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Abstrakt  
Livskvalitet är ett ord som används i flera olika sammanhang och än finns ingen övergripande 

definition av begreppet. Vad livskvalitet är för äldre råder det också delade meningar och få 

studier har undersökt äldres upplevelse av sin livskvalitet. I Sveriges bor cirka 16% av de över 

80 år i särskilt boende och många åtgärder görs för att förbättra deras livskvalitet. Arbetets 

syfte var att undersöka och sammanställa befintlig kunskap om upplevelsen av livskvalitet hos 

äldre i Nordiska särskilda boende och metoden som användes var en systematisk litteratur-

studie av kvalitativa artiklar. Åtta artiklar inkluderades och resultatet tolkades att kunna 

beskrivas utifrån fem kategorier: Trygghet kontra otrygghet, oberoende kontra beroende, 

respekt kontra brist på respekt, inre miljö kontra yttre miljö och gemenskap kontra ensamhet. 

De fem kategorierna sågs som delar i en större social, psykisk och fysisk helhet som var av 

vikt för de äldre på särskilt boendes upplevelse av livskvalitet. De sociala, psykiska och 

fysiska delarna kunde förklaras både utifrån ett mikro- och ett makroperspektiv. Resultatet 

indikerar att de äldres upplevelse av livskvalitet kan spänna mellan en positiv och negativ pol 

och att livskvalitet handlade om att den äldre upplevde mening men också kände ett 

sammanhang med sitt liv. Den äldre i särskilt boende befinner sig nära sin död och de inre 

värdena såsom respekt, familj och den inre dialogen ter sig allt viktigare.  

 

Nyckelord: meaning in life, nursing homes, quality of life, well-being 
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INTRODUKTION 
 

Livskvalitet är ett vanligt förekommande begrepp inom vård och omsorg och ofta också ett 

önskvärt mål för den vård som ges (Nordenfelt, 1991). Nationellt pågår ett omfattande 

förbättringsarbete för att förbättra livskvaliteten speciellt då det gäller de äldre i särskilt 

boende (Socialstyrelsen, 2009). Trots det verkar det finnas få studier som fokuserar på den 

äldres egen upplevelse av livskvalitet (Borglin, 2005), oavsett boendeform. Skillnader 

föreligger mellan särskilda boende i Nord Amerika och Europa (Bergland & Kirkevold, 2006) 

avseende kultur, organisatorisk uppbyggnad och vardagslivet. Sannolikt skiljer sig också 

särskilt boende i Europa från särskilda boende i Norden. Speciellt då de Nordiska länderna 

har en offentlig äldreomsorg som har det yttersta ansvaret för äldre människors välfärd och 

inte de vuxna barnen (Socialstyrelsen, 2009) medan det i övriga Europa fortfarande är 

vanligare att detta är närståendes ansvar. Således, för att kunna erbjuda en offentlig vård och 

omsorg som främjar livskvalitet hos de äldre i särskilt boende ter det sig viktigt att 

sammanställa vad litteraturen beskriver i frågan.   

 

 

BAKGRUND 
 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett komplext och multidimensionellt begrepp som vanligtvis anses inbegripa 

flera olika aspekter (Lawton, 1991; Nordenfelt, 1991). Forskare inom sociologi började 

använda begreppet redan på 1970-talet och det används idag av flera olika forsknings-

discipliner, dock finns det ingen gemensam teoretisk definition för begreppet livskvalitet 

(Brown, Bowling, Flynn, 2004). World Health Organisations (WHO, 1993) definierar 

livskvalitet som individens uppfattning av sitt liv i den miljö, kultur, värdesystem som 

han/hon lever i samt de förväntningar, normer och mål som det innefattar. Denna definition 

reflekteras delvis i det makro och mikro perspektiv som bland annat Bowling och Windsor 

(2001) beskriver som ingående i livskvalitet. Makroperspektiv innebär att yrke, hushåll, 

utbildning och omgivning inkluderas i livskvalitet. Mikroperspektivet innebär att individens 

subjektiva värden, såsom välbefinnande, lycka och livs tillfredsställelse ingår i begreppet 

(a.a.). Detta perspektiv kan jämföras med Veenhovens (2000) som dock menar att det är bättre 

att prata om kvaliteter i livet och beskriver två yttre och två inre kvaliteter. Möjligheterna i 

omgivningen, nyttan av livet, personens förmåga att hantera livet, uppskattning av livet. 

Tillsammans utgör de fyra dikotomierna fyra kvaliteter i livet. Förutom att ingen enhetlig 

definition existerar för begreppet livskvalitet så menar Bowling och Windsor (2001) att det 

också råder en begreppsförvirring mellan livskvalitet och andra begrepp såsom lycka, 

välbefinnande och livs tillfredsställelse. I vissa fall används således begrepp såsom livs 

tillfredsställelse och välbefinnande synonymt med begreppet livskvalitet (Christoph & Noll, 

2003). Christoph & Noll (2003) anser därför att genom att mäta livs tillfredsställelse så kan 

livskvalitet mätas. Andra, bland annat Haas (1999) menar att livs tillfredställelse och 

välbefinnande är en del av helhetsbegreppet livskvalitet och är därmed underordnat begreppet 

livskvalitet och inte synonymt med det. Begreppsförvirringen ställer till med problem bland 

olika discipliner där följden kan bli att äpple och päron jämförs (Veenhoven, 2000). Flera 

försök har gjorts att definiera begreppet men svårigheter föreligger på grund av att de olika 

forskningsdisciplinerna har svårt att enas om vad som ska ingå i begreppet (a.a.). Med 

hänvisning till ovan så har detta arbetes författare medvetet valt att förhålla sig öppen till 

begreppet livskvalitet och inte låsa sig vid en definition. Detta för att kunna säkerställa allt 

material som reflekterar det rådande kunskapsläget. 

 



5 

 

Äldre och livskvalitet  

På samma sätt som det inte finns konsensus för begreppet livskvalitet finns det heller inte 

någon gemensam syn på vad livskvalitet kan vara eller vad det kan betyda för den äldre 

(Brown m.fl., 2004). Studier visar att äldre personer rangordnar andra områdena som viktiga 

för deras livskvalitet än vad yngre personer gör. De yngre värderade relationer, lycka och 

ekonomi som viktiga för sin livskvalitet medan de äldre värderade sin hälsa högre än vad de 

yngre gjorde (Bowling, 1995; Brown, O´Boyle, McGee, Joyce, McDonald & Malley, 1994). 

Brown m.fl., (1994) fann även att de äldre förändrade sina värderingar över tid.  

 

Livskvalitet beskrivs ofta som ett multidimensionellt fenomen. Lawton (1983) har lagt fram 

en teoretisk modell för äldres livskvalitet där han förespråkar ett multidimensionellt synsätt på 

livskvalitet. I modellen föreslås livskvalitet bestå av fyra områden: miljö, förmåga att förhålla 

sig till resurserna (inklusive hälsa), upplevd livskvalitet och psykiskt välbefinnande. Denna 

modell är fortfarande populär och används i forskning om äldre och livskvalitet (Brown m.fl., 

2004). Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) menar istället att kärnan i livskvalitet består av 

tre aspekter: Känsla av välbefinnande, mening och känsla av värde. Enligt dessa författare 

finns det ett inre tillstånd för livskvalitet där ovanstående aspekter finns med och ett yttre 

tillstånd där omgivningen finns med. De menar även att yttre påverkan såsom ekonomi eller 

hälsa kan påverka livskvaliteten men att bra hälsa eller god ekonomi inte självklart leder till 

god livskvalitet.  

 

De flesta instrument som mäter livskvalitet är gjorda för yngre personer eller för personer 

med specifika hälsoproblem och är därmed inte användbara för att mäta livskvalitet hos äldre 

(Brown m.fl., 2004). Farquahar (1995) menar att det inte går att i mätningar jämföra 

livskvalitet eftersom det inte finns konsensus för begreppet livskvalitet. Ett annat problem 

med begreppet – hur bedöms någon annans livskvalitet - diskuteras av Holmes (2004) och 

hon konstaterar; ”Like beauty, quality of life is in eye of the beholder; we cannot make 

judgements pertaining to the quality of life experienced by another” (Holmes, 2004, s5).  

Farquhar (1995) menar vidare att äldre människor inte endast definierar livskvalitet i termer 

som har positiv anknytning utan också med negativa termer. Den äldre upplever också att det 

ryms mer i begreppet livskvalitet än hälsa. Familj, sociala kontakter, hälsa, mobilitet, 

materiella saker, aktiviteter, lycka, behövd och hemmiljö är några av de saker som äldre själva 

nämner när de pratar om livskvalitet (a.a.). I en av få genomförda studier på särskilt boende så 

intervjuades både de äldre och personalen om vad livskvalitet kunde vara för de äldre. 

Resultatet visade att både de äldre och personalen ansåg att personalens kompetens var viktig, 

samhörighet med familjen och att klara av sina egna Aktiviteter i Dagligt Liv (ADL) spelade 

roll för upplevelsen av livskvalitet. (Oleson, Heading, McGlynn Shadick, Bistodeau, 1994). 

Fler kvalitativa studier behövs generellt där de äldre själva uttrycker vad de menar med att 

livskvalitet kan innebära för dem (Borglin, 2005; Bowling, 1995; Farquahar, 1995).  

 

Särskilt boende 

I Sverige har äldreboende inrymt en bostadspolitisk dimension såväl som en social dimension 

ända sedan 1900-talets början. Äldreboendet hade även en försörjningsuppgift fram till den 

allmänna folkpensionen infördes. Idealbilden av 1960- och 70-talets ålderdomshem lever hos 

många fortfarande kvar. Ålderdomshemmen var ett boende den äldre kunde flytta till när 

krämporna tilltog och den äldre ville uppleva gemenskap med andra och bryta ensamheten. På 

ålderdomshemmet doftade det hemlagad mat och det fanns ofta en aktivitetsplats knutet till 

hemmet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). 

 



6 

 

För omvärlden karaktäriseras den nordiska äldreomsorgen av en väl utbyggd offentlig 

verksamhet av god kvalitet. Den är tillgänglig för alla medborgare efter behov snarare än efter 

den enskildes ekonomi. I de nordiska länderna har traditionella institutioner ersatts av olika 

former av boende för äldre. Det finns i de nordiska länderna bland annat plejehem, äldrebolig, 

sykehjem och åldringshem (TemaNord 2005:508). 1992 gjorde man i Sverige en stor reform 

inom äldreomsorgen, den så kallade ädelreformen. Tidigare hade de som var i behov av 

mycket hjälp vårdats på sjukhem i landstingets regi, men i och med denna reform så övertog 

kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvården av de äldre. (Westerlund & Larsson, 2002). 

Liknande reformer har gjorts i flera övriga nordiska länder (TemaNord 2005:508). 

 

I Europa kommer befolkningen över 65 år att öka med upp till 50% inom de närmaste 50 åren  

medan de äldre över 80 år kommer att fördubblas inom samma tid. Enligt Statistiska Central-

byrån (SBC, 2003) kommer detta betyda att bara i Sverige kommer befolkningen över 80 år 

att öka från ca 500 000 personer år 2000 till närmre en miljon år 2050. Äldre människor med 

behov av stöd och omsorg har enligt socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen; 5kap.5§) rätt till 

särskilda boendeformer om behov av särskilt stöd föreligger enligt en biståndsbedömning.  

Kommunerna avgör själva vilka bostäder som ingår i särskilt boende.  

 

Idag bor 16% av Sveriges befolkning över 80 år i ett särskilt boende (Statens folkhälsoinstitut, 

2007). På särskilda boenden finns dygnet runt tillsyn och kommunerna ansvarar för hälso- och 

sjukvård upp till sjuksköterskenivå (Westerlund & Larsson, 2002). De flesta som beviljas 

bistånd är svårt sjuka personer med mycket omfattande behov av personlig omvårdnad samt 

medicinska insatser (www.skl.se). Av dem som flyttar till ett särskilt boende har 90% behov  

som framträder oförutsägbart. Med oförutsägbart menas att behoven framträder ofta och att de 

inte går att planera för genom exempelvis regelbundna besök av hemtjänst- och/eller 

hemsjukvårdspersonal. Enligt en rapport från SNAC studien 2001-2005 (Lagergren, Hedberg, 

Dahlen, 2006) är omsättningen på särskilt boende ca 30% per år och utav dessa är det ytterst 

få som byter boende. Det stora flertalet avlider i det särskilda boendet vilket medför att det är 

en stor grupp äldre som tar del av vård och omsorg. Andersson, Pettersson och Sidenvall 

(2007) intervjuade i sin studie äldre i särskilt boende och deras upplevelse av att bo i särskilt 

boende. Det framkom att äldre överlag trivdes med livet i särskilt boende och var nöjda med 

den vård som gavs. Framförallt kändes det tryggare att bo i särskilt boende än det gjort i slutet 

där hemma (a.a). 

 

Då omsättningen på särskilt boende ökar och de som bor där ofta är svårt sjuka har 

sjuksköterskan en allt större roll att spela. Vid livet slut och vid alla sjukdomstillstånd är 

sjuksköterskan ofta närvarande och aktiv i omvårdnaden. Många har en eller flera sjukdomar 

som inte går att bota och det stora flertalet äldre som bor i särskilt boende befinner sig i någon 

fas av palliativ vård (Westerlund, 2008). Det är därför inte svårt att förstå att begrepp som 

livskvalitet blir viktiga när bot inte längre är ett alternativ. Intresset för livskvalitet bland 

sjusköterskor menar Rokne Hanestadt (1996) bero på att begreppet väcker positiva 

associationer. Enligt henne så kan livskvalitet ses som att “comprising the essentials of 

nursing; that is, helping patients to experience a good life that includes the patient’s whole life 

situation in relation to different levels of health and/or disease” (Rokne Hanestadt, 1996, p. 

17). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suseryd och Fagerberg (2003) har vårdvetenskapen 

sin utgångspunkt från ett patient/vårdtagarfokus och betoningen ligger därmed på individens  

perspektiv på sin hälsa, och ohälsa, sin livssituation, samt på vårdandet (Dahlberg m.fl., 

2003). Vårdtagarens upplevelse av livskvalitet bör enligt detta synsätt styra den vård och 

omsorg som ges. Detta gör att det finns stor anledning att titta på den kunskap som finns i 

Norden gällande äldres upplevelse av livskvalitet och välbefinnande. 

http://www.skl.se/
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Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka och sammanställa befintlig kunskap om upplevelsen av 

livskvalitet hos äldre i Nordiska särskilda boende.  

 

 

METOD 
 

För att svara på arbetets syfte har en systematisk litteraturstudie genomförts (Willman, Stoltz 

& Bathsevani, 2006). Då arbetets fokus var att sammanställa befintlig kunskap inom området 

(Backman, 2008) om hur de äldre i särskilt boende upplever livskvalitet har endast studier 

baserade på kvalitativ metod inkluderats. Detta eftersom kvalitativ metod speciellt syftar att 

belysa bland annat upplevelser (Polit & Beck, 2004).  

 

Sökstrategi 

Databaserna  CINAHL, Medline , SWEMED+ och sökmotorn ELIN har använts. (Bilaga 1) 

Medline och CINAHL användes då dessa enligt Willman och kollegor (2006) fokuserar på 

omvårdnadsforskning. SWEMED+ inkluderades för att täcka tänkbara Nordisk litteratur som 

inte är indexerade i Medline och CINAHL, det vill säga forskning publicerad på svenska, 

norska och danska (Forsberg&Wengström, 2008). Då den initiala litteraturgenomgången 

tydliggjorde den begreppsförvirring som råder i avseende begreppet livskvalitet (Brown et. 

al., 2004) så användes sökord såsom quality of life, well- being, meaning in life, life 

satisfaction samt nursing homes, special accommodation och aged ,80 and over. Sökorden 

har använts var för sig samt i olika kombinationer. Sökoperatorn ”AND” och ”OR” användes 

både var för sig samt i olika kombinationer för att avgränsa de olika sökningarna (Willman 

m.fl., 2006). Även de nordiska länderna har använt som sökord och då med sökoperatorn OR 

mellan ländernas namn. 

 

I sökningen lästes totalt 1207 titlar igenom och av dessa titlar artiklar lästes 180 abstract. Utav 

dessa artiklar lästes 34 i fulltext antingen via e-tidskrifter eller genom att beställas hem. 

Databassökningarna resulterade i åtta artiklar. Av dessa erhölls en via inkluderad artikels 

referenslista. I sex av de inkluderade artiklarna har studierna genomförts på särskilt boende 

medan i två artiklar bestod urvalet av respondenter både i särskilt boende samt i eget hem. Då 

resultatet tydligt gick att härleda till respektive boendeform beslöt arbetets författare även att 

inkludera dessa två artiklar. Således har endast den del i av resultatet som härstammar från 

särskilt boende inkluderats i detta arbetes analys. (Bilaga 2). De åtta artiklar som inkluderades 

i detta arbete kvalitetsgranskades enligt Willman och kollegors (2006) rekommendation och 

de och kvalitetsbedömdes även enligt de principer som presenterats av Carlsson och Eiman 

(2003). Kvalitetsbedömningen enligt dessa kriterier visade att sex av artiklarna höll mycket 

bra kvalitet, >80 % medan två höll bra kvalitet, 70 – 80%. (Bilaga 2) 

 

I detta arbete har endast inkluderats studier gjorda efter 1998 då författaren menar att studier 

på särskilt boende för mer än 10 års sedan inte är representativa för dagens särskilda boende. 

Detta på grund av att det under 1990-talet genomfördes flera olika reformer gällande särskilt 

boende i de nordiska länderna. I Sverige genomfördes ädelreformen 1992 och var genomförd 

först flera år senare. Enbart artiklar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska samt 

genomförda på Nordiska särskilda boenden inkluderades.  
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Dataanalys – kvalitativ innehållsanalys 

Analysen av artiklarnas resultat del var inspirerad av Lundman och Graneheims (2008) 

analysmetod. Analysen började med att artiklarnas resultat lästes igenom flertalet gånger för 

att få ett helhetsintryck av dess innehåll. I nästa steg har meningar som ansågs relevant för 

detta arbetes syfte strukits under och plockats ut. Dessa har sedan kortats ner, så kallad 

kondenserats för att få texten mer lätthanterlig. Här har även översättningen från engelska och 

norska till svenska gjorts. Meningsenheterna har sedan kodats och lästs igenom för att finna 

likheter och/eller olikheter (Bilaga 3). Analysen resulterade i fem kategorier av vikt för äldre 

personer på särskilt boendes livskvalitet. Kategorierna tolkades att representera ett kontinuum 

från negativt till positivt (Tabell 1). 

 
Tabell 1.  Översikt koder & Kategorier 
 

Kod 
 

Kategori 

Trygghet 

Brist på trygghet 

Tillit 

 

Trygghet kontra otrygghet 

Behålla sina funktioner 

Delaktig 

Aktiviteter 

Beroende 

Otillfredsställda behov 
 

Oberoende kontra beroende 

Respekt 

Brist på respekt 

Integritetskränkningar 
 

Respekt kontra brist på respekt 

Inre dialog 

Inre kapacitet 

Eget rum/svär 

Rörigt/stökigt 
 

Inre miljö kontra yttre miljö 

Behövd 

Gemenskap 

Ej lyssnad på 

Ingen behöver en 
 

Gemenskap kontra ensamhet 

 

 

RESULTAT 
 

Resultatet kommer att presenteras under de fem framkomna kategorierna trygghet kontra 

otrygghet, oberoende kontra beroende, respekt kontra brist på respekt, inre miljö kontra yttre 

miljö och gemenskap kontra ensamhet. 

 

Trygghet kontra otrygghet 

I flera av studierna tydde resultatet på att bo i ett särskilt boende med personal dygnet 

resulterade i att de äldre kunde känna trygghet i vardagen (Andersson m.fl., 2007; Bergland & 

Kirkevold, 2006; Sletterbö, 2008). Det visade sig även att ett av huvudskälen till att bo på ett 

särskilt boende var att det finns personal tillgänglig dygnet runt som kunde ge omedelbar 

hjälp och service. Andersson med kollegor (2007) fann att möjligheten att lämna över 

ansvaret till professionella vårdare vid sjukdom och orkeslöshet var viktigt för att känna sig 
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trygg. Vidare framkom att behålla sina rutiner från det egna hemmet och att inte vara ensam 

också resulterade i känsla av trygghet (Andersson m.fl., 2007).  

 

“The nurses don´t sleep in the night here in the nursing home. I feel very safe 

here!” (Sletterbö, 2008, s23) 

 

 “Now I feel secure and I know I have this place to sleep and know that I have 

somebody to ask if I don´t feel well. That´s the most valuable of all.” (From 

m.fl., 2007, s283) 

 

Sletterbö´s (2008) resultat belyste vikten av att kunna lita på personalen, att de höll sina löften 

till exempel om de sagt att de skulle återkomma, hämta något eller orda en aktivitet för den 

äldre. Tillit innebar trygghet och främjade livskvalitet. I Studien framkom också att en känsla 

av otrygghet kunde uppstå då personal och de äldre missuppfattade och misstolkade varandra 

då personal inte behärskade det inhemska språket fullständigt. Även rädsla för aggressiva 

och/eller hotfulla med boende det särskilda boendet kunde resultera i upplevelse av otrygghet 

(Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007).  

 

Oberoende kontra beroende 

Det var för den äldre viktigt att vara delaktig i både beslut och handling. Detta innebar bland 

annat att vara delaktig i planerandet av sin dag och även ha tid till att få göra saker i sin egen 

takt och efter eget önskemål. För att kunna vara delaktig krävs att justeringar i miljön görs så 

den enskilde på bästa sätt kan använda sina förmågor (Bergland & Kirkevold, 2006; From 

m.fl., 2007; Haugan Hovdannes, 2002)  

 

Det var viktigt att för de äldre att få behålla de funktioner de hade, både psykiska och fysiska 

så mycket det gick (Haugan Hovdannes, 2002). Detta var särskilt viktigt eftersom de flesta 

respondenterna var beroende av hjälp (Andersson m.fl., 2007; Dwyer m.fl.,2008; From m.fl., 

2007; Stabell & Lindström, 2003). 

 

 “Do you know what make me happy? To be able go to the toilet on my own. It 

gives me satisfaction not having to ask for help with everything. I´m so grateful 

that I can take care of myself as muck as I can.” (Dwyer m.fl., 2008, s101) 

 

Vidare framkom att det var viktigt med aktiviteter och då framför allt aktiviteter som kändes 

meningsfulla för den äldre och som denne hade kapacitet till att göra. Dessa aktiviteter kunde 

t ex vara: träning, läsning, lyssna på radio eller TV. Det viktiga var inte vad den innehöll utan 

att det känns meningsfullt för den enskilda individen och var självvald. Det ansågs även 

viktigt för upplevelsen av livskvalitet att komma ut från boendet till friska luften (Andersson 

m.fl., 2007; Bergland & Kirkevold, 2006; From m.fl., 2007; Hjaltadottir & Gustavsdottir, 

2007).  

 

Lika mycket som ovanstående faktorer främjar känsla av livskvalitet så är brister på ovan 

orsaker till känsla av brist i livskvalitet (Andersson m.fl., 2007; Dwyer m.fl., 2008; From 

m.fl., 2007; Stabell & Lindstöm, 2003). Det var även negativt att vara beroende av andra, att 

känna att personalen inte försökte få den enskilde delaktig eller medbestämmande (a.a.). En 

känsla av otillfredsställelse fanns i de fall då inte personalen såg till den enskildes behov. 

Personalen tog över så att den enskilde inte blev självständig i det den kunde (From m.fl., 

2007; Haugan Hovdannes, 2002;  Stabell & Lindström, 2003). När den äldre upplevde 
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nonchalans från personalen och att ingen lyssnade upplevdes en känsla av meningslöshet 

(From m.fl., 2007). 

 

”Hvis ekstrahjelpen kommer (til middagsbordet) så spör hun: Skal vi skjere opp 

för deg? Men hun Hörer egentligen ikke etter; for en skal liksom ikke gjöre noe 

selv da. Og så begynner de og skjäre opp, men det vil jeg helst gjöre selv.” 

(Stabell & Lindström, 2003, s31) 

 

Respekt kontra brist på respekt 

Det framkom i flera av resultaten att personalen på boendet har en mycket viktig roll. Ett 

vänligt bemötande som kännetecknades av respekt för den äldre samt att se den äldre som en 

individ ansågs vara av stor betydelse (Andersson m.fl., 2008; Bergland & Kirkevold, 2006; 

From m.fl., 2007; Haugan Hovdannes, 2002; Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007; Sletterbö, 

2008). Den äldre upplevde det som viktigt att vara någon och inte förloras i mängden bland 

alla de övriga äldre på boendet samt att bemötas med respekt från andra runt sig, t ex andra 

boende och familjen (Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). 

 

Brist på respekt leder till upplevelse av minskad livskvalitet.( From m.fl., 2007; Haugan 

Hovdannes, 2002; Sletterbö, 2008; Stabell & Lindström, 2003). När personalen inte lyssnade 

och var stressande så kände den äldre sig inte respekterad. Dåligt bemötande och att 

personalen kränker ens integritet var faktorer som sänker livskvaliteten (a.a.). 

 

”Jeg ligger her, hele dagen. Ingen kommer in, bare når de skal skifte………..de 

bryr seg ikke om menesket som ligger der. Nei, de ser bare bleien: Er det vått 

eller er det ikke vått?” (Haugan Hovdenes, 2002, s24) 

 

Inre miljö kontra yttre miljö 

Det var viktigt för den äldre att kunna dra sig undan av fri vilja och vara ensam med sina 

tankar. Denna tid ägnades åt att tänka på det liv som varit och alla minnen den äldre hade 

(From m.fl., 2007; Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007; Stabell och Lindström, 2003). I den 

inre dialogen gick den äldre igenom sina olika familjeroller i livet och på så sätt kände sig 

nära sin nuvarande familj (Dwyer m.fl., 2008). Att leva i särskilt boende innebar en ständig 

påminnelse om att livet har ett slut och den inre dialogen blev en förberedelse för döden 

(Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). 

 

Flera av författarna (Andersson m.fl., 2008; Bergland & Kirkevold, 2006; From m.fl., 2007; 

Stabell & Lindström, 2003) fann i sina studier att flytta till särskilt boende var att ge upp sitt 

tidigare liv och de värden som fanns tidigare. För att klara av den nya situationen och hitta 

mening i livet krävdes att den äldre ändrade sina tidigare värderingar (a.a).  

 

”Å gjöre det beste ut av mulighetene, og sette pris på å vaere her.” ( Stabell& 

Lindström, 2003, s31) 

 

Hos den äldre fanns en strävan efter att upprätthålla kontroll och att denna strävan upplevdes 

som viktig för känslan av värdighet hos den äldre (Stabell & Linström, 2003). Den äldre 

accepterade den förändring i livet som uppkom genom att bo i ett särskilt boende genom sin 

inre kapacitet (Dwyer m.fl., 2008). Att den inre kapaciteten spelade stor roll för den äldres 

upplevelse av livskvalitet fann även From m.fl (2007), Bergland och Kirkevold (2006) och 

Hjaltadottir och Gustafsdottir (2007) i sina studier. Stabell och Lindström (2003) fann i sin 

studie att den äldres attityd och vilja till att acceptans var så viktig att den var avgörande för 
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upplevelsen av livskvalitet. Det krävdes ett positivt tänkande. Samma författare fann även att 

när ett värde gick förlorat uppstod ett annat. 

 

”I´m not keen on this long life that everyone is striving for, on the other hand I 

admire life, it has given me many things, both hard work and also happiness and 

I can only say that I try as hard as I can to live because life has been given to 

me.”(Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007) 

 

Resultaten i flera av studierna visade på att den fysiska miljön var viktig, särskilt då ens egna 

saker och ett eget rum att dra sig tillbaka till (Bergland & Kirkevold, 2006; From m.fl., 2007; 

Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007). Detta var särskilt viktigt då miljön i gemensamhets 

utrymmen var för stökiga och röriga (From m.fl., 2007; Stabell & Lindström, 2003).  

 

“It is important to have my own furniture. In a way I feel more at home when I 

can sit among this furniture.” (Bergland & Kirkevold, 2006, s688) 

 

Gemenskap kontra ensamhet 

I samtliga artiklars resultat framkom hur viktig familjen var för den äldre och dennes 

upplevelse av livskvalitet. Trots att familjen inte alltid sågs så ofta så kände den äldre sig 

betydelsefull i sin roll som familjemedlem och det var viktigt att känna sig behövd och älskad. 

(Andersson m.fl., 2007; Bergland & Kirkevold, 2006; Dwyer m.fl., 2008; From m.fl., 2007; 

Haugan Hovdannes, 2002; Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007; Sletterbö, 2008; Stabell & 

Lindström, 2003). Det var även viktigt för den äldre att detta var synliggjort för övriga boende 

samt personalen (Stabell & Lindström, 2003). Genom att omge sig med foton på nära och 

kära och så kunde den äldre känna sig nära familjen kände den äldre sig när familjen och detta 

var av stor betydelse (Dwyer m.fl., 2008) Vetskapen om att familjen älskade och brydde sig 

om den äldre gjorde att den äldre orkade med livet och tyckte att livet var meningsfullt 

(Hjaltadottir & Gustafsdottirs, 2007). 

 

”I have three children, yes I have and that is something to be proud of… and 

it´s me that has done it and no one else, raised them, they are both fine and 

nice…” (Andersson m.fl., 2008, s824) 

 

Det var viktigt att känna sig behövd men det framkom att den känslan kunde förmedlas både 

av vänner och familj eller av personalen och de andra vårdtagarna (Andersson m.fl., 2008; 

Dwyer m.fl., 2008; From m.fl., 2007). Den äldre hade behov att kunna dra sig undan och vara 

ensam om så önskades men även bli lyssnad på och kunna samtala med andra när behovet av 

ensamhet inte fanns (Bergland & Kirkevold, 2006; Dweyer m.fl., 2008; Haugan Hovdannes, 

2002; Stabell & Lindström, 2003). Svårigheter fanns i att ha någon att prata med då övriga 

vårdtagare ofta var för dåliga för att samtala med andra och personalen upplevdes som för 

stressade för att ha tid att samtala (Andersson m.fl., 2008; From m.fl., 2007; Sletterbö, 2008) 

Det kunde även vara svårt att uppleva livskvalitet om den äldre kände att han/hon inte hade 

någon del i familjen längre och ingen känsla av tillhörighet (Dweyer m.fl., 2008; From m.fl., 

2007; Stabell & Lindström, 2003). 

 

“The nurses don´t have time to talk to us; apart from when there´s something 

extraordinary – only then do they take time to talk to us.” (Sletterbö, 2008, s23) 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka och sammanställa befintlig kunskap om äldres 

upplevelse av livskvalitet i Nordiska särskilda boende. Vid första söktillfället användes enbart 

begreppet livskvalitet men då det enligt Brown med kollegor (2004) råder begreppsförvirring 

avseende livskvalitet insåg detta arbetes författare att en ”vidare” sök-strategi med all 

sannolikhet krävdes. Detta blev särskilt tydligt i den första sökningen då de artiklarna som 

kom upp under ordet ”quality of life övervägande innehöll nyckelord såsom well-being, life 

satisfaction och meaning in life. För att kunna fånga in alla artiklar som behandlade den äldres 

egen upplevelse av livskvalitet oavsett begreppsdefinition utökades sök strategin till att 

inkludera även dessa nyckelord (Bilaga 2).  

 

Det är möjligt att genom att ha inkluderat andra databaser i sökningen så hade kanske fler 

artiklar lokaliserats men inom ramen för detta arbete bedömdes en sådan strategi inte möjlig.  

Således inkluderades de för vårdvetenskap viktigaste databaserna. Författaren till detta arbete 

menar dock att ett viktigt fynd är bristen på studier som berör de äldres upplevelse av 

livskvalitet i nordens särskilda boende efter 1998 och framåt. Detta fynd styrks av Hjaltadottir 

och Gustafsdottirs (2007) som påtalar svårigheten med att finna sådana studier. Endast sex 

artiklar gjorda på särskilt boende hittades när sökningen riktades mot särskilt boende med 

sökorden nursing homes och special accommodation.  

 

Författaren till detta arbete var endast intresserade av den äldres egen upplevelse av 

livskvalitet och uteslöt därmed studier gjorda i särskilt boende med kvantitativ ansats. Om 

kvantitativa studier tagit med så är det troligt att en annan bild av äldres livskvalitet hade 

framkommit. Frågan kvarstår dock vad dessa studier hade reflekterat då flera och bland annat 

Farquahar (1995) påtalar att det är tveksamt huruvida kvantitativa livskvalitetsinstrument 

fångar äldres livskvalitet. Författaren till detta arbete är medveten om att analysen har skett på 

redan tolkat material. Således bör resultatet i detta arbete tolkas med försiktighet.  

 

Inledningsvis så sattes inklusion kriteriet att deltagarna i studien skulle vara 80 år och äldre 

men då mycket få studier kunde inkluderas ändrades åldersgränsen till 65 år och äldre. Trots 

detta så visade artikelgranskningen att medelåldern på informanterna i dessa studier var 

relativt hög (Bilaga 2). Alla artiklar som inkluderades är från 2002 och framåt. Eftersom 

författaren till detta arbete var intresserad av att samla den kunskap som finns gällande äldres 

upplevelse av livskvalitet i Nordiska särskilda boende beslöts att inte inkludera äldre artiklar. 

Många förändringar har skett i äldreomsorgen i Norden sedan 1990-talet (TemaNord:2005) 

vilket gör att äldre artiklar kändes inaktuella. Trots att enbart artiklar på engelska, svenska, 

danska eller norska kunde inkluderas så försvårades analysarbete dock något då skillnaderna i 

språk gjorde att det tog längre tid i anspråk att göra korrekt översättning.  

 

Resultatdiskussion 

De framkomna kategorierna av vikt för hur de äldre i särskilt boende upplevde sin livskvalitet 

tolkades att kunna ses i ett större sammanhang (Figur 1). De fem kategorierna, trygghet 

kontra otrygghet, oberoende kontra beroende, respekt kontra brist på respekt, inre miljö 

kontra yttre miljö och gemenskap kontra ensamhet, kan förstås och diskuteras ur ett socialt, 

psykologiskt och fysiskt sammanhang men även utifrån Bowling och Windsors (2001) 

diskussioner om mikro och makro perspektiv (individens egna känslor och inre förmågor – 

boende, miljö etc.) i relation till livskvalitet. För att den äldre ska uppleva livskvalitet krävs 
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att flera faktorer uppfylls. När detta skett uppkommer för den äldre i särskilt boende en känsla 

av mening och sammanhang i livet. 

 

 

 

 

Figur 1.  Tentativ modell av äldres upplevelse av livskvalitet i särskilt boende. 

 

 

Psykiska faktorer: 

Det ter sig som om psykiska faktorer är viktiga för de äldres upplevelse av livskvalitet. 

Kategorin trygghet kontra otrygghet finns representerad här då det visade sig vara av vikt för 

den äldres upplevelse av livskvalitet att känna sig trygg i det särskilda boendet och att kunna 

känna tillit. Detta styrks även av resultatet i en studie gjord i Sverige om hur de äldre som 

flyttat in på särskilt boende upplever sitt dagliga liv (Andersson m.fl., 2005). Resultatet i 

deras studie tyder på att den äldre känner större trygghet i det särskilda boendet och att detta 

var mycket viktigt för att känna tillfredsställelse. Respekt kontra brist på respekt och 

oberoende kontra beroende finns också representerade i de psykiska faktorerna. Ofta mäts 

livskvalitet med ett hälsoperspektiv men då de flesta i särskilt boende har någon form av 

funktionsnedsättning verkar det i detta arbetes resultat som att bemötandet av respekt och 

delaktighet är viktigare för den äldre än att ha hälsa. Lawton (1983) förespråkar in sin 

föreslagna modell ett multidimensionellt synsätt på livskvalitet där hälsa ingår som en del i 

den äldres förmåga till att förhålla sig till sina resurser vilket styrker teorin att delaktighet och 

sättet att förhålla sig till sin situation är viktigt för upplevelse av livskvalitet. I resultatet 

framkommer även att de aktiviteter den äldre vill utföra måste kännas meningsfulla. Borglin 

med kollegor (2005) visar i sin studie att även äldre personer i eget boende vill ha 
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meningsfulla aktiviteter och att detta hjälper den äldre att få balans mellan kropp och själ 

vilket leder till en känsla av mening i vardagen.  

 

Då flytten till särskilt boende handlar om att ge upp det liv den äldre tidigare haft och ändra 

värdena får den inre dialogen och kapaciteten vilken representeras av kategorin inre miljö 

kontra yttre miljö en avgörande betydelse. Att kunna förhålla sig till situationen att bo i ett 

särskilt boende handlar om att kunna anpassa sig och förändra värdena i livet. Detta stämmer 

väl överens med Brown med kollegors (1994) studie där det framkom att den äldre förändrar 

sina värderingar över tid. Detta framkommer dock som viktigt även för den äldre i det egna 

hemmet. Borglin med kollegor (2005) fann i sin studie att äldres förmåga att hantera livet och 

att acceptera att livet har ett slut var viktigt för upplevelse av livskvalitet. Även den äldre 

hemma lever nära döden och har ett behov att göra upp med sig själv och sitt levda liv. Då 

omsättningen på särskilt boende är stor och medeltiden för att bo i särskilt boende är ca 3 år 

betyder det att döden och döendet kommer den äldre nära. Detta på grund av att den äldre 

under sin tid i särskilt boende hinner uppleva flera med boendes död. Enligt Westerlund 

(2008) befinner sig flertalet som flyttar till särskilt boende i en palliativ fas. Kanske gör detta 

att den inre dialogen tar allt större plats för den äldre.  

 

 

Sociala faktorer: 

Gemenskap kontra ensamhet har både mikro och makroperspektiv. Makroperspektivet 

representeras av de sociala faktorerna där det viktiga är att vara med i ett sammanhang. 

Gemenskap med andra innebär både att vara en del av familjen men även med personal och 

med boende. Denna sociala del av familj handlar om att samtala och umgås med andra. 

Samtidigt är det viktigt att kunna dra sig undan och vara ensam med sina tankar när detta 

behövs. Samma resultat framkom i en studie från Irland där upplevelsen av livskvalitet i 

särskilt boende studerats. Besök från familj och vänner var viktigt då detta hjälpte den äldre 

att vara en del i ett sammanhang och behålla kontakten med övriga samhället (Murphy, Shea, 

Cooney, 2007). Detta resultat visar även Puts, Shekary, Widdershoven, Heldens, Lips, Deeg, 

(2006) studie där en viktig faktor för att uppleva livskvalitet är att kunna prata dagligen med 

någon om det som sker under dagen, både i boendet och utanför. Däremot är även 

upplevelsen av att vara älskad och en del av familjen oavsett om familjen är fysiskt 

närvarande eller inte också viktig för den äldre. Detta tar sig uttryck i ett mikroperspektiv och 

ingår i de psykologiska faktorerna där känslan av att vara älskad är det viktiga och inte den 

sociala gemenskapen med familjen.   

 

Kategorin trygghet kontra otrygghet finns även representera i den sociala faktorn då 

tryggheten att bo i ett särskilt boende har en social aspekt. Det är viktigt att ha andra 

människor runt sig dygnet runt och slippa vara ensam när den äldre inte vill det. Detta kan gå 

att jämföra detta resultat med de äldre som bor i eget boende. I en studie gjord i Holland 

framkom att trygghet för den äldre var att bo i ett trevligt och tryggt område där den äldre inte 

behövde vara orolig för att gå ut (Puts m.fl., 2007). Trygghet i hemmet verkar alltså mer vara 

en fysisk faktor där området som bostaden ligger i har stor betydelse. 

 

Fysiska faktorer: 

Det är viktigt för den äldre att få göra det han/hon kan och få ta del av meningsfulla aktiviteter 

vilket även tolkades ha en fysisk aspekt och finns representerad i kategorin oberoende kontra 

beroende. Flertalet av dem som bor i särskilt boende har någon form av funktionsnedsättning 

och kan behöva justeringar i miljön och anpassningar av hjälpmedel för att kunna ta del av 

aktiviteter. Detta styrks av Puts med kollegors (2007) studie där det framkom vikten av bra 
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hjälpmedel, exempelvis rollator för att kunna förbli aktiv. Meningsfulla aktiviteter kan 

innebära exempelvis träning av sina fysiska funktioner eller utevistelse. Nyligen togs vikten 

av fysisk träning upp i tidskriften Vårdfacket (2009) och även utevistelser debatteras mycket 

just nu och är en enkel aktivitet som de flesta kan delta i. I Sverige hade enligt Westerlund 

(2008) 72 % av de äldre i särskilt boende eget rum, dusch och toalett år 2006. I resultatet, 

genom kategorin inre miljö kontra yttre, framkommer vikten av ett eget rum med egna 

tillhörigheter Det är viktigt att kunna dra sig tillbaka när miljön runt om är stökig eller när den 

äldre bara vill minnas. Således torde det vara viktigt att arbeta för att även resterande 28% ska 

kunna ha möjlighet till eget rum. Samma resultat visar Murphy med kollegors studie (2007) 

men där ligger även tonvikten på att miljön i rummet bör vara trevlig och ha bra standard 

vilket inte framkom i de i detta arbete inkluderade nordiska studierna.  

 

Makro och mikroperspektiv.  

Enligt Bowling och Windsor (2001) kan man se begreppet livskvalitet i två olika perspektiv, 

mikro och makro. De psykiska, fysiska och sociala faktorerna ryms alla i dessa perspektiv. De 

kan även inrymmas i de inre och yttre kvaliteter som Veenhoven (2000) delar upp begreppet 

livskvalitet. Ett intressant fynd är att mikroperspektivet verkar dominera. Som tidigare nämnts 

har den äldre i och med flytten till särskilt boende redan gett upp sina tidigare värden och 

hittar sätt att förhålla sig till den nya situationen. De psykiska och sociala faktorerna spelar 

därmed en större roll än tidigare. Att den inre dialogen är viktig kan ha sin förklaring i att den 

äldre börjar närma sig livets slut vilket är mycket tydligt i ett särskilt boende. Eftersom 30 % 

avlider per år på särskilt boende blir döden och väntan på denna väldigt tydlig och närvarande 

för den äldre. Respekt från andra och en känsla av att vara behövd och viktig för andra 

människor återkommer. Kanske har den äldre i och med flytten till särskilt boende gjort upp 

med sina tidigare behov och att det mest är de inre värdena som räknas. De framkomna 

faktorerna med ett makro och mikroperspektiv ger en känsla av mening och sammanhang för 

den äldre. Detta stämmer väl överens med Sarvikäkki och Stenbock-Hults (2000) teori om 

vad livskvalitet är. Samtidigt framkommer det tydligt i detta resultat att när den äldre själv får 

beskriva sin livskvalitet så beskrivs den inte enbart i positiva termer utan rör sig mellan en 

positiv pol och negativ. Även Farquahar (1995) kom fram till detta i sin studie redan 1995.   

 

Slutsats 

För att kunna undersöka hur den äldre upplever livskvalitet krävs att den äldre själv får 

uttrycka sin mening av vad livskvalitet är och att olika begreppsdefinitioner används. 

Meningsfullhet, välbefinnande och livskvalitet verkar ge samma innehåll, det vill säga 

mening och sammanhang i livet. För att kunna uppleva mening och sammanhang i livet i ett 

särskilt boende krävs att hälso- och sjukvårdspersonalen ser till ett mikroperspektiv. 

Resultatet skulle kunna tolkas som att det är det lilla vi gör som räknas. Att se den äldre som 

den är och varit, som en del i familjen. Då familjen och att vara en del av denna betyder så 

mycket är det viktigt att jag som sjuksköterska förstår detta och gör hela familjebilden 

levande i mitt vårdande. Mycket pengar satsas i äldreomsorgen för att förbättra för den äldre. 

Resultatet i detta arbete indikerar att det är av vikt att se den äldre och ge möjlighet för den 

äldre till att behålla sina funktioner och att få vara delaktig. Att känna sig behövd på ett 

boende kan för den äldre vara att hjälpa till med de saker som hon/han själv kan samt bli sedd 

som en egen individ som sticker ut och inte blir en i mängden. De aktiviteter som den äldre 

gör ska kännas meningsfulla. Detta åstadkommer hälso- och sjukvårdspersonalen endast 

genom individanpassa vården och omsorgen mer. Den äldre är i slutskedet av sitt liv vilket är 

väldigt tydligt för denne genom flytten till särskilt boende. Han eller hon förbereder sig för 

döden genom att ha en inre dialog där han/hon gör upp med sig själv och sitt levda liv. Som 

personal kan jag hjälpa den äldre till ensamhet när denna så önskar men även vara medveten 
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om att det finns ett socialt behov. Det blir således viktigt för mig som personal att jag är 

lyhörd för den äldres behov och önskemål oavsett om de är uttalade eller outtalade. Speciellt 

viktigt ter sig detta när livet börjar närma sig slutet och den äldre befinner sig i ett senare 

palliativt skede. Under detta arbetes gång framkom tydligt den brist på forskning som råder 

om hur äldre i Nordiska särskilda boenden själva upplever sin livskvalitet. Således är 

slutsatsen att en ökad forskning av de äldres egna upplevelser av livskvalitet ter sig viktig för 

att vi i hälso- och sjukvården ska kunna ge de äldre det de själva anser vara viktigt och inte 

det som professionella vårdare anser viktigt.  
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BILAGOR 
Bilaga 1. 

 
 

Databaser Sökord Träffar Inkluderade 

SWEMED Quality of Life  1719 0 

 Well-Being  0 0 

 Meaning in Life 0 0 

 Life Satisfaction 0 0 

 Special Accomodation 0 0 

 Nursing Home 679 0 

 Quality of Life AND Nursing Home 30 4 
    

CINAHL Quality of life 22234 0 

 Nursing homes 13692 0 

 Aged, 80 and over 64 959 0 

 Life purpose 834 0 

 Life satisfaction (Key word) 1169 0 

 Special accommodations (Key word) 0 0 

 Denmark OR Sweden OR Norway OR Finland OR Iceland 17503 0 

 Quality of life AND Nursing homes 12 0 

 Quality of life AND Nursing homes AND Denmark………. 8 1 

 Quality of life AND Aged, 80 and over 3136 0 

 Quality of life AND Aged, 80 and over AND Denmark……… 204 0 

 Quality of life OR Life purpose OR Life satisfaction (key word) 21 835 0 

 Quality of life OR Life purpose OR Life satisfaction (key word) 
AND nursing homes AND Denmark……… 

12 0 

    

MEDLINE Quality of life 71038 0 

 Nursing homes 23112 0 

 Aged, 80 and over 718804 0 

 Denmark OR Sweden OR Finland OR Norway OR Iceland 118468 0 

 Quality of life AND Nursing homes AND Denmark….. 39 1 

 Quality of life AND Aged, 80 and over AND Denmark….. 374 1 
    

Sökmotorn ELIN Quality of life 53688 0 

 Nursing homes 9446 0 

 Aged, 80 and over 362 0 

 Well-being 27099 0 

 Quality of life AND Nursing homes 237 0 

 Quality of life AND Aged, 80 and over 10 0 

 Well-being AND nursing homes 87 0 

 Special accommodations 29 0 

 Meaning in life 212 0 

 Meaning in life AND Nursing homes 0 0 
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                    Bilaga 2. 
 

 
Publicerings år, ursprungsland 
Tidskrift,  
Titel  
Författare 
 

 
Urval & kontext 

 
Syfte 

 
Datainsamlings & 
dataanalys metod 

 
Resultat 

 
Kvalitetspoäng 
enligt Carlsson 
m.fl. 2003 

2002, 
Vård i Norden, Norge 
Pleier-pasient-relasjonen i 
sykehjem-tillintetgörelse eller 
virkeligggjörelse  
Haugan Hovdanes G. 

♀= 7 
♂= 2 
54-92 år 
(medelålder 79) 
Särskilt boende 
> 3 månader 

Undersöka vilka 
faktorer som möjliggör 
meningen med livet för 
vårdtagare på särskilt 
boende. 
 

Kvalitativ intervju 
Fenomenologisk 
analys enligt 
Giorgio A (1985) 

Livsmod & glädje: Något att glädja sig åt, se fram emot 
Vänlighet & kärlek: Från personalen 
Jag - Du – Förhållandet: Vänner, vänskap,  
Det goda samtalet: Få samtala med någon Delaktighet - 
att tillägna sig sina livsvärden: Engagera sig i andra & 
det som förekommer runt en. 
 
 

>80% 

2003, Norge 
Vård i Norden  
Mot opplevelsen av integritet og 
verdighet – en steben og strid. 
Stabell A & Lindström U. 
 

♀= x 
♂= x 
80-96 år 
Särskilt boende 
<1 år 
 

Beskriva och diskutera 
känslan av meningsfull 
upplevelse som 
kommer fram genom 
samtal med boende i 
norska särskilda 
boenden. 
 

Intervju (anges ej) 
Hermaneutisk 
analys enligt 
Gadamer (1989) 

Meningsfullhet = självständighet och självbestämmande. 
Tillåta sig att motta hjälp. Bli sedd och behandlad som 
en individ. Acceptans av sjukdom och att leva på särskilt 
boende. Samhörighet med sin familj. Rätten att uttrycka 
sig. Bli bemött på ett sätt som bevarar den boendes 
känsla av kontroll. 

>80 

2006, Norge 
International  
journal of nursing studies,  
Thriving in nursing homes in 
Norway: Contributing aspects 
described by residents  
Bergland Å  & Kirkevold M. 
 

♀= 20 
♂= 6 
74-103 år  
(mean 89 år) 
Särskilt boende i 
medeltid 17 
månader 
 

Undersöka mentalt 
friska vårdtagares 
perspektiv på vad som 
behövs för att trivas 
med livet i särskilt 
boende. 

Intervju (anges ej) 
Kvalitativ 
dataanalys enligt 
Kvale och 
Malterud (1996) 

Vårdtagarens egen attityd till att bo på ett särskilt 
boende har stor betydelse för hur man trivs. Kvaliteten 
på omvårdnaden och vårdgivarna har stor betydelse för 
upplevelse av trivsel.  

>80% 

2007, Island 
Scandinavian Journal of Caring 
Science  
Quality of life in nursing homes: 
perception of physically frail elderly 
residents  
Hjaltadottir I & Gustafsdottir M. 
 
 
 

♀= 6 
♂= 2 
76-93 år 
Särskilt boende 
mellan 10 mån 
och 7,5 år 
 

Förstå fenomenet 
livskvalitet hos äldre 
fysiskt sköra men 
mentalt klara äldre 
personer på särskilt 
boende. 

Fenemenologisk 
intervju 
Dataanalys enligt 
Benner (1994) 

Livskvalitet är ett multi dimensionellt fenomen och det 
influeras av en mängd faktorer i den boende på det 
särskilda boendet. 
Huvudfynd: 
Säkra den sköra kroppen 
Söka inåt sig själv 
Förbereda sig för avfärd   

>80% 
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Publicerings år, ursprungsland 
Tidskrift,  
Titel  
Författare 
 

 
Urval & kontext 

 
Syfte 

 
Datainsamlings & 
dataanalys metod 

 
Resultat 

 
Kvalitetspoäng 
enligt Carlsson 
m.fl. 2003 

2007, Sverige 
The Authors Journal of compilation  
Experiences of health and well-
being, a question of adjustment 
and compensation- views of older 
people dependent on community 
care. 
From I, Johansson I, Athlin E. 
 

♀= 12 
♂= 7 
Av dessa 19 
personer bodde 
6 i särskilt 
boende 
70-94år 
 

Att få en djupare 
förståelse för äldres 
upplevelse av deras 
hälsa och 
välbefinnande (well-
being) när de är 
beroende av 
vård/omsorg från 
kommunen. 
 

Intervju (anges ej) 
Analysmetod enligt 
Burnard (1991) 

Hälsa eller ohälsa är en fråga om anpassning eller 
kompensation. Anpassning representerade inre resurser 
och positivt tänkande. Kompensation representerade att 
vara beredd, prioriteringar, aktiviteter och respekt. 

>80% 

2008, Sverige 
International Journal of Nursing 
Studies 
Old people receiving municipal 
care, their experiences of what 
constitutes a good life in the last 
phase of life: A qualitative study 
Andersson M, Rahm Hallberg I, 
Edberg A-K. 
 

♀= 10 
♂= 7 
Av dessa bodde 
7st i särskilt 
boende 
78-100 år 
(medelålder 86 
år) 
 

Att undersöka vad som 
ger livskvalitet i slutet 
av livet för dem 
beroende av kommunal 
vård och omsorg 

Intervju (anges ej) 
Dataanalys enligt 
Berg (2004) 

Att vända sig inåt för att komma i fred med det förflutna, 
framtiden och den förestående döden när man är 
begränsad på grund av hälsoproblem.  

>80 

2008, Sverige 
Nursing Ethics  
Three nursing homes residents 
speak about meaning at the end of 
life 
Dweyer L, Nordenfelt L, Ternestedt 
B-M. 
 
 

♀= 3 
93-95 år 
Särskilt boende. 
 

Få en djupare 
förståelse för hur tre 
äldre kvinnor skapar 
mening i livet på särskilt 
boende. 

Intervju (anges ej) 
Hermaneutisk 
analysmetod enligt 
Ödman (1992) 

Den inre dialogen tillsammans med inre styrka och att 
ha kontakt med andra underlättade skapandet av 
mening av livet som helhet – och inkluderade både dåtid 
och nutid. 

70-80% 

2008, Norge 
Vård I Norden 
Safe, but lonely: Living in a nursing 
home 
Sletterbö Å. 
 

♀= 8 
♂= 6 
Särskilt boende 
Tre månader till 
10 år 
 

Studera hur de som bor 
i särskilt boende 
upplever att det är att 
bo där. 

Hermeneutisk 
intervju 
Innehållsanalys 
enligt Polit & Beck 
(2004) 

Känna sig trygg, ensam, respekterad eller inte 
respekterad, misstro eller känna brist på trovärdighet i 
vården som gavs. 

70-80% 



Bilaga 3. 
 

Meningsbärande enheter Kondenserade enheter Kod Kategori 
 

All informants stressed the 
importance of safety as the 
greatest benefits of living in a 
nursing home 
 

Den största anledningen till 
att vara på ett särskilt 
boende är att man känner 
sig trygg 

Trygghet Trygghet kontra otrygghet 

Being able to follow what 
went on in the society and 
being updated about news 
and events 

Kunna följa med vad som 
händer ute i samhället. 

Delaktig Oberoende kontra beroende 

Flere pleiere hilser I doren og 
sier “God natt” når de går av 
vakten. Da föler jeg at de bryr 
seg om meg, da har jeg det 
godt. 
 

Flera hälsar och säger hej 
när de gå hem. Då mår jag 
bra 

Vänligt 
bemötande 

Respekt kontra brist på 
respekt 

Well, you see, you just try to 
live your life each day, 
 

Försöker ta dagen som den 
kommer 

Inre kapacitet Inre miljö kontra yttre miljö 

There´s nobody to talk to 
here at all 
 

Ingen att prata med Ensamhet Gemenskap kontra ensamhet 

 

 

 

 


