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Abstrakt  

Andelen äldre i samhället ökar. Med åldrandet följer nedsatt fysisk förmåga, 

förändrade socialt nätverk och ökad sjukdomsförekomst vilket kan påverka 

hälsan. Hälsa som en subjektiv upplevelse utgörs av flera dimensioner av 

välbefinnande där livstillfredsställelse är en dem. Syftet med studien var att 

beskriva självskattad hälsa, livstillfredsställelse och dess förändring över tid, samt 

livsgnista hos personer över 80 år. Metoden som användes var en longitudinell 

skattning av upplevd hälsa samt livsgnista år 1999 och 2017 hos 10 personer över 

80 år. Semistrukturerade intervjuer med samma 10 personer genomfördes 

avseende deras upplevelse av livstillfredsställelse idag samt för 20 år sedan 

Resultatet visade att livsgnistan hos de flesta av deltagarna var hög. Självskattad 

hälsa hade sjunkit sedan 1999 för flertalet, ingen av deltagarna skattade sin hälsa 

som förbättrad men inte heller skattade någon sin hälsa som dålig. Tre av 

deltagarna skattade sin hälsa som mycket bra. Intervjuerna resulterade i 

beskrivningar av livstillfredsställelse idag och för 20 år sedan där tre kategorier i 

vardera tidsaspekten identifierades. Livstillfredsställelse idag utgjordes av 

kategorierna: acceptans för hur livet är idag, mening med tillvaron och 

konsekvenser av åldrandet.  Livstillfredsställelse för 20 år sedan utgjordes av 

kategorierna: livet gick sin gilla gång, saker som berikade livet samt hälsa och 

sammanhang. Slutsatser som kan dras av denna studie är att de äldre upplever 

livstillfredsställelse och hög livsgnista. Det finns en tendens att högre skattad 

hälsa är kopplat till högre livsgnista. Skattad hälsa samt faktorer som bidrar till 

livstillfredsställelse förändras över tid i samband åldrande. Det finns 

förutsättningar för de äldre att uppleva hög nivå av livstillfredsställelse trots de 

konsekvenser som åldrandet kan ha på hälsan. Det är av vikt för 

distriktssköterskor att bedöma äldre personers subjektiva hälsa. Detta för att 

kunna planera vårdinsatser på ett sätt som ger de bästa förutsättningarna för denna 

aspekt av hälsa samt en personcentrering av vården.     

Nyckelord: Livstillfredsställelse, Morale, Livsgnista, Äldre, Kvalitativ metod 
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Bakgrund 

Den demografiska utmaningen och äldres hälsa 

Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar att det år 2045 kommer att finnas ungefär en miljon 

äldre, över 80 år i Sverige. Hälsan riskerar att bli skörare vid hög ålder och behovet av 

tillgång till hälso-sjukvård ökar (Grundy, 1996; Hillerås, Jorm, Herlitz & Winblad, 2001). 

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på samhället, vilket utgör en utmaning för 

sjukvård och äldreomsorg då allt färre antal personer skall ta hand om fler personer till en 

mindre kostnad (Folkhälsomyndigheten, 2017b). I takt med stigande ålder ökar förekomsten 

av fysiska funktionsnedsättningar vilket kan försämra möjligheten till utförande av dagliga 

aktiviteter. De sociala nätverken tenderar att minska då partner och vänner åldras och går 

bort.  

Hälsa som begrepp 

Världshälsoorganisationen definierar hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, oavsett eventuell sjukdom eller handikapp (World Health Organization, 

WHO, 1948). Denna definition ligger till grund för senare utvecklade hälsodefinitioner. 

Andersson och Ejlertsson (2009, s.95) beskriver hur synen på hälsa ur ett vårdvetenskapligt 

synsätt har förändrats genom åren, från ett utpräglat biomedicinskt perspektiv där hälsa ses 

som frånvaro av sjukdom till ett mer humanvetenskapligt synsätt med ett helhetsperspektiv på 

hälsa. Enligt Andersson och Ejlertsson (2009, s.95-96) kan hälsa ses som en process mot 

helhet genom strävan efter harmoni och balans, uttryckt som en subjektiv upplevelse av hälsa 

och välbefinnande. Vägen till hälsa sker genom utveckling av individens resurser i samspel 

med omgivningen och en god hälsa innefattar meningsfullhet och välbefinnande (Faresjö & 

Åkerlind, 2005, s. 83-84). 

 

Faktorer som påverkar hälsan  

Faktorer som påverkar hälsan är bland annat sociala, ekonomiska, miljörelaterade, 

beteenderelaterade och biologiska (Naidoo & Wills, 2007, s. 253). Nordenfelt (2004, s.12) 

beskriver psykiska och fysiska faktorer av betydelse för hälsan, både subjektiva och 

objektiva. Till de subjektiva faktorerna hör upplevelser och sinnesstämning och till de 

objektiva hör yrke, bostad, familj och somatisk hälsa. Vid systematiskt folkhälsoarbete är 

insatserna riktade mot de faktorer som anses bidra till sjukdom där man med hälsofrämjande 

interventioner strävar mot att reducera rökning, förbättra kosthållning, främja fysisk aktivitet 

och minska högt body mass index (BMI) (Naidoo & Wills, 2007, s.284). Reduktion av 
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riskfaktorer är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet men ger inte hela bilden. Det krävs 

insatser som riktar sig mot såväl hälsans objektiva som subjektiva aspekter för att främja 

hälsa som helhet.  

Begreppen hälsa och välbefinnande är starkt sammanlänkade, något som blir tydligt i WHOs 

hälsodefinition (World Health Organization, 1948). Trots att det finns en stor mängd 

forskning och många teorier om välbefinnande så beskrivs själva begreppet som svårt att 

definiera (Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012). Ett tidigt försök att definiera 

välbefinnande gjordes 1969 av Bradburn, som studerade människors psykologiska reaktioner 

i dagligt liv och fokuserade på deras förmåga att hantera svårigheter i vardagen (Bradburn, 

1969). 

Välbefinnande har också definierats som en balans mellan fysiska, psykiska och sociala 

utmaningar och resurser (Dodge et al., 2012). Vilken utgångspunkt och vilken anpassning till 

åldrandet och situationen en person har påverkar känslan av välbefinnande hos äldre. Även 

förmågan att anpassa sig till nya situationer, krämpor eller funktionsnedsättningar som 

personen kan ådra sig när den blir äldre påverkar välbefinnandet (Skog & Grafström, 2013, 

s.29-30). Äldres välbefinnande har beskrivits vara kopplat till beteendemässig kompetens, 

upplevd livskvalitet, psykologiskt välbefinnande och miljö (Lawton, 1983).  

Livsgnista och livstillfredsställelse  

Lawton (1975) utvecklade en skala med fokus på vissa specifika aspekter av välbefinnande. 

Skalan heter The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale, PGCMS, och mäter 

framtidsorienterad inställning till problem och möjligheter associerade till åldrande. Denna 

framtidsorienterade inställning kallas morale och ordet livsgnista kan används som 

motsvarande begrepp i det svenska språket. Upplevd livstillfredsställelse är en del av 

livsgnista. En av de centrala aspekterna för att uppleva ett gott åldrande ur ett psykosocialt 

perspektiv är upplevelsen av livstillfredsställelse (Grundy, 1996). Livstillfredsställelse kan 

definieras som en kognitiv uppskattning av det subjektiva välbefinnandet, vilket har en stark 

koppling till det subjektiva hälsotillståndet. Det subjektiva hälsotillståndet korrelerar allt 

mindre med det medicinska och det objektiva hälsotillståndet i takt med stigande ålder (Berg, 

Hassing, Nilsson & Johansson, 2009). Livstillfredsställelse förefaller inte vara konstant 

genom livet. Studier har visat på olika slutsatser där man kan se trender på både ökande, 

avtagande och mer konstant upplevelse av livstillfredsställelse genom livet. 

Viktiga faktorerna för att äldre personer ska uppleva livstillfredsställelse är god subjektiv 

hälsa och emotionellt stabil personlighet (Hillerås et al., 2001). Samt känsla av kontroll över 
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sitt liv och att kunna bibehålla belönande viktiga sociala kontakter (Berg, Hassing, McClearn 

& Johansson, 2006). Enligt Strine, Chapman, Balluz, Moriarty, & Mokdad (2008) minskar 

livstillfredsställelse när hälsa och funktion försämras och det sociala stödet minskar. 

Livstillfredsställelse har en relativt svag koppling mot mätbar och objektiv hälsa bland 

personer i hög ålder, däremot finns det en starkare koppling mellan de äldres upplevda hälsa 

och upplevda livstillfredsställelse (Berg et al., 2009). Livstillfredsställelse speglar nuet och 

livshistorien medan livsgnista speglar ett framtidsperspektiv (Niklasson, 2015).  

  

KASAM 

Antonovsky (1987, s.217) beskriver samband mellan hälsa och välbefinnande. Närmare 

beskrivs att ett samband kan ses främst mellan självskattad hälsa och subjektivt 

välbefinnande, medan mellan objektiv hälsa och välbefinnande är sambandet inte lika tydligt. 

För att definiera välbefinnande används bland andra begreppet livstillfredsställelse. 

Sammanfattningsvis beskriver Antonovsky (1987, s.218) att känsla av sammanhang 

(KASAM) främjar god subjektiv hälsa som i sin tur främjar välbefinnandet, därmed skulle 

KASAM och hälsa kunna ha positiv effekt på livstillfredsställelsen. Känsla av sammanhang 

gör i sig inte att man är mer lycklig och tillfreds, men en positiv känsla av sammanhang kan 

göra livet mer uthärdligt och främja att situationer kan hanteras på bästa möjliga sätt. Detta 

främjar välbefinnandet och kan därmed också främja livstillfredsställelsen.  

 

Rational 

Det blir allt fler äldre, 80 år och över i befolkningen. Åldrandet medför ökad risk för sjukdom 

och fysiska, psykiska och sociala begränsningar. Gruppen mest sjuka äldre med omfattande 

funktionsnedsättningar blir allt större (Socialstyrelsen, 2009). Det ökade antalet äldre sätter 

press på de vård- och omsorgsplatser som finns i landsting och kommun. Resultatet blir att 

allt fler med omfattande behov av omsorg och vård kommer att bo kvar hemma under sin 

ålderdom och det är i hemmet som stor del av kommande vård och omvårdnad kommer ha 

sin arena. Distriktssköterskor behöver ha kunskap om äldres hälsa och välbefinnande för att 

kunna arbeta hälsofrämjande och personcentrerat i de äldres hem. Denna kunskap omfattar 

både objektiva och subjektiva hälsofaktorer. Livsgnista har identifierats som en betydelsefull 

del av äldres välbefinnande och speglar en framtidsorienterad inställning till problem och 

möjligheter som är associerade till åldrande. Befintliga studier om livsgnista är kvantitativa 

och det finns ett behov av kvalitativa studier som ökar förståelsen för hur äldre personer 
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beskriver sin livsgnista och varför de känner som de gör. En sådan kunskap skulle kunna 

bidra till utformning av interventionsstudier med målet att sedan kunna använda resultaten i 

klinisk praxis (Niklasson, 2015). Livstillfredsställelse är en del av livsgnista, livsgnista är 

framtidsorienterad medan livstillfredsställelsen speglar hur individen ser tillbaka på sitt liv 

för att göra en subjektiv utvärdering om denna är nöjd. Livstillfredsställelse kan definieras 

som en kognitiv uppskattning av det subjektiva välbefinnandet. Det finns ett behov av 

specifik och fördjupad kunskap om hur personer över 80 år beskriver och upplever sin hälsa, 

livsgnista och livstillfredsställelse. 

 

Syfte 

Att beskriva självskattad hälsa, livstillfredsställelse och dess förändring över tid, samt 

livsgnista hos personer över 80 år.  

Syftet är baserat på följande frågeställningar: 

- Hur skattar personer över 80 år sin hälsa över tid. 

- Hur skattar personer över 80 år sin livsgnista i nuläget. 

- Hur beskriver personer över 80 år sin livstillfredsställelse nu samt för 20 år sedan. 

 

Metod 

Design 

Delvis samlades data in vid två tillfällen och utgör därmed en longitudinell design. 

Longitudinell design är passande om syftet är att studera eventuell förändring som skett över 

tid eller studera hur ett specifikt fenomen förändras över tid (Polit & Beck, 2017, s. 170). 

Forskningsfrågorna avgör vidare valet av metod. Enligt Creswell (2014, s3.) är kvalitativ och 

kvantitativ metod inte nödvändigtvis varandras motsatser utan kan beskrivas befinna sig på 

olika sidor av ett kontinuum, där en studie tenderar mot den kvalitativa eller den kvantitativa 

aspekten. Syftet och frågeställningarna i denna studie berör både mätbara aspekter och 

subjektiva upplevelser av hälsa och livstillfredsställelse.  

En deskriptiv kvantitativ ansats användes för att insamla kvantitativa variabler av förklarande 

karaktär och en kvalitativ ansats användes för att samla in erfarenheter och upplevelser som 

data av förståelsekaraktär (Polit & Beck, 2017, s.236, 463). Kvalitativ metod är lämplig när 

syftet är att förstå och beskriva något, ofta utifrån ett helhetsperspektiv. Metoden är flexibel, 
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kan anpassas allteftersom datainsamlingen pågår och involverar forskaren som ett instrument 

för datainsamlingen (Polit & Beck, 2017, s.463). Kvantitativ metod används där 

forskningsproblemet bäst besvaras utifrån studerande av faktorer som förklarar eller relaterar 

till ett resultat (Creswell, 2014, s.20). Datan analyseras för att strukturera och identifiera det 

kärnfulla i den insamlade datan (Polit & Beck, 2017, s. 530-531), och målet med analysen är 

att få en ökad kunskap genom att beskriva, förklara och tolka data (Denscombe, 2016, s. 

342).  

Kontext 

Data har samlats in inom ramen för forskningsprojektet Silver-Monica. Silver-Monica är en 

sammanslagning och utveckling av två stora forskningsprogram: MONICA-

befolkningsundersökning och en gerontologisk regional databas (GERDA). 

MONICA (Monitoring of trends and Determinants in Cardiovascular Disease) innefattar 

befolkningsundersökningar som genomförts mellan 1986- 2014 med syfte att undersöka 

hälsa- och levnadsvanor (Region Norrbotten, 2016). GERDA (The Umeå 85+/GErontological 

Regional Database study) är ett projekt som riktat in sig på äldre och deras livssituation 

(Niklasson, 2015). 

Syftet med Silver-Monica studien är att öka kunskapen om äldres hälsa och livssituation och 

genomförs genom hembesök hos personer som tidigare medverkat i MONICA studierna och 

är över 80 år.  

Urval 

Strategiskt urval användes för denna studie. I samband med att de först tillfrågade fem 

männen och fem kvinnorna över 80 år, boende i Norrbotten i ordinärt boende besöktes för 

deltagande i Silver-Monica tillfrågades de även om deltagande i denna studie. Samtliga 

tillfrågade valde att delta. Deltagarna skrev under informerat samtycke (Bilaga 1) vid 

hembesöket innan datainsamling påbörjades. 

Datainsamling 

Kvantitativ datainsamling 

Kvantitativ datainsamling användes för att samla in data om självskattad hälsa samt 

livsgnista. Deltagarna fick skatta sin hälsa på en femgradig skala. Livsgnista skattades genom 

The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGCMS) vilket är ett instrument som 

undersöker livsgnista specifikt hos äldre personer (Lawton, 2003). Bakgrundskaraktäristika 
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och tidigare värde på självskattad hälsa från MONICA befolkningsundersökning 1999 

inhämtades. Bakgrundskaraktäristika var ålder, kön och civilstånd.     

 

Kvalitativ datainsamling 

Kvalitativa data samlades in för att besvara frågeställningen om upplevelsen av 

livstillfredsställelse. För vald kvalitativ ansats är individuella, djupgående intervjuer den 

lämpligaste datainsamlingsmetoden (Polit & Beck, 2017, s. 507). Kvale och Brinkman (2014, 

s.176-177) beskriver valet av semistrukturerade intervjufrågor som används i denna studie 

som passande. I semistrukturerade intervjuer utgår intervjuaren från en frågeguide, 

intervjuarens uppgift är att uppmuntra deltagaren att tala fritt kring frågorna. Detta ger 

möjlighet för intervjuaren att få alla data som är nödvändig samtidigt som deltagaren kan dela 

med sig informationen med sina egna ord (Polit & Beck, 2017, s.510).   

Intervjuerna genomfördes i deltagarnas hemmiljö. PGCMS- skalan genomfördes och 

deltagarna fick svara på tillhörande fråga “Är du tillfreds med ditt liv idag?”. Utifrån denna 

fråga ställdes sedan de semistrukturerade intervjufrågorna: 

 

- Berätta vad är det som gör att du känner så? 

- Om du tänker tillbaka på ditt liv för 20 år sedan, vad var viktigt för att du skulle känna 

dig tillfreds med ditt liv då? 

Om personen angav att de inte var tillfreds frågades även - Berätta vad du upplever som 

viktigt för att kunna vara tillfreds med ditt liv just nu? 

 

Eventuella följdfrågor ställdes vid behov av förtydligande eller för uppmuntran till ytterligare 

beskrivning. Ungefärlig tidsåtgång för en intervju var cirka 25 minuter, denna spelades in på 

ljudfil. Båda studenterna medverkade under datainsamlingen för att få en gemensam 

förståelse för intervjumaterialet. 
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Dataanalys 

Kvantitativ analys  

Kvantitativ data bearbetades i excel och presenterades deskriptivt för att summera och 

beskriva datan (Polit & Beck, 2017, s.373). Bakgrundsvariabler sammanställdes. För 

självskattad hälsa över tid användes två mättillfällen, 1999 och 2017. Dessa värden fördes in i 

diagram för att illustrera den longitudinella förändringen. Genom PGCMS kunde låg, medel 

eller hög livsgnista räknas ut och presenteras. Hög livsgnista avser poäng 13-17, medel 10-12 

och låg 0-7.     

 

Kvalitativ analys 

Polit och Beck (2017, s.530) beskriver att ingen universell metod finns för kvalitativ 

dataanalys. De beskriver vidare att data analyseras för att organisera, strukturera och plocka 

fram mening. Aktuella intervjuer analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). 

Analysen började med att intervjuerna transkriberades genom att ordagrant skrivas ned. 

Intervjuerna lästes sedan igenom flera gånger, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) 

samt Polit och Beck (2017, s. 530-532) är nödvändigt för att hitta mening och förståelse för 

innehållet. Enligt analysmetod beskriven av Graneheim och Lundman (2004) valdes 

meningsbärande enheter ut ur texten. Texten sorterades under rubrikerna livstillfredsställelse 

idag samt livstillfredsställelse för 20 år sedan. Dessa enheter kondenserades genom att 

innehållet kortades ned utan att påverka kärnan i innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna gavs en etikett, också kallad kod. Koderna sorterades och jämfördes 

gällande likheter och skillnader och likvärdiga koder sammanfördes slutligen till kategorier.  

 

Etiska överväganden 

Enligt World Medical Association (2013) måste all forskning som utförs på människor 

föregås av en noggrann utvärdering av eventuella risker eller börda för deltagarna, detta vägs 

mot eventuella vinster för den enskilda individen eller andra individer i den grupp som denna 

anses representera. Sådana risker måste kontinuerligt observeras, dokumenteras och 

utvärderas av forskaren. Om risker eller börda för deltagarna kan anses för stora i förhållande 

till vinsterna ska studien justeras eller avbrytas. 

En forskningsetisk ansökan för tillägg av fördjupningsfrågor i projektet Silver-MONICA - 
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Salutogena faktorer i medelåldern av betydelse för ett gott åldrande, godkändes via Regionala 

Etikprövningsnämnden i Umeå (diarienummer 2017-228-32M). 

Kvantitativa data 

Inhämtande av kvantitativa data från 1999 utfördes av statistiker på Region Norrbotten. Först 

kopplades kvalitativ och kvantitativ data ihop för respektive deltagare. Därefter 

avidentifierades data och bearbetades vidare med löpnummer istället för personnummer.  

Kvalitativa data 

I kvalitativa studier behöver forskaren vara beredd på olika situationer som kan uppstå men 

kan sällan lösa dem i förväg. Genom att förbereda sig med olika strategier kan forskaren ändå 

ta ansvar för situationer som kan komma att uppstå (Polit & Beck, 2017, s.509-510). Viktiga 

faktorer för datainsamling via intervjuer är att få deltagarna att känna sig avslappnade för att 

känna att de kan uttrycka sina ärliga åsikter, intervjuaren har ett ansvar att hålla sig neutral 

oavsett svar som kan framkomma och bidra till en tillåtande miljö för deltagaren (Polit & 

Beck s. 2017, 509-510). En etisk avvägning måste alltid göras om nyttan med studien 

överväger de eventuella negativa risker den kan medföra (Kvale & Brinkman, 2014, s. 110-

111). I den aktuella studien identifierades risk att deltagarna skulle bli uttröttade. För att 

förebygga detta var intervjuaren uppmärksam på sådana signaler för att i förekommande fall 

erbjuda att fortsätta intervjun en annan dag. En annan risk fanns att deltagarna kunde uppleva 

frågorna som privata eller opassande. För att förebygga detta skall intervjuaren var lyhörd på 

sådana signaler och i förekommande fall fråga om de önskar ta en paus eller avbryta 

intervjun. Intervjuaren kunde också erbjuda att kvarstanna efter intervjun för samtal om det 

rört upp känslor för deltagaren. En annan risk är att deltagarna är äldre, över 80 år och kan 

därför ha exempelvis hörsel- eller synnedsättningar eller nedsatt kognitiv funktion 

(Socialstyrelsen, 2009), extra förtydligande och säkerställande att de förstått syftet och vad 

samtycke till att delta innebär kan behövas. Skriftligt samtycke inhämtades efter att ha 

säkerställt att deltagarna var medvetna vad de ställde upp på (se bilaga 1). 

Det finns ingen identifierad risk att deltagande i studier orsakas skada eller lidande.  

Nytta med studien på individnivå kan vara att deltagaren upplever intervjusituationen som 

positiv då forskarna är intresserade av att få höra deras berättelse. Nytta på samhällsnivå kan 

vara en fördjupad förståelse för aktuella frågeställningar vilket kan vara av intresse för vidare 

forskning samt omvårdnadsarbete. 
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Hantering av personuppgifter 

Enligt World Medical Association (2013) måste alla tillgängliga försiktighetsåtgärder beaktas 

för att garantera konfidentialitet och skydda deltagarnas integritet. 

Efter att data samlats in förvarades den i låsta lokaler i låst skåp samt på säker server med 

lösenordsskydd. Med det aktuella metodvalet avsågs att genomföra undersökning och 

intervjuer på plats med deltagarna, därför var anonymitet vid bearbetning av data inte aktuellt 

då detta förutsätter att forskaren inte har möjlighet att koppla information till enskild individ 

(Forsman, 1997, s77). Anonymitet i samband med presentation av materialet säkerställdes 

genom att information som hade kunnat koppla svar och person endast att hanterades av 

forskarna själva och avpersonifierades i samband med analysarbetet. Resultatet som 

presenteras går för läsaren ej att härleda till en specifik deltagare. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras nedan under följande rubriker, bakgrundskaraktäristika, självskattad 

hälsa över tid, livsgnista samt upplevd livstillfredsställelse.  

Bakgrundskaraktäristika 

I Tabell 1 beskrivs bakgrundsfaktorer för deltagarna. 

Tabell 1 Bakgrundskaraktäristika för de 10 deltagarna i studien, 1999 och 2017 

Deltagare Ålder Kön Civilstånd 

1999 2017 1999 2017 1999 2017 

1 78 96 Man Man Gift Gift 

2 71 89 Kvinna Kvinna Gift Änka 

3 75 92 Man Man Gift Gift 

4 73 91 Man Man Gift Gift 

5 73 90 Kvinna Kvinna Gift Änka 

6 72 90 Man Man Gift Gift 

7 70 88 Kvinna Kvinna Gift Änka 

8 73 91 Man Man Gift Gift 

9 74 92 Kvinna Kvinna Änka Änka 

10 74 92 Kvinna Kvinna Gift Änka 
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Självskattad hälsa över tid 

Den självskattade hälsan redovisas med mätpunkter för 1999 och 2017 och baseras på en 

skattningsskala där de ombetts att ange hur de upplevt sin hälsa under det senaste året. Den 

siffermässiga graderingen avser 5 “Mycket gott”, 4 “Ganska gott”, 3 “Någorlunda, 2 

“Tämligen dåligt”, 1 “Dåligt”.  Sex deltagare uppvisar longitudinell försämring av 

självskattad hälsa med ett steg, fyra deltagare uppger oförändrad nivå, se figur 1.      

Figur 1 Deltagarnas självskattade hälsa och dess förändring från 1999 till 2017.  

 

Livsgnista  

Philadelphia Geriatric Morale Scale (PGCMS) mäter livsgnista (morale). Max poäng på 

PGCMS är 17 och minimipoäng är 0. Poäng mellan 13-17 ger resultatet hög livsgnista, 10-12 

är medelhög livsgnista och 0-9 låg livsgnista. Den genomsnittliga poängen för deltagarna i 

denna studie var 12,4. I tabellen presenteras en numerär redovisning av samtliga deltagares 

skattning och livsgnista, se Tabell 2. 
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Tabell 2 Skattning av livsgnista (PGCMS), poäng och graderad nivå 

Deltagare nr PGCMS score Morale, livsgnista 

1  10 Medel 

2  13 Hög 

3  14 Hög 

4  12 Medel 

5  15 Hög 

6  14 Hög 

7  15 Hög 

8  14 Hög 

9  7 Låg 

10  10 Medel 

 

Upplevd livstillfredsställelse 

Den kvalitativa intervjun utgick från frågan ”Är du tillfreds med ditt liv idag?” i 

skattningsskalan PGCMS. Samtliga deltagare svarade “ja” på denna ja/nej fråga som sedan 

kompletterades med följdfrågor. 

 En större mängd data erhölls när deltagarna beskrev livstillfredsställelse idag än i frågorna 

om livstillfredsställelse för 20 år sedan. Detta visar sig i resultatet genom dess olika 

omfattning i text. 

Resultatet från intervjuerna presenteras nedan som kategorier med beskrivande text och 

illustrerande citat, under rubrikerna: upplevd livstillfredsställelse idag samt upplevd 

livstillfredsställelse för 20 år sedan.  

Upplevd livstillfredsställelse idag 

Analysen resulterade i tre kategorier: acceptans för hur livet är idag, mening i tillvaron och 

åldrandets konsekvenser 

 

Acceptans för hur livet är idag  

Samtliga deltagare svarade ja på frågan om de är tillfreds med livet idag. De flesta deltagarna 

beskrev vidare i intervjuerna att de var tillfreds med livet som det är idag men ofta följs detta 

av beskrivningar av saknad samt anpassning till rådande situationer. De beskrev att de 
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uppskattar att ha förutsättningar att kunna bestämma över sin egen situation, att kunna göra 

vad de vill göra och får bestämma och rå om sig själv.  

 

“…det är ju ingen annan som styr och ställer med mig inte utan jag… rår mig ju själv alltså 

som jag vill ha det och vad jag vill göra” (intervju 7) 

 

De beskrev också vikten av att ha möjlighet att ta sig ut från bostaden, vistas utomhus, 

förflytta sig, att kunna sköta sig själv, sin personliga hygien och omvårdnad. Att ha förmågan 

och orken att kunna utföra det man anser vara nödvändigt beskrevs vara av stor vikt. 

Hushållsarbete såsom matlagning och dammsugning beskrevs som värdefullt och roligt att 

kunna uträtta utifrån sin ork och förmåga. Att få vara frisk och kry och ha hälsa var viktigt, 

även att uppleva sig frisk trots sjukdom nämns som viktig för tillfredsställelse. Att vara klar i 

tanken beskrevs också vara av vikt, till viss del som en förutsättning för självbestämmande. 

 

“…jag orkar göra det jag anser jag behöver…per dag…som att gå ut med sopor och sånt 

där” (intervju 3) 

 En god ekonomisk situation nämndes som en del i livstillfredsställelse. Hemmets betydelse 

för livstillfredsställelse beskrevs ur olika aspekter, genom att erbjuda trygghet och säkerhet 

samt att representera det man har skapat under sitt liv. 

“det betyder ju allt det naturligtvis… man har sitt eget hem och låser dörren om sig… då kan 

jag tryggt gå och lägga mig” (intervju 7) 

Deltagarna beskrev att de var nöjda med livet som det var nu, att dagarna var lika varandra 

och att detta var något positivt. Saknad var närvarande i livet men livstillfredsställelse fanns 

ändå. I samband med beskrivningar av att god livstillfredsställelse nu beskrevs även en insikt 

om försämring som förväntades med tiden. Upplevelsen av att ha levt ett rikt liv beskrevs, 

samt att bara få leva beskrevs i sig som en förmån. 

“...jag tackar Gud att jag får fortsätta att leva och vara med. Vad kan man mer göra?” 

(intervju 9) 

Mening med tillvaron 

Deltagarna beskrev att ha någonting att sysselsätta sig med som en del i att vara tillfreds med 

livet. Engagemang i relationer med människor i deras närhet beskrevs också som värdefullt 

för livstillfredsställelse. Att hjälpa andra människor beskrevs som en lycka i livet. Att ha 



 

15 
 

fritidssysselsättningar utifrån ork, inomhusaktiviteter som att läsa och spela skivor beskrevs 

som en källa till tillfredsställelse. Att utföra det man kan och orkar med beskrevs som en del i 

att ha hälsa. Intressena beskrevs även som förändrade från att tidigare exempelvis handlat om 

att resa handlade de nu mer om att vara på hemmaplan.   

“Inte längtar jag att trava i Roms katakomber nu men det gjorde man ju förr som ung…” 

(intervju 1) 

 

Relationen till sin partner beskrevs vara av vikt samt den hjälp som partnern kunde erbjuda. 

Att ha vänner att dela livet med och bra relationer med grannar beskrevs som värdefullt samt 

att den närmaste familjen visade omtanke. Goda relationer med barn och barnbarn gav glädje 

i livet. Att få hjälp från familjen med praktiska göromål såsom skjutsning, hushållsarbete, 

husskötsel samt att handla beskrevs också värdefullt för tillfredsställelsen.  

“jag har fin kontakt med mina barn som hälsar på mig och gläder mig” (intervju 5) 

Konsekvenser av åldrandet 

I samband med att intervjufrågorna ställdes beskrevs negativa aspekter av åldrande och dess 

inverkan på livstillfredsställelsen. Beskrivningar av saknad framkom under intervjuerna.  

Några exempel av vad som framkom var förlust av jämnåriga att tala med, fysiska aktiviteter, 

friluftsintressen och att kunna röra sig fritt och ta sig ut som man ville. En önskan om att 

återfå sin förlorade fysiska förmåga nämndes också. Även förlust av friheten genom 

bilkörning och den mobilitet som den står för beskrivs.  

 

“Ja det är ju rörligheten, att vara ute och så vidare. Och att kunna röra sig fritt… Jag hade 

ju trädgård på landet och så. Så det var ju trädgårdsarbete och sånt. Sa att, ja… det är en hel 

del man saknar” (intervju 4) 

 

“...konversation med jämbördiga det finns inte…i åldern…snacka för mycket och greja med 

dom som är yngre det…ja…det stämmer inte bra alla gånger” (intervju 1) 
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Upplevd livstillfredsställelse för 20 år sedan 

Resultatet presenteras utifrån följande tre kategorier : Livet gick sin gilla gång, Saker som 

berikade livet samt Hälsa och sammanhang. 

Livet gick sin gilla gång 

I intervjuerna framkom att deltagare generellt var nöjda med hur livet var samt att de 

upplever att de haft liknande värdesättningar i livet då och nu. Deltagarna beskriver dels 

upplevelser av att ha haft det bra hela livet och att avseende detta är det inte någon skillnad på 

nu och då. Beskrivningar av att samma saker var viktiga för livstillfredsställelse nu och då 

framkommer i intervjuerna, att livet är oförändrat och man lever på samma sätt.   

“Joodå, livet har ju som gått undan för undan bara och som i samma takt och…ja man har 

levt på samma sätt…” (intervju 7) 

Saker som berikade livet 

Möjlighet att kunna förflytta sig för både nöje och nytta samt olika former av aktiviteter 

beskrevs som viktigt för 20 år sedan. Deltagarna beskrev att det var viktigt för 

livstillfredsställelsen att ha god ekonomi. Resor utomlands och  resor inom landet till släkt 

och familj med bilen som transportmedel beskrevs som viktiga. Bilen beskrevs även mer 

generellt som viktig för 20 år sedan.  

“...resor till föräldrar och släktingar i Småland fungerade…en resa minst varje halvår med 

bil...” (intervju 1) 

Engagemang inom föreningsverksamhet beskrevs, samt att denna aktivitet avtagit med åren. I 

samband med pensionering fanns stora ambitioner som sedermera delvis uppfyllts. Bostad 

och sommarstuga och att skötsel av dessa utfördes beskrevs som angeläget.  

“För jag menar jobbet hade man ju inget så mycket kvar jag…var ju då engagerad nom 

pensionärsföreningen…jag var ordförande i 10 år där…och det var ju ett…mycket arbete 

med det men…det ligger ju som på fritiden…men det var ju dagarna också som jag 

jobbade med det. ...åh jösses mycket mer aktiv än vad jag är idag…” (intervju 3) 

Hälsa och sammanhang 

I intervjuerna framkom vikten av relationer inom familjen, även den fysiska kapaciteten 

beskrev vara av vikt. En viktig faktor för livstillfredsställelse var att barnen hade det bra i 

sina egna liv. Något som också nämndes var partnern och att denne levde för 20 år sedan 

vilket påverkade.  
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“Ja…att barnen hade det bra…klarade sin utbildning, fick jobb och hade bra relationer med 

sina nära och kära och…att barnen har det bra” (intervju 5) 

Beskrivningar om hur hälsa var viktigt framkom och att god hälsa var något som togs för 

givet för 20 år sedan. Då kunde fysisk aktivitet utövas i större utsträckning och detta var en 

källa till livstillfredsställelse.  

“Ja, då cyklade jag ju till exempel, och handlade och så. Och jag... var rörlig på ett annat 

sätt. Kunde gå till stan med stavar och så stavgång kunde jag gå.” (intervju 4) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I denna studie redovisas deltagarnas upplevelse av livstillfredsställelse och subjektiv hälsa ur 

ett longitudinellt perspektiv, upplevd livsgnista i dagsläget samt eventuella kopplingar mellan 

dessa. Enligt Diener, Emmons, Larsen, & Griffin (1985) är livstillfredsställelse en persons 

helhetsbedömning av sin livskvalitet. Personen bedömer detta genom att jämföra de rådande 

livsomständigheter såsom hälsa och sociala relationer med en förväntad nivå som denne 

uppfattar som lämplig. Vårt resultat visar vilka faktorer som är viktiga för de aktuella 

deltagarna för att känna tillfredsställelse i nuläget och hur de upplevde detsamma för 20 år 

sedan samt hur detta har ändrats över denna tidsperiod.  

I denna studie framkom att flertalet av deltagarnas självskattade hälsa sjönk mellan 

mätningen 1999 och 2017 men även att ingen skattade sin hälsa som dålig. Tre av deltagarna 

skattade dessutom mycket god hälsa både år 1999 och 2017. Dessa tre deltagare utgjorde 

också de som hade högst poäng enligt PGCMS som mäter livsgnista, motsvarande hade de 

deltagare som skattade sin livsgnista som medel eller låg hade också fallande eller lägre 

självskattad hälsa. Även om materialet är litet visar detta på en tendens att det finns en 

koppling mellan högre självskattad hälsa och högre livstillfredsställelse.  

En stor del av deltagarna hade hög livsgnista, alternativt medelhög livsgnista vilket ses som 

en viktig del i livstillfredsställelsen. Samtliga deltagarna beskrev i intervjuerna att de var 

tillfreds med livet, ofta till trots de negativa aspekter åldrandet medfört, och en acceptans för 

sin aktuella situation beskrevs. Att vara tillfreds med livet trots negativa händelser kan 

kopplas till Antonovskys (1987, s. 37-56) teori om betydelsen av känsla av sammanhang 

(KASAM). Antonovsky (1987, s.41-44) menar att god hantering av händelser och utveckling 

av livet genom god känsla av sammanhang kan påverka välbefinnande och 
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livstillfredsställelse på ett positivt sätt. Antonovsky (1987, s.218-220) menar också att hälsa 

kunde korrelera med livstillfredsställelse, vilket kan ses tendenser till i denna studie.   

I denna studie skattade sex av tio personer hög livsgnista, detta samstämmer med resultatet av 

tidigare studie på de äldre i norra Sverige (von Heideken et al., 2005) där en stor del av de 

äldre skattade hög livsgnista. Vidare beskrivs i samma studie att några av faktorerna som var 

förknippade med hög livsgnista hos äldre var kvarboende i ordinärt boende, att inte känna sig 

ensam och att ha få symtom från sjukdom eller tillstånd. Samtliga deltagare i denna studie 

bodde i ordinärt boende, vilket kan påverka att deltagarna skattade en hög livsgnista. 

Kvarboende utgjorde även en faktor som för deltagarna varit stabil under de aktuella 20 åren. 

Bostaden utgjorde alltjämt en källa för livstillfredsställelse men att aktiviteterna som 

kopplades till bostaden förändrats över tid som en anpassning till de förändrade fysiska 

förutsättningarna. Deltagarna beskrev betydelsen av bostaden som en källa till aktivitet och 

engagemang för 20 år sedan, betydelsen föreföll ha ändrats under åren där självbestämmande 

och möjlighet att delvis utföra vissa hushållssysslor blivit mer central. 

Enligt Abu-Bader, Rogers & Barusch (2003)är socialt stöd viktigt för upplevelsen av 

livstillfredsställelse. I vår studie beskrivs goda relationer och stöd från vänner, grannar, barn 

och make som viktiga för olika sorters stöd, både praktiskt och emotionellt. Flera deltagare 

beskrev hur partnern är viktig för upplevelsen av livstillfredsställelse, och beskrivningar om 

att partnern som sedermera gått bort har varit viktig för livstillfredsställelsen för 20 år sedan 

vilket för många därmed utgjorde en negativ förändring ur en social synpunkt. Enligt 

Chipperfield & Havens (2001) har närvaron av partner positiv betydelse för 

livstillfredsställelse hos äldre. En aspekt på detta är att många aktiviteter utförs som ett par, 

eller som par ihop med andra eller annat par vilket innebär att partnerskapet utgör en större 

social funktion än det sociala utbytet inom partnerskapet. 1999 var alla utom en deltagare 

gifta, vid uppföljningen 2017 var endast hälften gifta. Detta återkommer i intervjuerna som 

betydelse för deras upplevda livstillfredsställelse och visar på en naturlig social sårbarhet hos 

den aktuella åldersgruppen inom ett område som upplevs viktigt för livstillfredsställelsen. 

Deltagarna i denna studie beskrev hur det var viktigt för upplevd livstillfredsställelse att ha 

något att engagera sig i, även beskrivningar av att sysselsättningarna förändrats de senaste 20 

åren relaterat till förändringar av fysiska förutsättningar framkom. Enligt Birkeland & Natvig 

(2009) menar att även om fysiska begränsningar begränsar aktivitetsnivån så kan den äldre 

anpassa sig och utföra aktiviteter som inte kräver fysisk styrka. Enligt Smith, Kielhofner & 

Watts (1986) finns det samband mellan äldre personers sysselsättning och deras 
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livstillfredsställelse. Äldre personer som uppgav att de utförde vad de bedömde var arbete 

och fritidsaktiviteter hade högre livstillfredsställelse än de som tyckte de utförde företrädesvis 

vardagssysslor och vila. Vad äldre personer intresserar sig för att aktivera sig med kan 

förändras då de fysiska förutsättningarna förändras vilket är en förutsättning för anpassning. I 

vår studie beskriver deltagarna en sådan förändring över tid då exempelvis resor, arbete med 

huset och föreningsarbete utgjorde viktiga intressen för 20 år sedan, men att intresset för 

sådant minskat över tid och att intressena nu var mer anpassade till en lägre fysisk förmåga.  

Deltagarna i vår studie beskrev acceptans inför den rådande situationen vilket ofta följdes av 

en beskrivning av förlust eller saknad av olika saker. Birkeland & Natvig (2009) beskriver att 

den vanligaste strategin hos de äldre för att hantera sina svårigheter är att acceptera 

situationen, dock är denna acceptans ofta färgad av passivitet eller att den äldre resignerat 

inför det svåra. Om den äldre uppvisar en passiv, uppgiven acceptans inför sina förluster kan 

det vara nödvändigt för distriktssköterskan i öppenvården att aktivt söka lösningar på denna 

problematik för att hjälpa personen att skapa en vardag som den äldre kan vara bekväm med.  

Ett antal deltagare beskrev ett statiskt läge avseende livstillfredsställelse, att det var samma 

saker då som nu som var viktiga. Enligt Diener, Lucas & Scollon (2006) har människor en 

eller flera utgångspunkter för sin upplevelse av livstillfredsställelse. Upplevelsen av 

densamma påverkas av händelser i livet men stabiliseras över tid tillbaka till eller i närheten 

av utgångspunkten, vilket utgör en anpassning till förändringar i livet. Detta talar för att svåra 

händelser i livet kan ske men att detta inte måste innebära att livstillfredsställelsen sjunker 

permanent vid de fysiska och sociala förluster som kan vara konsekvenser av det normala 

åldrandet.  

 

Deltagarna beskrev att ha förutsättningar för självbestämmande och att kunna ta hand om sig 

själva som viktigt. Enligt Ching-Yu Cheng (2006) är självständighet lika viktigt som livet 

självt för många äldre personer och upplevs som en viktig del av personens identitet. Denna 

självständighet möjliggör för personen att definiera sig själv, att respektera andra och att 

slippa uppleva sig som en börda för släkt och vänner. En stor del av deltagarna beskrev hur 

deras fysiska hälsa var viktig för livstillfredsställelse och hur detta påverkar bland annat 

förmåga och självbestämmande. Enligt Abu-Bader, Rogers, & Barusch (2003) är den 

självuppskattade hälsan den viktigaste faktorn för livstillfredsställelse hos äldre. Detta avser 

den subjektiva bedömningen av hälsotillståndet, objektiva mått på en individs fysiska hälsa 

inte har samma koppling mot livstillfredsställelse. Kvantitativ longitudinell data i denna 
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studie visar på att sex av tio av deltagarna upplevt en reduktion av självskattad hälsa idag 

jämfört med cirka 20 år sedan. Denna longitudinella försämring av subjektiv hälsa kan tala 

för en negativ inverkan på upplevelsen av livstillfredsställelse. Det går inte att dra några säkra 

slutsatser då longitudinell data angående livstillfredsställelse inte finns för dessa personer. 

Enligt Fernández-Ballesteros, Zamarrón & Ruiz (2001) har socioekonomiska faktorer 

inverkan på livstillfredsställelse hos äldre personer. Dessa faktorer påverkar 

livstillfredsställelse direkt men också indirekt genom att de i sin tur påverkar fysisk 

aktivitetsnivå, sysselsättning i intressen och socialt kontaktnät som är viktiga faktorer för 

upplevd livstillfredsställelse. God ekonomi anges som en faktor för god livstillfredsställelse i 

intervjuerna i denna studie och det är också tänkbart att detta kan påverka andra delar som 

deltagarna beskriver såsom bostad och resor.  

Sammanfattningsvis har olika faktorer inverkan på livstillfredsställelse, dessa beskrivs som 

möjligheter att aktivera sig, sociala relationer, möjlighet att kunna bo kvar hemma och 

förutsättningar till självbestämmande och självständighet. En del faktorer som avgör hur 

livstillfredsställelsen upplevs är statiska men många är sådana som går att påverka, även tid 

har betydelse för att kunna hantera förluster och återkomma till en stabil för personen normal 

nivå. Detta talar för att det med rätt förutsättningar kan vara möjligt att främja äldre personers 

livstillfredsställelse och därmed deras livskvalitet.    

 

Metoddiskussion 

Metodval och genomförande 

Att använda semistrukturerade frågor bedöms lämpligt för kvalitativa intervjuer (Polit & 

Beck (2017, s.373). Att använda sig av just intervjuer som datainsamlingsmetod har 

nackdelarna att det försvårar anonymiteten och finns risk för bias från intervjuaren, men trots 

detta är intervjuer den främsta metoden att använda vid datainsamling i kvalitativ forskning. 

Dels är det fler som tenderar att ställa upp i intervjuer istället för exempelvis frågeformulär 

och exempelvis äldre kan ha lättare att medverka då det endast kräver att de kan svara 

verbalt. I denna studie var samtliga deltagare över 85 år och det underlättade att inga krav 

ställdes på deltagaren utom att svara på frågor.  

Enligt Polit och Beck (2017, s.509-510) är en idealet att intervjuaren utgör ett neutralt 

verktyg som framställer frågorna utan värderingar, men i verkligheten är intervjuaren en 

människa och intervjuaren och deltagaren interagerar oundvikligt med varandra under 
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intervjun. Detta riskerar att kunna påverka resultatet av intervjun. Enligt Creswell (2013, 

s.173) påverkar relationen som uppstår mellan intervjuare och deltagaren intervjuns 

neutralitet och öppenhet, då parternas bestämda funktion i intervjun gör att de aldrig kan 

utgöra en helt jämlik relation. I aktuell studie genomfördes samtliga intervjuerna av samma 

person med ett så neutralt förhållningssätt som möjligt genom att inte uppmuntra eller lägga 

ord i munnen på deltagarna.   

Intervjuer är oftast tydliga och eventuella missförstånd kan undvikas, intervjuer tenderar 

också att ge djupa svar. När en intervju hålls kan frågorna ställas i den ordning som passar 

tillfället, samt att i en intervju kan svar komma som kan resultera i svar på fler saker än 

förväntat (Polit & Beck, 2017, s.509-510). Detta skedde i vår studie genom att flera av 

deltagarna berättade om konsekvenser av åldrandet vilket ej ingick i några av frågorna, men 

var likväl både intressant och relevant i sammanhanget. 

Intervjufrågorna som ställdes gav olika fylliga svar. På frågan om “vad som gjorde att de var 

tillfreds med livet idag” gavs rigorösa svar medan svaren på frågan om “för 20 år sedan, vad 

var viktigt för att du skulle känna dig tillfreds med ditt liv då” inte alls var lika djupgående 

och uttömmande. En aspekt kan vara att det är en diffus tidsrymd med 20 år, eller svårt att 

minnas specifikt vad som var viktigt då. En annan aspekt kan vara att det helt enkelt inte 

fanns mer svar på den frågan och de svar som angavs speglade helheten.  

Analys och bedömning 

Polit och Beck (2017, 482-483) beskriver att det inte finns någon bestämt sätt som kvalitativ 

data skall analyseras på och att detta ses som en svårighet. En annan svårighet är att 

materialet som skall analyseras i kvalitativa studier ofta är stort (Polit och Beck, 2017, s. 482-

483). Metodlitteratur av Graneheim och Lundman (2004) som används i denna studie för att 

analysera kvalitativ data kan också tolkas på olika sätt och resultera i skilda tolkningar på hur 

data skall analyseras. Detta kan bidra till att det kan vara svårt att bedöma olika studier. Polit 

och Beck (2017, s.530) beskriver också att det kan vara svårt att utvärdera kvalitativa studier 

då det ofta fattas delar av processen i beskrivning eftersom processen kring- samt de beslut 

som tas sällan dokumenteras. 

Validitet, reliabilitet och bias 

Medvetet eller omedvetet kan forskaren påverka resultatet av studien och därmed kvaliteten, 

exempelvis genom bias. Detta kan ske om forskaren förmedlar sina förväntningar till 

deltagaren eller till dess svar, inte väljer en representativ grupp att studera eller att felaktiga 

datainsamlingsmetoder eller studiedesign används (Polit och Beck, 2017, s.161-162).   
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Reliabilitet syftar till kvalitéten i forskningen och lämplighet av valt instrument för 

datainsamling (Polit & Beck, 2017, s. 160). Reliabiliteten stärktes och risken för bias minskas 

genom att intervjuaren ej försökte påverka deltagarna och deras svar, och inga ledande frågor 

ställdes. Reliabilitet kan också säkerställas genom att analysen sker korrekt. Detta 

säkerställdes genom att kritiskt granska analysens alla steg så att de utfördes korrekt och utan 

att tappar nyanser i texten eller tolka datan Validiteten står för korrekthet i det som anges 

mätas (Polit & Beck, 2017, s. 161). Validiteten säkerställdes genom att endast mäta det som 

angetts och inte ändra i data eller resultaten.  

Konklusion 

Flertalet av personerna som deltog i denna studie uppvisade hög livsgnista, även om det 

också framkom beskrivningar om konsekvenser som åldrandet medför. Det som beskrivs som 

viktigt för livstillfredsställelse är också faktorer som inte kan tas för givet för äldre personer 

genom de konsekvenser som åldrandet för med sig. Det sociala umgänget minskar då partner 

och personer i umgängeskretsen försvinner, den upplevda hälsan kan försämras, möjlighet att 

utföra intressen och vara självständig minskar i takt med att de fysiska förutsättningarna 

inskränks av åldersförändring och sjukdom. Dock finns även förutsättningar att bibehålla en 

hög tillfredsställelse med livet genom att intressen kan förändras och anpassas till de rådande 

fysiska förutsättningarna, med rätt stöd kan personerna uppmuntras och ges möjlighet till 

självständighet, självbestämmande, möjlighet att engagera sig, socialt umgänge och 

delaktighet. För distriktssköterskan innebär detta i klinisk praxis att identifiera vilka faktorer 

som kan tänkas vara värdefulla för den äldre i ordinärt boende och hur dessa faktorer kan 

stödjas. Detta kan ske genom att personen tillfrågas specifikt om sin upplevelse av hälsa, 

livsgnista och livstillfredsställelse. Skattning av denna typ av upplevelser kan bidra till att ge 

en bättre helhetssyn och emotionell status hos den äldre, samt en hälsofrämjande relation 

mellan vårdgivare och patient. Denna hälsofrämjande relation och förståelse kan hjälpa 

distriktsköterskan i arbetet med att främja välbefinnande och hälsa i mötet med den äldre 

personen i ordinärt boende. Vidare forskning behövs om möjligheterna att införa skattning av 

subjektiva aspekter på hälsa och välbefinnande i distriktssköterskans arbete.   

 

 

  

 



 

23 
 

Referenser 

Abu-Bader, S. H., Rogers, A., & Barusch, A. S. (2003). Predictors of life satisfaction in frail 

elderly. Journal of Gerontological Social Work, 38(3), 3-17. 

Andersson, I., & Ejlertsson, G. (2009). Folkhälsa som tvärvetenskap: möten mellan ämnen. 

Studentlitteratur. 

 

Antonovsky, A., (1987). Hälsans mysterium. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

  

Berg, A. I., Hassing, L. B., McClearn, G. E., & Johansson, B. (2006). What matters for life 

satisfaction in the oldest-old?. Aging and Mental Health, 10(3), 257-264. 

 

Berg, A. I., Hassing, L. B., Nilsson, S. E., & Johansson, B. (2009). “As long as I’m in good 

health”. The relationship between medical diagnoses and life satisfaction in the oldest-old. 

Aging Clinical and Experimental Research, 21(4-5), 307-313. 

 

Birkeland, A., & Natvig, G. K. (2009). Coping with ageing and failing health: a qualitative 

study among elderly living alone. International journal of nursing practice, 15(4), 257-264. 

 

Bradburn, N. M. (1969). The structure of psychological well-being. National Opinion 

Research Center monographs in social research. 

 

Ching-Yu Cheng MSN, R. N. (2006). Living alone: the choice and health of older women. 

Journal of Gerontological Nursing, 32(9), 16. 

 

Chipperfield, J. G., & Havens, B. (2001). Gender differences in the relationship between 

marital status transitions and life satisfaction in later life. The Journals of Gerontology Series 

B: Psychological Sciences and Social Sciences, 56(3), P176-P186. 

 

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five 

approaches. (3., [updated] ed.) Thousand Oaks: SAGE Publications. 

 

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Sage publications. 



 

24 
 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. 

 

Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life 

scale. Journal of personality assessment, 49(1), 71-75. 

 

Diener, E., Lucas, R. E., & Scollon, C. N. (2006). Beyond the hedonic treadmill: revising the 

adaptation theory of well-being. American psychologist, 61(4), 305. 

 

Dodge, R., Daly, A. P., Huyton, J., & Sanders, L. D. (2012). The challenge of defining 

wellbeing. International journal of wellbeing, 2(3). 

 

Faresjö, T., & Åkerlind, I. (2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan?: Frågor om liv, 

hälsa och etik i tvärvetenskaplig synvinkel. Studentlitteratur. 

 

Fernández-Ballesteros, R., Zamarrón, M. D., & Ruiz, M. Á. (2001). The contribution of 

socio-demographic and psychosocial factors to life satisfaction. Ageing & Society, 21(1), 25-

43. 

 

Folkhälsomyndigheten. (u.å.) Åldrande befolkning. Hämtad 13 april, 2017b, från 

Folkhälsomyndigheten, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/ 

 

Forsman, B. (1997). Forskningsetik: en introduktion. Studentlitteratur. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 

105-112. 

 

Grundy, E. (1996). Associations with changes in life satisfaction among three samples of 

elderly people living at home. International Journal of Geriatric Psychiatry, 11, 1077-1087. 

 



 

25 
 

Hillerås, P. K., Jorm, A. F., Herlitz, A., & Winblad, B. (2001). Life satisfaction among the 

very old: A survey on a cognitively intact sample aged 90 years or above. The International 

Journal of Aging and Human Development, 52(1), 71-90. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 

 

Lawton, M. P. (1975). The Philadelphia geriatric center morale scale: A revision. Journal of 

Gerontology, 30(1), 85-89. 

 

Lawton, M. P. (1983). The varieties of wellbeing. Experimental aging research, 9(2), 65-72. 

 

Lawton, M.P. (2003), Lawton's PGC Morale Scale. Hämtad 11 april, 2017 från Abramson 

Center, https://www.abramsoncenter.org/media/1198/lawtons-pgc-moral-scale.pdf 

 

Naidoo, J., & Wills, J. (2007). Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Studentlitteratur. 

 

Niklasson, J. (2015). Morale in very old people: With focus on stroke, depression and 

survival. Doctoral dissertation, Umeå universitet. 

 

Nordenfelt, L. (2004) Livskvalitet och Hälsa. Teori & Kritik. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Region Norrbotten (2016). MONICA. Hämtad 31 mars, 2017, från Region Norrbotten, 

http://www.norrbotten.se/Utveckling-och-tillvaxt/Utveckling-inom-halso--och- 

sjukvard/Forskning/Forska-i-landstinget/MONICA/Mer-om-MONICA-studierna/ 

 

Roy, M., Levasseur, M., Couturier, Y., Lindström, B., & Généreux, M. (2015). The relevance 

of positive approaches to health for patient-centered care medicine. Preventive medicine 

reports, 2, 10-12. 



 

26 
 

Skog, M., & Grafström, M., (2013). Äldres hälsa och livskvalitet. Stockholm: Sanoma 

utbildning AB 

 

Socialstyrelsen (2009). Folkhälsorapport, äldres hälsa. Hämtad 18 oktober, 2017, från 

Socialstyrelsen,http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

71/Documents/5_Aldres.pdf 

 

Smith, N. R., Kielhofner, G., & Watts, J. H. (1986). The relationships between volition, 

activity pattern, and life satisfaction in the elderly. American Journal of Occupational 

Therapy, 40(4), 278-283. 

 

Statistiska centralbyrån. (u.å.). Befolkningsframskrivningar. Hämtad 13 april, 2017, från 

Statistiska centralbyrån, 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter- 

amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Beh 

allare-for-Press/389899/ 

 

Strine, T. W., Chapman, D. P., Balluz, L. S., Moriarty, D. G., & Mokdad, A. H. (2008). The 

associations between life satisfaction and health-related quality of life, chronic illness, health 

behaviors among US community-dwelling adults. Journal of community health, 33(1), 40-50. 

  

Von Heideken Wågert, P., Rönnmark, B., Rosendahl, E., Lundin-Olsson, L., Gustavsson, J. 

M., Nygren, B., ... & Gustafson, Y. (2005). Morale in the oldest old: the Umeå 85+ study. 

Age and Ageing, 34(3), 249-255. 

 

World Health Organization. (1948). WHO definition of health. Hämtad 10 april, 2017, från 

WHO, http://www.who.int/about/mission/en/ 

 

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: 

ethical principles for medical research involving human subjects. Jama, 310(20), 2191. 

  

 



 

27 
 

Bilaga 1, samtycke 

 

Kompletterande samtycke för inspelning av intervju 

och följdfrågor 

 
 

Du har fått muntlig och skriftlig information och samtyckt till att delta i den här 

undersökningen som benämns, Silver-MONICA. Du vet att den är frivillig och att 

du när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta ditt deltagande. 

 
I undersökningen ingår ett antal frågeformulär. Du får nu frågan om vi får 

spela in svaren och ställa fem följdfrågor till ett av dessa formulär? 

 
Du får här ta del av vilket frågeformulär som avses. 

 
Om du tackar nej genomförs de här frågorna på det sätt du redan samtyckt till, 

utan inspelning och utan följdfrågor. 

 
Att du tackar nej påverkar inte på något sätt bemötandet och ditt deltagande i 

undersökningen. 

 
Om du tackar ja ger du ditt skriftliga samtycke här nedan. 

 
Jag samtycker till att PGCMS-skalan (15 ja och nej frågor), samt fem 

följdfrågor spelas in på ljudfil. 

 

 
Underskrift och datum 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




