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Abstract 
 

Det är viktigt med insikt och ökad kunskap om den äldre individens behov och individuella 
upplevelser för att kunna bemöta individen och utforma vården efter dennes egna villkor. 
Denna kunskap är viktig att ha med sig som socionom, då ens yrkesroll kan komma att beröra 

äldre individer som målgrupp. Denna studie har genomförts i USA (Florida) med syfte att 
undersöka vad livskvalitet innebär för äldre människor på över 65 år, och vilka vardagliga 

situationer de kopplar livskvalitet till. I denna studie är livskvalitet beskrivet utifrån 
respondenternas egna personliga upplevelser av begreppet och dess innebörd. Sju 
semistrukturerade intervjuer har genomförts med individer mellan åldrarna 71-94. Vi kom i 

kontakt med dem genom en verksamhet i Florida, som erbjuder hemtjänstlösningar till äldre 
människor som är i behov av vård och omsorg i det egna hemmet. I vår studie har vi använt 
oss av en kvalitativ undersökningsmetod, och utgått ifrån innehållsanalys som metod för att 

analysera vårt insamlade material. Denna studies resultat mynnade ut i tre teman som visar på 
viktiga kriterier för den äldre individen att uppleva livskvalitet. Dessa teman är: 

Självständighet, social gemenskap och meningsfullhet. Självständighet var viktigt för våra 
respondenter då det innebar att få vara autonoma i vardagen. Social gemenskap innefattar att 
synliggöras och bekräftas av omgivningen. Temat meningsfullhet kopplas till att våra 

respondenter ser en mening i deras primära krets, och begriplighet med deras nuvarande 
tillvaro. Att synas, höras och märkas är studiens titel, dessa ord är byggstenarna för ett förgyllt 

åldrande, då vi i vår uppsats fokuserat på den positiva aspekten av livskvalitet i samband med 
ett åldrande. 
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Förord 

 
Vi kommer att presentera ett examensarbete på kandidatnivå (C-uppsats) inom 

Socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet och Umeå Universitet. Uppsatsen liksom 
dess författare är ett samarbete mellan Lala Hamakarim från Umeå Universitet och Sahar 

Khamoushi, student från Göteborgs Universitet. Med tanke på att vi studerar vid två olika 
universitet i Sverige, kommer vi att examineras av respektive institution.  
 

Vi fick tillåtelse från dessa två universitet att utföra vår undersökning tillsammans i USA 
(Florida). Vi skulle vilja tacka universiteten för denna möjlighet till kompetensutbyte och 

samverkan. Med hjälp av våra handledare Fredrik Snellman och Daniel Törnqvist från Umeå 
universitet har vi kunnat få en kontinuerlig handledning. Under den perioden vi befunnits oss 
utomlands har vi kunnat få handledning via Skype. 

 
Vi vill även rikta ett stort tack till Adlerbertska Premiestiftelsen och Visions Fackförbund som 

med sina stipendier gjorde det möjligt för oss att genomföra vår resa till USA. Slutligen vill vi 
tacka dels respondenterna för att de deltog i undersökningen och delade med sig av sin tid och 
sina tankar, dels hemtjänstverksamheten i USA för att de tog emot oss. Tillsammans har de 

möjliggjort undersökningen och uppsatsskrivandet. 
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1. Bakgrund  

1.1 Problemformulering  

 
När en individ träder in i ålderdomen så förefaller det naturligt att denne i takt med det 

biologiska åldrandet blir beroende av ett stöd för att klara sin vardag. För att bemöta den 
åldrande individen utgår samhället ifrån en gemensam tolkningsgrund för hur äldres behov 

skall tillgodoses, vilket påverkar mötet med den åldrande individen. Äldre människor 
tillskrivs naturliga och biologiska förklaringar som man anser hör till åldrandet, utifrån 
föreställningar om ålderdom (Lars & Johansson 2004). Då bemötandet tenderar att ske utifrån 

allmänna föreställningar och diskurser i samhället, är det viktigt med studier som synliggör 
subjektiva upplevelser om den äldres egen livssituation.  Om hänsyn inte tas till de äldres 
individuella behov och önskemål, har den äldre individen inget inflytande över sin vardag och 

sin situation och därmed ingen möjlighet att påverka sin livskvalitet (Hammarström & Torres 
2005).  

 
Idag har socionomer en stor makt att påverka äldre människors vardag, eftersom man som 
socionom ingår i olika professioner som berör den åldrande individen. En ökad kunskap om 

detta tror vi kan vägleda socionomer som kommer i kontakt med äldre. Kunskapen kan 
inspirera likväl biståndshandläggare, som enhetschefer inom äldreomsorg som finns nära de 

äldre i vardagen, så att dem ses som individer med olika behov. Därmed anser vi att det är 
viktigt att som socionom vara medveten om vad livskvalitet kan komma att innebära, för att 
kunna utforma äldrevården och bemöta dem utefter deras egen livsvärld (Iwarsson & Isacsson 

1997). Det kan vara både givande och nödvändigt att som socionom ha en internationell och 
global infallsvinkel på hur olika situationer som går bortom nationella gränser kan komma att 

förstås (Righard 2013). Vi hade ett internationellt intresse av vad livskvalitet kan komma att 
innebära då vi i dagsläget har alltmer gränsöverskridande relationer och samarbete n i världen. 
Vi både påverkas och påverkar varandra genom skapandet av nya sociala nätverk, samt 

förstärker kontakter som spänner över kulturella och geografiska gränser (Steger 2013). Med 
tanke på denna process kan det vara användbart att ha inblick i hur äldre människor i andra 

delar av världen upplever sin vardag och livskvalitet. Som socionom kan man komma att 
möta människor från olika länder och kulturer i arbetet, samt få möjligheten att jobba i ett 
annat land eller ha något annat kulturellt utbyte.  

 
Anledningen till att vi valde att utföra studien i USA, berodde på att vi ville befinna oss i en 

annan kontext och miljö än den vi är vana vid och har erfarenhet av, det vill säga Sverige. 
Därmed beslutade vi att utföra denna undersökning i en annan västerländsk kontext som 
skiljde sig från Sverige med avseende på välfärd, kultur och miljö. Därutöver föll valet på 

Florida, som har det högsta antalet invånare på över 65 år i nationen (Esri 2012).  Vår önskan 
var att på grund av deras olika erfarenheter och deras aktuella tillstånd som tillhörande 

målgruppen äldre, kunna ge oss en beskrivning av vad de anser att livskvalitet kan innebära.  
På så sätt ville vi få en större inblick i vad äldre personer som är över 65 år upplever 
livskvalitet som. 
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1.3 Begreppsdefinition 

 

Livskvalitet 
Livskvalitet är ett centralt begrepp som vi berört i vår studie, då vi undersöker 
vad upplevelsen av livskvalitet innebär för äldre människor. Vi har dock i vår studie varit 
noggranna med att inte införa vår egen uppfattning av vad begreppet livskvalitet kan innebära. 

Vi har låtit varje intervjuperson utgå ifrån dennes egen tolkning och beskrivning av vad 
livskvalitet kan definieras som då livskvalitet är en subjektiv upplevelse. Begreppet är 

komplext och individuellt och går därför inte att undersöka utifrån en generell definition.   
 
I World Health Organisations (WHO 1993) definieras och beskrivs livskvalitet, som 

individens egen värdering av dess fysiska och psykiska tillstånd i samband med hur 
tillfredsställd denne är med sin sociala situation. Livskvalitet är individens uppfattning om sin 

position i livet i de kulturella, sociala och miljömässiga kontexterna samt hur dessa tre 
faktorer äger rum i individens psykiska hälsa, nivå av sjä lvständighet och dennes egen tro på 
sig själv. WHO (1993) menar dock att upplevelsen av livskvalitet inte behöver innebära en 

frånvaro av ett försämrat hälsotillstånd, utan att det är en subjektiv fråga om hur individen 
uppfattar och påverkas av förändringar i miljön. 

 
Veenhoven (2006) menar att livskvalitet är ett multidimensionellt begrepp. Det finns en rad 
benämningar som står under begreppet livskvalitet, t.ex. livstillfredställelse, välbefinnande, 

hälsa, lycka och välfärd. Problematiken uppstår när dessa termer som inte är entydiga, 
stundtals används självständigt utan att kunna jämföras med livskvalitet och ibland används 

som en paraplyram för allting som innefattar livskvalitet.  Beroende på i vilken kontext och 
sammanhang begreppet livskvalitet används kan det ha olika innebörd och utgångspunkter. 
Olika verksamheter och institutioner inom socialt arbete har ofta livskvalitet som mål för sin 

policy, och egna tolkningsramar av begreppet (Veenhoven 2000). Livskvalitet kan beskrivas 
som individens möjligheter till ett gott liv och det goda livet, möjligheterna till ett gott liv 

beror på individens inre och yttre faktorer. De inre och yttre faktorerna samspelar med 
varandra, eftersom den yttre miljön påverkas av individens inre, som innebär til l hur hen 
hanterar sina problem  (Veenhoven 2000). 

 
 

Åldrande 
Det finns i stort sett många olika definitioner och teorier om begreppet åldrande som det finns 
forskare inom fältet. Begreppet kan tolkas utifrån psykologiska, sociologiska och biologiska 

perspektiv, och beroende på vilket perspektiv som betonas kan man finna olika tolkningar av 
begreppet. Att åldras kan definieras som en gradvis nedgång av de funktioner man har, följt 

av en nedsatt produktivitet och ökad risk för dödlighet vilka är naturliga konsekvenser av en 
stigande ålder (Charlton & White 1995).  Definitionen kan förklaras utifrån två delar, dels det 
kronologiska åldrandet och dels det biologiska. Det kronologiska åldrandet avser hur gammal 

en individ är, det vill säga hur många år denne har levt. De föreställningar som finns om äldre, 
präglas av att man tillskriver äldre olika kopplingar och egenskaper som man anser hör till 

just den specifika åldersgruppen. Det biologiska åldrandet innebär att kroppen och dess 
förmågor nedsätts i samband med att man blir äldre (Adams & White 2004). Denna 
förändring kan bli svår att hantera för den äldre individen som inte längre kan delta i 
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vardagslivets aktiviteter som i tidigare livsfaser. Detta påverkar den äldres identitet, eftersom 

det skapar en saknad efter tidigare livsfaser (Giddens 1991).  
 

Att åldras mot ålderdomen är en process som påverkas av olika faktorer. I och med det 
biologiska åldrandet så blir den äldre individen mer känslig för yttre påverkan och detta kan 
vara känslighet mot röklukt, ohygieniska miljöer och oanpassningsbara miljöer för 

funktionsnedsatta äldre individer. Andra faktorer som påverkar att äldre individer åldras är 
ekonomiska förutsättningar. Äldre individer med sämre ekonomiska förutsättningar åldras 

snabbare på grund av de ohälsosamma påfrestningar de kan utsättas för i miljön, såsom sämre 
tillgång till vård och miljöer som inte är anpassade för äldre. Detta gör att den äldre individen 
blir mer utsatt och det biologiska åldrandet blir mer påtagligt för individen och dennes egen 

identitet (Adams & White 2004). 
 

 

1.3 Kontextbeskrivning  

 
Enligt demografiska uppskattningar på USAs befolkning år 2035, beräknas invånare på över 

65 år, stå för cirka 20 % av befolkningen. Detta innebär att från år 1990 fram till 2035, skall 
en ökning ha skett från cirka 32 miljoner till 66 miljoner äldre invånare (Hahn 1992). Detta 

ställer stora krav på att utveckla äldreomsorgen mot den växande målgruppen då vi går mot en 
allt åldrande generation (Collins, Wacker & Roberto 2013). Florida är den stat som får mest 
tillströmning pensionärer i USA, ungefär en fjärdedel av alla personer som flyttar till en annan 

stat vid pensionering flyttar till Florida (Fuchs 2003). 
 

USA är en federation som består av delstater, dessa delstater knyts an genom en gemensam 
statsförfattning. Detta innebär att alla stater fattar egna beslut, och att det ser olika ut i landet 
vad gäller hälsa, vård & omsorg trots att det finns dominerande federala välfärdsprogram. 

Dessa dominerande välfärdsprogram är Medicare, Medicaid och Social Security. Medicaid är 
ett statligt sjukvårdsprogram som ger stöd till fattiga och låginkomsttagare (Federal 

Government 2014). Medicaids hälsoprogram täcker miljontals individer samt tjänar 
pensionärer och individer med funktionshinder. Medicaids program täcker olika tjänster och 
ämnar hjälpa seniorer att få långsiktiga stödtjänster i den kommun denne bor i, likväl i 

vårdhem. Däremot betalas det inte ut enskilda medel till individerna utan Medicaid ingår i 
andra program som täcker kostnaderna för olika tjänster. Skillnaden mellan Medicaid och 

Medicare är att det senare är ett socialt försäkringsprogram som betalar för sjukbesök och 
medicinsk vård för äldre individer över 65 år eller individer med funktionshinder. Medicare är 
det mest omfattande hälsovård försäkringsprogram och det näst största sociala 

försäkringsprogramet i USA (Klees & Wolfe 2013). Social Security är ett federalt 
pensionssystem som gäller alla amerikanska medborgare från 65 år (SSA 2014).  

 
I Older American Acts (OAA 1965) står det lagstadgat om de äldres rättigheter, skydd och 
stöd. Lagen stiftades 1965 då en oro uppstod om en brist på de sociala tjänster som fanns för 

den äldre befolkningen. Målen är att förbättra livet för äldre individer genom att de skall ha en 
tillräcklig pensionsinkomst, lämplig bostad, god psykisk och fysisk hälsa, meningsfullt 

deltagande i samhällslivet m.fl (OAA 1965). Många äldre individer får stöd och vård genom 
ovan nämnda federala program, och i dagsläget är OAA det viktigaste organet för olika 
organisationer och utfärdande av sociala stödtjänster att följa för den äldre befolkningen. 

Administration on Aging (AoA) är en organisation med kontor inom Förenta Staternas 
Institution för Hälsa och mänskliga rättigheter. AoA arbetar för att försäkra de äldres 
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rättigheter, genom att dela ut stipendier och bidrag till stater och projekt inom lokala 

organisationer och samhällsstödtjänster som godkänts inom ramen för OAA (1965). AoA 
främsta fokus är att lagen om Äldre (OAA 1965) skall följas och att det skall finnas ett utbud 

av stödtjänster som är till för att stötta de mest utsatta äldre individerna som varit 
låginkomsttagare och som inte har en ekonomisk trygghet. Det finns olika statliga stödtjänster 
för äldre, men de vårdalternativ som går att få begränsas beroende på den äldres inkomst, 

tillgångar, hälsa och de få finansieringsmöjligheter som finns (Collins, Wacker & Roberto 
2013). Äldre som inte är kvalificerade att få statlig vård enligt ovan, har då alternativen att 

söka sig till familj, vänner, ideella organisationer eller tjänster från den privata sektorn som 
kostar betydligt mer.  
 

Med tanke på det välfärdsystem som USA har, förefaller det naturligt att personer som får 
vård genom privata hemtjänstslösningar består av en övre medelklass (Collins, Wacker & 

Roberto 2013). USAs regering karaktäriseras av att ha en sekundär involvering i att bidra med 
samhällsstödtjänster för den äldre befolkningen, med lite eller ingen inblandning alls så 
lämnar detta utrymme till den privata sektorn eller ideella organisationer att ta hand om de 

förfrågningar som finns på stödtjänster för äldre. Allra vanligast är för äldre individer att få 
stöd av familj eller privata verksamheter, om denne inte har familj som stöd så blir ideella 

verksamheter det andra alternativet. Regeringens involvering kommer i sista hand (Collins, 
Wacker & Roberto 2013).  
 

 

1.4 Beskrivning av verksamhet  

 

Inför uppsatsskrivandet kontaktade vi en verksamhet med privata hemtjänstlösningar i 
Florida. Anledningen till att vi valde den här verksamheten berodde på att vi fick möjligheten 
till att komma i kontakt med våra sju respondenter. Verksamhetsgrundaren träffade vi vid två 

olika tillfällen, då hen var en källa för oss att komma i kontakt med våra respondenter. 
 

Verksamheten har ett välkänt namn och har baser utanför USA, och därmed kommer vi av 
sekretesskäl inte nämna verksamhetens namn i uppsatsen. Verksamheten som vi varit i 
kontakt med är ett privatägt företag, d.v.s. det har ett vinstdrivande syfte som fokuserar på att 

ge äldre människor avlastning utifrån de behov och önskemål som de har. Verksamhetens 
målsättning är att ändra åldrandets ansikte. De vill hjälpa och stötta individen att åldras i sitt 

eget hem. Denna verksamhet utgår från att hemmet är en trygg bas som man inte skall frånta 
den äldre personen, och om det är möjligt för denne ska hen stanna kvar i det egna hemmet så 
långt som möjligt. Verksamheten bedrivs privat och får ekonomiskt stöd dels av ”Senior Care 

Foundation” som är specialiserade på projekt och program som förbättrar livskvaliteten för 
äldre och dels av andra frivilliga organisationer, som hjälper till att förbättra verksamheten på 

olika sätt. Olika donationer och privata insamlade medel bidrar med ekonomisk hjälp till 
verksamheten. Dessutom finns det också företag som väljer att investera och sponsra 
verksamheten, vilket innebär att sponsorerna tjänar på verksamheten, då de gör vinst. Desto 

bättre det går för verksamheten desto mer tjänar sponsorerna på det. Det är en hög konkurrens 
bland vinstdrivande verksamheter i USA och det beror på deras välfärdsystems uppbyggnad. 

Detta gör att verksamheterna ständigt blir tvungna att motivera ” varför deras verksamhet är 
bättre än andras”. Hur dessa personer kommer i kontakt med verksamheten går till på olika 
sätt. Det allra vanligaste är om en äldre person hamnar på sjukhus och personalen där anser att 

hen kan behöva fortsatt assistans eller översikt när denne blir utskriven, eller så uttrycker hen 
denna önskan själv. Då ger sjukhuset en lista på olika hemtjänstverksamheter med 
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beskrivning på dem samt kontaktuppgifter, och utifrån det så kontaktar individen eller dennes 

anhöriga det företag de anser är lämpligast. 
 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att utifrån de äldres egna perspektiv få en beskrivning av hur de 
upplever och tolkar livskvalitet, samt i vilka situationer och tillfällen känslan av livskvalitet 
uppstår. Med äldre menar vi individer som är över 65 år och som bor i det egna hemmet. 

 
I samband med syftet har vi ställt följande frågeställning 

 
– Vad innebär livskvalitet för äldre människor? 
– Hur kopplar de livskvalitet till det vardagliga livet? 

 
 

1.6 Avgränsningar 

 
I vår uppsats har vi valt att fokusera på äldre människor över 65 år, och för att avgränsa oss 
ytterligare valde vi att begränsa vår målgrupp till äldre som får vård och omsorg i det egna 

hemmet genom privata hemtjänstlösningar. Den verksamhet som vi kontaktade gav oss 
tillgång till att träffa respondenter som passade in på den målgrupp vi avgränsat oss till.  Efter 

att ha genomfört sju intervjuer kände vi att vi fått tillräckligt med material för gå vidare i 
uppsatsprocessen.  
 

Vi kommer inte att fördjupa oss i faktorer som samband och orsaker till livskvalitet eller vad 
som förminskar upplevelsen av livskvalitet. I vår studie ligger fokus på vad livskvalitet 

upplevs och tolkas som utifrån våra respondenters egna beskrivningar. Vi kommer inte att 
problematisera eller analysera respondenternas berättelser utifrån ett intersektionellt 
perspektiv, men det innebär inte att vi inte tar hänsyn till det intersektionella perspektivet i vår 

studie.  Vi är medvetna om att de olika erfarenheterna som klass, kön, ålder, utbildning etc. 
påverkar varje individ (Matsson 2010). Därmed kan det tänkas att hens livsvärld och 

upplevelse av livskvalitet också är kopplat till dessa erfarenheter. Vi kommer inte att göra 
jämförelser med resterande delar av världen eller med den offentliga sektorn i Florida. Utan vi 
utgår ifrån den kontext och det sammanhang som vi befann oss i när undersökningen 

genomfördes, då vi inte anser det vara relevant eller nödvändigt för vår frågeställning.   
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2. Tidigare forskning 

 
De sökord vi har använt oss av är ”Life Quality, meaning in Quality of life, aging, USA 
and/or Sweden, experiences while aging och successful ageing" Genom att ha använt oss av 

Ebscos databas så har vi prövat oss fram i sökorden. Vid första sökandet inför tidigare 
forskning fick vi fram alldeles för många alternativ för att få önskade sökresultat, vilket 

gjorde att vi ytterligare fick avgränsa oss och vara mer specifika och tydliga i sökandet. 
Därmed utgick vi ifrån tydliga sökord enligt ovan, som hade en koppling till forskningsfrågan. 
 

 

Lyckat åldrande 
Gilbert, Hagerty & Taggert (2012) skriver att i takt med att den åldrande populationen i 
världen ökar, blir det alltmer relevant att identifiera och bekanta sig med vad den äldre 

målgruppen anser vara ett hälsosamt och lyckat åldrande, samt vilka faktorer som utpekas 
utifrån de äldres egna värderingar (Gilbert, Hagerty & Taggert 2012). Denna studie utförd i 
USA, avsåg att identifiera vilka faktorer den äldre målgruppen själva värdesätter som viktiga 

faktorer för ett hälsosamt åldrande. Tio stycken respondenter deltog i studien och dessa var 
80-95 år gamla (Gilbert, Hagerty & Taggert 2012). Studiens resultat ledde till tre avslutande 

teman som faktorer för ett upplevt gott åldrande från den äldres egna perspektiv. Dessa var att 
ta hand om sig själv, meningsfulla aktiviteter och positiv attityd. Studiens resultat uppvisade 
att för att uppnå ett lyckat åldrande så är det viktigt med dessa tre teman, och upplevda 

barriärer för ett lyckat åldrande var just hur man hanterar sitt åldrande och miljöns 
begränsningar (Gilbert, Hagerty & Taggert 2012). Ett lyckat åldrande präglas av en hälsosam 

livsstil och har en viss koppling till frånvaro av nedsatt hälsa. Dock är ett lyckat åldrande inte 
begränsat till en frånvaro av sjukdomar och nedsatthet till följd av åldern, utan hur den 
åldrande personen upplever sitt dagliga liv och kapaciteten för att meningsfullt kunna delta 

och hantera olika situationer som uppkommer med åldrandet- oavsett grad av nedsatthet i 
hälsan (Gilbert, Hagerty & Taggert 2012). Studien påvisar att det är viktigt att förstå vilka 

olika faktorer den åldrande individen uppfattar som underlättande för sitt goda åldrande. 
Genom att identifiera dessa faktorer så skapas förutsättningar för att involvera de äldre i hur 
vården skall formas efter dem själva, så som att inom vården skapa meningsfulla aktiviteter 

som uppmuntrar den äldres självständighet, vilket är en viktig faktor för att ett lyckat åldrande 
(Gilbert, Hagerty & Taggert 2012).  
 

Aktiviteters påverkan 

Potocnik & Sonnentag (2013) har forskat om hur olika aktiviteter kan påverka individens 

välmående och livskvaliteten. Studien gjordes på 2,813 pensionerade äldre individer.  
Resultaten visar att olika aktiviteter som frivilligarbete, att utöva sport eller att gå till olika 

"klubbar" förhöjer den äldre pensionerades känsla av livskvalitet. Livskvaliten präglas av den 
äldres möjlighet till deltagande i olika samhälleliga aktiviteter och att känna glädje och 
samband över detta (Potocnik & Sonnentag 2013). Det finns olika mekanismer som leder till 

att den äldre pensionerade individen känner ett välbefinnande. En viktig faktor är att utföra 
aktiviteter, för detta går att koppla till att ha ett personligt mål vilket ger den äldre individen 

en bättre självkänsla, självvalidering samt kompetensutveckling. Och dessa är viktiga faktorer 
för välmående. Delaktighet i aktiviteter är viktigt då en aktiv livsstil ger den äldre möjligheten 
att socialisera och möta andra människor med liknande intressen. Genom deltagande i 

aktiviteter så upprätthåller man de olika relationerna i livet som är viktiga för den äldre, 
såsom vänner och familj.  
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Studien visar att det är viktigt för den äldre att aktiveras och involveras, då ett s.k. 

medlemskap i sociala grupper så som familj, sporter, religiösa sammanhang och andra 
sammankomster ger individen en meningsfullhet, syfte och tillhörighet. De har en social 

identitet vilket har en stor positiv påverkan på välmående (Potocnik & Sonnentag 2013). 
Sociala kontakter och emotionella band är viktiga för den äldres identitet, det är genom detta 
utbyte som den äldres behov av tillhörighet och välbefinnande tillgodoses (Potocnik & 

Sonnentag 2013).  
 

Husdjurs band 

Pereyttis (1990) skriver i sin studie om human-animal bond, som handlar om den äldre 

individens band med ett husdjur, om dennes inverkan på den äldres upplevelser av 
livskvalitet. Studien berör att ensamhet är en aspekt av åldrandet, då nära och kära går bort 
eller flyttar och detta gör att den äldre individen kan känna sig utsatt och ensam. Därför kan 

ett husdjur bli en källa av trygghet som tillfredsställer den äldres behov av interaktion och 
kontakt. Studien visar på att det finns två vanliga orsaker till varför den äldre skaffar ett 

husdjur, och det ena är att man vill tjäna ett syfte i livet och ha någon att ta hand om då 
husdjuret behöver ständig omvårdnad, den andra orsaken är att ett band skapas där en djup 
vänskap uppstår. Detta psykologiska band var viktiga och gjorde att de äldre individerna 

upplevde en ökad och förbättrad livskvalitet (Pereyttis 1990). 
 

Livskvalitet och biologiskt åldrande  

Gunnarsson (2004) genomförde en studie där 20 personer intervjuades i åldern 75 till 94 år. 
Studien handlade om hur den äldre uppfattar sitt åldrande, med tidigare och nuvarande 

erfarenheter. Dessa personer som studien genomfördes på bedömde sin hälsa som relativt god. 
I Gunnarssons (2004) studie hölls det fem intervjutillfällen över en period på fyra år, för att 

bedöma hur respondenterna upplever förändringar som kommer med åldrandet. Studien 
uppvisade att hur individen upplevde åldrandet och de förutsättningar som påverkar 
välbefinnandet var hälsan, allteftersom åren går blir kampen allt större att acceptera att man 

åldras och att kroppens funktioner avtar. De av respondenterna som lättare kunde förklara de 
biologiska förändringarna kopplat till åldrande kunde känna en djupare tillfredsställelse med 

sin egen tillvaro vilket påverkar livskvaliten. En av kvinnorna i Gunnarssons intervju tyckte 
att upplevelsen av åldrandet beror på hur man väljer att hantera de förändringar som kommer 
med det (Gunnarsson 2004). I Gunnarssons studie (2004) påverkades livskvaliten i vilken 

mån den äldre individen uppfattade sitt åldrande, i de situationer den äldre personen såg 
åldrandet som en naturlig förändring förökade dennes förmåga till att vara tillfreds med sig 

själv. 
 

Livsstilsfaktorer  
Word Health Organisations (WHO) har tagit fram en sammanfattande figur som används för 
att förtydliga orsaksmönster bakom det hälsofrämjande tillståndet. Med denna figur vill vi 

påvisa hur olika faktorer kan samspela och påverka hälsoläget. Men främst hur individen själv 
kan påverka sitt välmående genom sin livsstil (WHO 2003).  
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A = aktiviteter som har med livsstilen att göra (boende, arbete, rekreation) 
B= miljöer inom boende, arbete och rekreation 

C= Insatser inom sjukvård 
D= Genetiska orsaker  

 
Sektorn A och B har människan själv inflytande över, då den handlar om livsstilen. Dessa står 
för 70 % av livsstilsfaktorerna. Här menar man bland annat natur och djur-baserade 

aktiviteter. Så till största delen påverkas välbefinnandet av individens egen livsstil (WHO 
2003). Enligt denna tabell så menar WHO (2003) att individen själv har möjlighet att påverka 

sin tillvaro, och det är när man är medveten om den stora roll man själv spelar, som man har 
resurser att påverka sitt tillstånd så att livsstilen förändras, till det bättre. WHO:s framtagna 
figur visar på att trots att det finns olika faktorer så som miljöer och aktiviteter, som kan 

påverka livskvaliten till det bättre och sämre, så är det ändå den äldre individens egna insatser 
som kopplas till det självupplevda hälsoläget (WHO 2003). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Val av teori 

Med hjälp av teorier och begrepp har vi analyserat vårt insamlade material, och på så sätt 

försökt att förstå det vi undersökt.  
 

3.2 Empowerment  

 

Vi har använt oss av begreppet Empowerment i detta sammanhang, då det har som syfte att 
stärka människor så att de får makt över beslut och handlingar som rör deras eget liv.  

Empowerment innebär ett kontrolltagande över sitt eget liv, en tilltro till förmågan att inse 
eller utveckla makten att handla, samt en medvetenhet och tillgång till valalternativ vid beslut 
och handling- oberoende av andra (Payne 2002). Empowerment handlar om att öka 

människors kontroll över sitt eget liv, på så sätt kan individen känna sig värdefull, den får 
kraft att handla och en ökad tillit till sig själv. Empowerment är både en process och ett mål 

som syftar till att stärka utsatta grupper och bidra till att öka deras makt, inflytande och 
självkänsla (Meeuwisse 2006). Vi utgår ifrån Empowement i förhållande till den hjälp till 
självhjälp som skapas med tanke på hemtjänstpersonalens närvaro.   

 

3.3 KASAM 

 
Vi har använt Antonovskys teori om KASAM i syfte om att förklara hur de äldre upplever 

livskvalitet genom att ha en tillvaro som består av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. KASAM handlar om en Känsla Av Sammanhang som består av tre 
komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Tillsammans utgör dessa 

komponenter viktiga hälsofara. Den första komponenten, begriplighet handlar om hur 
individen upplever välmående genom att ha inre struktur och regelbundenhet i sitt tänkande 

och liv. Individer som ser förklaringar till händelser i livet och upplever sin tillvaro som 
begriplig, anses må bättre (Meeuwisse 2006). Individen behöver ha resurser för att kunna 
hantera situationer och händelser som sker i livet. Genom hanterbarhet har individen 

förmågan att handskas med livets motgångar, vilket minimerar individens offerkänsla som 
kan vara ett hot för hälsan. Meningsfullhet är en viktig komponent. Vi behöver uppleva att 

livets utmaningar och händelser har en mening. De individer som upplever livets utmaningar 
som värdelösa riskerar att må sämre. Det är meningsfullhet, energi och engagemang som 
driver individen framåt. Därför är det viktigt med att finna en mening med vissa händelser 

individen kan behöva stå inför i livet, detta gör att man kan gå vidare och mår bättre än de 
som ser händelser som helt meningslösa. Antonovsky menar med KASAM att dessa 

komponenter inte skall ses som enskilda faktorer utan att de står i beroende till varandra. 
(Rönnbäck 2011). Med hjälp av KASAM har vi försökt beskriva de äldres upplevelse av 
livskvalitet kopplat till de tre komponenterna.  
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3.4 Jaget 

 
Goffmans (1998) dramaturgiska teori om Jaget har vi utgått ifrån för att beskriva hur den 
äldre intar olika roller beroende på om hen befinner sig i frontstage respektive backstage.  
Individen intar två olika roller, vilket innebär två olika framträdanden. Med frontstage 

refererar han till den plats där framträdandet äger rum, agerandet som vi använder när vi står 
framför en publik där vi är offentliga. Backstage är således den plats där vi förbli dolda, eller 

som Goffman uttrycker det: bakom kulissen (Goffman 1998). Det som händer bakom scenen, 
backstage är viktigt för vad som slutligen kan visas frontstage, på scenen. Goffman jämförde 
människans beteende med en ”teaterföreställning” där individerna ingick i ett skådespeleri där 

de ville göra intryck på sin publik. Han menar att ind ivider tillämpar olika masker beroende 
på situation och omgivning, och därmed agerar individer olika beroende på om de befinner sig 

i en frontstage eller backstage ”region” (Goffman 1998). Genom frontstage försöker individen 
ofta ge publiken ett visst intryck. Detta beteende delas vidare in i två olika undergrupper; 
moraliska och instrumentala. De moraliska kraven kan beskrivas som mål, till exempel att inte 

blanda sig i andras angelägenheter, inte ofreda någon annan individ eller att inte bryta mot 
regler i anknytning till speciella platser. De instrumentella kraven, menar Goffman (1998), är 

inte målgivande i sig själva men de kan ändå medföra att individen ställer krav på sig, en typ 
av anständighetsnormer. Backstagebeteendet beskriver Goffman (1998) som det som gömmer 
sig bakom kulisserna, det privata. Det är ofta i den privata miljön som individen i lugn och ro 

kan utforma och konstruera framträdandets kommande inslag och illusioner. Det är också här 
som individen ges möjlighet att samla kraft till sitt beteende i den offentliga miljön 

(frontstage). I den privata miljön kan individen kliva ur sin rollgestalt, hämta egen tid för 
överläggning, utveckla framträdandet samt bara koppla av (Goffman 1998).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

4. Metod 

4.1 Val av metod  

 
Vi har utgått ifrån en kvalitativ ansats i vår uppsats. Det innebär att vårt mål har varit att 
erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter i intervjupersonernas livsvärld.  

När man använder sig av en kvalitativ ansats så arbetar man med ord och inte med siffror. 
Man försöker ta reda på och uppmuntra intervjupersonen att ge utförlig beskrivning av vad 

hen upplever, känner och agerar (Kvale 2009).   
 
I en kvalitativ studie studerar man den sociala verkligheten utifrån den kontext som 

deltagarna/respondenterna uppfattar och ser. När man använder sig av en kvalitativ metod så 
jobbar man hela tiden med att generera teorier utifrån det empiriska forskningsresultat man 

fått fram (Bryman 2011). I vår studie gjorde vi på så sätt att utifrån det material vi samlat in, 
så har vi tillämpat och applicerat teorier som hjälpt oss att förstå och analysera vårt insamlade 
material, som bestått av vår empiri (Bryman 2011). Våra intervjuer har präglats av en 

semistrukturerad intervjumetod, där vi med hjälp av en intervjuguide listat upp vilka ämnen 
som ska beröras och tas upp i mötet med respondenterna, men intervjupersonen har haft en 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2011). Som analysmetod har vi utgått 
ifrån Graneheim & Lundmans innehållsanalys (2003), som fokuserar på att identifiera vissa 
ord eller meningar i intervjuerna för att förstå innehållet i det som sägs. 

 
 

4.2 Tillvägagångsätt 

 
Med tanke på att denna studie skulle utföras i USA var det en utmaning för oss att komma i 

kontakt med äldre människor som uppfyllde våra krav, då de skulle vara över 65 år och bo i 
det egna hemmet. Dessutom hade vi inte heller de interna kontakterna som kunde hänvisa till 
några respondenter. Därmed bestämde vi oss för att söka på internet och utgick ifrån sökord 

som: Senior center, ageing and/or senior citizens in USA, i hopp om att finna någon 
verksamhet som skulle kunna erbjuda respondenter. Våra sökalternativ resulterade i en del 

olika verksamheter, men vi märkte tidigt att den privata sektorn inom ä ldreomsorgen var 
betydligt vanligare jämfört med den offentliga i USA. Bland våra sökningsalternativ fann vi 
också statistik på att Florida hade högst antal pensionärer på över 65 år i USA, vilket 

motiverade oss till att kolla om vi fann någon verksamhet där. Vi fann slutligen en seriös 
verksamhet med flera baser både utanför och inom USA, och med tanke på att vi smått hade 

diskuterat om att eventuellt utföra undersökningen i Florida kollade vi upp att de hade ett 
kontor där, vilket de hade.  
 

Vi började med att skriva ett mail till verksamhetens angivna mailadress, där vi gav en 
beskrivning av vilka vi var och vad vi studerade, samt vad som var syftet med 

undersökningen. Efter att ha klargjort en del frågor genom mail, bestämde vi oss för att ringa 
till verksamhetsgrundaren för att eventuellt ge en utförligare beskrivning av vår studie, samt 
redogöra vilka krav och önskemål vi hade på respondenter.  Vi kom överens om att träffas när 

vi var framme i Florida för att kunna få lite policydokument om hens verksamhet, samtidigt 
som vi såg det som en formalitet från vår sida, så att verksamhetschefen kände att hen fått en 

bättre bild av vilka vi var.  
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De krav vi hade framfört till verksamhetschefen var att vi ville intervjua personer som var 

över 65 år, både män och kvinnor, som kan föra sin egen talan samt icke dementa. Vi blev 
presenterade för möjliga respondenter mellan 15-17 personer, av dessa valde vi ut tio stycken 

personer, som vi ansåg vara mest relevanta då de skilde sig ifrån varandra med tanke på kön, 
ålder, utbildning och kulturellt ursprung. Vi genomförde sju enskilda intervjuer med sju olika 
personer som vi ansåg vara relevanta för vår studie, då de kunde uttrycka sig självständigt och 

besvara våra intervjufrågor (Bryman 2011). Därefter ansåg vi att vi hade samlat in tillräckligt 
med material, och hade därmed inte ett större behov av fler intervjuer.  

 
Våra respondenter består av: 
 

Intervjuperson 1, kvinna, 72 år, lärare, änka. 
Intervjuperson 2, man, 85 år, affärsman, gift. 

Intervjuperson 3, man, 71 år, läkare, gift. 
Intervjuperson 4, kvinna, 75 år, sjuksköterska, ensamstående. 
Intervjuperson 5, man, 94 år, affärsman, änkling. 

Intervjuperson 6, kvinna, 82 år, hemmafru, änka. 
Intervjuperson 7, kvinna, 84 år, kokerska, änka. 

 
De alla bor i det egna hemmet och ingår i den privata hemtjänstverksamheten De var i dagligt 
behov av hemtjänstpersonal för att kunna leva ett självständigt liv i det egna hemmet. Tre av 

våra respondenter hade avlastning i form av assistans vid personlig hygien, kost, hushåll och 
transport. Resterande fyra behövde också sådan assistans men inte vid personlig hygien. Våra 

respondenter innehar en ekonomisk trygghet som de tillhandahållit antingen genom sin egen 
pension från tidigare yrken eller från make/maka. 
 

 

4.3 Intervjuerna 

 
Vi utförde sju enskilda semistrukturerade intervjuer med vårdtagarna. Vi utformade ett 
frågeschema där vi hade formulerat sex stycken korta frågor med en bakgrundsinformation, 

samt indirekta frågor följt av uppföljningsfrågor. Vi hoppades på att med hjälp av de frågor 
som vi utformat och ställt till respondenterna, samla in det material som krävs för uppnå syftet 
med undersökningen och eventuellt besvara våra frågeställningar. Vi hade en lista med 

frågorna över de ämnen som skulle tas upp i mötet med intervjupersonen, men vi följde ingen 
särskild ordning. Vi inledde dock alltid med bakgrundsfrågor och därefter tog vi den fråga 
som kändes mest passande utifrån situationen.  

 
Semistrukturerade intervjuer var en lämplig intervjumetod, då vi genom detta kunde uppma na 

våra respondenter till att tala fritt utifrån deras tankar och känslor, utan att de skulle känna sig 
begränsade. Vi hade som intervjuare möjligheten att ställa följdfrågor, vilket vi tyckte var en 
fördel. Öppna frågor är nödvändiga om man har som syfte att få ut så mycket information som 

möjligt, samt uppmuntra intervjupersonen till att beskriva sina känslor och upplevelser med 
sina egna ord (Greasly 2008). Vi valde att spela in alla våra intervjuer med hjälp av en 

bandspelare, eftersom vi ville fokusera på intervjupersonen och det som sades. Detta var ett 
sätt för oss att varaktigt registrera orden, tonfallen, pauserna och liknande i intervjuerna, samt 
ha möjligheten till att återvända till materialet för omlyssning (Kvale 2009). 
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Våra respondenter fick möjligheten att själva bestämma vart intervjun skulle äga rum. Alla 

förutom en ville intervjuas i sitt egna hem, den intervjun tog plats i en yachtklubb.  Med tanke 
på att vi var medvetna om att vi hade tillgång till mellan 15- 17 intervjupersoner, bestämde vi 

oss för att intervjua så många personer tills vi kände att vi fått den information vi behöver för 
att påbörja en analys. Efter att ha slutfört sjunde intervju kom vi fram till att det inte behövdes 
fler intervjuer, då vi hade insamlat det material som krävdes.  

 

 

4.4 Analysmetod  

 
Utifrån uppsatsen syfte och undersökningsmetod, ansåg vi att en kvalitativ innehållsanalys 

vara den mest lämpliga metoden för oss att tillämpa för att förstå vårt insamlade material 
(Kvale 2009). Vi har utgått ifrån Graneheim & Lundmans innehållsanalys (2003) som är en 
analysmetod vid kvalitativa studier. Vi ville med hjälp av den här analysmetoden försöka få 

fram äldre människors olika uppfattningar kring livskvalitet och därefter försöka finna 
gemensamma teman som de alla gett uttryck för.  

 
Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades, vilket innebar att vi transformerade 
den muntliga berättelsen till den skrivna för att underlätta inför analysen. Vi var 

uppmärksamma på att få med alla detaljer som framkom i det inspelade materialet. Vi 
fokuserade på vad personen själv berättade om sin upplevelse av nuvarande situation och 

dåvarande kopplat till livskvalitet, för att på så sätt bli bekant med hens livsvärld. Vi gick 
tillväga på så sätt att vi började med att läsa igenom de transkriberade intervjutexterna var för 
sig, flera gånger för att få en uppfattning och helhetsbild av vad intervjupersonerna säger 

(Graneheim & Lundmann 2003). Begreppet livskvalitet var nyckelordet när vi läste igenom 
intervjuskrifterna. På så sätt kunde vi välja ut meningar och fraser som visar sig vara 

betydelsefulla för att besvara våra frågeställningar. Det innebär inte att resterande text 
raderades, utan vi färgmarkerade de fraser och meningar som valdes ut och lät resterande text 
vara med för att kunna se ett sammanhang i texten. De fraser och meningar som valt ut ur 

intervjuskrifterna, kallas för meningsbärande enheter och dessa har kortats ner (kondensera ts) 
för att bli mer lätthanterliga. Trots kondenseringen har vi försökt bevara det latenta innehållet 

i texten. Därefter har de kodats, d.v.s. fått en etikett som beskriver innehållet, och därefter 
grupperats i underkategorier och kategorier, som kan sägas bestå av flera koder som har en 
likartad innebörd (Graneheim & Lundmann 2003).   

 
Kategorierna visar på den centrala innebörden i texten, de olika kategorierna har tagits fram 

av flera koder och därutöver har vi fått fram teman. Teman har tagits fram från det latenta 
innehållet i intervjutexterna, de återspeglar budskapet av den mening som framkommer i flera 
kategorier.  Teman har vuxit fram efter att ha plockat ut meningsbärande enheter, koder, 

kategorier och därefter den latenta meningen som är temat. De teman vi fått fram är 
självständighet, social gemenskap, och meningsfullhet. 
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 I tabellen nedan visar vi en del av analysprocessen som ett exempel.  

 
Meningsenhet Kondensering Kodning Underkategori Kategori 
I stay at home and 

have lived here for 

37 years, and would 
not be able to do so 

if it wasn’t cause of 

home care. 

Har bott hemma, och 

det vore inte möjligt 

utan hemvård. 
 

 

Hemvård gör det 

möjligt att bo kvar 

hemma. 
 

 

 

Hemvården 

underlättar för äldre 

att bo hemma  
 

 

 

 

Faktorer som 

möjliggör egenmakt 

I thank god that Im 

still able to live in 
this apartment and 

enjoy all this. It 

means a lot to me 

that I can stay here. 

This is all thanks to 
homecare  

Tacksam över 

möjligheten till att bo i 
egen bostad 

Betydelsen av att bo 

hemma.  
 

 

I felt like a prisoner, 

I didnt have control 
over anything. Im a 

very stubborn 

person. I wanted to 

go home. The fact 

that I couldnt made 
me very sad. 

Hade inte kontroll över 

något, ville gå hem, att 
det ej var möjligt gjorde 

henne ledsen.  

Att ha kontroll är 

viktigt för välmåendet.  
 

 

 

 

Att känna sig 

oberoende 

För hela tabellen se bilaga 3.  
 

 

4.5 Reflektion kring metod  

 
Parallellt med uppsatsskrivandet har vi haft en kontinuerlig reflektion kring styrkor och 
svagheter med vårt tillvägagångssätt. Inför analysen som genomfördes enligt Graneheim & 
Lundmans (2003) tabell modell, så tog vi hjälp av flera litteraturer för att ha en noggrann 

insikt och kunskap i hur innehållsanalys enligt den tabellen kan gå till. 
 

Vi anser att reliabiliteten i vår studie stärks av att vi besvarat studiens syfte, vi har använt oss 
av en för vår studie viktig metod som hjälpt oss att besvara undersökningens syftet. Då vi haft 
som mål att undersöka hur våra respondenter subjektivt upplever och beskriver livskvalitet 

anser vi att semistrukturerade intervjuer varit en givande intervjumetod. Vi utformade en 
intervjuguide med frågor som vi utgått ifrån, men den har inte följts slaviskt under 

intervjutillfällena. Intervjuguiden var ett bra arbetsverktyg att använda sig av i intervjuerna. 
Vi använde det som en referensram, som vi utgick ifrån under intervjuerna då vi behövde hitta 
tillbaka till huvudtemat, de stunder då man kom bort från ämnet. Det var också ett sätt för oss 

att ha struktur och ordning under intervjun, samt hjälpte till att få vägledning när vi tappade 
fokus. Utan intervjuguide så tror vi att frågorna som vi ställde till de olika respondenterna 

skulle ha varierat och varit mer olik varandra, detta tror vi lätt kan leda till att man missar en 
viktig fråga (Kvale 2009). Vi har noggrant valt ut frågorna och hur de ska formuleras, så vi får 
svar på vår frågeställning. Med tanke på att vi utgått ifrån öppna frågor, har vi inte styrt 

respondenternas svar på ett direkt sätt, dock är vi medvetna om att vår närvaro och vårt sätt att 
ställa frågorna kan påverka svaren. Fördelen med öppna frågor är att respondenterna har 

möjligheten att svara fritt och intervjuklimatet blir inte lika styrt (Kvale 2009). Vi bestämde i 
förväg att en utav oss som intervjuare skulle styra intervjun och ställa frågor, medan den 
andre ansvarade för att observera, lyssna och komplettera med eventuella följdfrågor. Det 
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hjälpte oss att ge mer struktur i intervjuprocessen, samt att respondenten kände sig bekräftad 

och respekterad, då hen fick uppmärksam och blev lyssnad till (Kvale 2009).  
 

Vårt syfte har varit att undersöka äldre människors upplevelser av livskvalitet samt hur de 
kopplar livskvalitet till sin vardag. Därmed var det relevant att definiera vad vi menar med 
äldre för att på så sätt avgränsa oss vid val av deltagare. Vi valde även att rikta oss åt äldre 

människor som bor i det egna hemmet med hemtjänstlösningar, eftersom vi ville undersöka 
livskvalitet utifrån en grupp människor som har boendet som en gemensam nämnare. Vi har 

använt oss av innehållsanalys som en kvalitativ metod, de resultat och svar vi fått fram beror 
delvis på de frågor vi ställt till våra respondenter, som vi tyckt varit av intresse (Kvale 2009). 
Vi är medvetna om att det resultat vi fått fram kan skilja sig om vi istället valt att undersöka 

livskvalitet utifrån äldre människor som flyttat från det egna hemmet till ett äldreboende.  
 

Intervjuerna utfördes på engelska, vilket ställde stora språkkrav på oss. Därmed var det viktigt 
att vara extra uppmärksam, samt se till att upprepa och kontro llera att man uppfattat hen på 
rätt sätt, för att undvika missförstånd och feltolkningar. Det underlättade att vi var två 

personer som medverkade under intervjun med tanke på att vi skulle formulera oss på ett 
annat språk. Vi utförde transkriberingen av de sju intervjuerna tillsammans på engelska. Men 

inför analysprocessen valde vi att kondensera, koda och kategorisera på svenska, eftersom det 
gav oss en större förståelse med tanke på att vi behärskar det svenska språket bäst.  Dock är 
meningsenheterna utvalda på engelska (i dess original form), då vi inte ville röja i deras 

uttalanden, men det innebar ändå att vi behövde förstå meningarna och det som sägs på 
svenska för att förstå innebörden, samt för att koda och kategorisera. Vi har varit noggranna 

med tolkningen av det som sägs på engelska, för att undvika feltolkningar. Vi upplevde denna 
process i arbetet som tidskrävande och svår, eftersom vi var tvungna att dels transformera det 
muntliga till det skrivna på engelska och dels att vi var tvungna att inför analysen översätta 

och förstå det som sägs på svenska. Det är en utmaning att hitta de rätta begreppen och orden 
från ett språk till en annat, det kräver att man är lyhörd.   

 
När vi analyserade vårt material färgmarkerade vi de fraser och meningar som valts ut och 
låtit resterande text vara med för att kunna se ett sammanhang i texten. Vi skapade även en 

tabell utifrån vår analys för att kunna se helhetsbilden av vår analys samt för att kunna skapa 
teman utifrån de kategorier som analysen ledde fram till. Denna tabell påvisar reliabiliteten i 

vår studie då läsaren kan följa hur vi tänkt och se hur vi gjort genom analysens gång, från att 
vi valde meningsenheter fram till de teman vi skapat utifrån kategorierna (Graneheim & 
Lundmann 2003).  

 
Efter att ha utfört sjunde intervjun upplevde vi att det hade börjat framkomma en ” röd tråd” i 

respondenternas svar, vilket gjorde att vi inte ansåg det nödvändigt med fler intervjuer.  
Därmed bestämde vi oss för att lägga ner resterande tid på tidigare forskning och 
analysprocessen, samt hitta teorier och begrepp som kunde ge oss en större förståelse av det 

material vi fått fram. Genom att ha tagit del av tidigare forskning har vi kunnat vidga våra 
vyer, samt få nya infallsvinklar.  

 
För att få en ökad förståelse av den kontext som vi befann oss i bestämde vi oss för att stanna 
kvar i Florida så länge som det är möjligt, vilket blev två månader. Under dessa två månader 

såg vi till att bekanta oss med den lokala jargongen genom att göra studiebesök hos olika 
aktivitetscenter för äldre, samt äldreboende. Dessutom fick vi följa med på hembesök och 

vårdplaneringar tillsammans med verksamhetsgrundaren. Detta möjliggjordes tack vare 
verksamhetsgrundaren, då hen hade kontakter som godkände vårt besök i deras verksamhet, 
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och var villig att ta med oss i sitt vardagsarbete. Det var en upplevelse att få ta del av andra 

verksamheter och komma i kontakt med andra äldre personer och få möjligheten att få 
uppleva en annan kontext som skiljde sig från den vi själva var vana vid.  Det fick oss att bli 

mer insatt i den miljö våra respondenter befann sig i, och gjorde att vi fick en större förståelse 
för deras uttalanden, när vi gjorde intervjuerna. Vi tyckte att det var nödvändigt för oss att 
bekanta oss med den miljön vi skulle utföra vår studie i, då vi skulle göra tvärkulturella 

intervjuer, då det är andra normer och interaktioner som gäller än den man är van vid (Kvale 
2009).  

 
Våra respondenters livsvärldar innehåller egna konstruktioner om vad livskvalitet innebär, 
med livsvärld menar vi de upplevelser och samspel som ingår i individens värld och som 

präglas av sinnen, emotioner och uppfattningar (Carle 2006). För någon som inte har befunnit 
sig i Florida, det vill säga i den kontexten som våra respondenter uttryckt sig om livskvalitet- 

så är det inte säkert att deras erfarenhet av begreppet skulle överensstämma med vad som 
skulle uttryckas av andra äldre personer i andra kontexter och sammanhang (Henriksen & 
Vetlesen 2001). Därmed är vi medvetna om att våra resultat inte går att generalisera eller 

kontrollera huruvida det stämmer överens med vad andra människor i andra kontexter och 
miljöer beskriver eller upplever livskvalitet. Men däremot tror vi att validiteten med vår studie 

motiveras med att då vi var ute efter livserfarenheter så intervjuade vi individer som är äldre 
och som antagligen samlat på sig en del erfarenheter och biologiska upplevelser som kommer 
med åldrandet som var viktigt för oss att studera inom, när man talar om livskvalitet.  

 
I denna studie har vi valt att dra paralleller till tidigare forskning och understödja våra resultat 

med det som framkommit i andra studier (Kvale 2009). Vi har funnit både internationell och 
svensk forskning. Undersökningens resultat tillförsäkras genom att andra studier som gjor ts 
inom området visar på liknande resultat och vi har kunnat se ett samband mellan vår 

undersökning och tidigare forskning. 

 

4.6 Etiska överväganden 

 
I vår uppsats har vi vid varje moment försökt på bästa sätt hantera de etiska frågorna, genom 
att i förväg reflektera och tillsammans diskutera kring dem. Vi har försökt att förhindra etiska 

dilemman och andra konsekvenser som kan uppstå i arbetet. Med tanke på att vår 
undersökning handlar om människor och deras privatliv har det varit viktigt för oss att vara 
uppmärksam på de fyra huvudsakliga etiska frågorna, som berör: Integritet, konfidentitalitet, 

frivillighet och anonymitet (Bryman, 2011) 
 

Vi anser inte att vår undersökning skapat men för någon individ, istället tror vi att vår studie 
kan ses som en upplysning för andra hemtjänstverksamheter som behöver bekanta sig med de 
äldres tankesätt och önskemål, samt hur de konstruerar livskvalitet. Genom vår studie fick 

våra respondenter en chans att reflektera och tänka över det salutogena i sina liv, samt ett 
tillfälle för dem att yttra sina känslor och sätta ord på dem.  

 
Vi delade ut samtyckesblanketterna i förväg till verksamhetsgrundaren för att hen skulle dela 
ut dem till de vårdtagare som skulle tänkas delta i vår studie. I samtyckesblanketten fick våra 

respondenter information kring inspelning av intervjun samt studiens syfte och deras 
frivillighet att delta i undersökningen. Innan intervjuerna påbörjades samlade vi in 
samtyckesblanketterna (Bryman 2011). När vi formulerat våra frågeställningar inför de 
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enskilda intervjuerna har vi tänkt på hur frågorna kan komma att tolkas och förstås. Med 

tanke på att vi befann oss i en annan kulturell kontext och inte kände till den kulturella 
jargonen var vi varsamma med hur vi formulerade våra frågor till våra respondenter för att det 

inte skulle uppstå missförståelser.  
 
För oss har det varit viktigt att skapa en tilltro hos våra respondenter, därmed försökte vi tidigt 

att skapa en relation till den verksamhet vi utförde vår undersökning på. Därigenom blev det 
lättare för oss att bli insläppta i vårdtagarnas privatliv (Bryman 2011). Inför varje enskild 

intervju, inledde vi mötet med att ge en kort presentation om oss själva och om 
undersökningen syfte, därefter frågade vi om de hade några tankar eller funderingar kring 
intervjun och samtyckesblanketten. Vi nämnde också muntligt vid varje intervju, att intervjun 

kommer att spelas in i undersökningssyfte och att de hade rätten att avbryta intervjun 
närsomhelst och avsluta deltagandet (Kvale 2009).  Under intervjutillfället nämnde vi även för 

våra respondenter att de hade rätten att ta del av deras uttalanden efter transkriberingen om de 
så önskade. Denna önskan fanns dock inte hos någon utav våra respondenter.  
 

När vi hade kommit fram till det momentet som handlade om analysen, var frågan hur 
ingående vi skulle analysera intervjupersonernas svar, men också hur stor rätt vid hade att 

tolka deras uttalanden. Eftersom respondenterna inte fick vara delaktiga i analysen av deras 
uttalanden, kändes det lite oetisk att tolka och analysera deras svar. Därför försökte vi under 
intervjuns gång att ställa följdfrågor, där de hade möjlighet att utveckla sina svar och 

förtydliga, samt klargöra vad de menade med det som sades.  Eftersom våra respondenter är 
engelsktalande kan de inte förstå innehållet i vår uppsats, därmed har vi gett dem möjligheten 

att få analysdelen översatt till engelska om de så önskar (Kvale 2009). 
 
Det vi kom att tänka på vid publiceringen var konfidentialitet. Vi har varit noggranna med att 

använda den information vi fått av våra respondenter med aktsamhet. Deras identitet är 
anonyma, och annan information än ålder, kön, tidigare yrkesroll samt civilstatus på våra 

respondenter avslöjas inte i studien och detsamma gäller verksamheten vi kontaktade. Den 
information vi har av dem behålls fram till att studien är klar och publicerats, därefter kommer 
vi att ta bort den information vi har av säkerhetsskäl (Bryman 2011). Våra respondenter 

kommer att vara anonyma av säkerhetsskäl, och för att deras uttalanden inte ska bli igenkända 
av den verksamhet de tillhör. Vi är medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat 

intervjupersonernas svar till en viss del. Därför ansåg vi av et iska skäl att det var viktigt för 
oss att i början av intervjun ge våra respondenter all information som vi ansåg nödvändig och 
som tydliggör i vilket syfte deras uttalanden kommer att användas. Vi har övervägt riskerna 

med vår undersökning och diskuterat med vår handledare gällande de etiska problem som vi 
kan stött på under studiens gång. Överlag anser vi att vår studie tillför mer nytta och 

kännedom kring de personer vars behov och upplevelser vi valt att studera. För oss har det 
varit viktigt att vara öppna med alla delar av vår undersökning och vara genuin i mötet med 
våra respondenter.  

 
 

4.7 Förförståelse 

 
Vi som är författarna av denna uppsats har länge haft ett intresse av äldreomsorgen, men det 
var först efter vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i termin fem på 

socionomprogrammet som det intresset vuxit sig starkare. Vi båda praktiserade som 
enhetschefer på ett äldreboende. Lala har därefter vid sidan av studierna varit verksam som 
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enhetschef på ett servicehus samt gruppboende. Sahar har erfarenhet av att jobba med äldre i 

form av att hon jobbat inom hemtjänsten samt praktiserat som biståndshandläggare och 
enhetschef under sin VFU. 

 
Genom våra tidigare upplevelser av äldreomsorgen såg vi att "självständighet" och "förgyllt 
åldrande" var ledord vid kontakt med brukarna. Stort ansvar låg på personal med närkontakt 

till brukarna att införliva ett betydelsefullt åldrande, men hur det tog sin form varierade, 
beroende på vilken inställning och attityd personalen hade. Vi upplevde även att vissa 

pensionärer som bodde på de gruppboenden vi praktiserade på, uttryckte en brist på livsglädje 
i sin vardag, detta ledde till diskussioner hos oss som fick oss att vilja studera kring vad äldre 
människor anser livskvalitet är och vad som förgyller deras vardag. Under vår VFU period 

upptäckte vi hur verksamheterna inom äldreomsorgen inom respektive kommun talade om 
och utgick ifrån livskvalitet, då begreppet var ett mål för varje verksamhet. Detta väckte 

tankar och funderingar hos oss gällande vems/vilken definition de utgick ifrån, när de talade 
om livskvalitet.  
 

I denna studie har vi haft ett behov av att kategorisera, då vi behövt göra det för att strukturera 
upp vårt arbete. Därmed har vi kategoriserat gruppen äldre. Vi har gjort denna uppdelning 

utifrån vår målgrupp äldre. Detta har vi gjort för att kunna tolka och förstå våra respondenter. 
Vi är medvetna om att risken med detta synsätt kan leda till att individen reduceras till ett 
objekt där personen ses som ett fall. Detta kan vara lite farligt, men att kategorisera i detta 

fall, har vi sett som en nödvändighet då vi anser att vi använt oss av kategoriseringen för att 
organisera sig i tillvaron och producera kunskap. Vi är medvetna om att våra respondenter 

aldrig endast är en kategori utan att de har ett livslopp med sig. Det gäller att se äldre personer 
i sitt sammanhang, d.v.s. utifrån ett livsloppsperspektiv (Hagberg & Rennemark 2004).  
 

I mötet med våra respondenter har vi haft med oss ett intersektionellt perspektiv. Våra 
respondenter skiljer sig åt med tanke på kön, utbildning, ålder, kulturell bakgrund och 

religion. De tillhör dock alla en övre medelklass, men vi anser inte att detta gör dem till en 
homogen grupp, då alla individer har egna erfarenheter och bakgrunder. Vi kunde inte se i 
våra respondenters uttalanden att deras klasstillhörighet hade någon betydelse för upplevd 

livskvalitet, antagligen påverkar det deras förutsättningar till upp levelsen av livskvalitet, med 
tanke på att deras vardag underlättas då det har möjligheten till att betala för hemtjänst och få 

hjälp.  
 
 

 

4.8 Ansvarsfördelning 

 
Genom uppsatsens gång har vi arbetat parallellt med varandra och bollat olika idéer. Vi har 
haft ett ständigt samarbete och fört dialoger och reflekterat kring uppsatsens olika moment.  
Vi har dock haft specificerade ansvarsområden, där syftet varit att se till att den uppsatta 

tidsplanen för varje moment följs och utvecklas. Lala har haft huvudansvar över kapitel 2, och 
Sahar för Kapitel 4. Kapitel 1,3, 5 och 6 har vi gemensamt haft ansvar för. Vi har dock 

examinerats av respektive universitet och haft olika handledare i slutet av uppsatsprocessen, 
vilket bidragit till att vi kompletterat olika delar av uppsatsen utifrån varje universitets krav 
för en godkänd C-uppsats.   
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5. Resultat och analys 

 
När vi analyserade våra respondenters intervjusvar kunde vi se ett mönster som vi grupperat 
utifrån kategorier som representerar detta mönster. Dessa kategorier är: Faktorer som 

möjliggör egenmakt, sociala miljöers betydelse samt innebördsrik vardag. Det som framkom i 
analysen av vårt resultat och genom våra kategorier, var kriterier för livskvalitet som 

mynnade ut i tre teman. Våra tre teman är Självständighet, Social gemenskap och 
meningsfullhet.  Med hjälp av teorier har vi försökt att förstå våra teman som representerar vår 
empiri, och därefter har vi sammanfattat analysen utifrån varje tema följt av en slutsats av vårt 

resultat. Vi har dessutom i slutsatsen dragit paralleller med andra forskningar, som 
understödjer vårt resultat.  

 
 

5.1 Självständighet  

 

Temat självständighet har tagits fram genom att vi analyserat fram en kategori som visar på 
faktorer som möjliggör egen makt. Detta möjliggörs genom att hemvården underlättar för de 

äldre och skapar förutsättningar för dem att vara oberoende. Det är viktigt för våra äldre att ha 
möjligheten att få utföra sina vardagliga aktiviteter. Det kan handla om basala vardagliga 
saker som att brygga kaffe, hämta tidningen, sätta på diskmaskinen etc. Detta är nödvändigt 

för att vardagen ska flyta på samt för känslan av autonomi. Det är viktigt att inte bli fråntagen 
detta, och genom att få möjligheten att bo i sitt eget hem och få hjälp av hemtjänsten ökar 

förutsättningarna för bibehållandet av känslan av autonomi och självständighet.  
 

It matters. The fact that I still can depend on myself, from time to time. I have a caregiver, but I 

don’t see that as a limitation in my life, instead I look at it as a support. One who helps me doing 

what I naturally can't do myself. - IP 7 

 

For me it's important to maintain my own function, and that wouldn’t be possible if I had 

somebody who did everything for me. My caregiver keeps me motivated those days I’m not 

feeling good, and its hard just walking over from my seat. - IP 5 

 
Respondenternas uttalanden kan förstås med hjälp av begreppet empowerment. Utsatta och 

missgynnade personer, som exempelvis äldre, har på grund av sociala och personliga hinder 
svårt att utöva makt, de anses vara svaga och utsatta i sin position med tanke på deras nedsatta 
funktioner. Dock skapar hemtjänstpersonalen förutsättningar för dem att kunna vara delaktiga 

och ha inflytande över sin vardag, då de stärker hens självförtroende och den egna förmågan 
att använda makten. Hemtjänstpersonalen flyttar över den makten de besitter till de äldre som 

befinner sig i utsatt position för att stärka dem som individer och få mer kontroll över sin 
vardag. Hemtjänsten motivera de äldre till att vara delaktiga i sin vardag, minimerar deras 
passiva roll vilket ger en känsla av autonomi och kontroll. På så sätt skapas en process av 

samspel mellan brukare och vårdgivare där brukaren uppmuntras till att använda sin egen 
förmåga samt ta tillvara på de resurser och förmågor som de har. 
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Att respondenterna bor i det egna hemmet anses vara en förmån enligt dem själva. Detta för 

att de får möjligheten till att påverka sin vardag i en omfattande grad. De kan framföra sina 
önskemål och behov och därigenom få behoven tillgodosedda med hjälp av 

hemtjänstpersonalen. Att bo i det egna hemmet och känna ”det dagliga livets trivialiteter” är 
en lycka (Lidskog 2011). Nedan berättar en respondent hur stor längtan var till att flytta hem 
efter att ha varit inlagd i ett korttidsboende.  

 
I felt like a p risoner, I didn’t have control over anything. I’m a very stubborn person. I wanted to 

go home, so the fact that I couldn’t made me very sad. I really appreciate having this opportunity, 

to live in my own house with my own memories. - IP 1 

 

Vi kan utifrån respondenternas uttalanden utmynna att den fysiska hälsan har en stor 
betydelse för möjligheten att vara oberoende och kunna utföra saker på egen hand. När man 
har förmågan att vara fysisk aktiv minimeras behovet av att vara beroende av en annan individ 

för att klara av vardagen. Men när individen i fråga väl befinner dig i den position där man har 
det behovet, så kan det underlättas med hjälp av exempelvis hemtjänstpersonalen.  

 
The highlights of my day is when I have done what I planned to do, like taking a walk o r doing something 

that has to do with the household. When I have done that, I feel satisfied. It could  be small th ings; I mean 

a man at my age can’t be too greedy. So to be able to do what you can do, is a highlight for me. - IP 3 

 

 

Sammanfattning av självständighet 

Analysen visar på att hemtjänstpersonalen skapar förutsättningar för dem äldre att kunna vara 
självständiga. Dem äldre ser inte hemtjänstpersonalen som ett hinder, utan de ses som ett stöd 

för dem äldre att vara autonoma i sin vardag och vara delaktiga i utförandet av sina vardagliga 
sysslor. Möjligheten att utföra de vardagliga sysslorna är att uppleva självständighet och att ta 

tillvara på sina egna resurser. Välmående hänger samman till stor del med fysik aktivitet i 
form av att kunna utföra det vardagliga livets sysslor. 
 

 

5.2 Social gemenskap 

 

Nästa tema som tagits fram i vår studie är social gemenskap. Temat har formulerats med hjälp 
av kategorin sociala miljöers betydelse.  Vi har sett att den sociala miljön har en stor 

betydelse för den enskilde individen. I den sociala miljön upplever den äldre gemenskap och 
samhörighet, samt får möjligheten att synliggöras både i förhållande till sig själv och sin 
omgivning. Beroende på vilken miljö den äldre befinner sig i påverkar det hens upplevelse av 

livskvalitet. Att ingå i ett sammanhang och vara en del av en gemenskap är en viktig faktor 
för upplevelsen av livskvalitet. När hen känner att denne har en omgivning, som hen kan vara 
en del av och uppleva gemenskap uppstår trygghet och livsglädje, vilket våra respondenter 

kopplade till livskvalitet. Våra respondenter uttryckte att denna gemenskap inte behöver 
handla om viktiga personer i form av en familjemedlem eller anknytningspersoner, utan dessa 

kan bestå av någon i ens omgivning som hen kan växla några ord med eller dela en upplevelse 
med. 

 

I enjoy  small things like the beautifu l weather  and gardens. It doesn’t have to be anything of a b ig 

deal. Seeing somebody smile makes me happy, small things can make my day. - IP 7 

 

I look forward to meet people, to have places going to. It could be grocery shopping, just looking 

at the people. Some is younger and some is older. I like that.  - IP 4 
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Den yttre miljön har betydelse för känslan av livskvalitet. Att vara omringad av 

människor I en social miljö och uppleva känslan av gemenskap får den äldre att känna 
lycka och välmående. Respondenterna uttryckte också att det var av stor betydelse hur 

omgivningen uppfattade dem. Det var viktigt att i den sociala miljön ge ett positivt 
intryck, som fick omgivningen att se hen som en pigg och frisk person. Genom 
interaction med andra människor och deras syn på hen påverkades den egna identiteten 

och synen på sig själv. Vi tolkade det som att den upplevda åldern och utseende-åldern 
var något som var framträdande i sociala sammanhang för våra respondenter. Vikten av 

att fortfarande känna sig attraktiv, frisk och icke-gammal betonades och ingav dem en 
känsla av välmående.  Citaten nedan är ett exempel från två respondenter som 
intervjuades:  

 
Quality of life to me is, when I’m feeling respected, and treated in a decent way. When people 

look at me for what I am, and not according to what they think of how I am, or should be. Like a 

fellow human being. And that is very important cause there are many prejudices on seniors. Like 

the fact that some people automatically speaks much louder when talking to me, because they 

think I might have a hearing problem. - IP 3 

 

It’s important how people see you, it affects how you see yourself. When people misjudge me or 

see me as a old lady, makes me feel sad. - IP 4 

 
Våra respondenter berättade för oss om en daglig verksamhet de brukar gå till. En plats där de 

går utan vårdgivarna, några timmar/vecka. På den dagliga verksamheten deltar de i olika 
aktiviteter, så som att: pyssla, dansa, sjunga och fika. Detta blir en möjlighet för dem att göra 
sig extra fina och komma bortom sjukdomskänslan då de är omringade av människor och får 

möjligheten att dela tankar, känslor och upplever med varandra.   
 

I enjoy going to public places because you create that connection with people, you laugh and share words. 

You kind of forget your reels and heels. So I like that, I enjoy that alot. You know. - IP 6 

 

I like seeing people, because you are getting dressed and you go out. It means alot to me. - IP 4 

 

It makes you maintain your functions, because we do different kinds of activ ities, sometimes it's 

just talking, eating, listening to music and also play Sudoku or other games that keeps you bright. -

IP 5 

 

Coming to gatherings where I know people will be, makes it better. That means everyt hing to me. 

When I know there are activities or places to go where I can meet friends and other people at my 

age. - IP 2  

 

I like going out and dressing up, that's something to look forward too. - IP 1 

 

De dagar de äldre har möjligheten att visa upp sig försökte hen vara extra tillfixad, då det fick 
dem att känna sig bättre, med tanke på att de skulle synas i en offentlig miljö. Omgivningens 

syn och sätt att förstå den äldre personen påverkar självfötroende och självkänslan. De fann en 
lycka i att kunna visa sig friska i sociala sammanhang, för på så sätt sågs de inte som avvikare  
från normen- vilket är att vara frisk och hälsosam (Goffman 2011). Vi förstår detta utifrån 

Goffmans (1998) teori där människor i samspelet med andra försöka styra deras uppfattning 
av dem själva för att försöka förmedla en positiv bild. För våra respondenter görs detta på 

grund av de finner välmående och tillfredställelse då de får framstå på det sätt dem önskar.  
Enligt Goffman (1998) kan dessa situationer uppstå i olika miljöer. För våra respondenter 
uppstod detta då de exempelvis besöker daglig verksamhet och då de befann sig i offentliga 

miljöer. Detta kopplar vi till det Goffman (1998) säger om front och backstage då de tar på sig 
en "mask". Vid utförandet av rollen som uppstår backstage och frontstage kan en äldre inta 
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två olika personligheter, vi kan hitta den "ärliga aktören" som tror på den bild hen förmedlar 

genom sitt dramatiska framförande, men också den syniska aktören som presenterar sig själv 
på ett idealiserat sätt i syfte att bevaka sina egna intressen. Med idealiserat sätt syftar vi på det 

"hälsosamma/friska" framförandet (Goffman 1998). Manipulering av händelser, social distans 
och performance (uppträdandet) är olika former av framträdanden som aktören kan ta till som 
representerar en roll för publiken men utan att aktören själv tror på detta. I detta fall används 

masken för att projicera en önskvärd bild av individen på den sociala scenen. Och masken blir 
i efterhand en integrerad del av individens beteende (Carle 2006). När våra respondenter 

befinner sig i sådana sociala miljöer där de känner sig likasinnade kopplar vi till frontstage, 
det är där individen vill ge publiken ett visst intryck. Med frontstage väljer respondenterna 
vilken bild de väljer att visa/spela inför andra (Goffman 1998). Hemmet som är den äldres 

backstage (Goffman 1998) är den miljö där den äldre kan vara precis som den känner för, det 
är där verkligheten äger rum. Detta tolkar vi som den miljön där det finns rullstolar, rullatorer 

och andra hjälpmedel som också blir en daglig påminnelse för den äldre om dess hjälpbehov. 
För våra respondenter var det väldigt viktigt att få utrymme på denna s.k. ”sociala scen”, 
eftersom det är på frontstage som de anser sig på bäst och uppleva livskvalitet.  

 
Let's say I didn’t sleep well cause I had too much on my mind, that would  give me a headache the 

morning after and make me feel slow. That affects me in a negative way, but those days when I’m 

supposed to be at the center with activities for seniors I feel happy. - IP 7  

 

When I'm out, and see people walking, it makes me feel alive, it’s like everything is still moving. - 

IP 5 

 

I’m a human being, so I will always worry. But that’s when I do remind myself of how blessed I 

am, I am healthy and alive. There are people that are blessed with so much, but still their v iew on 

life is so poor. - IP 6 

 

 

Sammanfattning av Social gemenskap 

Vikten av att ingå i ett sammanhang och att tillhöra en gemenskap är av stor betydelse för 
livskvalitens innebörd. Att i vardagen ha en inplanerad aktivitet i form av socialt umgänge 
spelar roll för känslan av livskvalitet.  Att ha ett nätverk skapar förutsättningar för ett socialt 

liv och umgänge. Nätverket kan bestå av vilka relationer som helst, det viktigaste är att det 
ges och fås stimulans. Genom att uppvisa en frisk identitet, som präglas av ett attraktivt 

utseende och utstrålning i sociala sammanhang, får den äldre att känna lycka och välmående.  
 

 

5.3 Meningsfullhet 

  
Temat meningsfullhet har utkristalliserats genom kategorin innebördsrik vardag. Detta i sin 

tur har vuxit fram genom att respondenterna betonade hur viktigt det är för dem att i sin 
vardag ha betydelsefulla relationer till både människor och djur. Men för att kunna ta vara på 
de små ljuspunkterna i vardagen, samt uppskatta sin tillvaro oavsett, krävs det att man har ett 

salutogent synsätt på livet. Med utgångspunkt i dessa element skapas en känsla av livskvalitet 
för den äldre.  Vardagen behöver kännas meningsfull och detta skapas för våra respondenter i 

samband med att man har en nära kontakt till djur och människor. Utifrån respondenternas 
uttalanden kunde vi se att det var viktigt att veta att det fanns någon i ens vardag som 
väntande på en, längtade efter en, samt bekräftade och synliggjorde den enskilde. På så sätt 

känner också personen ifråga att hen är behövd. Med hänsyn till nedanstående citat kan vi se 
att hens fru är svårt sjuk, vilket tar ifrån en del glädjen i den äldres vardag, men att hunden 
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fyller en stor funktion då denne förgyller den äldres vardag med kärlek och lycka, och gör att 

den nedstämda vardagen förvandlas till att bli meningsfull. 
  

-Since my wife is sick there isn’t much happiness in the house. But the dog makes me happy, and he loves my 

wife.  - IP 2 

 

They mean the world to me;  they are somebody to come home to when I come home. They are wagging their 

tale, moving across my leg. – IP 4 
 

 
Enligt Antovskys teori om KASAM, Om individen har en stark upplevelse av olika 
sammanhang blir dennes förmåga mer tolerant till att hantera och förklara olika 

livssituationer. Utifrån våra respondenters uttalanden tolkade vi att ” känslan av 
sammanhang” var en viktig aspekt för  att kunna uppleva livskvalitet. Den äldre behöver 

uppleva att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta med tanke på att i takt med 
åldrandet så upplever den äldre en del oförväntade händelser i form av nedsatta funktioner 
och förlust av nära och kära, samt andra utmaningar och förändringar som uppstår med tiden. 

Därmed blir det viktigt att den äldre trots alla hinder fortfarande kan se positivt på livet och 
glädjas åt de små sakerna i vardagen för att kunna uppleva livskvalitet. 

 
I don’t know if it's aging that has changed my outlook on life, but I can’t do alot of the things that I used to do 

when I was younger, because I have problems with my feet. And I have fallen. So now I have to walk with a 

cane, but you know, I try to be up, and that 's important. Sometimes I think about it, and I can't believe that I'm 

already 82 years old, and still able to do my own things. - IP 6 
 
My day mostly looks the same. But at least I can plan things depending on myself, like today. I’m not bad, as 

you can see. I got up by myself;  the sun is shining and I’m breathing fresh air. Somet imes it's hard  but we all do 

get our moments. - IP 7 

 
Att respondenterna fortfarande bor i det egna hemmet tror vi är en utav bidragande faktorerna 

till att de motiverar meningsfullhet i sin vardag som livskvalitet. Deras tillvaro blir mer 
begriplig, hanterbar och meningsfull när de får möjligheten att bo i sitt eget hem och vara 
omgärdad av sina egna personliga saker. Och när olika förändringar med åldrandet 

uppkommer som blir svåra att identifiera sig med, känns deras tillvaro som mer begriplig då 
deras närmsta krets blir en trygg bas som de kan identifiera sig själva med.     

 
 
Sammanfattning av meningsfullhet 

För att den äldre skall känna sig tillfredsställd med sin tillvaro så är det viktigt att denne kan 
hantera olika påfrestningar som kommer med åldrandet och att det finns något som ger den 

äldre en mening och som gör att vardagen blir hanterbar. Våra respondenters hemmiljö fyllde 
denna funktion, genom att ha en primär krets som bekräftar dem och som finns där för dem 
känslomässigt, känner dem att de har resurser att hantera olika situationer som kan uppstå i 

livet. Att ha någonting att komma hem till får den äldre att känna sig meningsfull, man känner 
sig behövd, att man finns till för någon och att man har ett syfte.  

 
 

 

 

 



24 
 

5.4 Slutsatser 

 

I den här delen av uppsatsen, besvaras våra två frågeställningar:  
 
- Vad innebär livskvalitet för äldre människor? 

- Hur kopplar dem livskvalitet till det vardagliga livet? 
 

Dessa två frågeställningar besvaras med hjälp av våra tre teman som vuxit fram ur 
respondenternas utsagor. Våra teman är självständighet, social gemenskap och 
meningsfullhet. 

 
Utifrån temat självständighet kunde vi se att våra respondenter kopplar livskvalitet till att bo i 

det egna hemmet och utföra dem sysslorna som tillhör en vardag i det egna hemmet. Utifrån 
självständighet visar vår studie på att livskvalitet innebär att få ha kontroll ö ver sin vardag, 
detta genom att själv ha möjlighet att bestämma hur deras egen vardag skall se ut då de bor i 

det egna hemmet. Detta gör att våra respondenter kände sig oberoende och självständiga. 
Hemtjänstpersonal möjliggör denna självständighet och ses inte som ett hinder för 

självständighet av våra respondenter utan mer som ett stöd. Våra respondenter kopplade också 
livskvalitet till att vara delaktiga i utförandet av dem vardagliga sysslorna så som att göra sin 
egen frukost och andra triviala saker som gör att dem bibehåller sina egna funktioner. Att 

själva kunna bestämma över vad de vill göra och hur de tycker att man kan göra detta på bästa 
sätt var viktigt för deras upplevelse av autonomi, detta genom att vara delaktiga i utförandet 

av dem vardagliga sysslorna.  
 
Utifrån vårt tema social gemenskap innebär livskvalitet för våra respondenter att känna sig 

nöjda och tillfreds med sig själva, detta genom att upprätthålla sitt friska jag, både för sig 
själva och för deras omgivning. Det var viktigt för dem att deras omgivning såg på dem ur ett 

salutogent synsätt, d.v.s. för vilka dem är. Att vara en del av samhällslivet och se liv och 
rörelse tillskrevs en stor betydelse för deras upplevelse av livskvalitet. I temat social 
gemenskap kopplas livskvalitet till situationer, då man ingå i ett sammanhang och tillhör en 

grupp. Livskvalitet uppstod vid stunder då de kände att de hade en omgivning som ingav en 
känsla av trygghet och lycka, detta genom man har personer man kan dela tankar och 

upplevelser med. Att som grupp utföra vardagliga aktiviteter tillsammans, som att äta, lyssna 
på musik eller bara prata hade en stor påverkan för deras livskvalitet.  
 

Utifrån vårt tredje tema meningsfullhet kan vi se att upplevelsen av livskvalitet uppstår då 
våra respondenter känner att de har en hanterbar tillvaro som de kan förstå sig på, begripa och 
identifiera sig med. Deras positiva syn på att de fortfarande finns till, gör att de kan njuta av 

'livet', då de ser en mening med att finnas till. Vår studie visar på att känslorelaterade band 
som hör till en vardaglig rutin har en stor betydelse för att våra äldre respondenter skall känna 

att de har en tillvaro som är meningsfull. Att ha ett husdjur som är väntar hemma, och 
förväntansfull över att träffa dem gör att de känner sig behövda. Våra respondenter kopplade 
livskvalitet till situationer som de inte tar för givet i vardagen, som att få ett leende, eller när 

dem ser folk vid stranden. 
 

Våra respondenter består av en målgrupp som har en relativ god ekonomisk trygghet, vilket 
kan tänkas vara en av faktorerna som förhöjer känslan av livskvalitet. Men utifrån de teman vi 
fått fram har inte den ekonomiska aspekten haft någon avgörande betydelse för upplevelse n 

av livskvalitet. Självklart kan man se i undersökningen att den ekonomiska tryggheten har 
varit en förutsättning för att kunna uppleva livskvalitet, i förhållande till exempelvis 



25 
 

möjligheten att införskaffa hemtjänst och få hjälp av hemtjänstpersonalen. Men vi har inte 

kunnat se andra aspekter där ekonomin eller deras klasstillhörighet haft en avgörande 
betydelse i innebörden av livskvalitet eller något som de direkt påpekat om betydelsen kopplat 

till livskvalitet. Att vår målgrupp tillhör en gemensam samhällsklass behöver inte innebära att 
det har en avgörande roll på hur de upplever livskvalitet, och utesluter inte att en annan person 
från en annan kontext eller samhällsklass skulle kunna ge uttryck för samma innebörd av 

begreppet. Snarare har vi genom våra teman sett att livskvalitet kan förstås som basala 
mänskliga behov som individen har, och kan skilja sig inom en och samma målgrupp. 

Därmed är det viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv och tänka på att det är många 
faktorer av individens liv som kan avgöra vad livskvalitet kan innebära och upplevas som. 
Våra respondenter har olika kön, utbildning, kultur, religion och de har haft olika 

referensramar och erfarenheter som de haft med sig vilket påverkar deras syn och upplevelse 
av livskvalitet och vilka situationer de kopplar det till. 

 
Det som framkommer i vår studie är att livskvalitet är för äldre människor ett begrepp som 
innefattar många olika aspekter av livet och är väldigt komplext och individuellt. Men vi har 

ändå lyckats finna aspekter av livet som våra respondenter haft en gemensam syn på och som 
varit återkommande i deras beskrivningar av situationer och händelser kopplat till livskvalitet. 

En betydelsefull faktor som vi tycker framkommer i undersökingen för upplevelsen av 
livskvalitet, och vad det kan komma att innebära är åldrandet kopplat till livserfarenheterna. 
Att åldras kan innebära att du får uppleva en del dödseparationer, förlust av en 

funktionsförmåga, distansering från gamla vänner och anhöriga, samt en del psykosomatiska 
besvär som hindrar individen i vardagen och upplevelsen av den förändrade synen på den 

äldre utifrån ett strukturellt perspektiv. Åldrandet kan medföra en del livsomställningar som 
måste genomgås och därmed kan prioriteringarna förändras och skilja sig från ett livs fas i 
livet. Detta kan jämföras med Gunnarsson (2004) studie, där livskvaliten påverkades av hur 

den äldre individen upplever sitt åldrande och hur de kunde ta de förändringar som kom med 
åldrandet. Ju lättare man kan se ett sammanhang och förklara de biologiska förändringarna 

kopplat till åldrandet som uppkommit, desto större tillfredsställelse känner man. Bland våra 
respondenter kunde vi se att det biologiska åldrandet spelade en avgörande roll för hur de såg 
på livskvalitet och vilka vardagliga situationer de kopplar livskvalitet till. Detta på grund av 

att det biologiska åldrandet medfört en del förändringar som gjorde att de nu uppskattade 
saker och ting på ett annat sätt. Nu handlade det om att kunna hantera de biologiska 

förändringar som kan te sig i form av nedsatta funktioner, samt den psykiska omställningen, 
då den äldre personen befinner sig i en situation som kan beskrivas som en form av 
beroendeställning till andra människor, exempelvis hemtjänstpersonal. Därmed blir det viktigt 

för dem att behålla autonomin och finna att de har kontroll över sin vardag, samt att den är 
begriplig och hanterbar.  

 
Våra respondenter såg inte hemtjänstpersonalen som ett hinder, utan snarare som ett 
hjälpmedel till att kunna bibehålla kontrollen över sin egen vardag. Detta var en förutsättning 

för dem att känna ökad självständighet. En forskning från USA (Gilbert, Hagerty & Taggert 
2012) visar på att det är viktigt för äldre individer att kunna ta hand om sig själva, vården får 

ett annat djupare syfte och ändamål när den äldre individen involveras i sin egenvård. De 
motiveras till delaktighet istället för att känna sig som en belastning. Detta skapar  
förutsättningar för den äldre individen att kunna ta hand om sig själv. Att kunna ta hand om 

sig själva var en mycket viktig faktor för den studiens respondenter att känna välbefinnande. 
Likt våra respondenter låg det en stolthet i att vara fysiskt aktiv och att kunna göra så mycket 

på egen hand som möjligt. Att vara självständig innebär för våra respondenter att de 
fortfarande kan, det låg ett värde i de sysslor som de var delaktiga i att utföra, för dessa var 
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sysslor som tillhörde deras vardag och att få utföra dessa själva var situationer som de 

kopplade livskvalitet till. 
 

Våra respondenters identitet bekräftades genom hur de tolkades och uppfattades av andra 
människor, därmed har utseende-åldern och den upplevda åldern haft en betydelsefull del för 
att känslan livskvalitet skall uppstå i ens vardag. I vår studie kunde vi se att det var viktigt att 

visas och framföras på ett hälsosamt sätt, och detta gjordes i form av att de försökte att bli mer 
medvetna om deras utseende och deras sätt att bete sig och uppfattas i sociala samanhang. Vi 

har också kunnat se att livskvalitet uppstår i situationer då den äldre är tillsammans med 
viktiga personer i dennes liv, samt då det finns någon i ens omgivning som man kan dela 
vardagen med, i form av tankar, känslor och upplevelser. Som även en annan forskning 

(Potocnik & Sonnentag (2013) visar, och det är vikten av att ha en social krets, för det är i 
kontakt med omgivningen som man bekräftas och kan bekräfta sig själv utifrån de 

föreställningar man har om sig själv. Det är viktigt att ha en bekantskapskrets för att kunna 
bibehålla sina kompetenser och känna att man har ett mål och syfte. Detta är en viktig faktor 
för välmåendet, och var något som påvisades i vår studie likaså. I temat social gemenskap och 

meningsfullhet såg vi hur viktigt det var för våra respondenter att ha ett socialt nätverk och ha 
olika aktiviteter att delta i,  såsom den dagliga verksamheten som ingick i deras vardagliga 

rutiner, där man träffar jämngamla seniorer och umgås. Potocnik & Sonnentag (2013) menar 
att det är viktigt för den äldre individen att ha ett syfte och att känna tillhörighet, för detta ger 
dem en meningsfullhet som har en positiv inverkan på den upplevda livkvaliten. 

  
I vårt tema meningsfullhet, såg vi vilken betydelse husdjuret hade för två av våra respondenter 

vid en förändrad livssituation. Husdjuret blev ett stort stöd och var en stor del av de 
respondenters upplevelser av livskvalitet, likt Pereyttis studie (1990) där författaren menar på 
att husdjuret fyller ett psykologiskt syfte då dennes gränslösa uppskattning och lojala band till 

den äldre individen fyller ett behov. Den äldre individen fyller ett syfte genom att ta hand om 
sitt husdjur som är i behov av dennes ständiga omhändertagande. Denna vardagliga 

interaktion skapade förutsättningar för att våra respondenter upplevde en meningsfullhet och 
såg meningsfullhet i vardagliga situationer. 
 

Det kunskapsläge vi använt oss av betonande att även om en god hälsa är en förutsättning för 
upplevd livskvalitet, så innebär inte frånvaron av en sjukdom en bättre hälsa. Utan det handlar 

om hur den äldre individen hanterar det. Faktorer som graden av deras egen självständighet, 
hur de uppfattar sig själva, hur den närliggande miljön ser ut, deras möjligheter till att delta i 
dessa samt sociala tillhörigheten är faktorer och resultat som de studierna kommit fram till, 

som har en likhet med det resultat vi analyserat fram då våra teman är självständighet, social 
gemenskap och meningsfullhet. Utifrån vår studie kan vi se att livskvalitet för äldre 

människor innebär att synas, höras och att märkas. 
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6. Avslutande Diskussion 

 
Efter avslutad studie har vi kommit fram till att livskvalitet är en subjektiv upplevelse, som är 

kopplat till både inre och yttre faktorer som samspelar och påverkar varandra. De yttre 
faktorerna hänger samman med individens inre.  Det beror på vilken referensram individen 
har och utgår ifrån och hur hen hanterar dessa. Om personen ifråga har goda erfarenheter av 

livet och har en positiv syn på livet, blir det lättare för hen att ta del av och glädjas åt de yttre 
faktorerna. På samma sätt kan sociala, miljömässiga och kulturella faktorer  förhindra den inre 

glädje och lycka som finns inom individen.  
 
Utifrån våra erfarenheter efter slutförd undersökning i Florida har vi fått intrycket av att den 

ekonomiska aspekten har en betydelse för upplevelsen av livskvalitet i USA. Detta har inte 
direkt framkommit i vår studie eller uttalats av någon av våra respondenter, men det går att 

utläsa mellan raderna vilka förutsättningar och möjligheter som skapas i sambanden med den 
ekonomiska tryggheten. Med tanke på att våra respondenter tillhörde övre medelklass och 
hade råd att införskaffa privata hemtjänslösningar, visar det på att de har en god ekonomi, 

vilket gör att de inte behöver bekymra sig över sådant som resterande befolkning behöver 
göra som inte har det lika gott ställt. Samtidigt anser vi att det är viktigt att ha med sig ett 

intersektionellt perspektiv. Det är fel att endast utgå ifrån klass som avgörande betydelse för 
respondenternas upplevelse av livskvalitet och dess innebörd. Vi tycker att man ska ta hänsyn 
till flera olika aspekter av individens liv som avgörande betydelse och se hur dessa samspelar 

med varandra. Varje respondent har olika erfarenheter och bakgrunder och utgår ifrån sin 
egen livsvärld.  

 
Välfärdstaten i USA är inte lika generös och trygg, som i exempelvis Sverige.  Det läggs ett 
stort ansvar på den enskilde individen för ett hälsosamt och friskt liv, detta visar på att 

kontexten har betydelse för hur man upplever livskvalitet (Lundbäck 2006). Det som är ett 
bekymmer i USA behöver inte vara det i ett annat land eller tvärto m. Det är viktigt att vara 

medveten om att likaså det kan skilja sig mellan länder så kan det också skilja sig mellan 
individerna som bor i samma land. Uppsatsens resultat hade säkerligen tagit en annan form 
om vi hade intervjuat äldre personer från fattigare områden i Florida. Om vi hade fått 

möjligheten att återupprepa denna studie hade vi valt att utföra flera intervjuer med en mer 
blandad intervjugrupp med hänsyn till klasstillhörighet.  

 
Under studien gång har andra frågeställningar uppkommit som varit av intresse att undersöka 
för oss. Bland annat jämförelsen på vård och omsorg i Sverige och USA, samt graden av 

lycka och tillfredställelse i vardagen hos äldre personer som får vård och omsorg i det egna 
hemmet i USA och Sverige. Det ligger inte inom ramen för denna studie att genomföra en 

utförlig analys av jämförelse mellan Sverige och USA, då vi inte har en studie utförd på äldre 
svenska personer. Vi anser däremot att det skulle vara en intressant frågeställning att forska 
vidare inom. Vi tycker att det krävs mer forskning inom äldreomsorgen och de äldres behov 

av vård och omsorg. Dem äldre ska få vara delaktiga i utformandet av begreppsdefinitioner, 
som har i syfte att användas i arbetet med äldre och deras vardag. Om verksamheter inom 

äldreomsorgen i allmänhet och kommuner har ”upplevd livskvalitet” som ett mål i sitt arbete 
med äldre, är det nödvändigt att de äldre får vara med och uttala sig om vad de anser 
livskvalitet är för någonting.   
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Vi har under uppsatsprocessen insett hur viktigt det är med tidigare forskning. Det ger en 

enorm kunskapsutveckling inom det område man undersöker. Därför anser vi att det är 
nödvändigt att kommuner och verksamheter använder sig alltmer av tidigare forskning och 

liknande för att bli mer informerade och lyhörda för den aktuella målgruppen.  
Genom att verksamheter är påläst om vilka forskningar som gjorts kring livskvalitet i 
samband med äldre personer, kan de ta hjälp och dra lärdom om en massa som kan vara till 

hjälp vid utvecklandet av verksamheterna.  Det är viktigt att man utgår ifrån både nationell 
och internationell forskning, för att på så sätt kunna se hur långt andra länder kommit i 

processen, samt vilka utvecklingsområden som skett i andra länder och eventuellt dra lärdom 
av dessa.  
 

Det som varit mest värdefullt i denna arbetsprocess har varit bekantskapen med en annan 
kontext. Att uppleva andra normer och värderingar. Denna bekantskap har gett oss nya 

kunskaper i form av att vi fått ett vidgat perspektiv och nya infallsvinklar. Vi har fått en större 
referensram att utgå ifrån och blivit mer självsäkra, då vi fått pröva våra ”socionom” vingar 
på ett eller annat sätt.  Som socionom bör man ha förmågan att bemöta olika människor med 

olika kulturella bakgrunder och erfarenheter. Och med tanke på den in/utflyttning som sker i 
Sverige och andra länder runtom i världen blir det alltmer viktigt att vara beredd på att möta 

och hantera det som är okänt och främmande för att minimera missförstånd i mellan parterna.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

Question formula 
 
1. What’s your age and how many years have you stayed where you now live? 

 
2. Can you describe what a typical day look like for you? 

 
3. Can you describe what a "good day" could look like? 
 

4. Can you describe the highlight of the day? 
 

5. When you wake up in the morning, what feeling do you wake up with? 
 
6.  Has aging changed your outlook on life/Have your priorities in life changed over the 

years? 
 

7. Could you relate quality of life, with a particular situation, time, place or occasion? 
 
8. What in life can get you in an extra good mood? 

 
Follow-up: Has it always been like that? Do you think aging has anything to do with it? 
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Bilaga 2 

 

Consent Form 
 
The purpose of our study is to find out what quality of life is for seniors. By having interviews 
with a few selected topics, we hope to find out what quality of life is, and what it means to 
you.  

 
Your participation is entirely voluntary and you can choose not to participate at any time. An 

approval from you, to the study we intend to carry out, will give us access to the experience 
you have. 

 
The information we receive from you will only be used for our research purposes. That is, to 
write a thesis. 

 
In our investigation, personal data other than age and gender is not relevant. The personal 
information we collect will be treated with utmost confidentiality. If we receive any 

Information such as name it will be protected and encoded beyond recognition by us, for 
those who will read our thesis. 

 
The data we collect from you will be processed to be used in our paper, and the finished result 
will be available for those who want to read it. After our thesis have been examined and 

approved by the department of Social Science it will be published in DiVa (Digital Scientific 
Archive) you are entitled to take part in the final result if you wish.  

 
The interview will be recorded by us and we will also take notes, this is to be able to encode 
the data we will receive.  

 
The interview is expected to take a couple of hours. 

 
 
 

I agree that you treat the information about me in accordance with what is written above 
 

 
 
................................................... 

 
District and date 

 
 
.................................................. 

 
Name 
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Bilaga 3  

 

Teman:  

Självständighet 
Social gemenskap 

Meningsfullhet 
 

Meningsenheter Kondensering Kodning Underkategori Kategori 
I stay at home and 

have lived here for 

37 years, and 

would not be able 

to do so if it 

wasn’t cause of 

home care. 

Har bott hemma, och 

det vore ej möjligt utan 

hemvård. 

 

 

Hemvård gör det 

möjligt att bo kvar 

hemma. 

 

 

 

Hemvården 

underlättar för 

äldre att bo 

hemma  

 

 

 

 

Faktorer som 

möjliggör 

egenmakt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I thank god that 

Im still able to live 

in this apartment 

and enjoy all this. 

It means a lot to 

me that I can stay 

here. This is all 

thanks to 

homecare  

Tacksam över 

möjligheten till att bo i 

egen bostad 

Betydelsen av att bo 

hemma.  

 

 

I felt like a 

prisoner, I didnt 

have control over 

anything. Im a 

very stubborn 

person. I wanted 

to go home. The 

fact that I couldnt 

made me very sad. 

Hade inte kontroll över 

något, ville gå hem, att 

det ej var möjligt 

gjorde henne ledsen.  

Att ha kontroll är 

viktigt för 

välmåendet.  

 

 

 

 

Att känna sig 

oberoende 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The fact that 

someone is taking 

care of my wife 

while Im here, 

makes it able for 

me to do things on 

my own. That 

makes me happy 

Att kunna göra saker 

på egen hand, gör mig 

glad  

lycka vid eget 

utförande 

 

 

Its always a tough 

situation not being 

able to do 

something even if 

your will is set on 

it. Thats my 

character, I want 

to do as much as I 

can on my own. 

Tuff situation att inte 

kunna göra det man 

vill göra på egen hand. 

Vikten av att kunna 

göra saker 

självständigt. 

A better day is 

when I can take 

care of myself 

more than usually, 

without having to 

rely on others. 

Ta hand om sig själv 

utan att förlita sig på 

andra.  

 

Att vara oberoende  

 

 

Everytime a fella 

my age gets up 

En bra dag att kunna 

kliva upp och röra på 

Att röra sig 

självständigt 
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from bed and gets 

to move is a good 

day 

sig självständigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today as you can 

see me, Im not 

bad. I could get up 

by myself. The 

sun is shining, im 

breathing fresh air 

and the palms are 

beautiful.  

att man kan stiga upp 

på egen hand och njuta 

av min omgivning, får 

en att må bra  

Vikten av att kliva 

upp på morgonen på 

egen hand.  

 

 

The fact, that I still 

can depend on 

myself from time 

to time. I do have 

a caregiver, But I 

don’t see that as a 

limitation in my 

life, instead I look 

at it as a support. 

Att förlita sig på sig 

själv, ser vårdgivaren 

som ett stöd  

Att kunna förlita sig 

på sig själv  

 

 

I like going to the 

restaurant, the 

environment there, 

is quite messy and 

sometimes the air 

condition doesn’t 

work but that has 

its charm too. 

That’s a good day 

to me. 

att gå ut på restaurang 

är en bra dag  
Yttre miljöers 

betydelse  
Miljöfaktorer  Sociala miljöers 

betydelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I like publics, 

meeting people, I 

go there because I 

know that place, I 

know the 

neighbourhood 

and have gone 

there for quite a 

while.  

Gillar bekanta och 

offentliga miljöer där 

man ser människor. 

Sociala sammanhang  

When I get up I 

enjoy looking at 

the beautiful 

ocean-view, 

usually there is 

always a lot of 

people there too to 

look at. 

Njuter av att vakna upp 

till en vacker 

havsutsikt med 

människor att titta på. 

Att njuta av miljön 

It’s a good day 

because I go for 

the mail. I look 

forward to getting 

mail, seeing 

people that are 

downstairs in my 

building. I often 

run into them 

when I go 

downstairs. 

Det är en bra dag när 

man går ner och 

hämtar brev. Man 

springer på sina 

grannar då. 

 

 

Betydelsen av att 

träffa människor  
Gemenskap och 

samhörighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I look forward to 

meet people, to 

Ser fram emot att träffa 

människor och att ha 

Se liv och rörelse 
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have places going 

to. Lets say its 

daily activities, 

grocery shopping. 

Just looking at the 

people. Some is 

younger some is 

older.  

ställen att gå till. Se liv 

och rörelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemenskap och 

samhörighet 

Sociala miljöers 

betydelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im happy when 

others do good, 

my happiness is a 

lot based on how 

my loved ones are 

feeling and doing. 

That happiness 

makes my life feel 

richer and 

increases my 

quality of life. 

Glädje över nära och 

käras välmående och 

lycka. Påverkar den 

egna lyckan 

Omgivningen 

påverkar välmåendet. 

The highlights are 

the Friday nights 

with my friend; we 

call it Friday night 

party. 

Fredagstillställningarna 

med vänner är 

höjdpunkterna 

 

 

Sammanträden med 

vänner.  
Att synliggöras i 

förhålande till sig 

själv och 

omgivningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When Im happy it 

makes me happier 

being happy. And 

I like having 

happy people 

around me- No 

crybabys. 

Glädje gör en gladare. 

Gillar att ha positiva 

människor omkring 

sig. 

 

 

Andras inverkan på 

ens välmående  

A good day to me 

is when I feel well 

and can get out 

and see people. 

En bra dag att gå ut 

och se människor 
Att se människor 

I enjoy public 

places cause you 

create that 

connection with 

people, you laugh 

and share words. 

You kind of forget 

your reels and 

heels, So I like 

that, I enjoy that a 

lot. You know. 

 

Gillar miljöer där man 

träffar människor och 

skapar kontakter, man 

glömmer bort smärtan.  

 

 

Bemästra situationen 

genom sociala 

sammanhang.  

The reason for 

why Im happy and 

stay that way is 

those surrounding 

me. 

 

Är och förblir glad 

p.g.a omgivningen 

påverkan. 

 

 

Omgivningens 

betydelse för glädje. 

Coming to 

gatherings where I 

know friends, and 

people makes it a 

lot better. Right 

now, that means 

Betyder väldigt mycket 

att det finns 

tillställningar där man 

kan träffa sina vänner, 

och andra I samma 

ålder.  

Identifikation skapar 

gemenskap 
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everything to me. 

When I know 

there are activities 

or places to go 

where I can meet 

my friends or 

other people my 

age. 

 

 
Sociala miljöers 

betydelse 

For me going out 

sometimes and 

dressing up, that’s 

something that 

makes me look 

forward to it. 

Ser framemot att gå ut 

och klä upp sig  

 

 

Längtan till att värna 

om sig själv  
Att synliggöras i 

förhållande till sig 

själv och 

omgivningen 

 

 

 

 

 

  

Those days im 

supposed to be at 

the center for 

seniors I feel 

happy. Im grateful 

to be a part of it. 

Cause you see 

people, you are 

getting dressed 

and you go out. It 

means a lot to me. 

Tacksam över 

sammankomster, för då 

klär man upp sig och 

går ut. Betyder mycket. 

Att ha möjlighet att 

gå ut och klä upp. 

If you are with 

people you love 

and have friends 

you can talk with. 

Be around, and be 

in a nice place like 

Florida. Even 

though I get 

annoyed at the 

heat. But I think 

that is quality of 

life to me. To feel 

pleased. 

Ens nätverk gör att 

man känner sig 

tillfredsställd, vilket 

påverkar livskvaliten. 

 

 

att bli bekräftad  

For me its about 

those who cares 

for me, and they 

do care. That 

means a lot to me. 

Det viktiga är vilka 

som bryr sig om en. 
Att vara betydelsefull Vikten av att ha 

betydelsefulla 

relationer 

 

 

 

 

Innebördsrik 

vardag 

To create a bond is 

special, and that’s 

something I value. 

And that indeed 

we have. 

Speciellt att skapa 

band, något man 

värderar. 

Knyta an  

Just being alive, 

and having friends 

and family. My 

two daughters. 

And the one that 

lives far away 

phones me a few 

times a day, to 

check up on me. 

Both phones me to 

say goodnight. 

 

Att finnas till och ha 

nära o kära ringer en 

för att höra hur man 

mår? och säga godnatt 

Nätverkets betydelse  
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The highlight, I 

guess is to be with 

my grandson and 

my daughter. He is 

my right hand, he 

is the reason why 

Im here in Florida. 

höjdpunkt att vara med 

barn och barnbarn, 

anledning till att bo 

kvar i Florida. 

Familjens betydande 

roll. 

I love my daughter 

and her son, my 

grandson. And 

now we are in the 

same building, he 

can come up 

whenever he 

wants, so if I move 

im not going to 

have that luxury 

anymore.  

Lyxigt att bo med 

dotter och barnbarn  
Värdefullt att ha ett 

närvarande nätverk  
Vikten av att ha 

betydelsefulla 

relationer 

 

Innebördsrik 

vardag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’m a family 

person. I care a lot 

about my friends 

and my family. 

And when they are 

all you have you 

want to keep that. 

The less you have 

the more you will 

be grateful off 

viktigt att värna om 

sina närstående, då de 

är allt man har kvar. 

Att se nätverket som 

en tillgång  

Highlights is 

happiness. Since 

my wife is sick 

there isn’t much 

happiness in the 

house. But the dog 

makes me happy, 

and he loves my 

wife.  So to see 

them two sleeping 

on the same pillow 

makes me happy. 

Höjdpunkt är glädje, 

att se hund och frun 

tillsammans ger glädje.  

Betydelsefulla 

relationer  
Husdjurets 

betydelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 My cats mean the 

world to me, they 

are something to 

come home to 

when I home 

come. They are 

wagging their tale, 

moving across my 

leg.  

 

Mina katter betyder allt 

för mig, något att 

komma hem till 

Att känna sig behövd  

I like to stop and 

enjoy the 

environment. The 

nature is alive, but 

not like a human 

being. Or well 

maybe if you act 

like a robot. How 

you look at life 

viktigt att stanna upp 

och njuta av 

omgivningen, livet blir 

vad man gör det till* 

Livssyns betydande 

roll  
Salutogent synsätt 
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depends on how 

you are.  

 

Salutogent synsätt Innebördsrik 

vardag 

I do remind myself 

of how blessed I 

am, I am healthy 

and very much 

alive. There are 

people blessed 

with so much, but 

still their view of 

life is so poor. 

påminna sig själv och 

visa välsignelse över 

livet och hälsan 

Upprätthålla en god 

livssyn  

I enjoy small 

things like the 

beautiful weather 

and gardens. It 

doesn’t have to be 

anything of a big 

deal. Seeing 

somebody smile 

makes me happy. 

Small things can 

make my day. 

Små saker i vardagen 

kan förgylla min dag, 

som ett leende 

Betydelsefulla saker I 

vardagen 

Small things 

makes me happy, 

when an old friend 

I haven’t spoken 

to calls me up. My 

wife, if she 

doesn’t have a bad 

day.  

Små saker gör en glad, 

som att en gammal 

bekant ringer upp en. 

Lyckan i vardagliga 

saker 

The fact that Im 

waking up, is a 

happy feeling. Im 

happy to be alive, 

be around, being 

here. Having a lot 

of friends. The 

happiness is a lack 

of unhappiness.  

Att överhuvudtaget 

kliva upp på morgonen 

är en förgyllande 

känsla. Lyckan över att 

existera 

Glädje över livet  

Quality of life to 

me is when Im 

feeling respected, 

and treated in a 

decent way. When 

people look at me 

for what I am, and 

not according to 

what they think of 

how I am or 

should be. Like a 

fellow human 

being.  

Livskvalite är att bli 

bemött på ett bra sätt. 

Att bli sedd för den 

man är.  

Humanistisk syn  

 

 

 

 

 
 


