre på landsbygden har 
upplever högre livskvalitet. 

Hälsorelaterad livskvalitet. 
Kvantitativ design 

Pruchno, et al., 2010 
 

Testar en två-faktor modell av framgångsrikt 
åldrande. 
 

Hälsorelaterad livskvalitet. 
Kvantitativ design. 

Sarkisan et al., 2002 Hälso-relaterad livskvalitet. 
 

Hälsorelaterad livskvalitet. 
Kvantitativ design 

Sarvimäki & 
Stenbock-Hult 2000 
(handsökning) 

Beskriva livskvalitet och testa en livskvalitets 
modell  

Hälsorelaterad livskvalitet. 
Kvantitativ design 

Toye et al., 2006 Undersöka upplevelse av trötthet hos sköra 
äldre samt utveckla ett lämpligt 
utvärderingsverktyg. 

Svarar ej mot arbetets syften. 
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