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Abstrakt 

Bakgrund: Antalet äldre personer ökar och den främsta förklaringen bakom att äldre 

personer lever allt längre är de medicinska framstegen. Trots den ökade 

medellivslängden och den positiva utvecklingen inom medicin är det fortfarande oklart 

om äldre lever längre med hälsan i behåll eller om de upplever sina sista år i sjuklighet.  

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av åldrandet, hälsa och livskvalitet hos 

personer över 65 år.  

Metoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio personer mellan 70 och 

93 år. Databearbetningen skedde med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet visade att äldre människor ser positivt på sitt åldrande och upplever sin hälsa 

som god trots olika tillfälliga eller bestående fysiska åkommor. Situationen i världen 

påverkar äldres upplevelser av hälsa. Livskvalitet för äldre personer innebär bland annat 

god hälsa och möjlighet att vara delaktig i det sociala livet, goda relationer med 

närstående, en bra bostad och en god ekonomi. En fungerande hälso- och sjukvård är 

viktig för upplevelsen av livskvalitet. 

Slutsats: Äldre personer upplever sitt åldrande, sin hälsa och sin livskvalitet som god 

trots  hälsobekymmer och brister inom hälso-och sjukvården. Upplevd hälsopåverkan av 

situationen i världen måste beaktas och vidare studeras för att nå mer kunskap. Brister 

inom hälso- och sjukvården behöver uppmärksammas och åtgärdas för att äldre ska få 

samma förutsättningar att leva ett gott liv som andra samhällsgrupper. 

 

Nyckelord:  kvalitativ studie, livskvalitet, upplevelser av hälsa, åldrande, äldre 

personer. 

 

 

Abstract 
Background: The number of elderly people is increasing, and the primary explanation 

behind the fact that elderly people live longer is the medical advances. Despite the 

increased life expectancy and positive development in medicine, it is still unclear 

whether elderly people live longer in health or if they experience their last years in 

sickness. 

The purpose of the study was to describe experiences of aging, health and quality of 

life in people over 65 years of age. 

The method was qualitative semi structured interviews with ten people between 70 and 

93 years. Data processing was done using a qualitative content analysis. 

The results showed that older people look positive to their aging and experience their 

health as good despite various temporary or permanent physical conditions. The 

situation in the world affects older people's experiences of health. Quality of life for 

elderly people means good health and opportunity to participate in social life, good 

relationships with close relatives, a good home and a good economy. A functioning 

healthcare is important for the experience of quality of life. 

Conclusion: Older people experience their aging, health and quality of life as good 

despite health problems and shortcomings in healthcare. Experienced health impacts of 

the situation in the world must be considered and further studied to gain more 

knowledge. Deficiencies in health care need to be addressed and remedied so that older 

people get the same conditions for living a good life like other social groups. 

 

Keywords: Aging, Elderly people, Experiences of health, Quality of life, Qualitative 

study. 
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Bakgrund  

Den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre ökar både internationellt och 

nationellt. I Sverige i dag är drygt 10 % av befolkningen 65 år och äldre 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Statistiska Centralbyrån [SCB] beräknas andelen 

äldre stiga med 16 % fram till slutet av år 2060 (SCB, 2016). Den beräknade ökningen 

av personer över 65 år under de närmaste decennierna beror till stor del på de höga 

födelsetalen under 1940-talet (SOU 2003:91). En ytterligare förklaring till att 

befolkningen består av en större andel äldre är att medellivslängden ökar. SCB:s 

prognoser visar att medellivslängden bland kvinnor beräknas öka till 89 år och bland 

män till 87 år fram till år 2060 i jämförelse med dagens medellivslängd på 84 år bland 

kvinnor och cirka 80 år bland män (SCB, 2015). Den främsta förklaringen bakom 

utvecklingen är de medicinska framsteg som görs inom bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar (SCB, 2012). Att andelen äldre ökar och att äldre lever längre är givetvis 

positivt, men samtidigt innebär utvecklingen en ökad belastning på välfärdssystemen 

eftersom de allra äldsta som är 80 år och äldre riskerar att insjukna i åldersrelaterade 

kroniska sjukdomar i takt med att de blir äldre (Socialstyrelsen, 2017). Redan från 50- 

års ålder stiger kostnaderna för hälso-och sjukvård per invånare. De högsta kostnaderna 

per person förekommer i åldersgruppen 80-90 år där kostnaderna är fyra gånger högre 

än för åldersgruppen 35-45 år. År 2014 uppgick kommunernas kostnader för vård och 

omsorg för äldre till drygt 109,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,6 % sedan 

2010. Den största kostnaden uppgick till 62,8 miljarder kronor för särskilt boende, 

vilket motsvarar 57,5 % av hela kostnaden för äldreomsorgen (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016). 

 

Ålder och äldre 

Ålder kan definieras utifrån kronologisk, social, psykologisk, biologisk och upplevd 

ålder (Dehlin & Rundgren, 2000). Den kronologiska åldern är summan av individens 

levnadsår från födseln. Den sociala åldern utgår från en persons funktion och/eller roll i 

de sociala systemen som till exempel ”vuxen, arbetande eller pensionär”. Den 

psykologiska åldern handlar om individens anpassningsförmåga till yttre krav relaterat 

till exempelvis minne och inlärningsförmåga. Den biologiska åldern utgår från 

individens fysiologiska funktionsförmåga i relation till livslängden (Dehlin & 

Rundgren, 2000). Upplevd ålder behöver inte vara kopplad till kronologisk ålder då den 
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skiljer sig från person till person och påverkas av en mängd olika faktorer såsom miljö, 

livsstil och/eller social situation (Lin, Epel & Blackburn, 2012). 

 

Att vara äldre definieras vanligtvis utifrån en persons kronologiska ålder. Enligt 

välfärdsorganisationen World Health Organization [WHO] ingår individer från 65 år 

och uppåt i gruppen äldre (WHO, 2002). Mot bakgrund av att medellivslängden ökar 

bland äldre delas även gruppen in i ”unga äldre”, individer mellan 65-74 år, 

”medeläldre”, individer mellan 75-84 år och ”äldreäldre”, individer från 85 år och 

däröver (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson, Sjöbeck, 2000). I föreliggande 

uppsats används begreppet äldre för personer över 65 år. 

 

Åldrande  

Det är naturligt för människan att åldras och åldrandet innebär en naturlig förlust av 

olika funktionsförmågor. I takt med stigande ålder avtar rörelseförmågan, synen och 

hörseln. Förlusten av de olika funktionsförmågorna hör till de ”normala” biologiska 

förändringarna som beror på att nybildning av celler minskar i kroppen vilket leder till 

en nedsatt skelettmuskulatur. När vi blir äldre avtar också våra kroppsvätskor och vi får 

en sämre blodcirkulation och ett sämre immunsystem (López-Otín, Blasco, Partridge, 

Serrano, Kroemer, 2013; Sand, Sjaastad, Haug & Blålie, 2007).   

 

Utöver de biologiska förändringarna som hör till det ”normala” åldrandet påverkar även 

psykologiska och sociala förändringar åldrandet. De psykologiska förändringarna är en 

konsekvens av omställningen i förmågan att lära sig nya saker och förmågan att minnas 

saker. Äldre människor behöver ofta längre tid på sig för att utföra en intellektuellt 

krävande uppgift (Muse et al., 2014; Reuter-Lorenz & Park, 2014). I takt med stigande 

ålder förändras också de sociala förutsättningarna eftersom många äldre förlorar sin 

make eller maka, släktingar, vänner och bekanta (Larsen & Schmidtbauer, 2010; WHO, 

2015; Van Baarsen, 2002; Victor, Scambler, Bowling & Bond, 2005).  

 

Åldrande är ett komplext samspel mellan åldersrelaterade och mer eller mindre 

oundvikliga biologiska, psykologiska och sociala förändringar. Även om dessa 

förändringar genomgående kan uppfattas som negativa för individen är den ökade 

livslängden ett påtagligt bevis på att yttre faktorer påverkar människans överlevnad.  
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Hälsa 

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp och betyder olika saker för olika individer. Den 

mest kända definitionen av hälsa har formulerats av WHO (1948) som beskriver hälsa 

som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hälsa kan 

således uttrycka sig i en god kroppslig och kognitiv funktion, känslomässig balans 

och/eller en upplevd god relation till andra människor. Hälsa kan tolkas på olika sätt 

eftersom innebörden är olika för människor. Även upplevelsen av hälsa är olika 

eftersom upplevelsen alltid är subjektiv och beroende av individens personliga känslor 

och intryck (Blaxter, 2010; Bowling, 2005). Hälsa bör därför betraktas som något 

mångdimensionellt med olika innebörder för olika människor och som speglar 

människans totala livssituation.  

 

Livskvalitet  

Livskvalitet är ett vitt begrepp som på ett komplext sätt påverkas av individens fysiska 

och psykiska hälsotillstånd, sociala umgänge, självständighet, upplevelse och 

uppfattning av det liv individen lever i förhållande till egna värderingar, kulturella 

normer, egna förväntningar, intressen och mål i livet (WHO, 1997). Människor har 

sålunda olika uppfattningar om vad i livet som innebär livskvalitet. Enligt Bowling 

(2005) definierar de flesta människor sin livskvalitet utifrån termer som psykiskt och 

känslomässigt välbefinnande, god fysisk och mental hälsa. Vidare definierar människor 

livskvalitet utifrån fysiska möjligheter att utföra det man vill som exempelvis att kunna 

upprätthålla goda relationer med familj och vänner, delta i sociala aktiviteter och 

uppleva oberoende. Förmånen att bo i ett tryggt område och en god ekonomi relateras 

också till livskvalitet (Bowling 2005; Naidoo & Wills, 2009). Med andra ord har 

människor ett antal gemensamma värderingar om vad som är viktigt i livet och ger 

livskvalitet även om prioriteringarna kan variera från person till person. 

 

Tidigare studier om åldrande 

Tidigare studier visar att upplevelsen av att bli äldre är en subjektiv upplevelse. Orsaken 

bakom att äldre personer känner sig gamla och upplever åldrandet negativt är när de 

erfar nedsatta fysiska funktioner på grund av ”naturliga förändringar” i den åldrande 

kroppen och förändrade sociala roller och sociala relationer som en följd av ett minskat 

socialt nätverk (Westerhof & Barett, 2005; Steverink, Westerhof, Bode & Dittmann-

Kohli, 2001; Carstensen, 2006; Tulle, 2008; Diehl & Wahl, 2010). Förändrade sociala 
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relationer kan leda till känslor av ensamhet och övergivenhet hos den äldre individen 

vilket i sin tur kan påverka den upplevda fysiska och/eller psykiska hälsan på ett 

negativt sätt ( Zebhauser et al., 2014; Femia, Zarit & Johansson, 2001; Fries et al., 

2000). En fungerande kropp med god rörlighet och förmågan att kunna ta hand om sig 

själv tillsammans med en god kognitiv förmåga som möjliggör ett fortsatt deltagande i 

det sociala livet utgör däremot grunden för en positiv upplevelse av åldrandet (Tulle, 

2008; Diehl & Wahl, 2010; Hörder, Frändin & Larsson, 2013; Stathi & Simey, 2007; 

Gunnarsson, 2009; Karppinen, Laakkonen, Strandberg, Huohvanainen, Pitkala,  2016; 

Glasberg, Pellfolk & Fagerström, 2014). Äldre som lever med en livspartner och har en 

god relation med familj och vänner upplever den egna hälsan som god och det egna 

åldrandet som positivt (Dykstra, van Tilburg & De Jong Gierveld, 2005; Pinquart 

& Sörensen, 2001; Tomaka, Thompson & Palacios, 2006). 

 

Studier visar också att möjligheten för äldre att bo på äldreboende har en viss positiv 

effekt för äldres upplevelser av åldrandet beroende på den hjälp och stöd som boendet 

tillgodoser vad gäller äldres behov. Äldre knyter dessutom sociala kontakter med 

personal och andra äldre på äldreboendet vilket minskar vanliga förekommande 

upplevelser hos äldre såsom känslan av ensamhet och oro inför framtiden på grund av 

sämre hälsa och förlust av närstående (Martinsson, Edberg & Janlöv, 2013; Van 

Malderen, De Vriendt, Mets & Gorus, 2016; Gunnarsson, 2009; Kasepalu, Laidmäe & 

Tuvla, 2014; Gleibs, Sonnenberg & Halsam, 2014). Både fysiska och mentala 

aktiviteter har stor betydelse för äldres upplevelser av ett gott åldrande då olika former 

av aktiviteter kan bidra till en god hälsa enligt de informanter som deltog i studier av 

Bryant, Corbett och Kutner (2001) samt Sixsmith et al. (2014). 

  

Tidigare studier om hälsa 

Ett flertal studier visar att en viktig faktor för äldre personers upplevelser av ett gott liv 

och ett gott åldrande är möjligheten att behålla sin fysiska och psykiska hälsa (Hörder, 

Frändin & Larsson, 2013; Stathi & Simey, 2007; Gunnarsson, 2009; Karppinen et al., 

2016; Glasberg, Pellfolk & Fagerström, 2014; Thanakwang, Soonthorndhada & 

Mongkolprasoet, 2012). Fänge och Dahlin-Ivanoff (2009) konstaterar i sin studie, som 

undersökte hemmaboende äldres upplevelser av hälsa, att äldre personer har en stark 

inre drivkraft att bibehålla sin hälsa och minimera effekterna av åldersrelaterade 

förändringar.  Äldre försöker leva ett aktivt liv för att kunna fortsätta utföra dagliga 
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sysslor i hemmet och vara fortsatt socialt aktiva. En positiv inställning till livet är också 

en viktig faktor för äldre i deras strävan efter att behålla sina fysiska och mentala 

förmågor. Studier visar att aktiviteter i det dagliga livet är betydelsefulla för den 

upplevda hälsan bland äldre personer (Östbye et al., 2006; Bowling, 2008; Gunnarsson, 

2009; Hörder et al., 2013; Thanakwang et al., 2012; Sundsli, Espens & Söderhamn, 

2013;  Savikko, Routasalo, Tilvis & Pitkäla, 2010; Van Malderen, De Vriendt, Mets & 

Gorus, 2016; Stathi & Simey, 2007; Karppinen et al., 2016). Känslan av tillfredställelse 

med livet och dess mening fungerar som en skyddsfaktor för hälsan, enligt Steptoe, 

Deaton och Stone (2015) som undersökte sambandet mellan den subjektiva upplevelsen 

av hälsa och ålder. En god relation till familjen och goda sociala relationer anses 

underlätta för äldre att utveckla en positiv inställning till livet och har en positiv 

inverkan på upplevelsen av hälsa (Östbye et al., 2006; Kalfoss, 2010; Thanakwang et 

al., 2012; Hörder et al., 2013; Sundsli, Espnes & Söderhamn, 2013; Sini, Arve, Hannu, 

Aapo & Matt, 2015). Goda ekonomiska möjligheter har en avgörande betydelse för 

äldre personers upplevda hälsa, enligt studier av Glasberg, Pellfolk och Fagerström 

(2014), Hörder et al. (2013) samt Sundsli et al. (2013). Att unna sig en god och 

näringsrik kost, göra trevliga saker som exempelvis att besöka en konsert eller att resa 

både inom landet och utomlands har förutom en positiv inverkan på hälsan även effekt 

på upplevd livskvalitet (Glasberg et al., 2014; Hörder et al., 2013; Sundsli et al., 2013).  

 

Tidigare studier om livskvalité 

Flera studier visar att äldre personer relaterar upplevelsen av livskvalitet till goda 

fysiska funktioner som inte hindrar dem att delta i olika aktiviteter eller i en social 

gemenskap. Vidare relateras livskvalitet till goda relationer med familjen, till en god 

kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal och till goda ekonomiska resurser 

(Johnson, Louhivuori, Stewart, Tolvanen, Ross & Era, 2013; Borglin, Edberg & 

Hallberg, 2005; Kalfoss, 2010; Zebhauser et al., 2014; Karppinen et al., 2016; Fenge, 

Hean, Worswick, Wilkinson, Fearnley & Ersser, 2012; Gleibs, Sonnenberg & Halsam, 

2014; Martinsson, Edberg & Janlöv, 2013). Äldre med dagarna fyllda med 

sysselsättning och aktiviteter upplever meningsfullhet och livskvalitet, enligt studier av 

Borglin, Edberg och Hallberg (2005) som undersökte hur äldre personer över 80 år 

upplever livskvalitet. Att engagera sig i vänner, anhöriga och närstående betraktas som 

värdefullt för upplevelsen av livskvalitet då relationerna ger äldre individer en känsla av 

att höra till ett sammanhang (Nygren, Norberg, Lundman, 2007; Tollèn, Fredriksson & 
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Kamwendo, 2008). Dwyer, Nordenfelt & Ternerstedt (2008) konstaterar i sin studie att 

alla människor oavsett ålder har ett behov av att känna sig behövda och känna 

tillhörighet. Tillgång till sociala kontakter och relationer ger livskvalitet och mening i 

tillvaron. Borglin, Jakobsson, Edberg och Hallberg (2005a) visade i sin studie att äldre 

personer som upplever en hög grad av livskvalitet oftare vistades utomhus, utförde 

handarbete eller lättare gymnastik och lyssnade på radio eller tittade på tv än personer 

som upplever en låg grad av livskvalitet. I en studie av Borglin, Jacobsson, Edbeg och 

Hallberg (2005b) studerades livskvalitet från två perspektiv: generell livskvalitet och 

hälsorelaterad livskvalitet. Den generella livskvaliteten handlar om individens subjektivt 

upplevda livskvalitet och tillfredställelse med livet. Här handlar det om hur individen 

upplever sin livssituation just nu i jämförelse med vad individen förväntar sig att få ut 

av livet som helhet. Den hälsorelaterade livskvaliteten handlar om funktionell status och 

generell hälsoupplevelse. I studien framkom att äldre personer som upplever en hög 

nivå av subjektiva hälsobesvär beskriver både den generella och hälsorelaterade 

livskvaliteten som låg. I en longitudinell studie av Bowling och Iliffe (2011) där 

författarna undersökte vad som påverkar upplevelsen av livskvalitet hos äldre framkom 

att äldre individer som är psykiskt rustade att möta åldersrelaterade förändringar känner 

tillfredsställelse med sina liv. Äldre som har kontroll över sin tillvaro trots 

åldersrelaterade påfrestningar, bevarar sin förmåga till handling och bibehåller 

förmågan att nå uppsatta mål. Liknande resultat fann även Fänge och Dahlin-Ivanoff 

(2009) i en studie om hemmaboende 80-89-åringars hälsouppfattning. Andersson, 

Edberg och Hallberg (2008) fann i sin studie att äldre som förstår och accepterar 

åldersrelaterade förändringar uppskattar små saker i livet såsom att bli uppdaterad om 

händelser och nyheter genom att titta på tv eller lyssna på radio vilket bidrar till känslan 

av livskvalitet. 

 

Problemformulering  

Antalet äldre personer förutses öka i framtiden, dels på grund av den ökade 

medellivslängden bland befolkningen och dels på grund av att ett stort antal personer 

födda under 1940-talet nu befinner sig i pensionsåldern (SCB, 2016; SOU 2003:91). 

Den främsta förklaringen bakom att äldre personer lever allt längre är de medicinska 

framstegen inom bland annat hjärt- och kärlsjukdomar (SCB, 2012). Enligt 

Socialstyrelsens Lägesrapport 2017 innebär utvecklingen en ökad belastning på 
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välfärdsystemen eftersom äldre riskerar att insjukna i kroniska sjukdomar som hör till 

hög ålder. Trots den ökade medellivslängden bland äldre och den positiva utvecklingen 

inom medicin är det dock oklart om äldre lever längre med hälsan i behåll eller om de 

upplever sina sista år i sjuklighet. Kunskapen om detta är liten vilket motiverar fler 

studier av äldres upplevelser av åldrande, hälsa och livskvalitet för att nå mer kunskap 

om vad äldre själva anser påverkar deras upplevelser av åldrande och bidrar till deras 

hälsa och livskvalitet. En sådan kunskap kan leda till en utveckling av folkhälsoarbetet 

för att tillgodose de behov som äldre själva anser vara viktigast.  

 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte var att beskriva upplevelser av åldrandet, hälsa och livskvalitet hos 

personer över 65 år. 

 Hur ser äldre personer på åldrande? 

 Hur definierar äldre personer hälsa? 

 Vad innebär livskvalitet för äldre personer? 

 

Metod  

Studien utgår från en kvalitativ design eftersom en sådan metod bedömdes vara mest 

relevant för studiens syfte att nå en fördjupad förståelse för äldre personers upplevelser 

av åldrandet, hälsa och livskvalitet genom ett mindre antal informanter. 

 

Urval  

Studiens urvalsmetod grundade sig på ett målinriktat strategiskt urval, då informanterna 

valdes ut efter klart definierade kriterier såsom ålder och boendeform. Urvalsmetoden 

har gått ut på att välja deltagare som är relevanta för studiens syfte (Backman, 1998; 

Forsberg & Wengström, 2013). Urvalet kompletterades med ett så kallat snöllbollsurval 

eller kedjeurval som innebär att forskaren väljer informanter som forskaren kommit i 

kontakt med genom andra informanter (Bryman, 2002). Kompletteringen gjordes för att 

fler intervjuer kan bekräfta att ytterligare intervjuer inte ger någon ny kunskap och 

därför leda till en så kallad mättnad.  

Totalt tio personer mellan 70-93 år intervjuades. Sju av informanterna är kvinnor och tre 

är män. Sex av informanterna bor i sina ordinarie hem, en av informanterna bor på ett 

trygghetsboende och tre av informanterna bor i ett servicehus (se bilaga 1 och 2). 
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Genomförande  

Denna studie bygger på tio semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2002) är 

semistrukturerade intervjuer en lämplig datainsamlingsmetod när författaren önskar att 

deltagarna talar fritt och med egna ord. Bryman menar att intervjumetoden 

kännetecknas av en relativt öppen kommunikation kring ett ämne då den inte är bunden 

till en viss ordningsföljd vad gäller frågor utan lämnar utrymme för följdfrågor som kan 

ge ytterligare aspekter på de teman som berörs i intervjun (Bryman, 2002). 

Semistrukturerade intervjuer hör till den kvalitativa metoden och syftar mot att fånga 

informanternas upplevelser av olika företeelser. Metoden är särskilt lämpad för att få 

fram erfarenheter, tankar och känslor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Backman, 

1998).  

 

I ett första skede satte författare upp anslag på två olika lokala PRO-avdelningar, ett 

trygghetsboende och två servicehus i Stockholm (se bilaga 3). En person hörde av sig 

och visade intresse för att delta i studien. Därefter kontaktades två bekanta med 

föräldrar som uppfyllde urvalskriterierna. Författaren bad sina bekanta att ställa frågan 

om deras föräldrar kunde tänka sig delta i en studie om äldres upplevelser av sitt 

åldrande, sin hälsa och livskvalitet, vilket resulterade i fyra informanter. Därpå besökte 

författaren ett café på ett redan känt serviceboende och ställde frågan till flera boenden 

ansikte mot ansikte om de kunde tänka sig delta i studien. Tre av dessa personer ställde 

sig positiva till att delta. Ytterligare en person  som arbetar extra som ledsagare på 

serviceboendet och som författaren mötte på serviceboendets café tackade ja till att delta 

i studien. Författaren kom också i kontakt med en person under ett besök på en av de 

lokala avdelningarna för PRO som författaren hade besökt i och med det uppsatta 

anslaget.  

 

Tidpunkten för genomförandet av intervjuerna bokades in via telefonkontakt med den 

informant som hörde av sig efter att ha läst anlaget på en av de lokala avdelningarna för 

PRO. De informanter som författaren kom i kontakt med genom bekanta kontaktades 

också via telefon när det var dags att boka in tider för intervjuerna. Övriga fem 

intervjuer bokades in genom direktkontakt på plats. Informanterna fick bestämma 

tidpunkt och plats. En av intervjuerna ägde rum i ett bibliotek på ett trygghetsboende. 
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Fyra intervjuer ägde rum hemma hos informanterna. Fyra intervjuer genomfördes på ett 

café på ett servicehus. En intervju genomfördes på en lokal avdelning för PRO. 

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide som stöd. Denna bestod av 

bakgrundsfrågor samt intervjufrågor i linje med studiens syfte (se bilaga 6). Intervjuerna 

pågick mellan 20 minuter och 1 timme och 15 minuter. Materialet transkriberades 

samma dag som datainsamlingen hade ägt rum. 

 

Dataanalys 

Den transkriberade texten analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) samt 

Lundman och Hällgren Granheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. Först lästes 

texten igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsuppfattning. Efter en reflektion 

över textens huvudsakliga innehåll utkristalliserades tre domäner vilka sammanföll med 

de tre forskningsfrågorna. Domänernas benämningar i denna studie är följande: 

åldrande, hälsa och livskvalitet. Med utgångspunkt från domänerna sorterades 

meningsbärande enheter ut, vilka sedan kondenserades genom en sammanfattning av de 

enskilda meningsbärande enheternas innehåll för att korta ned texten. Texten blev 

således enklare att hantera samtidigt som innebörden bevarades. Därefter kodades de 

kondenserade meningsenheterna för att ge texten en högre abstraktionsnivå. Koder med 

liknande innehåll slogs ihop och bildade femton preliminära kategorier. Efter en 

jämförelse av innehåll inom och mellan kategorierna sammanfördes dessa i tretton 

kategorier. Nedan illustreras en tabell över hur analysen har gått till. 

 

Tabell 1. Exempel på analysarbete 

Domän Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Kategori 

Hälsa Det som är avgörande för 

hur jag mår är ju hur jag 

känner mig fysiskt…om 

kroppen hänger med och jag 

kan röra mig fritt och göra 

saker. 

 Kroppslig funktion är viktig 

för upplevelsen av god 

hälsa. 

Kroppen 

 

Fysisk hälsa 

Livskvalitet Att träffa andra och umgås 

är mycket viktigt för mig… 

jag vill liksom hänga med 

…äta god mat med vänner 

och spela bridge eller göra 

annat roligt- det ger mig 

glädje i livet. 

Att vara socialt aktiv är 

mycket viktigt för 

upplevelsen av livsglädje. 

Aktivitet Socialt 

deltagande 
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Etiska överväganden  

Denna studie har genomförts enligt regler och riktlinjer för forskning (CODEX, 2017) 

samt Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer vilka består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagare både muntligt och skriftligt om 

syftet med studien och dess metod samt att deltagandet var frivilligt och att 

informanterna när som helst under intervjun kunde avbryta sitt deltagande om de så 

önskade (se bilaga 4). Informanterna fick även möjlighet att ställa frågor till 

uppsatsförfattaren om studiens genomförande och syfte, forskarens bakgrund och syftet 

med studien inom ramen för uppsatsförfattarens utbildning innan intervjuerna 

påbörjades. Med detta uppfylldes informationskravet. Därefter gavs deltagarna 

möjlighet att godkänna deltagandet i studien genom att underteckna ett samtycke om 

deltagande, vilket uppfyllde samtyckeskravet (se bilaga 5). Deltagarna tillfrågades 

också om de godkände en inspelning genom ljudupptagning och de informerades om att 

de garanterades anonymitet. Uppsatsförfattaren gav deltagarna löfte om att deras 

identitet enbart var kända för uppsatsförfattaren. De informerades också om att 

informationen förvarades inlåst under arbetets gång och att allt material skulle kasseras 

efter arbetets slut, vilket uppfyllde konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet tillgodosågs 

då materialet i föreliggande studie endast användes för forskningsändamål. 

 

Materialet har granskats och analyserats så objektivt som möjligt. Uppsatsförfattarens 

intention har varit att i så liten mån som möjligt färga den kunskap och de erfarenheter 

som forskaren har i ämnet för att inte påverka forskningsresultatet. Det innebar att 

uppsatsförfattaren ansträngde sig i hög grad för att inte låta sin förförståelse färga av sig 

på studien även om förförståelse enligt Thúren (2007) präglar vårt sätt att uppfatta 

verkligheten på ett omedvetet sätt. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på tre domäner samt tretton tillhörande kategorier som beskriver 

informanternas upplevelser på en mer konkret tolkande nivå. De utgör rubrikerna i detta 

avsnitt. 

Domän 1: Åldrande 

 Fysisk funktion 
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Informanterna beskrev att de mer eller mindre besväras av någon form av fysisk 

åkomma. Men så länge de inte känner smärta eller upplever fysiska begränsningar att 

genomföra dagliga sysslor/delta i det dagliga livet upplever de inte att de känner sig 

gamla utan ser däremot sitt åldrande som positivt och naturligt. 

Jag känner mig inte gammal. Jag känner mig som 60…kanske 50. Det 

känns bra att vara 71, man tänker inte så mycket på åldern. Jag är pigg 

och vill arbeta. Det känns bra att åldras. 

 

Informanterna nämnde att de ibland är tvungna att avstå från att delta i sådant som 

tillhör vardagen på grund av olika fysiska åkommor som exempelvis yrsel och smärta. 

Detta upplevs som en besvikelse när det sker och har en negativ inverkan på deras 

upplevelse av att åldras. 

Jag känner ibland av ont i höften och knä och då känns det som att man är 

gammal. När jag har ont mår jag dåligt och har ingen ork att göra 

någonting. Då tänker jag att det är skit att åldras.  

 

Informanterna beskrev upplevelsen av ”att orka” som ”att inte känna sig gammal”. 

Däremot förknippades upplevelsen av ”att inte orka” med hög ålder och med 

upplevelsen av kroppsligt åldrande. 

Att man får hänga med på olika aktiviteter är viktigt och roligt, men ibland 

avtar orken och då känner jag att jag inte har så mycket kvar… Ålder har en 

viss tid.  

 

Det känns bra att vara 86 år…men jag börjar känna av ont i bena och orkar 

inte gå som förut… det går inte att komma undan att bli gammal…det hör 

till ålderdomen.  

 

 Sociala aktiviteter  

Informanterna uttryckte vikten av sociala aktiviteter för en positiv upplevelse av 

åldrandet. De beskrev att sociala aktiviteter, allt från gymnastik eller bowling till att 

möta andra över en kopp kaffe, ger dem känslan av trygghet, känslan av att de är 

behövda och uppskattade vilket innebär en glädje i livet. De beskrev att det inte enbart 

är själva aktiviteten de uppskattar utan även den sociala samvaron kring den. 

Att hänga med på veckans aktiviteter ger mig glädje, glädje av att se att jag 

fortfarande kan spela det spelet. Det är roligt att ha ett gemensamt intresse.  

 

Det sociala livet ger mig trygghet och glädje.  
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Den sociala biten är nästan nummer ett, det är jätteviktigt när man blir 

äldre. Man mår bra av att träffa andra och kunna prata om livet eller bara 

njuta av en kopp kaffe tillsammans. 

 

Domän 2: Hälsa 

 Fysisk hälsa 

Deltagarna ansåg att god rörlighetsförmåga tillsammans med ett liv utan kroppslig 

smärta är de viktigaste faktorerna bakom upplevd god hälsa.  

När jag kan röra mig fritt och vara ute, kan vara i trädgården och såga 

grenar, spela bowling och göra vad jag vill har jag hälsa.  

 

När jag inte känner av ont i mina höfter känner jag att jag har god hälsa.  

 

Min hälsa är bra. Jag kan stå upp varje morgon och klä på mig, göra min 

mat, gå ut och gå om jag vill…. När jag har ont mår jag dåligt. Då tänker 

jag varför ska man leva när man inte har hälsan kvar.  

 

För att bevara sin kroppsliga rörlighet försöker informanterna promenera dagligen minst 

30 minuter. De deltar i olika aktiviteter såsom gympa, pingis och Qigong med en 

kombination av rörelser och andningsteknik. 

Jag försöker röra på mig mycket, det är ju bra för hälsan och jag mår bra av 

det.  Jag är ute varje dag och går snabbt. På måndagar spelar jag pingis. 

 

Jag går på gympa två gånger i veckan för att hålla mig igång… 

 

För att bevara min hälsa promenerar jag minst 30 minuter om dagen och 

gör Qigong varje morgon.  

 

Trots att informanterna har någon form av fysisk åkomma och ibland upplever 

orkeslöshet och smärta i olika kroppsdelar uppfattar de sin hälsa som god. De beskriver 

att de känner sig mer friska än sjuka. 

Jag  försöker leva med min tarmsjukdom,  jag vet vad jag ska äta och sånt. 

Min hälsa är bra, jag mår bra. Jag tycker att jag har livskvalitet. 

 

Kroppen hänger inte riktigt med som förut, man är inte lika alert som 

förut…sen ser man ju sämre, hör sämre, har mer sjukdomar…sen har jag 

fått ett besvärligt utslag på kroppen. Jag har ganska bra hälsa, jag känner 

mig mera frisk än sjuk.  

 

 Mental hälsa 
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Informanterna menar att det allra viktigaste för upplevelsen av hälsa efter god fysik är 

att ha minnet i behåll och en förmåga att tänka klart. Läsning av böcker, tidningar och 

korsord beskrevs vara viktigt för att bevara sin mentala hälsa.  

Så länge har jag huvud i behåll tycker jag att jag har hälsa. Varje morgon 

läser jag Dagens Nyheter för att hänga med, sen försöker jag lösa korsord 

för att inte bli  glömsk. 

 

Viktigt att huvud är med…att jag vet var jag är och vad jag gör.  

 

Jag har god hälsa… mitt huvud säger inte ifrån och jag kan fortfarande 

tänka klart. 

 

Jag läser mycket böcker, jag tror att det är bra för minnet. 

 

 Social gemenskap 

Att vara socialt aktiv genom att träffa andra och umgås, ta promenader eller utöva 

gympa tillsammans, spela kortspel eller bara äta en middag med andra ansågs ha en 

avgörande betydelse för upplevd god hälsa för informanterna efter god fysisk och 

mental hälsa. 

Varje dag har vi en planerad aktivitet och jag går gärna på dem. Sen har vi 

fika och lunch tillsammans. Att vara med är jätteviktigt för mig. Att se att jag 

fortfarande kan spela det här spelet eller hänga med i debatten ger mig 

glädje. Jag mår bra av det helt enkelt.  

 

Det är jätteviktigt för mig att kunna gå ut och träffa mina vänninor och äta 

god mat tillsammans. Vi tre hänger ihop och mår bra av att träffas. 

 

 Bostad och situationen i världen 

Samtliga  informanter betonade bostadens betydelse för upplevd god hälsa, men även 

situationen i världen. Informanterna beskrev oro och osäkerhet inför framtiden eftersom 

många människor i världen dör eller riskerar att bli dödade på grund av krig och  

konflikter. Enligt informanterna påverkar nyanlända det svenska samhället på ett 

negativt sätt eftersom de har andra normer och värderingar än svenskar, vilket är en 

möjlig förklaring till varför det är oroligt och otryggt nu i Sverige. 

Jag har ett bra hem nära till centrum och jag mår bra av att få bo kvar i min 

lägenhet…hoppas att jag kan göra det länge. 

 

Det händer mycket nu i världen och i Sverige och det påverkar hur jag mår.  

 

Självklart mår man inte bra av att höra vad som händer i Sverige…hoppas 

att det inte startar krig här som i andra länder därifrån alla kommer. 
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Domän 3: Livskvalitet 

 Hälsotillstånd 

Informanterna uttryckte att deras hälsotillstånd har en stor inverkan på upplevelsen av 

livskvalitet. Kroppsliga åkommor, värk och orkeslöshet är de faktorer som beskrivs ha 

störst negativ inverkan på upplevelsen av livskvaliteten. 

När kroppen säger ifrån och jag inte orkar göra något känns det som att 

livet inte har mening längre.  

 

Att må bra och orka göra saker ger mer kvalitet i livet. 

 

När jag vaknar och har ont känner jag ingen ork att göra som jag vill…jag 

kan inte gå ut och så där…det känns tråkigt. Jag tycker att jag har 

livskvalitet när jag kan sköta hushållet och kan gå ut och träffa mina 

väninnor.  

 

 Socialt deltagande 

Socialt deltagande uttrycktes som en betydelsefull faktor för upplevelsen av livskvalitet 

för informanterna. De dagar då informanterna inte kunde delta i någon aktivitet på 

grund av kroppslig åkomma och orkeslöshet beskrevs som ”dåliga dagar” i livet. Socialt 

aktiva dagar beskrevs däremot som ”bra dagar” i livet.  

Varje dag gör jag min frukost och sen går jag ut och träffar mina väninnor. 

Jag tycker att jag har livskvalitet i livet när jag kan träffa mina väninnor. Vi 

promenerar tillsammans och så där och då mina dagar är bra…När jag 

eller någon av dem inte kan komma ut för att man har ramlat hemma och 

har ont och så där…man blir ju ledsen när man får såna dåliga dagar.  

 

Att vara aktiv och delta i det sociala livet är mycket viktigt för mig. Varje 

sommar åker jag och min väninna till skärgården. En annan väninna har bil 

så åker vi ibland till stan och käkar middag tillsammans och det tycker jag 

är mysigt… Ibland gör vi en dagstripp till en annan stad och ser olika grejer 

där i staden…det är jättetrevligt. Det kallar jag för livskvalitet. 

 

De informanter som bor i servicehus och i trygghetsboende har funnit nya vänner 

genom sociala aktiviteter och uppskattar att de kan hålla sig sysselsatta. 

Jag gillar gympa och annat de har ordnat här för oss… dagarna blir fyllda 

med olika saker och man kan umgås med andra som bor här. Mina nya 

vänner bor i samma byggnad och det är enkelt att ta sig till varandra när 

man behöver prata lite…Det är viktigt och bra för oss äldre.  

 

 Bostad 



15 
 

De informanter som bor kvar i sina ordinarie hem uttryckte att en väl utformad bostad 

med stort badrum och kök samt tillgänglighet till mataffärer, vårdcentral eller 

tunnelbana var viktigt för livskvalitet. 

Det är skönt att ha ett stort badrum, jag kan raka mig medan min fru 

duschar.  

 

Jag tränar på vårdcentralen, den ligger bakom det röda huset. Det är viktigt 

för mig att mataffär och vårdcentral ligger nära så att jag kan gå dit själv. 

 

De informanter som bor på serviceboende och i trygghetshem pekade på betydelsen av 

närhet till gemensamma mötesplatser för att kunna träffa människor och knyta sociala 

kontakter. 

På servicehuset är det mycket bättre än det var hemma. Här har jag en 

trivsam lägenhet och det finns människor hela tiden och jag slipper sitta 

ensam och grubbla över livet. 

 

 Familj och livspartner 

Informanterna beskrev att familjen och en livspartner har en mycket stor betydelse för 

upplevelsen av god livskvalitet eftersom det ger informanterna glädje och känslan av att 

ha en funktion och en roll i familjen. 

Att vara nära min familj och kunna hjälpa till med något, veta att de har det 

bra gör mig lycklig… då känner jag att mitt liv är värt att levas. 

 

Underbart att jag har min sambo…vi två brukar komma ut och handla eller 

åker färdtjänst och ser på teater någon gång. Att ha en livspartner i min 

ålder betyder mycket…det ger mig glädje. 

 

 Ekonomi 

Informanterna talade om de ekonomiska resursernas betydelse för livskvaliteten. 

Boendestandard, fritidsaktiviteter och en hälsosam kosthållning ansågs vara helt 

beroende av ekonomiska resurser. Informanterna menade att tillräckliga ekonomiska 

resurser är avgörande för deras möjlighet att välja boendeform, att kunna resa och betala 

för olika former av konsumtion. 

Vi behöver mera pengar för att kunna röra på oss mer, ta längre resor och 

så där…man har ju ekonomiska begränsningar trots att man har arbetat 

hela livet.  

 

Jag betalar min hyra och hemtjänsten också. Jag klarar mig med min 

pension men jag har velat att träningen skulle vara fri för oss äldre. Nu 

betalar vi ju för att gå till flickorna på sjukgymnastik…pensionen tillåter.. 
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men det är inte mycket mera...jag har velat handla lite mera kläder och sånt 

där… 

 

Att ha pengar för att äta god mat och ha råd med våra aktiviteter, att ha råd 

med bra bostad och ta oss hit och dit… Att ha bil ger också livskvalitet. Vi 

klarar oss på två pensioner med min fru, men vi lever också på våra 

besparingar sen tidigare. 

 

Min pension är dålig. Jag klarar mig tack vare det arv jag har fått från mina 

föräldrar…sen har jag ju det lilla extra som mitt arbete nu…det är som en 

guldkant så att säga… 

 

Informanterna anser att de betalar för mycket skatt och att de har för låg pension, men 

ingen vill söka bostadsbidrag eftersom de vill klara sig själva. 

Vi betalar för mycket skatt, tycker jag. Pensionen räcker inte till om man inte 

jobbar, det är därför jag vill jobba. Jag tycker inte om bostadsbidrag… jag 

vill hellre jobba. Man vill klara sig själv. Jag hjälper hellre andra än att jag 

själv ber om hjälp.  

 

 Sjukvård 

I resultatet framkom utsagor som pekade på sjukvårdens betydelse för livskvaliteten. 

Informanterna uttryckte att omhändertagandet vid sjukhusbesöken var goda men 

däremot upplevdes vistelsen inom sjukvården alldeles för kort i relation till behovet. 

Informanterna upplevde att de skickades hem så fort som möjligt på grund av platsbrist. 

De nämner långa väntetider för undersökningar som kan vara så allvarliga att det krävs 

operation. I intervjuerna framkommer också rädslan för att dö på grund av väntan på 

undersökningar hos sjukvården.  

Sjukvården prioriterar inte äldre människor. Jag fick inte stanna på sjukhus 

eftersom min säng behövdes till nästa patient sa de, trots att jag inte mådde 

bra och ville stanna ett par dagar till.  

 

Man blir väldigt omhändertagen när man kommer in… fast det är långa 

väntetider. Jag höll på att dö innan jag kom in. Det var mycket kämpigt. Det 

är som att vara längst ner vid bron och sen får man ta ett steg i taget hela 

tiden.  

 

 Primärvård 

I intervjuerna framkom att informanternas livskvalitet blivit påverkade på ett negativt 

sätt på grund av bristerna inom primärvården. De menar att äldre inte skulle behöva må 

så dåligt om primärvården hade varit bättre på att erbjuda hjälp för dem som har behov 

av vård. 
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Nu har jag börjat vänja mig, men när jag gick i pension var det svårt…man 

förlorar sin identitet för att man har plötsligt inga krav på sig…jag kände 

liksom som att jag fyller ingen funktion längre.  

 

Jag kände mig nästan deprimerad på nåt sätt och tänkte: ska man dö nu? 

Det är det enda man går och väntar på.  

 

Vårdcentralen erbjuder inte hjälp. De säger att du kanske behöver prata 

med en kurator eller psykolog, men om du inte kan betala själv så finns det 

väntelista på ett år ungefär.  

 

Jag köpte några böcker och försökte hitta svar på mina funderingar om 

åldrandet och om döden… jag tror inte att jag är psykisk sjuk bara för att 

jag får en tanke eller hur?  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

När informanterna tillfrågades om hur de ser på åldrande, hur de definierar hälsa och 

vad livskvalitet innebär för dem framkom tretton kategorier som samlades under tre 

domäner: åldrande, hälsa och livskvalitet. Uppsatsförfattaren anser att dessa kategorier 

går in i varandra och av den anledningen utgör diskussionen inte rubrikerna i detta 

avsnitt utan presenteras i löpande text med separata stycken. 

 

Resultatet i denna studie pekar på att god fysisk och mental funktion samt möjlighet till 

ett aktivt socialt deltagande är tre gemensamma grundfaktorer för en positiv upplevelse 

av åldrandet, hälsa och livskvalitet bland äldre personer. Detta överensstämmer med den 

tidigare forskningen som visar att god rörlighetsförmåga, god kognitiv förmåga samt 

deltagande i det sociala livet utgör grunden för ett bra liv bland äldre (Diehl & Wahl, 

2010; Hörder et al., 2013; Thanakwang et al., 2012; Johnson et al., 2013; Karppinen et 

al., 2016; Glasberg et al., 2014; Sundsli et al., 2013; Savikko et al., 2010; Van Malderen 

et al., 2016; Karppinen et al., 2016). Dessa faktorer påverkar även äldres upplevelse av 

att ”känna sig gammal” med klar betoning på det kroppsliga åldrandet. Under 

intervjuerna framkom det tydligt att informanterna mår bra och orkar delta i ett socialt 

liv när de inte känner smärta i någon kroppsdel. Då tänker de inte på sin ålder och 

känner sig inte gamla. Däremot tänker de på sin ålder och känner sig gamla när de 

upplever smärta och inte orkar vara socialt aktiva. Studiens informanter berättar att när 

deras dagar är fyllda med olika aktiviteter mår de bra och upplever en mening med livet, 

vilket kan kopplas till studier av Bryant et al. (2001), Sixsmith et al. (2014), Savikko et 
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al. (2010),Van Malderen et al. (2016), De Vriendt et al. (2016), Glasberg et al. (2014) 

samt Borglin et al. (2005) som konstaterar att förmågan till fysiska och mentala 

aktiviteter samt känslan av samhörighet med andra har stor betydelse för äldres 

upplevelser av sin ålder, åldrandet och livskvalitet.  

 

Familj, vänner och en livspartner beskrevs som värdefullt för upplevelsen av livskvalitet 

för informanterna. Detta uttrycktes i formuleringar som ”att behövas” och ”höra till”, 

vilket sammanfaller med tidigare forskning som kommer fram till att sociala kontakter 

och relationer ger livskvalitet och en mening i tillvaron (Nygren et al., 2007; Tollèn et 

al., 2008; Dwyer et al., 2008). 

 

Fänge och Dahlin-Ivanoff (2009) konstaterar i sin studie att äldre personer har en stark 

inre drivkraft att bibehålla sin hälsa. Studier gjorda av Thanakwang et al. (2012),  

Östbye et al. (2006),  Bowling (2008), Gunnarsson (2009), Hörder et al. (2013), Sundsli 

et al. (2013), Savikko et al. (2010), Van Malderen et al. (2016), Stathi och Simey 

(2007), Karppinen et al. (2016) visar att en positiv inställning till livet är en viktig 

medverkande kraft för att sträva efter att bibehålla sin fysiska och mentala hälsa, vilket 

även denna studie pekar på. Informanter med en positiv inställning till livet trots fysiska 

åkommor försöker dagligen vara fysiskt aktiva för att bevara sin kroppsliga rörlighet 

och läsa böcker, tidningar eller lösa korsord för att bevara sin mentala hälsa. En god 

relation till familjen och goda sociala relationer anses underlätta för äldre att utveckla en 

positiv inställning till livet, enligt Kalfoss (2010), Thanakwang et al.  (2012), Hörder et 

al. (2013), Sundsli et al. (2013) och Sini et al. (2015) vilket sammanfaller med denna 

studies resultat. Informanter med en god relation till familj och vänner beskriver sina liv 

som både fysiskt, mentalt och socialt aktiva. Trots att informanterna vissa dagar har 

sämre ork och upplever smärta uttryckte de en positiv inställning till livet eftersom de 

både förstår och accepterar sin åldrande kropp och att de ibland får ont i kroppen. Detta 

resultat överensstämmer med en studie av Andersson et al. (2008) som visar att äldre 

med en positiv inställning till livet förstår och accepterar åldersrelaterade förändringar. 

De upplever mer livskvalitet än äldre med en negativ inställning till livet.  

 

Enligt en studie av Steptoe, Deaton och Stone (2015) upplever äldre personer som är 

tillfredsställda med livet och att livet har en mening sin hälsa som god. I studien 

förklarar författarna att livstillfredställelse fungerar som en hälsofrämjande faktor. Detta 
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kan också konstateras i föreliggande studie. Informanterna beskrev att de var nöjda med 

sina liv och att de känner att de har livskvalitet och en god hälsa. De gillar att träna, ta 

promenader och lyssna på radio eller titta på tv. För informanterna i denna studie 

innebär det ”att ha kvalitet i livet”. Detta resultat har stöd i tidigare forskning av Borglin 

et al. (2005a) som kommer fram till att äldre personer som ofta vistas utomhus, tränar 

och lyssnar på radio eller tittat på tv upplever mer livskvalitet än personer som inte gör 

det. 

 

Bostaden har visat sig ha en stor betydelse för informanternas välmående, hälsa och 

livskvalitet. De informanter som bor i sina ordinarie hem ansåg att en bra bostad är en 

bostad som är funktionellt utformad och underlättar för dem i vardagen som exempelvis 

att kunna sköta sig själva och sitt hushåll. Att bo nära mataffärer, vårdcentral, buss och 

tunnelbana för att kunna ta sig dit de vill eller behöver var lika viktigt som en 

funktionellt utformad bostad. De informanter som bor på serviceboende och 

trygghetshem betonade istället betydelsen av närhet till gemensamma mötesplatser. Att 

kunna träffa människor och knyta sociala kontakter med personal och andra äldre på 

boendet trots fysiska begränsningar beskrevs som mycket viktigt för upplevd hälsa och 

livskvalitet vilket överensstämmer med Martinsson et al. (2013),Van Malderen et al. 

(2016), Gunnarsson (2009), Kasepalu et al. (2014) samt Gleibs et al. (2014) som visar 

att äldreboenden har en positiv inverkan på äldres upplevelser av sitt åldrande. 

 

Informanterna likställde livskvalitet med goda relationer till familjen och att träffa 

familjen regelbundet. En livspartner att dela sin vardag med värderades också högt. 

Sådana relationer  ger livet en mening enligt informanterna och stämmer överens med 

studier av Dykstra et al., (2005),  Pinquart & Sörensen, (2001) och Tomaka et al., 

(2006) som visar att äldre som lever med en partner och har goda relationer med 

familjen upplever sitt åldrande som positivt. Enligt studier av Hörder et al. (2013), 

Sundsli et al. (2013), Sini et al. (2015), Borglin et al. (2005), Zebhauser et al. (2014), 

Kalfoss (2010), Glasberg et al. (2014), Karppinen et al. (2016), Thanakwang et al. 

(2012) och Martinsson et al. (2013) är en make/maka, barn och barnbarn de viktigaste 

personerna i äldre människors liv och har en avgörande betydelse för äldre personers 

hälsa och upplevelser av livskvalitet.  
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I studien framkom också att informanterna kopplar ekonomi till livskvalitet. En god 

ekonomi som tillåter resor, dagsutflykter eller att kunna unna sig något gott att äta 

spelar en stor roll för upplevelsen av livskvalitet och tillfredställelsen med livet. Under 

intervjuerna uttryckte informanterna missnöje med sin låga pension och den höga 

skatten som de betalar varje månad, vilket många gånger begränsar deras möjligheter att 

göra något som skulle kunna innebära livskvalitet. Detta resultat sammanfaller med 

studier av Östbye et al. (2006), Fenge et al. (2012), Gleibs et al. (2014), Glasberg et al. 

(2014), Hörder et al. (2013) samt Sundsli et al. (2013) som visat att goda ekonomiska 

resurser bidrar till upplevelsen av livskvalitet och till positiva upplevelser av åldrandet. 

 

Under intervjuerna framkom ny information som uppsatsförfattaren inte funnit stöd i, i 

den  tidigare forskningen och det var att situationen i världen påverkar äldre människors 

upplevelser av hälsa. Ytterligare ny information som inte påträffats i tidigare studier var 

sjukvårdens och primärvårdens betydelse för upplevelsen av livskvalitet. Informanterna 

värderar en sjukvård med rimliga väntetider och som inte prioriterar bort äldre 

människor utan ger dem den tid de behöver för att känna sig starka nog att åka hem från 

sjukhus högt. Informanterna berättar om en sjukvård som inte har uppmärksammat 

deras behov av hjälp och stöd. Sådana erfarenheter skapar känslor av maktlöshet och 

meningslöshet vilket påverkar hälsan negativt beskrev informanterna som ändå lyckades 

övervinna sina känslor och tog sig ur mörkret. Enligt Larsen och Schmidtbauer (2010),  

Van Baarsen (2002) och Victor et al. (2005) är det naturligt att människans sociala 

förutsättningar och sociala funktion förändras med stigande ålder. Däremot är det olika 

hur människor anpassar sig till dessa förändringar och vilka förväntningar människor 

har på livet som pensionär. I en studie av Borglin et al. (2005b) konstateras att 

upplevelsen av livskvalitet påverkas av hur individen upplever sin livssituation just nu i 

jämförelse med vad individen förväntar sig att få ut av livet som helhet. Att kunna 

övervinna negativa känslor, ta kontroll över sina känslor och hitta tillbaka till en 

fungerande tillvaro där livet känns bra igen på egen hand kan tolkas som en god 

förmåga att möta förändringar som hör till livet som pensionär. Liknande resultat 

visades i en studie av Bowlings och Iliffes (2011) som konstaterar att äldre individer 

som är psykiskt rustade för att möta åldersrelaterade förändringar bevarar sin förmåga 

till handling och känner tillfredsställelse med sitt liv. Zebhauser et al. (2014), Femia et 

al. (2001) och  Fries et al. (2000) menar att åldersrelaterade förändringar kan leda till 

känslor av övergivenhet och ensamhet hos äldre individer vilket kan påverka den 
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upplevda fysiska och/eller psykiska hälsan samt upplevelsen av åldrandet på ett negativt 

sätt. Resultatet kan jämföras med det som kom fram i denna studie i de fall då 

informanterna beskriver känslan av maktlöshet och meningslöshet.  

 

I det stora hela framkom att intervjupersonerna var nöjda med sina liv. 

Sammanfattningsvis kände sig informanterna mer friska än sjuka och de upplevde 

livskvalitet. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av åldrandet, hälsa och livskvalitet 

hos personer över 65 år. Utifrån syftet och frågeställningarna valdes en kvalitativ 

forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod mot 

bakgrund av studiens syfte att ta del av intervjupersonernas tankar och känslor kring hur 

äldre personer upplever sitt åldrande, hälsa och livskvalitet. 

 

Under varje intervju bar uppsatsförfattaren med sig en frågeguide med ett antal frågor 

som stöd. Planen var att ställa frågorna i en viss ordning men det visade sig ganska snart 

att det inte passade i varje intervjusituation. Under genomförandet visade det sig bäst att 

känna in vilken fråga som passade bäst att inleda intervjuerna med. Informanterna 

svarade ofta lika på frågor om hälsa och livskvalitet och om åldrandet och hälsa. En 

informant uttryckte exempelvis att ”allt hänger ju samman”. Intervjuerna kan därför 

beskrivas som mer öppna än strukturerade och anpassades därför efter informanternas 

svar. 

 

Under genomförandet flöt samtalen på och i stort sett samtliga intervjupersoner var 

pratglada. De ville gärna berätta om sina liv som pensionärer. Uppsatsförfattaren 

strävade efter att åstadkomma ett så naturligt samtal som möjligt mellan två personer. 

Detta underlättades med hjälp av inspelningen av intervjuerna och av ett antal kortare 

anteckningar som visade sig vara till stor hjälp vid det senare analysarbetet.  

 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att intervjuerna kan blir mer spontana 

eftersom de ger utrymme för en relativt öppen kommunikation kring tematiserade 

frågor. Ordningsföljden är inte bindande och utrymme finns för följdfrågor som kan ge 

ytterligare aspekter på de teman som berörs i intervjun (Bryman, 2002; Eriksson-
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Zetterquist & Ahrne, 2011). Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att de genererar en 

stor mängd material som måste analyseras inom en tidsram. Ännu en nackdel är att det 

är svårt för forskaren att vara fullständigt objektiv då intervjuerna är ett samspel mellan 

forskare och informant. Forskaren pendlar mellan närhet och avstånd till 

intervjupersonen och det är därför svårt för en kvalitativ forskare att vara helt objektiv i 

sin undersökning. Resultatet blir alltid i någon mån påverkad av forskarens medverkan 

(Bryman, 2002; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

Med inspiration av Widerberg (2012) bedömdes tio informanter som ett tillräckligt antal 

för denna studie i förhållande till angiven tidsram för arbetet och upplevd mängd i 

intervjuernas innehåll. Vissa svårigheter uppstod vid analysarbetet då materialets 

innebörd var likartad i förhållande till forskningsfrågorna. Det transkriberade materialet 

lästes igenom ett flertal gånger. Därefter togs ett beslut angående relevansen i de olika 

svaren/berättelserna. Till exempel berättelser som hörde till alla domäner. 

 

I det stora hela gick arbetet bra. För att inte låta subjektiva uppfattningar styra arbetet 

med studien och därav påverka resultatet ställde uppsatsförfattaren inga ledande frågor 

under intervjuerna. En förutsättningslös analys av materialet har eftersträvats. De 

kategorier som sammanfördes grundade sig på vad som framkom i datamaterialet och 

återspeglade det slutliga resultatet från intervjuerna. Citat från intervjuerna har 

inkluderats under respektive kategori- och materialredovisning för att kunna styrka 

tolkningen av resultatet, i enlighet med Day och Gastels (2012) rekommendationer vad 

gäller resultatpresentation. 

 

Under processens gång eftersträvades en så stor trovärdighet som möjligt genom att ta 

hänsyn till studiens tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 

2002). Genom att studien strävade efter en bred undersökningsgrupp, både kvinnor och 

män från ”unga äldre” till ”äldre-äldre”, samt genom att resultatet stöddes med citat från 

intervjuerna beaktades tillförlitligheten i studien. Överförbarheten stärktes genom att 

datainsamlingen skedde i olika miljöer, det vill säga i hemmet, på serviceboende och i 

en PRO-lokal vilket ledde till flera olika infallsvinklar på forskningsfrågorna. 

Pålitligheten tillgodosågs då studiens genomförande, undersökningsgrupp och 

dataanalys tydligt redogjorts för i metodavsnittet med tillhörande bilagor. Dock krävs 
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fler studier med fler personer från olika åldersgrupper eftersom fler kvinnor än män 

samt fler ”äldre-äldre” än ”unga-äldre” eller ”medel-äldre” deltog i studien. 

Uppsatsförfattaren har under skrivandes gång fortlöpande reflekterat över egna 

ståndpunkter och därigenom ansträngt sig för att inte påverkas av sina personliga 

värderingar i syfte att undvika subjektiva bedömningar och därmed kunna styrka och 

konfirmera studiens resultat. 

 

Slutsats och förslag till vidare forskning 

Den slutsats som kan dras av resultatet är att äldre människor ser positivt på sitt 

åldrande trots olika tillfälliga eller bestående fysiska åkommor. Hälsa definieras som 

god fysisk hälsa och i första hand i form av både god rörlighetsförmåga och ett liv utan 

smärta. God kognitiv förmåga och delaktighet i sociala aktiviteter anses också bidra till 

upplevelsen av hälsa. Även bostadssituation/bostadsstandard och situationen i världen 

relateras till upplevelsen av god hälsa. Eftersom upplevelsen av hälsa är en individuell 

upplevelse beroende av känslor och intryck (Blaxter, 2010) anser uppsatsförfattaren att 

situationen i världen och dess påverkan på upplevelsen av hälsa måste beaktas och 

vidare studeras för att få mer vetskap och kunskap om detta. 

 

Livskvalitet för äldre personer innebär god hälsa och möjlighet att vara delaktig i det 

sociala livet. Goda relationer med familjen och en livspartner anses vara viktiga 

bidragande faktorer för upplevd livskvalitet, likaså en passande bostad och en god 

ekonomi. Andra faktorer som också har betydelse för upplevelsen av livskvalitet är 

tillgången till en bra hälso- och sjukvård. Här kan sägas att brister och svagheter inom 

hälso- och sjukvården behöver uppmärksammas och åtgärdas, dels för att antalet äldre 

ökar för varje år och blir allt sjukare på grund av kroniska sjukdomar som hör till hög 

ålder (SCB, 2016; Socialstyrelsen, 2017) och dels för att samhället behöver tillgodose 

äldres möjligheter till en god livskvalitet, vilket ligger i linje med välfärdspolitikens mål 

att ge alla människor förutsättningar att leva ett gott liv (Prop. 1997/98:113; SOU 

2003:91).  

 

Fortsatta studier om äldres upplevelser av åldrandet, hälsa och  livskvalitet är önskvärda 

då denna studie är för liten för att dra några allmängiltiga slutsatser om att äldre lever 

sina sista år med god hälsa och livskvalitet. 
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Bilagor 

Bilaga1. Tabell 2. Bakgrundsbeskrivning av informanter 

Kön och 

fingerande namn 

Ålder och 

civilstatus 

Utbildning, tidigare arbete, 

eventuellt nuvarande arbete 

Ålder vid 

pensionering 

Boendeform och eventuell hjälp 

av hemtjänsten 

 

Kvinna,  

Märta 

87 år, sambo Folkhögskola, personalansvarig 

och personalchef 

65 år Bor på ett trygghetsboende sedan 

fyra år tillbaka. Har hjälp med 

städning och inköp. 

 

Kvinna, Gunhild 88 år, änka 

sedan 2008 

En 6-årig skola, dagvårdsmamma 63 år Bor i sitt ordinarie hem. Har hjälp 

med städ och inköp 

 

Man, 

Lennart 

78 år, gift med 

Inga-Britt 

Folkskola, Stockholms tekniska 

Institut, elektriker och 

arbetsledare 

65 år Bor i sitt ordinarie hem, utan hjälp 

av hemtjänsten. 

 

Kvinna, 

Inga-Britt 

71 år, gift med 

Lennart 

9-årig enhetsskola, dagmamma 65 år Bor i sitt ordinarie hem, utan hjälp 

av hemtjänsten. 

 

Kvinna, 

Sonja 

71 år, skild 

sedan 2011 

9-årig folkskola, säljarkurs, 

undersköterskeutbildning, säljare, 

dagmamma, lagerbiträde och 

undersköterska. Arbetar idag 

extra några timmar om dagen, ca 

tre dagar i veckan inom 

hemtjänsten som ledsagare samt 

sällskap vid måltider för äldre 

personer i behov av sällskap. 

 

65 år Bor i sitt ordinarie hem, utan hjälp 

av hemtjänsten. 

Kvinna, 

Ingrid 

85 år, skild Utbildad hattmodist, arbete som 

hattmodist 

Kommer inte ihåg 

om hon har blivit 

pensionär vid 65 

år eller 

tidigare/senare. 

Bor på ett servicehus sedan sex 

månader. Har hjälp av hemtjänsten 

 

Kvinna, 

Doris 

86 år, änka Har avslutat 8-årig folkskolan och 

läste en hel del kurser; 

Kontorsarbetare 

Minns inte om 

hon blev 

pensionär vid 65 

år eller 

tidigare/senare. 

Bor på ett servicehus sedan fyra 

månader. Har hjälp av hemtjänsten. 

 

Kvinna, 

Britta 

 

*född och 

uppvuxen i 

Danmark. Flyttade 

till Sverige för 

dryggt 35 år sedan 

72 år, sambo 7-årig obligatorisk folkskola, läste 

flera kurser, utbildad 

undersköterska, arbetat som 

barnsköterska, massör, 

zonterapeut och undersköterska.  

Arbetar Britta extra, ca 4-5 dagar i 

veckan som ledsagare på ett 

servicehus. 

 

68 år Bor i sitt ordinarie hem, utan hjälp 

av hemtjänsten. 

Man, 

Sten 

93 år, änkling Militärskola, arbetat som militär i 

50 år. 

Minns inte när 

han gick i 

pension. 

Bor på ett servicehus sedan 4-5 

tillbaka. Har hjälp av hemtjänsten 

 

Man, 

Kurt 

70 år, skild 

sedan 2010 och 

har särbo sedan 

2010 

Yrkesskola, arbetat som grafiker 

och trädgårdsarbetare samt flera 

andra arbeten.  

Arbetar extra som styrelseledamot 

i x-förening samt hjälper till med 

planeringen av olika aktiviteter 

inom PRO. 

Pensionär vid 60 

år. 

Bor i sitt ordinarie hem, utan hjälp 

av hemtjänsten. 
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Bilaga 2. Tabell 3. Definition av olika boendeformer 

 

PRO 

 

 

Servicehus 

 

Trygghetsboende  

 

PRO eller Pensionärernas 

riksorganisation är en 

intresseorganisation och 

mötesplats för pensionärer i 

Sverige. PRO erbjuder 

sociala, kulturella och 

friskvårdaktiviteter samt 

olika kurser för att skapa 

gemenskap och personlig 

utveckling samt bidra till 

glädje och hälsa bland 

landets pensionärer (PRO, 

2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: PRO. (2017). Om 

PRO. Hämtad den 7 maj 

2017 från: 

http://www.pro.se/Om-

pro/?id=36 

 

 

Servicehus är ett anpassat 

boende för äldre personer 

som vill kunna leva ett så 

självständigt liv som 

möjligt. På ett servicehus 

finns alltid tillgänglig 

hälso-och 

sjukvårdspersonal dygnet 

runt som utför medicinsk 

vård samt de tjänster som 

krävs för att äldre ska 

kunna klara av sin tillvaro 

och känna sig trygga 

(SOU 2003:91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SOU 2003:91. 

Äldrepolitik för framtiden. 

100 steg till trygghet och 

utveckling med en 

åldrande befolkning. 

Stockholm: 

Socialdepartement. 

 

 

Begreppet trygghetsboende 

lanserades i 

äldreboendedelegationens 

slutbetänkande ”Bo bra hela 

livet” (SOU 2008:113). Med 

trygghetsboende anses 

bostäder anpassade till äldre 

som har fyllt 70 år och 

känner sig otrygga eller 

isolerade i sitt ordinära 

boende. På ett 

trygghetsboende har alla 

boende ett trygghetslarm 

och bemanas av personal 

som samordnar 

gemensamma måltider, 

sociala och kulturella 

aktiviteter. Äldre får även 

praktisk hjälp i hemmet av 

hemtjänsten och enklare 

sjukvård av en sjusköterska 

på plats (SOU 2008:113).  

 

 

Källa: SOU 2008:113. Bo 

bra hela livet. Stockholm: 

Socialdepartement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pro.se/Om-pro/?id=36
http://www.pro.se/Om-pro/?id=36
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Bilaga 3. Anslag 

Hur upplever du ditt åldrande, hälsa och livskvalité? 

 

Hej,  

 

Mitt  namn  är  Lana Oryeshkina  och  jag  studerar  folkhälsovetenskap  vid 

Mittuniversitetet  i  Sundsvall.  Jag  är  intresserad  av  hur  äldre  personer  upplever  

sitt åldrande,  hälsa  och  livskvalité.  Under  våren  kommer  jag  att  skriva  ett  

examenarbete  i ämnet. 

 

Är  du  över  65  år  och  vill  dela  med  dig  av  dina  upplevelser  av  ditt 

åldrande,  hälsa  och  livskvalitet  under  ett  samtal  med  mig? 

 

Ring  mig  på telefonummer:   072- 863- 28- 36   för  ytterliggare  information  och  för  

att anmäla  intresse. 

 

OBS!  Intresseanmälan  är  inte  bindade! 

 

 

072- 863 28 36  

 

 

072- 863 28 36 

 

072- 863 28 36 

 

072- 863 28 36 

 

072- 863 28 36 
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Bilaga 4. Informationsbrev 

Hej,  

Mitt  namn  är  Lana Oryeshkina  och  jag  studerar  folkhälsovetenskap  vid 

Mittuniversitetet  i  Sundsvall.  Under  våren  kommer  jag  att  skriva  en  

magisteruppsats  i ämnet  folkhälsovetenskap  med  syfte  att  undersöka  vilka  faktorer  

som  bidrar  till  hälsa  och  upplevelse  av  livskvalitet  hos  personer  över  65 år.  Jag  

vill  därför  under  en intervju  samtala  med  dig  för  att  ta  del  av  dina  tankar  om  

åldrande,  hälsa  och  livskvalitet. 

 

Intervjun  kan  genomföras  på  en  för  dig  lämplig  plats.  Den  beräknas  ta  ungefär  

en timme  och  kommer  att  spelas  in  på  band  för  att  sedan  skrivas  ut  ordagrant  

av  mig.  De  uppgifter  som  framkommer  under  intervjun  kommer  att  behandlas  

konfidentiellt.  Det  vill  säga  att  ingen  obehörig  får  ta  del  av  det.  Det  kommer  

heller  inte  vara  möjligt  att  identifiera  dig  vid  resultatredovisning  eftersom  inga  

personuppgifter  och  endast  fingerade  namn  kommer  att  finnas  med.  

Bandinspelning  och  utskriften  av  intervjun  kommer  förvaras  så  att  ingen  obehörig  

får  tillgång  till  materialet.  När  studien  är  avslutad  kommer  allt  insamlat  material  

att  förstöras.  Materialet  kommer  endast  användas  för  magisteruppsatsen. 

 

Det  är  frivilligt  att  medverka  i  intervjuerna  och  du  kan  när  som  helst  avbryta  

din  medverkan  utan  att  behöva  ange  orsak.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Lana Oryeshkina, student 

Kvarnhagsgatan 101  

165 54 Hässelby   

Tel: 072- 863 28 36 

Svor1200@student.miun.se 

   

Handledare för studien, docent i folkhälsovetenskap 

Eija Viitasara 

Holmsgatat 10 

851 70 Sundsvall 

Tel: 010-142 89 32 

Eija.viitasara@miun.se 

 

 

mailto:Svor1200@student.miun.se
mailto:Eija.viitasara@miun.se
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Bilaga 5. Samtycke till deltagande i studien 

 

Samtycke till deltagande i studien  

 

Jag  har  informerats  om  studiens  syfte,  om  hur  information  samlas  in,  bearbetas  

och  handhas.  Jag  har  dessutom  fått  tillfälle  att  ställa  frågor,  samt  fått  dem  

besvarade.  Jag  är  även  medveten  om  att  mitt  deltagande  är  frivilligt  och  att  jag  

när  som  helst  kan  avbryta  min  medverkan  utan  att  ange  orsak.  Jag  samtycker  

härmed  till  att  medverka  i  intervjustudien  om  äldres  upplevelser  av  åldrandet,  

hälsa  och  livskvalitet. 

 

Ort, datum: ___________________________________________________________  

 

Namnunderskrift:______________________________________________________  

 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 
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Bilaga 6. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

- Ålder 

- Kön 

- Civilstatus 

- Utbildning  

- Arbete (tidigare arbete och arbetslivserfarenheter) 

 

Ålder 

- Hur upplever du det att vara i din ålder?  

- Hur ser du på åldrande? 

 

Hälsa 

- Hur upplever du din hälsa? 

- Känner du dig mest frisk eller sjuklig? 

- Vad är  hälsa för dig? 

- Gör du något för att bevara eller förbättra din hälsa? 

 

Dagliga livet/ tillvaro 

- Hur ser din tillvaro ut nu? 

- Vad brukar du göra vanliga dagar? 

- Hur ser en bra och en dålig dag ut? 

 

Livskvalitet 

- Vad innebär livskvalitet för dig? 

- Upplever du dig ha livskvalitet? 

- Kan du berätta mer om vad som som gör att du upplever livskvalitet? 

- Har du några önskningar du vill förverkliga? 

 

 

 

 

 

 


