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För den här avhandlingen har äldre personer som fått fysioterapi av föreningen De Sjukas Väl i Huvudstadsregionen r.f. 
intervjuats. Föreningen är verksam i Helsingfors och har sedan 2011 erbjudit fysioterapi eller rådgivning i hemmet åt äldre som bor 
ensamma, eller vårdas av närstående i hemmet. De äldre personerna väljs ut av den svenska äldreomsorgen vid Social- och 
hälsovårdsverket i Helsingfors. 
 
Åldrandet har en inverkan på individers funktionsförmåga på många olika plan. Det verkar finnas en grupp äldre som är i behov av 
fysioterapi, samtidigt som det inte finns någon statlig aktör som erbjuder det. Hemvården har begränsat med tid och har 
nödvändigtvis inte resurser att hjälpa till med annat än grundläggande vårdbehov.  
 
Finland är ett välfärdssamhälle, där välmående kan påstås vara en grundläggande värdering. Studier tyder på att livskvaliteten 
sjunker för finländare som fyllt 80 år. Därför har det i den här avhandlingen givits en röst åt ensamboende äldre personer med 
nedsatt funktionsförmåga. I intervjuerna har de äldre fått berätta vad de anser sig behöva för att må bra, eller för att känna att de 
har en god livskvalitet.  
 
Livskvalitet kan definieras på många olika sätt. Världshälso-organisationen WHO brukar benämna fyra olika dimensioner av 
livskvalitet; fysisk, social, psykisk och miljö. Mer övergripande beskriver WHO från en subjektiv synvinkel att livskvalitet är 
individens syn på sitt eget liv, i den kultur- och värdekontext som hen lever i, i förhållande till de egna värderingarna, målen och 
förväntningarna som individen själv tillskriver betydelse. 
 
Syftet med den här avhandlingen var att öka kunskap kring faktorer som är av betydelse då det gäller ensamboende äldre 
personers livskvalitet. Målet var även att öka förståelse kring hur informanterna upplevde den typen av stöd som föreningen bistått 
med och vad de själva ansåg att de var i behov av.  
 
Materialet bestod av fem stycken djupgående intervjuer. Som informanter fungerade ensamboende äldre personer med olika 
svårigheter i vardagen. Svårigheterna var delvis en följd av den nedsatta funktionsförmågan, vilket var orsaken till att de hade fått 
fysioterapi från föreningen. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
 
Det som informanterna uttryckte som viktigt för deras livskvalitet och välmående var; fungerande relationer och kontakter till andra 
människor, möjlighet till att vara aktiv på olika sätt och en känsla av trygghet i vardagen. Alltså ganska långt det man kan tänka sig 
vem som helst behöva för att må bra. Konkreta faktorer som informanterna ansåg ha en inverkan på deras livskvalitet var; livsstil 
och händelser under livsloppet, personliga styrkor och resurser i vardagen samt samhällets stödformer. 
 
Slutsatsen var att individuell fysioterapi i hemmet som stödform var mycket uppskattad av informanterna, eftersom det hjälpte dem 
vara aktiva, få en bättre funktionsförmåga och lära sig förvalta de egna resurserna. Fysioterapin hade även fungerat som ett 
psykosocialt stöd. Sammanfattningsvis ansåg sig informanterna gynnas av mer personligt stöd på olika plan i vardagen. 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
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1 INLEDNING  
Andelen personer som bor ensamma har stigit i Finland. Nuförtiden är 41% av alla hushåll 

singelhushåll. Att bo ensam är nödvändigtvis inte problematiskt med tanke på individens 

välmående, men det finns en del särskilda riskfaktorer med tanke på just ensamboende. Personer 

som bor ensamma är till exempel mer sårbara vad gäller sjukdom eller arbetslöshet. 

Ensamboende i kombination med nedsatt funktionsförmåga kan innebära behov av intensivt stöd. 

(Kauppinen et al 2014.).  

 

I min avhandling var jag intresserad av hur vardagen ser ut för äldre som bor ensamma, och har 

nedsatt funktionsförmåga och som på grund av det har svårt med att sköta till exempel dagliga 

sysslor och ärenden. De här äldre löper också högre risk att känna sig isolerade, inte ha 

möjligheten att vara aktiva i den mån de vill och det sociala livet riskerar också att utebli för 

dem. (Savikko 2008.) 

 

En annan intressant samhällsförändring, är att den förväntade livslängden har stigit snabbt inom 

loppet av det senaste århundradet (Seppänen 2016). Förväntad livslängd vid födsel (även kallat 

medellivslängd) är en användbar indikator på befolkningens hälsa. Innan krigsåren var Finlands 

befolkning bland de sjukligaste i Europa. Under 40-talet började den förväntade livslängden 

stiga. Livslängden för en finsk man var då ungefär 55 år, och för en kvinna 62 år. (Duodecim 

2020.) I dagens läge är medianen för livslängden (alltså åldern som cirka hälften av människorna 

uppskattningsvis når) för en kvinna, född under åren 1975–77, 91 år. För en man, född under 

samma år, är den 86 år. (Myrskylä 2010.) 

 

Även antalet friska år som äldre har ökat, men studier tyder däremot på att livskvaliteten sjunker 

desto äldre man blir (Vaarama 2010, Sihvonen et al 2008, Leinonen 2008.) Utmaningen ligger i 

hur vårt samhälle kan anpassa sig för den ökande livslängden och skapa förutsättningar för god 

livskvalitet - även för dem som är äldre och bor ensamma. Det här är viktigt, med tanke på att 

många äldre potentiellt kommer att bo en tid ensamma i sitt hem på grund av den ökande 

livslängden, men även eftersom äldrepolitiken i Finland redan i flera årtionden har utgått ifrån att 

äldre skall bo hemma så långt det går (Tammi 2015). I synnerhet kvinnor kommer med stor 
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sannolikhet att bo ensamma i sitt hem, eftersom de har en längre förväntad livslängd än män 

(Seppänen 2016, Duodecim 2020, Myrskylä 2010, Kauppinen et al 2014). Men också eftersom 

skilsmässor och att bo och leva ensam är vanligare i dagens läge (Terämä et al 2018). 

 

Det finns olika aktörer som har som uppgift att stöda livskvaliteten hos individer. Min 

magisteravhandling har gjorts i samarbete med föreningen De Sjukas Väl i huvudstadsregionen 

r.f. Via föreningen kan äldre personer som bor hemma få stöd i form av fysioterapi. Mer om 

föreningen och dens verksamhet står i följande kapitel.  

 

För min avhandling har jag gjort en materialinsamling där äldre som har fått fysioterapi via 

föreningen har intervjuats. Med intervjuerna eftersträvades att få svar på vilka faktorer som 

påverkar ensamboende äldre personers livskvalitet och även en uppfattning om vilka behov just 

ensamboende äldre personer kan ha. Målet med intervjuerna var att få en uppfattning om 

respondenternas upplevelse av livskvalitet, det vill säga deras välmående som en helhet 

bestående av många olika komponenter och faktorer. Således fanns det en förhoppning om att få 

svar på om och i så fall på vilket sätt fysioterapin från föreningen hade fyllt behov som de hade.  

 

Eftersom avhandlingen intresserade sig för respondenternas erfarenheter och livsvärld – helt 

enkelt av hur vardagen såg ut för dem, så fungerade fenomenologin som avhandlingens 

teoretiska referensram.  

 

Livsloppsperspektivet har också fungerat som en central teori, eftersom det är viktigt att förstå en 

persons livshistoria, om man vill förstå den personen i nuläget. Åldrandet kan studeras hela livet 

och också ses som något som pågår hela livet. (Öberg 2013.) 

 

Jag har personligen erfarenhet av äldreomsorg, eftersom jag har jobbat som vårdare på både 

servicehem och äldreboende. Tematik kring äldre personer ligger mig nära hjärtat. Jag upplever 

också att de äldre är en väldigt lågprioriterad grupp i samhället. Det här känns för mig väldigt 

motstridigt. Även om vi i samhället till synes har en respekt, och kanske något som man kunde 

kalla för en sorts vördnad för äldre personer så får alla äldre inte den vård, det stöd eller de 

tjänster de skulle behöva. Alla människor är värda en god och trygg ålderdom och eftersom 
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precis alla, vi själva och våra närstående kommer att åldras, är åldrandet något som berör 

varendaste en.  

 

Socialt arbete med äldre, och den åldersstigna befolkningens välmående har inte heller varit 

teman, som det getts uttrymme åt under mina studier i socialt arbete. Enligt mig så är det viktigt 

att ställa frågor både på en samhällelig och individuell nivå kring hur andra personer med olika 

förutsättningar mår och egentligen har det, eftersom vi som inte ännu är till exempel äldre, helt 

enkelt inte kan inte veta hur det är att vara det.  

 

Inom socialt arbete är det dessutom särskilt viktigt att vara medveten om och skapa kunskap om 

hur det är att vara i en sårbar position i samhället. Det här är viktigt, för att man sedan genom 

strukturellt socialt arbete skall kunna föra de här individernas och gruppernas röst fram och 

kämpa för att de skall få det bättre ställt. (Payne 2015, 1–23.) Därför ville jag i min 

magisteravhandling begrunda mig i äldres egna upplevelser om hur det är att vara äldre idag och 

vilka utmaningar man som äldre person möter i vardagen. 

 2 DE SJUKAS VÄL I HUVUDSTADSREGIONEN R.F.  
Min avhandling är gjord i samarbete med Föreningen De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f. 

Föreningen grundades av Arvid von Martens år 1989, ursprungligen som en stödförening för att 

föra de sjukas talan att få den vård som de är berättigade till. Föreningen är verksam i 

Helsingfors och har sedan 2011 erbjudit fysioterapi eller rådgivning i hemmet åt äldre som bor 

ensamma, eller vårdas av närstående i hemmet. De här äldre personerna väljs ut av den svenska 

äldreomsorgen vid Social- och hälsovårdsverket i Helsingfors. (De Sjukas Väl 2018.) 

 

Via föreningen har klienterna möjlighet att få ett maximum på tio stycken gratis hembesök av de 

två fysioterapeuter som är timanställda vid föreningen. Under året 2018 gjorde fysioterapeuterna 

sammanlagt 503 stycken besök, till 64 klienter (De Sjukas Väl 2018). Under det första besöket 

kartläggs klientens situation och det görs upp en plan. Besöken fokuserar på att stöda den äldre i 

den nuvarande situationen, men det utreds också vilken typ av stöd klienten behöver i 

fortsättningen, och varifrån hen kan få det. Klienten kan till exempel fortsätta med fysioterapi på 
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egen bekostnad, eller det kan ansökas om att få en frivillig stödperson från Helsingfors mission, 

eller någon övrig stödinsats. Fysioterapeuterna utgår i den rehabilitering de ger ifrån ett 

helhetsperspektiv där de fokuserar på patientens vardag och välmående som en helhet av 

många olika komponenter. (Muntlig information av De Sjukas Väl 2014, 5.3.2019.)  

 

Förutom föreningens fysioterapeuter stämde jag även en träff med det Gerontologiska 

socialarbetets team vid social- och hälsovårdsverket i Helsingfors, som väljer ut klienter åt 

föreningen. Det här gjorde jag för att ta reda på lite mera om själva processen kring hur man 

egentligen får tillgång till fysioterapin från De Sjukas Väl.  

 

Klienterna väljs ut i samråd med fysioterapeuterna vid föreningen och socialarbetarna. Det här 

görs enligt kriterier (som är baserade på existerande behov hos klienten) uppsatta av De Sjukas 

Väl. Till de här kriterierna hör: risk för fallolyckor, nedsatt funktionsförmåga, behov av 

stöd/träning i ny situation (som t.ex. efter vårdperiod på sjukhus), risk för isolering på grund av 

försämrad fysisk prestationsförmåga eller osäkerhet över att röra sig ute, behov av 

ergonomikunskap och att klienten själv för fram ett behov av rådgivning kring frågor som berör 

den egna funktionsförmågan vid försämrad fysisk prestationsförmåga eller rädsla för att röra sig. 

(De Sjukas Väl, 2014 och Muntlig information, Gerontologiskt socialt arbete 3.5.2019.)  

 

Fysioterapeuterna vid De Sjukas Väl ger rehabilitering på svenska. Det svenska språket har en 

stor betydelse för klienterna, eftersom det sällan är möjligt för dem att få den här typen av stöd 

på sitt eget modersmål. Föreningen ville se en studie kring resultaten, betydelsen och inverkan av 

det stöd som ges av fysioterapeuterna. Det är värdefullt att höra hur klienterna själva reflekterar 

kring det stöd de har fått från föreningen. Det är också viktigt att evaluera ifall den typen av 

verksamhet är fördelaktig för föreningens klienter och på vilket sätt det har hjälpt dem. Min 

studie kommer i sin helhet att tryckas ut till pappers av föreningen så att allt fler kan ta del av 

resultatet. 

 

Det har tidigare gjorts en studie kring föreningens verksamhet som tangerade närståendevård 

(Upplevelsen av hur fysioterapi i hemmiljö inverkar på vardagen för äldre patienter och deras 

närståendevårdare) och därmed har jag gjort valet, att i min studie fokusera på de äldre som bor 
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ensamma. Ensamboende äldre med nedsatt funktionsförmåga är en särskild riskgrupp, eftersom 

de riskerar att känna sig isolerade vilket kan försvåra vardagen för dem samt ha en påverkan på 

den upplevda livskvaliteten (Social- och hälsovårdsministeriet 2013). Som jag nämnde i 

inledningen, så är ensamboende i koppling till nedsatt funktionsförmåga en särskild riskfaktor 

för individen (Kauppinen et al 2014, Savikko 2008). 

3 LIVSKVALITET OCH ÅLDRANDET 

3.1 GERONTOLOGI OCH ÅLDRANDET 
Ordet gerontologi härstammar från grekiskans geron, som betyder ”gammal man” och ordet 

logia som betyder studiet av något. Därav studiet om åldrandet. (de Medeiros 2017, 21–49). 

I min avhandling valde jag att använda mig av begreppet äldre, eftersom jag anser att det är mer 

neutralt än till exempel ordet åldring som kan uppfattas ha en negativ klang. Begreppet äldre är 

också tillräckligt brett, till skillnad från pensionär eller senior, som är rätt så snäva (Aaltonen et 

red 2014, 209).  

 

Det är också viktigt att påpeka att äldre inte är en enhetlig social kategori, utan precis som i alla 

andra åldersgrupper så finns det diversitet och utvecklingen är att äldre som grupp blir mer och 

mer heterogen (Jyrkämä 2003). Jönsson och Harnett (2014) förespråkar två grundläggande 

ansatser, som är viktiga då det är frågan om ålder och livslopp. Nämligen att just ”de äldre” som 

kategori inte tas för given, utan att man håller sig medveten om att ”de älre” är en kategori som 

är ”en produkt och en resurs inom sociala förhanlingar av olika slag”. Med det menas att äldre är 

något som vi gör, det vill säga som skapas i socialt samspel. Det här kan länkas till kritisk 

gerontologi, som går ut på att studera sociala konstruktioner av äldre och åldrande (Nilsson 

2008). Den andra grundläggande ansatsen är att man kan förstå åldrande utgående från ett socialt 

livsloppsperspektiv. Det här kommer att diskuteras närmare i kapitel 3.4. 

 

Det är inte helt entydigt vem som är äldre. När är man egentligen gammal? I lagen om stödjande 

av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social och hälsovårdstjänster för äldre, 

föreskrivs att med äldre avses dem som har rätt till ålderspension (2012/980). de Medeiros (2017, 
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1–20) redogör för att det inom gerontologin finns många olika sätt att se på vem som är äldre, 

men rådande perspektiv är biologisk ålder, kronologisk ålder och funktionell ålder.  

 

Det kronologiska perspektivet syftar på en specifik ålder eller livsfas som till exempel pension, 

och är mest kopplat till sociala och kulturella synsätt på vem som räknas som äldre. Enligt Kohli 

(2000 & 2007) har det sedan 1800-talet skett en utveckling där man mer börjat betona att åldern 

bestämmer vilka aktiviter individer deltar i. Det vill säga en sorts ”kronologisering” av 

livsloppet. Det kronologiska perspektivet är problematiskt på vissa plan, till exempel eftersom 

människor i samma kronologiska ålder kan leva i väldigt olika förhållanden. (de Medeiros 2017, 

1–20.) 

 

Ur det biologiska perspektivet kan man däremot betrakta åldrandet som en serie av händelser, en 

del slumpmässiga och en del avsiktliga som sist och slutligen leder till att en organism avlider 

(de Medeiros 2017, 1-20, Portin 2008) Om själva biologin kring att åldras finns det ett flertal 

teorier kring, de här teorierna argumenterar till exempel om ifall det är inprogrammerat i 

människans gener att de skall åldras för att till exempel ge utrymme åt nya unga individer, eller 

så motsatsen, stokastiska teorier som argumenterar för att åldrandet helt enkelt handlar om att 

cellerna blir slitna. Sedan finns det även evolutionsbiologiska teorier som argumenterar för att 

förökning är mer energismart, än cellernas konstants förnyelse och återuppbyggnad. De 

biologiska teorierna och vad som händer med kroppen då man åldras behöver man inte gå 

djupare inpå, men det är viktigt att veta, att det även inom dem finns det flera olika synsätt på 

åldrandet. Att biologiskt åldras behöver inte hänga ihop med den kronologiska åldern. Individer 

åldras i olika takt, och det är många olika faktorer som inverkar på åldrandet, en stor del av vilka 

vi inte har någon möjlighet att kontollera. (de Medeiros 2017, 1–20.)  

 

Man kan också dela in en organisms liv i två faser (biologiskt sett), nämligen utveckling och 

åldrande. Utveckling är kopplat med tillväxt, och ses allmänt taget som något positivt, ett 

spädbarn utvecklas till ett större barn som utvecklas till en vuxen. Till äldre utvecklas man dock 

inte, utan man blir äldre, man åldras, vilket ses som något negativt, som ett förfallande. (De 

Medeiros 2017, 1–20.) Ålder anses däremot som något som man helt enkelt bara har. Ålder kan 
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även ses som något som man gör (Jönsson & Harnett 2015, 30), vad det innebär kommer att 

diskuteras längre fram i stycket. 

 

Det funktionella perspektivet däremot erkänner att individer åldras i olika takt och att de kan 

uppleva ålderns inverkan på olika sätt. Det funktionella perspektivet ses ofta som en synonym till 

fysiologiskt åldrande och hänger ihop med funktionsförmågan. (De Medeiros 2017, 1–20.) Det 

framstår tydligt att inget av de perspektiv som nämnts här egentligen berättar oss så mycket om 

en individ; vem man är och vilka utmaningar som finns i ens liv. 

 

Forskare brukar också dela in livet i faser. Generellt sett kan man dela in livet i tre faser 

barndom, vuxenliv och ålderdom. Barndomen präglas av oskuldsfullhet, beroende, ansvarslöshet 

och sårbarhet, och ålderdomen och vissa forskare menar att äldre har tillskrivit liknande 

egenskaper. Det här ger mer makt åt vuxenfasen och medelåldern. En fas, som oftast brukar 

karaktäriseras av oberoende, självständighet, makt, ansvar och arbete. (Hockey & James 1993 i 

Jönsson & Harnett 2014, 31.) 

 

Inom gerontologin idag brukar generellt sett 55-75-åringar betraktas som ”unga” äldre (äldre 

som kan ägna tid åt en ”aktiv” vuxentillvaro (Laslett 1989 i Jönsson & Harnett 2014, 31), 75-85-

åringar som ”äldre” äldre och över 85-åringar som de ”äldsta” äldre. Men här stöter vi igen på 

samma problem, livet, verkligheten och utmaningarna kan se väldigt olika ut för två individer, 

även om de är i samma ålder. Att svara på frågan ”vem är gammal?” är med andra ord lättare 

sagt än gjort. (de Medeiros 2017, 1–20.) En sak är dock säker och det är att åldrandet är en 

naturlig del av livet och så länge som mänskligt liv har funnits, har fenomenet att bli gammal 

kunnat observeras (Gaunt 2013). 

 

Förutom de teorier och definitoner på hur man kan mäta åldrandet, så finns det också teorier om 

att åldras. En av dem är ”succesful aging”, fritt översatt: framgångsrikt åldrande. En indvid som 

ses som någon som har åldrats ”framgångsrikt” är en individ som upplever möjligast lite 

svårigheter som åldrandet kan tänkas föra med sig, till exempel fysiologiska, kognitiva eller 

ekonomiska (de Medeiros 2017, 143–166). Enligt Rowe och Kahn som skapat begreppet (1987 i 

Heikkinen 2008) så innefattar framgångsrikt åldrande tre huvudkomponenter, 1) 
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funktionsförmågan är inte begränsad på grund av sjukdom, 2) en god kognitiv och fysisk 

kapacitet samt 3) en aktivt livsstil. Teorin om ”succesful aging” är ytterst problematisk och har 

fått mycket kritik, eftersom man överhuvudtaget inte kan anta att folk har full kontroll över sin 

hälsa och sitt åldrande. Till exempel etnicitet och socioekonomisk klass har en enorm inverkan 

på hälsan och åldrandet (Jönsson & Harnett 2014, 95, de Medeiros 2017, 143–166), för att inte 

tala om slumpens inverkan. Att stämpla folk som misslyckat åldrade på grund av åkommor de 

mer eller mindre har kunnat påverka är inte det minsta fruktbart och dessutom behöver inte 

nedsatt funktionsförmåga eller sjukdomar innebära nedsatt livskvalitet (Niemelä 2011, 

Heikkinen 2008). 

 

En motreaktion mot succesful aging är active aging, fritt översatt aktivt åldrande. Världshälso-

organisationen, WHO, använder sig av det här perspektivet som en ”vision” för att betona att det 

som allt egentligen handlar om är att optimera möjligheterna för äldre att ha en god livskvalitet, 

både på ett individuellt och samhälleligt plan. (de Medeiros 2017, 1–20.)  Termen för den 

visionen har börjat användas av WHO under slutet av 90-talet och baserar sig på mänskliga 

rättigheter för äldre. WHO:s definition av termen är att ”aktivt åldrande är processen att optimera 

möjligheterna för hälsa, delaktighet och trygghet för att bibehålla livskvaliteten vid åldrandet” 

(fri översärrning). Termen argumenterar för att det gäller att på både individ- och samhällsnivå 

identifiera vilka faktorer som inverkar på åldrandet och hur, för att genom det kunna stöda 

idnivider och hela populationer till ett aktivt åldrande och god livskvalitet. (WHO, 2002.)  

 

Ett annat perspektiv som de Medeiros (2017, 1–20)  tar upp är produktivt åldrande (productive 

aging). Den termen argumenterar för att det är viktigt att äldre trots pensionering fortsätter att 

delta aktivt i samhället (Kaye et al 2003 i de Medeiros 2017, 1–20). Den termen har det riktats 

mycket kritik mot, eftersom massor av den produktivitet som med termen avses är gratis jobb 

utan kompensation. Vilket kan infrågesättas, eftersom många äldre redan gör mycket utan 

kompensation, som till exempel frivilligt arbete och är aktiva inom olika typer av verksamhet, 

eller (särskilt kvinnor) tar hand om barnbarn. Termen är också problematisk eftersom den i stil 

med succesful aging syftar på utförande, medan productive aging ser livskvalitet under 

ålderdomen som det viktigaste. (de Medeiros 2017, 1–20 
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Som jag tidigare nämnde, anses ålder oftast vara något som man har. Men det är bra att tänka på 

att ålder också är samhällets strävan efter att kategorisera och ordna människor. Enligt Hagestad 

& Uhlenberg (2005) är det också viktigt att ställa frågor om vilken roll ålder spelar i samhället 

som ett sorts ”socialt lim” som håller oss samman, eller även som motsatsen - på vilket sätt 

skapar ålder kontraster, konflikter och skismer.  

 

Likväl som faktorer som genus, klass, etnicitet och funktonshinder så spelar roller och kategorier 

in på maktrelationer i samhället, Krekula (2006 i Jönsson & Harnett 2015, 300) menar att ålder 

används och ”görs” på samma sätt som till exempel kön och etnicitet för att skapa likheter och 

skillnader, för att fördela rättigheter och skyldigheter, samt för att tolka individers och gruppers 

handlingsmöjligheter. Åldersordningen kan vara med och skapa samhälleliga kategorier. Därför 

är det viktigt att förhålla sig kritiskt och problematisera begreppen äldre och ålder (Jönsson & 

Harnett 2015, 26). 

 

Inom kvalitiv forskning är det vanligt att betrakta åldandet ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, det vill säga att människor i interaktion med  varandra tillskriver ting och fenomen 

betydelse, och skapar mening. På så sätt bildas en social verklighet. Den här sociala verkligheten 

eller så att säga, samhället, skapar definitioner av äldre och tillskriver sedan etiketter på dem som 

till exempel sjukdom, beroende eller asexualitet. De här etiketterna påverkar sedan i sin tur 

äldres självbild, sociala interaktion och möjligheter. (Bengtson et al 2013). 

3.2 LIVSKVALITET OCH VÄLMÅENDE 
Livskvalitet är en viktig del av forskningen kring äldre och åldrande (Jyrkämä 2003). I 

Washington Post (29.11.2019) kunde man läsa en intressant artikel, där Laura L. Carstensen, 

som är professor i psykologi, argumenterade för att vårt samhälle behöver en omstrukturering av 

livet, eftersom vår förväntade livslängd ökade med 30 år under 1900-talet, men ingenting gjordes 

för att öka livskvaliteten, vilket har lett till att tanken på att leva i ett århundrade väcker i dagens 

läge ångest hos de flesta människor. Enligt Carstensen är problemet att vi lever i en kultur som är 

designad för ett hälften kortare liv. Det ligger absolut något i det som sägs i artikeln, och 

livskvalitet kom att vara ett mycket centralt begrepp i min avhandling. 
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I diskussioner om livskvalitet finns det med en dimension av välmående, eftersom det är i 

statens/samhällets intresse att befolkningen mår bra (Saari 2011, 9). De nordiska länderna brukar 

beskrivas som välfärdssamhällen  (Allardt 1975, 10). Jag lade märke till att på finska talar man i 

forskning om hyvinvointi och hyvinvointivaltio, medan översatt till svenska heter det välmående 

och välfärdsamhälle. Det här gör det lite svårare att behandla begreppen, men välmående och 

välfärd hänger alltså ihop.  

 

Man kan påstå att välmående är en grundäggande värdering i samhället, men samtidigt är det lite 

oklart vad som egentligen menas med begreppet (Lagerspetz 2011). För att kunna analysera och 

granska välfärd kritiskt, måste man enligt Allardt (1975, 10–22) ha någon modell för vad det 

önskade ”tillståndet” är. Allardt (1975, 10–22) kallar det här för ”det goda samhället”. Hur det 

önskade tillståndet ser ut, och hur man kan definiera det, finns det oenigheter om. En del teorier 

menar att man inte vetenskapligt kan argumentera för hur ”det goda samhället” ser ut. Men av 

allt att döma finns det en historiskt bestämning om vad ”välfärd” innebär och ännu tydligare vad 

det inte innebär. Den bestämningen omformas då förhållandena i samhället ändras, och det är en 

process som pågår hela tiden. (Allardt 1975, 10–22.)  

 

I Finland har man generellt sett förlitat sig på den offentliga sektorn, istället för den priviata, som 

en viktig aktör i skapandet av tjänster och välmående för äldre (Laitamäki & Järvinen 2015). 

Med tanke på vilka faktorer som bidrar till ett gott liv ur välfärdssamhällets synvinkel kunde man 

se sociala förmåner, samt fungerande och tillgänglig, högklassig service som de mest centrala 

faktorerna (Aaltonen et al 2014). Ur den offentliga servicens perspektiv, kan samhället skapa 

välfärd genom verksamhetssprinciper och sericebrukares positiva erfarenheter av den service de 

fått. Sett från ett bredare perspektiv, så kan ett gott liv ses som upprätthållandet av 

samhällsordningen och medborgarnas lika rättigheter. (Aaltonen et al 2014.)  

 

Även om en stat är en välfärdsstat, så kan det ändå i den finnas fattigdom och ojämlikhet, det vill 

säga en sorts ”ofärd i välfärden”. Man kan försöka definiera välfärd på olika sätt, till exempel 

genom andelen av statliga medel som investeras i befolkningens välmående, som i social 

trygghet och utbildning och därefter kan man se på hur det är med den saken i förhållning till 

befolkningens levnadsnivå och livskvalitet. (Allardt 1975, 10–22.)  
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Livskvalitet kan definieras på många olika sätt, men återkommande definitioner i de synsätt jag 

bekantat mig med, verkar vara materiellt välstånd, nära relationer, hälsa och funktionsförmåga, 

psykiskt-, emotionellt och kognitivt välmående samt självuppfattning. I den här avhandlingen har 

jag använt mig av diverse teorier och synsätt, i strävan efter att bilda en helhetsförståelse av 

livskvalitet och vilka faktorer som inverkar på individens livskvalitet.  

 

Vaarama et al (2010) beskriver livskvalitet utgående från en studie om livskvaliteten hos 

Finländare, som ett “having, loving, being” tema. Det här baserar sig på Erik Allardts teori om 

välfärd och välstånd ur boken Att Ha Att Älska Att Vara – Om välfärd i Norden (Allardt 1975). 

Med ”att ha” syftar Allardt på levnadsnivån, det vill säga materiellt välstånd, alltså att få de 

materialla behoven tillgodosedda. Med ”att älska” menas känslan av gemenskap och värdefulla 

relationer till andra människor och med ”att vara” avses möjligheten till självförverkligande 

(Saari 2011, 44). Även om Allardts teori härstammar från boken, som är skriven för över 40 år 

sedan, verkar boken fortfarande vara en återkommande grundteori för livskvalitet, välmående 

och välfärd. Därför har även jag valt att hänvisa till den i det här sammanhanget.  

 

Veenhoven (2000) däremot menar att livskvalitet har fyra dimensioner. De fyra dimensionerna är 

levnadsmiljön, de inre resurserna, livets meningsfullhet och känslan av vara av betydelse. Ett 

annat sätt att se på livskvalitet är Sen & Nussbaums (1993) Capability approach, som kort sagt 

beskriver livskvalitet som individens förmåga att omvända sina resurser till livskvalitet. Desto 

fler resurser man har, desto fler resurser förvaltar man över och desto lättare är det i sin tur att 

omvandla resurserna till livkvalitet. 

 

Världshälso-organisationen, WHO (2019), däremot defininierar fyra olika dimensioner av 

livskvalitet; fysisk, social, psykisk och miljö. Livskvalitet handlar enligt WHO:s definiton om en 

balans av alla ovan nämnda faktorer. Till den fysiska dimensionen hör funktionsförmåga, energi, 

smärtfrihet, sömn osv. Den psykiska handlar om bland annat självkänsla, tänkande, minne och 

inlärning. Till den sociala dimensionen hör upprätthållandet av meningsfulla relationer, 

sexualitet och psykiskt stöd. Miljö-biten innefattar personlig ekonomi, samhällets service och 

trygghet. WHO utmärker också andra faktorer utöver de här fyra. Till dem hör religion och 
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personliga värderingar, samt nivå av självständighet. Till självständighet hör rörlighet, möjlighet 

till daglig aktivitet, arbetsförmåga samt oberoende av mediciner och dylika substanser. (WHO 

2019.) 

 

WHO:s definition utmärken även det, att livskvalitet främst handlar om individens syn på sitt 

eget liv, i den kultur- och värdekontext som hen lever i, i förhållande till sina egna värderingar, 

mål och förväntningar och det som individen själv tillskriver betydelse. (WHO 2019.) 

Livskvaitet har således en objektiv och en subjektiv dimension. Individen kan objektivt sätt ha 

det bra ställt, men ifall individen på en subjektiv nivå upplever att livet inte är värt att leva, 

eftersom hen inte har möjlighet till det som en själv tillskriver betydelse så är den upplevda 

livskvaliteten svag.  

 

Livskvalitet går alltså hand i hand med hälsa och funktionsförmåga (WHO 2002). Studier påvisar 

att 80% av finländarna under 70 år uppger att de har en hög livskvalitet. Efter 70 års ålder, 

sjunker den procenten till 73%, och för 80 år fyllda är andelen endast 57%. (Vaarama et al 2010.) 

De faktorer som påverkar livskvaliteten mest, kan komma och kommer att variera under en 

individs livslopp (Vaarama et al 2010). Enligt Öberg (2013) kan en livsfas förstås bäst i relation 

till individens hela livslopp. Det här perspektivet kallas för livsloppsperspektiv och det har 

inkluderats i min avhandling eftersom åldrandet och ålderdomen påverkas av hela livsloppet. I 

ett livsloppsperspektiv ser man åldrande som något som pågår hela livet och man betraktar varje 

livsperiod som viktig och unik, men även på många sätt likadan som andra, tidigare livsperioder 

(Öberg 2013).  Till exempel så kan det vara att hälsa inte är en viktig faktor för en person som är 

frisk, men när hen blir sjuk är det plötsligt det som har den allra största betydelsen just för 

upplevelsen av livskvalitet. Livsloppsperspektivet kommer att behandlas mer ingående i ett eget 

kapitel. 

 

Som det tidigare nämndes, har livskvalitet en objektiv och en subjektiv dimension. Att utgå 

endast ifrån det subjektiva, det vill säga individernas önskemål är problematiskt (Allardt 1975, 

10–22). Man kan se på saken utgående från en indelning i två kategorier (Barry 1965 i Allardt 

1975, 10–22), önskemålsbeaktande principer och idealbeaktande principer. Välfärd kan enligt 

den här kategoriseringen ses som ett samspel mellan dem båda, ett samhälle där man eftersträvar 
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ett ”större” ideal, som är målet, men även ett samhälle där individernas behov och önskemål tas i 

beaktande. Problemet är att desto sämre ställt en individ, eller grupp har det, desto svårare är det 

att uttrycka behov och önskemål, både på grund av sämre möjligheter och mindre delaktighet, 

men också för att det är svårt att föreställa sig önskemål och blicka framåt om man lever i 

eländiga levnadsförhållanden. (Allardt 1975, 10–22.)  

  

Livskvalitet och diskussionen om ”ett gott liv” är framförallt också en filosofisk fråga eftersom 

den är kopplad till lycka, som anses vara eftersträvansvärt i livet. Aristoteles myntade uttrycket 

”ett liv värt att leva” (Aaltonen et al 2014, 246).  För att summerera synen på livskvalitet i den 

här avhandlingen; ser jag att livskvalitet helt enkelt är känslan av välbefinnande och 

meningsfullhet, samt möjlighet att i någon mån göra sådant som är trevligt och tillfredställande, 

som gör att man känner att ”livet är gott” och får en att vilja stiga upp om morgonen. Det här 

hänger delvis ihop med välfärd i samhället, eftersom man inte kan må bra om man inte får 

grundläggande behov som trygghet och skälig levnadsnivå tillgodosedda. Jag anser inte att jag 

sitter på någon sanning om vad som kännetecknar ett gott liv och har inte som avsikt att värdera 

mina informanter ifrågan om det, utan målet är att lyssna till hur informanterna talar om 

livskvaliteten i deras vardag. 

3.3 LIVSLOPPSPERSPEKTIV 
Inom socialgerontologin behandlas frågor om olika sätt att se på åldrandet och äldre, men också 

omsorgsfrågor och åldrandet som ett samhälleligt fenomen . Socialgerontologin intresserar sig 

också för äldres syn på sig själva och på åldrandet. Inom socialgerontologin finns det till 

exempel flera olika teorier med olika perspektiv att se på åldrande. (Bengtson et al 2001, 19–44.) 

Enligt Seppänen (2016) ses åldrandet oftas mest som en biologiska process, även om det är 

viktigt att poängtera att åldrandet också är en social process, därför utgör socialgerontologin en 

viktig bas för det sociala arbetet med äldre. 

 

Ett rådande och viktigt perspektiv och teoretiskt synsätt inom socialgerontologin är 

livsloppsperspektivet (Bengtson 2013) som utgör en del av den teoretiska basen i min 

avhandling. Enligt Öberg (2013) innebär ett livsloppsperspektiv främst att man studerar 

åldrandet utgående från människans hela livslopp. Det här innebär i praktiken att man utgår ifrån 
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att förståelse av en specifik livsfas kan bäst uppnås i relation till en individs hela livslopp. 

Tiilikainen (2016) menar att människors handlingar och livsmiljö kan förstås bäst i relation till 

tidigare händelser, sociala relationer och samhälleliga faktorer som de upplevt under sitt livslopp. 

Det här är en viktig aspekt i den här avhandlingen, eftersom den intresserar sig för hur livsloppet 

sett ut hos mina informanter och tar det i beaktande ifrågan om livskvaliteten i nuläget. 

 

I ett livsloppsperspektiv kan man säga att åldrande är något som pågår hela livet. Man betraktar 

varje livsperiod som viktig och unik, men även på många sätt likadan som andra, tidigare 

livsperioder (Öberg 2013). Enligt Öberg, kan man i samhällsvetenskaper använda 

livsloppsperspektivet för att se på människor (som grupp) i förhållande till sociala strukturer och 

maktförhållanden. Därför kan man skifta fokus från åldrandet som anpassning till olika 

förändringar (på mikronivå), till ålder på en samhällelig nivå, som en organiserande princip som 

styr livschanser och beteendeförväntningar under hela livet. Med det menas, att åldrandet kan se 

olika ut, beroende på tidsperiod och samhällsklimat (Jönsson & Harnett 2015).  

 

Enligt Seppänen (2016) så kan växelverkan mellan åldrandet och samhället ha en inverkan åt 

båda hållen. Individerna har en direkt inverkan på samhället, men även samhället präglar och 

påverkar människans livsförlopp. Därför kan man tala om olika generationer och kohorter. 

Jönsson & Harnett (2015) beskriver en modell för livsloppsperspektivet, där man kan se 

livsloppet där barndom följs av ungdom och så vidare som en funktions y-axel. Y innefattar allt 

det som förväntas under en viss ålder, och vad som är typiskt för just den åldern. En yngre 

person kan betrakta till exempel en äldre person i strävan efter att förstå hur det är att vara i en 

viss ålder. Men dock förändras saker, som påverkar levnadsvillkoren och levnadssätten. Det här 

sker på grafens x-axel, som enligt Jönsson& Harnett (2015, 39) beskriver den historiska tiden. 
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Tabell 1 

Ålder (10, 20, 30, 40, 50 osv.).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk tidsperiod (t.ex. 40- ,50-, 60-, 70, talet osv.) 

  

Krig, naturkatastrofer, ekonomiska och övriga förändringar, samt skiftningar i social- och 

kulturell utveckling påverkar våra liv och det kallas för kohortflöde. Jönsson & Harnett (2015, 

35–40) använder ett exempel med en homosexuell kvinna som tillhör den kohort, alltså 

generation som är född på 50-talet. Då var det inte acceptabelt att komma ut som homosexuell, 

så kvinnan har levt sitt liv på ett sätt som hon inte skulle ha gjort ifall hon vore född på 90-talet 

och vuxit upp i en annan tid, där att vara homosexuell är mer normaliserat och acceptabelt. Även 

om hon nu lever på 2010-talet, känner hon fortfarande att hon inte kan börja leva sitt liv som hon 

vill, eftersom hon nu är för gammal. Den här modellen bevisar, att egenskaper som vi tillskriver 

kohorter kan ha starkt att göra med hur samhället såg ut tidigare.  

 

Med livsloppsperspektivet strävar man alltså efter att skapa en helhetsbild som tar i beaktande 

både livsfas och historisk tidsperiod. Öberg (2013) beskriver Rileys (1998) fyra principer för hur 

man kan summerera livsloppsperspektivet. Principerna är; 1) livsloppsprincipen, enligt vilken 

måste varje fas i livet förstås av det som föregått den fasen, 2) kohortprincipen som utgår ifrån 

att eftersom samhället förändras, förändras också det hur individerna åldras, 3) principen av 

sammanflätade liv. Det betyder att våra liv påverkas av varandra, och 4) principen om 

tvåvägsdynamik enligt vilken förändringar i människors liv och sociala strukturer är åtskilda 

begreppsligt, men ändå påverkar de varandra åt båda hållen.  
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Vi är alla medlemmar av ett samhälle, där man betraktar händelser under livsloppet på liknande 

sätt. Det här utgör ett sorts kulturellt ålderssystem, där det finns olika saker som vi anser att 

tillhör ett ”normalt” liv. (Neugarten 1969).  

 

Inom socialt arbete betonar man miljöns betydelse och även händelser under livsloppet då det 

handlar om en människas livshistoria. Socialarbetare kan i sitt arbete, använda sig av ett 

livsloppsperspektiv som redskap för att hjälpa klienter att se över sitt livslopp för att förstå sin 

nuvarande situation och eventuellt förbättra den. (Björkenheim 2018.) I ålderdomen har varje 

individ med sig bagage från ett långt levt liv och att för att få en helhetsförståelse av en individ 

och hens livssituation, krävs det att man ser över individens hela livslopp.  

 

Jag tänker mig även att livskvaliteten i nuläget påverkas av individens hela livslopp. Enligt 

WHO (2002), måste man ta livsloppsperspektivet i beaktande då man tillämpar visionen om 

aktivt åldrande. Livsloppsperspektivet kan användas i hälsopromotion, förebyggande av 

sjukdomar och skapandet av god hälsovård (WHO 2002). Ett grundantagande i min avhandling 

är tron på att hurudan man är som person, vad som hänt under livet, hur man upplevt diverse 

saker, samt vilka värderingar man har i stunden och har haft under sitt liv tidigare, kan påverka 

livskvaliteten i ålderdomen. Därför är livsloppsperspektivet viktigt för min avhandling. 

3.4 SERVICE FÖR ÄLDRE 
I ett tidigare kapitel diskuterades livskvalitet i förhållande till välfärd och välmående. Samhället 

försöker stöda och påverka äldres välbefinannde genom att erbjuda service och tjänster för äldre 

(Social- och hälsovårdsministeriet 2013). Då livslängden har ökat, kunde man föreställa sig att 

också år av sjukdom och ohälsa har ökat, men enligt studier har äldres upplevda hälsa också ökat 

sedan 1980-talet. (Sihvonen et al 2008, Leinonen 2008.) Det är alltså inte bara livslängden som 

har öktat, utan också andelen ”friska” år (Seppänen 2016). Man kan också konstatera att 

upplevelsen av hälsa inte behöver gå direkt hand i hand med sjukdom (Leinonen 2008), och inte 

heller med upplevd livskvalitet.  
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Socialvårdslagen utvecklades med en del märkbara förändringar år 2006. Då blev bland annat 

utredning av servicebehov för över 80-åringar en för dem subjektiv rätt, enligt §15 i lagen. Det 

innebar förändringar för det sociala arbetet med äldre och satte mera krav (Liikanen & Kaisla 

2007). Det är viktigt att poängtera att lagändringen inte inneburit att vård, service eller 

ekonomiska stöd blivit en subjektiv rätt, utan endast utredning av servicebehovet (Liikanen & 

Kaisla 2007).  

 

En annan viktig sak som tillkom i samband med förändringen är det som är föreskrivet i 25 § i 

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och 

hälsovårdstjänster för äldre (2012/980). Enligt den här paragrafen så ska en privatperson eller 

yrkesperson som fått kännedom om att en äldre person är i behov av stöd, göra en anmälan om 

det till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården. Även andra myndigheter kan 

se till att en äldre med stödbehov blir klient. Man kan också bli klient till exempel genom att ens 

anhöriga reagerar på behovet av hjälp och söker efter den. En del söker själv hjälp. Inom 

Helsingfors stad kan individer erhålla om att få bedömning av funktionsförmågan, eller 

utredning av servicebehov genom en tjänst som heter seniorinfo (Helsingfors stad 2020).  

 

I lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och 

hälsovårdstjänster för äldre (2012/980) finns det föreskrivet mer specifikt vad som gäller service 

för äldre och äldres välbefinnande. Även i socialvårdslagen (2014/1301) finns det bestämmelser 

kring service för äldre. Enligt §13 i den först nämnda, så finns det bestämt att: 

”Kommunen ska ordna högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster för äldre personer i rätt tid 

och i tillräcklig omfattning med tanke på dessa personers servicebehov. 

Tjänsterna ska utföras så att de stöder äldre personers välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga, 

förmåga att klara sig på egen hand och delaktighet. I syfte att förebygga behovet av annan 

service ska särskild vikt läggas vid tjänster som främjar äldre personers rehabilitering och vid 

tjänster i hemmet.” 

Enligt social- och hälsvårdsministeriets kvalitetsrekommendation kan man med service som 

befrämjar hälsa och välbefinnande för äldre öka livskvaliteten för dem, och deras resurser att 
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påverka den. Faktorer som påverkar äldres vardag negativt är 1) minskad möjlighet till 

delaktighet på grund av sämre funktionsförmåga 2) ensamhet och isolering 3) brist på 

meningsfull aktivitet (hänger ihop med försämrad funktionsförmåga) 4) otrygghet 5) upplevelse 

av förminskad livskvalitet, samt 6) otillräcklig service och brist på förebyggande service. 

(Social- och hälsovårdsministeriet 2013). 

3.5 REHABILITERING OCH GERONTOLOGISKT SOCIALT ARBETE 
När det handlar om vård och rehabilitering av äldre, är målet inte att klienterna skall bli 

”symptomfria” och ”friska”. Många äldre har olika skador, funktionshinder eller sjukdomar som 

påverkar hälsan, men som inte är livshotande och trots det kan de ändå uppleva sig ha en bra 

hälsa trots dem (Leinonen 2008).  

 

Fysioterapi kan i dagens läge ses som en del av den finska hälsovården och rehabiliteringen 

(Piirainen 2006). Informanterna i den här avhandlingen hade fått fysioterapi från föreningen De 

Sjukas väl. Fysioterapin som informanterna hade fått av föreningen kan ses som individuell 

rehabilitering i hemmet.  

 

Med rehabilitering avses ”en förändringsprocess för människans eller människors miljö, där 

målet är att utöka funktionsförmågan, möjligheten att klara sig själv och välmående, samt att 

motverka arbetslöshet” (Aalto & Rissanen 2002, i Kinni 2007). Med rehabilitering strävar man 

alltså efter en positiv förändring och rehabilitering är ett viktigt verktyg för att stärka individen 

initiativförmåga (Kinni 2007). 

 

Som sagt, handlar äldres behov av stöd och service oftast om en försämring i funktionsförmågan. 

Problem med rörlighet är oftast ett symptom på en försämring av funktionsförmågan och utgör 

en risk för institutionsvård. Allvarliga rörelsesvårigheter blir vanliga med åldern och påverkar 

förmågan att delta i sociala sammanhangen, gå till butiken och hushållsarbete. De kan också leda 

till svårigheter i att tvätta sig och klä på sig själv. (Rantanen & Sakari-Rantala, 2008.)  

 

Äldrepolitiken i dagens läge strävar efter att äldre ska bo hemma så länge som möjligt (Social- 

och hälsovårdsministeriet 2013) och de här svårigheterna leder till behov av utomstående hjälp. 
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(Rantanen & Sakari-Rantala, 2008.) Niemelä (2011) upptäckte i sin studie att med regelbunden 

rehabilitering i hemmet kan man öka livskvaliteten hos äldre. Även om den fysiska 

prestationsförmågan inte förbättras kunden man se en ökning i funktionsförmågan och i den 

upplevda hälsan. 

 

Problemet med servicen för äldre är enligt Jönsson & Harnett (2014) oftast att den skall utgå från 

äldres behov, samtidigt som det finns till exempel strikt reglerat hur hjälpen skall ges och när. 

Hur rehabilitering för äldre förverkligas i praktiken, och vilka effekterna är verkar det finnas 

väldigt begränsat med studier om. Under träffen vid det gerontologiska teamet kom det fram, att 

man inte kan via Helsingfors stad få någon liknande fysioterapi i hemmet som föreningen bistår 

med, i alla fall inte utan kostnad eller förmånligt (Muntlig information, Gerontologiskt socialt 

arbete 3.5.2019).  

I praktiken behöver äldre ofta hjälp av det gerontologiska socialarbetet då vardagen inte löper så 

smidigt mera på grund av nedsatt funktionsförmåga, eller för att att man upplever problem 

kopplade till livssituationen som utgör ett behov av socialt arbete. Andra vanliga utmaningar är 

minnessjukdomar och missbruksproblematik som blivit allt vanligare bland äldre. Inom det 

gerontologiska social arbtetet stöter man också ofta på psykisk ohälsa och psykosociala problem, 

till exempel är ensamhet och ottrygghet vanliga känslor bland många äldre. (Seppänen 2016.)   

Ensamhet är dock ett problem i alla åldersgrupper, och inte något som gäller enbart äldre. 

Åldrandet kan ändå ses som en riskfaktor för negativ ensamhet, till exempel på grund av 

minskad möjlighet till socialt umgänge. Vid en hög ålder är det också mer sannolikt att mista 

vänner och närstående, vilket också kan vara riskfaktorer när det gäller ensamhet. (Jönsson & 

Harnett 2015, 145.) De som saknar eller har ofungerande nätverk behöver ofta stöd. Förändringar 

som vänners eller makes/makas död kan också få svåra eller obehandlade upplevelser som hänt 

tidigare i livet att komma till ytan. (Seppänen 2016.)  

Även frågor som gäller boendet är ofta förekommande inom det sociala arbetet med äldre. 

Hemförhållandena kan vara bristfälliga, eller att bo ensam har av olika orsaker blivit svårt 

(Seppänen 2016). Figuren nedan visar andelen av äldre (det vill säga alla i Finland över 63 år) 

som får regelbunden service i hemmet, vård, dygnet runt, utanför det egna hemmet och dem som 



 23 

inte får någon regelbunden service alls. Som figuren visar, så klarar största delen av alla äldre sig 

på egen hand och andelen som får någon typ av service i hemmet eller vård är inte heller så stor 

(Social- och hälsovårdsministeriet 2013). 

Tabell 2 

STM 2013 

          Regelbunden service i hemmet 

         Vård, dygnet runt utanför det egna hemmet 

         63+ befolkning (exkl. de som får regelbunden service) 

 

En stor del av alla äldre bor hemma och klarar sig själva. Det är alltså en liten grupp som får 

service i hemmet och en ännu mindre som vårdas dygnet runt.  

Att påvisa äldres ”duglighet” är dock rätt så problematiskt eftersom det förstärker föreställningar 

att människor skall kategoriseras och värderas på basen av duglighet och på basen av ifall de är 

oberoende eller beroende (Jönsson & Harnett 2015, 26). Det är därför viktigt att förstå att äldre 

inte är ett socialt problem, utan endast en social kategori som syftar på livsloppets sista fas. Det 

sociala arbetets roll är att skapa kunskap om på vilket sätt äldre är sårbara, vilka riskerna är och 

hur man kunde motverka dem. (Jönsson & Harnett 2015 21.) Något som i princip självklart, men 

i många sammanhang går förlorat är faktumet att äldre är fullvärdiga samhällsmedlemmar och 

medborgare som vem som helst annan (Payne 2018 i Jönsson & Harnett 2015, 15–29). Äldre har 

således rätt, eller rättare sagt borde ha rätt till samma service och tjänster som vem som helst 
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annan, vilket inte alltid förverkligas i praktiken. Äldres tjänster kan se väldigt olika ut än yngre 

personer, till exempel en 82-årig person med alkoholproblem får inte samma hjälp som en 27-

årig (Jönsson & Harnett 2015, 149–164).  

Äldre har för övrigt varit bortslutna ur det sociala arbetet och arbetet med äldre har begränsat sig 

främst till äldreomsorg och man tror att det här har att göra med just attityden mot äldre. Det som 

också har en inverkan, är att äldres problem ofta ses som naturlig följd och summa av den 

riktning som deras liv har haft. Det här kallas för linjaltänkande. Det vill säga är det frågan om 

att avgöra vilka orättvisor samhället har ett ansvar över att ta tag i. Det rättvisa vore att se 

individen som den är just nu. (Gunnarson 2008, Jönsson & Harnett 2015, 15–29.)  

 

I framtiden är det sannolikt att det gerontologiska sociala arbetet utvecklas mot att det 

tillkommer olika yrkesroller för olika kompetensområden, till exempel tjänster för äldre med 

missbruksproblematik, specifik hjälp för äldre som om är i behov av omsorg, eller till exempel 

tjänster för äldre par i behov av terapi/samtalsstöd och så vidare. Det här är ett behov som redan 

finns. (Jönsson & Harnett 2015, 25, Seppänen 2016.) Som jag tidigare nämnde, tyder allt på att 

den åldrande befolkningen blir allt mer heterogen (Jyrkämä 2004). För olika behov, behövs olika 

tjänster. Behov i stil med de som nämnts (som till exempel missbrukstjänster och parterapi) 

erkände även gerontologiska teamet vid Helsingfors stad att behövs (Muntlig information, 

Gerontologiskt socialt arbete 3.5.2019.) 

 

Inom socialt arbete, så handlar arbetet med äldre om att bevara och stödja (att hålla sig till status 

quo), medan inom andra folkgrupper så eftersträvar man förändring, det vill säga är det frågan 

om förändringsarbete (Gunnarsson 2008 i Jönsson & Harnett 2014, 27–28). Inom det 

gerontologiska socialarbetet har det dock under det senaste åren skett en utveckling mot att bli ett 

eget specialområde med samma fakta-, teori- och etiska bas som socialt arbete överlag 

(Seppänen 2016).  
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Faktorer som man inom det gerontologiska sociala arbetet ser att man igenom kan påverka äldres 

välmående och igenom vilka man tror sig kunna förbättra den subjektiva välfärden för 

äldre är; levnadsmiljön, service, fritidsaktiviteter samt personlig autonomi. Målet med det 

gerontologiska sociala arbetet i Finland är att stärka individens funktionsförmåga, särskilt att 

stöda individens sociala funktionsförmåga, det vill säga förmågan och möjligheten till 

växelverkan med andra. Alltså att ha meningsfulla relationer, och få stöd i upprätthållandet av 

kontakten till närstående. (Liikanen & Kaisla 2007.) Ett annat mål är strävan efter att öka 

möjligheten till ett skäligt liv. (Liikanen & Kaisla 2007, Seppänen 2016.)  

4 AVHANDLINGENS SYFTE OCH METODOLOGI 

4.1 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
Den här studiens huvudsakliga frågeställningar är:  

 

Vad innebär ”ett gott liv” för en äldre person?  

Vilka betydelse för ensamboende äldres upplevda livskvalitet?  

 

Studiens syfte var således att öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar då det kommer 

till äldre ensamboendes personers upplevelse av livskvalitet, vilka utmaningar de upplever i sin 

vardag, vad som stöder deras välmående och känsla av meningsfullhet. Mer konkret även vad 

som gör deras vardag trevlig eller i värsta fall uthärdlig, samt vilket handlingsutrymme de 

upplever sig ha. Jag hoppas att min avhandling kan bidra med kunskap om vad äldre själva anser 

att de saknar för service och stöd i vardagen samt hur man kunde utveckla och förbättre servicen 

för dem. 

 

Med de här frågeställningarna önskar jag även öka förståelse kring vad den här typen av 

rehabilitering som föreningen kan erbjuda (dvs. fysioterapi i hemmet med max 10 stycken besök) 

har för inverkan, det vill säga hur den har påverkat informanternas handlingsutrymmet i 

vardagen, vilken betydelse den har haft för dem och för deras upplevda livskvalitet. Således är 
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målet att även kunna reflektera kring ifall/på vilket sätt, äldre ensamboende personer kan ha 

nytta av den här typen av rehabilitering.  

 

Med ökad kunskap om det här kan man reflektera kring vilken betydelse föreningens verksamhet 

har för äldre och på vilka sätt den bidrar till äldre personers välmående. Dessutom kan man även 

få mera kunskap om på vilket sätt föreningens verksamhet kan komplettera och överlappa den 

som kommunen/staden har att erbjuda.  

 

Eftersom jag är socialarbetarstuderande och socialvetare, det vill säga inte 

fysioterapeutstuderande, har det här arbetet framställts från ett samhälls- och socialvetenskapligt 

perspektiv. Således har jag inte lagt fokus på den fysiska dimensionen av välmående och hur 

fysioterapin påverkat informanterna fysiskt, utan på aspekter kring att vara en äldre person i 

samhället och på välfärdsfrågor kring äldre, samt människans välmående på både samhälls- och 

individnivå. Det vill säga är det fokus på livskvalitet som en helhet bestående av många faktorer 

(dit också funktionsförmåga hör), och inte funktionsförmåga och fysik i sig. 

4.2 KVALITATIVA FORSKNINGSINTERVJUER 
Gruppen av potentiella informanter för min studie utgjordes av personer som bodde ensamma, 

och nyligen hade fått åtminstone ca fem stycken hembesök av föreningens fysioterapeuter. Ur 

den gruppen av personer som fyllde de här kriterierna, hittade föreningens fysioterapeuter fem 

personer som hade uttryckt intresse för att ställa upp. Fysioterapeuterna gav de här personerna 

kontaktuppgifter åt mig. Jag fick en del förhandsuppgifter om klienterna, till exempel angående 

vilka hjälpmedel de rör sig med, samt en liten ”briefing” kring vad fysioterapibesökens mål och 

innehåll hade varit. Därefter kontaktade jag informanterna och kom överens om ett 

intervjutillfälle.  

 

Jag är medveten om att det att informanterna inte valdes ut helt slumpmässigt kan påverka 

studien och att det kanske var en ”viss typ” av personer som var intresserade att ställa upp, hur 

som helst så tror jag att det ändå inte ur studiens perspektiv har en inverkan på resultatet, 

eftersom informanterna kunde råka vara vem som helst som just fått fysioterapi och studien 
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främsta intresse var att lyfta fram klienternas subjektiva erfarenhet och hur hen konstruerar och 

berättar om den. 

 

Sammanfattningsvis består materialet i min avhandling av fem stycken kvalitativa intervjuer där 

jag intervjuat klienter som har fått fysioterapi via föreningen De Sjukas Väl i 

huvudstadsregionen r.f. Informanterna var i åldern 77-97. Alla bodde ensamma i sitt egna 

långvariga hem. För att läsaren skall få en klarare bild av mina informanter och deras 

förutsättningar, är det viktigt att påpeka att alla av dem rörde sig med olika hjälpmedel, antingen 

rullstol eller rollator. Intervjuerna utfördes hemma hos dem och varade kring en till två timmar. 

Den kortaste var knappt en timme och den längsta lite över två timmar. Intervjuerna bandades in, 

förutom en av intervjuerna som till största delen bestod av mina egna anteckningar eftersom 

informanten ifråga upplevde det obehagligt att den blev inbandad.  

 

Att undersöka forskningsfrågorna och temat genom intervjuer var för mig naturligt från första 

början, eftersom att diskutera med andra människor är ett grundläggande sätt att erhålla 

systematisk kunskap (Brinkmann & Kvale 2014, 23). I kvalitativa forskningsintervjuer så 

eftersträvar man en förståelse av världen ur undersökningspersonernas synvinkel. Brinkmann 

och Kvale (2014, 17) uttrycker det med att man strävar efter att utveckla mening ur 

informanternas erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna. Det är precis vad jag ville uppnå med mina intervjuer, att förstå livet ur 

informanternas synvinkel och sätta mig i deras skor och få en bild av vilka utmaningar de hade i 

sin vardag och omgivning. 

 

I intervjuerna utgick jag från en intervjuguide (Bilaga 1), som utarbetades enligt definitioner av 

livskvalitet som användes och med livsloppsperspektivet i bakhuvudet. Intervjuer transkriberades 

och tillsammans med anteckningarna från den ena intervjun, utgjorde transkriberingarna 

sammanlagt 104 sidor text. De transkriberade intervjuerna analyserades därefter med utgående 

från kvalitativ innehållsanalys. Själva analysen presenteras i ett eget stycke. Innan det kommer 

jag att redogöra för de teoretiska perspektiv som präglat hur jag betraktat materialet och utfört 

analysen. 
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4.3 FENOMENOLOGI 
Forskningsfrågan i den här avhandlingen handlar om äldres upplevelser och tankar kring deras 

egen livskvalitet. Enligt mig är det viktigt att äldre själva är delaktiga och får berätta om sina 

erfarenheter. Därför har fenomenologi valts som en central utgångspunkt för avhandlingen. Som 

jag nämnde i föregående stycke handlar kvalitativa forskningsintervjuer om att erhålla kunskap 

genom samtal.  

 

Fenomenologin har sitt ursprung i filosofin, där det finns flera olika inriktningar inom 

fenomenologin. I kvalitativ forskning har fenomenologin stort sett bidragit till att klargöra 

förståelse för kvalitativa forskningsintervjuer (Brinkmann & Kvale 2014, 44–51).  

 

Fenomenologin kan ses som en filosofisk teori, ett närmandesätt eller som en metod (Virtanen 

2011, 156).  Som närmandesätt inom forskning förstås fenomenologin oftast som motsats till 

positivistiska synsätt (Virtanen, 2011, 157–158, Denscombe 2016, 143) och inom kvalitativ 

forskning används fenomenologi som term för att peka på ett intresse att förstå sociala fenomen 

utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt 

antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är (Brinkmann & 

Kvale 2014, 44). Man utgår alltså inte från en faktabaserad och regelbunden världsbild, utan 

ifrån att ting i deras väsen är precis så som de uppfattas av människor. Ofta intresserar man sig 

för betydelsen av en människas upplevelser för människan själv och hens existens, därför kan 

livsvärld ses som ett nyckelord för det fenomenologiska perspektivet. (Brinkmann & Kvale 

2014, 44–51, Aarnos 2018, 155–156).  

 

Inom fenomenologin utgår man ifrån att människans upplevda värld är ”avsiktlig” (fritt översatt 

från finskans intentionaalinen). Med det menas att vi förhåller oss till världen utgående från den 

mening vi tillskriver saker, händelser och upplevelser. Allt det som vi upplever, betyder något 

för oss och då en person handlar på ett visst sätt, kan vi genom att fråga den personen förstå på 

basen av vilka tillskrivna betydelser hen utför sina handlingar. (Laine 2018.) Ett annat 

grundläggande antagande inom fenomenologin, är att människan till sin natur är samhällelig. 

Den betydelse vi tillskriver olika saker, är inte medfödd, utan inlärd i den gemenskap vi lever i 

med andra människor. (Laine 2018.)  
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Fenomenologin betonar alltså subjektivitet, människans egen upplevelse är det som studeras och 

det som är värdefullt. Man bryr sig inte om hur saker ter sig objektivt sett. Viktigt är också att 

fokus är på beskrivning och tolkning, snarare än analys och mätning. Inom fenomenologin 

studerar man oftast människor uppfattningar eller åsikter, attityder eller övertygelser, känslor och 

emotioner. (Denscombe 2016, 143–156.) 

 

I min studie är de äldres perspektiv centralt. Enligt fenomenologin, kunde man kalla mina 

utförda intervjuer för halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, eftersom mitt syfte var att få en 

inblick i vardagen så som den upplevs av informanten själv. Eftersträvan var inte att analysera 

informanternas livskvalitet, utan att närma sig begreppet livskvalitet genom informanternas 

känslor, uppfattningar, åsikter, värderingar och erfarenheter. Även om syftet var att få en 

uppfattning om hur fysioterapin inverkat på informanternas vardag, strävades det inte efter att 

göra någon typ av evidensbaserad mätning på fysioterapins effekter. Tvärtom var målet att få en 

uppfattning om hur informanterna hade upplevt fysioterapin från föreningen och hur det kändes 

för dem att få den typen av stöd. Fenomenologin är därför ett centralt paradigm som jag utgått 

ifrån.  

4.4 FORSKNINGSETISKA PERSPEKTIV 
Även i den här studien finns det en del etiska aspekter som måste tas i beaktande. De potentiella 

informanterna blev tillfrågade av föreningens fysioterapeuter ifall de ville ställa upp för studien. 

Efter det kontaktade jag dem för att bestämma en tidpunkt för intervju. De som tillfrågades var 

endast sådana som hade uttryckt sitt intresse att ställa upp. 

 

Då det gäller etiska överväganden, var det först och främst viktigt att informanterna visste vad 

studiens syfte är och att de sedan kunde visa informerat samtycke till att delta. Det här försäkrade 

jag mig om med hjälp av ett informationsbrev (se bilaga 2). I informationsbrevet presenterades 

studien och informanterna blev ombedda att bekanta sig med några förhandsfrågor. Brevet 

skickades/ delades ut, eller på annat sätt gavs till dem i förväg att läsa innan intervjun. Under 

intervjutillfället innan själva intervjun blev informanterna ombedda att skriva under en 

samtyckesblankett (se bilaga 3).  
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Som forskare har man även tystnadsplikt gällande det som informanterna berättar, alltså var jag 

tvungen att även ta i beaktande att informanternas anonymitet består genom hela studien. Jag 

funderade ingående hur jag skulle framställa citat ur intervjuerna och utan att informanternas 

anonymitet blev hotad. 

 

Materialet (det vill säga intervjuerna) användes inte och kommer heller inte att användas för 

något annat syfte, än för den här avhandlingen. Materialet förvarades på ett sätt som inte 

möjliggjorde att någon utomstående kan ta del av det, det vill säga på min personliga dator och 

en USB-sticka. Efter att resultaten har blivit framställda, informanterna anonymiserade och då 

avhandlingen blivit godkänd, kommer intervjufilerna att raderas från min dator och USB-sticka. 

Allt det här gör jag för att följa god vetenskaplig praxis. (Forskningsetiska delegationen 2012.)  

 

Redan i planeringsskedet av en studie uppkommer det en obalans mellan forskare och respondent 

i och med att jag som forskare redan har förkunskap om ämnet, är den som kommer att leda 

diskussionen och har vissa förutfattade meningar. Därmed uppkommer en obalans av makt. 

(Andersson 2008, 37–39, Brinkmann & Kvale 2014, 51.) 

 

Jag strävade därför efter att göra mötet mellan forskare och informant så jämlikt som möjligt, det 

vill säga min önskan var att informanterna skulle ha förhandsinfo om studiens innehåll och syfte. 

Den här infon förmedlades som sagt genom ett infobrev med förhandsfrågor och genom att 

berätta litet om studien innan inledandet av intervjun. I praktiken hade alla informanterna inte 

fått infobrevet i förväg av diverse orsaker ,vilket var synd, men i så fall fick de läsa det /läste jag 

det högt för dem innan intervjun. 

 

Jag strävade efter att vara medveten om att mina informanter på ett sätt var i en sårbar position – 

de hade haft en problematik som hade lett till att de blivit klienter och fått rehabilitering av 

föreningen och jag kom som forskare in i deras hem med studien som agenda och en hel del 

förkunskap om tematiken kring studien, men även om deras fysioterapi och problematik. Det 

tillsatte informanterna i en sårbar position och det märktes under en del av intervjuerna, genom 
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att jag märkte att studiens tema berörde dem. En del av dem brast ut i gråt vilket var oväntat både 

för mig och för dem. Jag hoppas och tror att jag ändå behandskade situationen bra.  

 

Personligen önskade jag att deltagandet i studien skulle vara en positiv upplevelse för 

informanterna. Jag önskade även att de skulle få en känsla av att deltagandet i studien gav dem 

något, som till exempel gott humör, intressanta tankar eller nya perspektiv på dem själva. Jag 

hoppas och verkligen tror att det blev så, eftersom intervjun med informanterna var inte bara en 

intervju, utan jag upplevde det även som ett trevligt och intressant samtal. De flesta av 

informanterna uttryckte till och med att de var väldigt glada över att någon, som de själva 

uttryckte det – ung person, kom hem till dem så att de fick berätta och diskutera. Att få en trevlig 

sysselsättning och ett trevligt sätt att fördriva tiden var också för en del av dem orsaken till att de 

ville ställa upp för en intervju. Jag vill understryka att med det här menar jag inte att jag såg 

informanterna endast som behövande, utan att det själva uttryckte att det kändes bra för dem att 

få vara till ”nytta” och bidra med något. 

 

Eftersom intervjuerna utfördes hemma hos informanterna, så krävdes det av mig respekt och gott 

omdöme. Att hemmet var intervjuplatsen införde också lite etnografi1 i en minimal skala, eller så 

upplever jag det, eftersom jag såklart observerade till exempel hur informanternas hem var 

anpassat för deras behov. Hemmet gav en bild av deras vardag. Det blev lättare för mig att 

föreställa det som det berättade, när vi befann oss så att säga i deras kontext. En del av 

informanterna visade mig runt och berättade till exempel om vad de brukar sysselsätta sig med, 

eller tog upp problem kopplade till det egna hemmet. vilket jag upplever gav mig en unik inblick 

i deras vardag och livsvärld som är viktigt inom fenomenologin (Se kapitel 4.3).  

 

Det här allt påverkade mig som forskare, eftersom det kan ha inverkat på mina följdfrågor och 

hur jag tolkade det som informanterna sade. I alla fall gav det ett helt annat ”djup” åt intervjuerna 

och informanterna förblev inte för mig anonyma, utan mitt möte med dem kändes väldigt 

personligt. Till min lycka, uttryckte de flesta av informanterna att mitt besök fick dem på gott 

humör och att de tyckte det var trevligt att få träffa mig och ställa upp för studien. 

                                                
1 Etnografi är en forskningsmetod där man genom observationer och iakttagelser försöker till exempel bygga upp en 
bild eller uppfattning av en miljö (Johansson 2010). 
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4.5 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 
Vid analysen av mitt transkriberade intervjumaterial använde jag mig av kvalitativ 

innehållsanalys, som är bland de mest använda analysmetoderna i kvalitativa studier och 

forskning och kan användas på flera olika typer av studier (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91).   

 

I kvalitativ forskning utgår man ifrån att det inte finns en objektiv sanning, utan att verkligheten 

kan tolkas och beskrivas på olika sätt. I kvalitativ forskning undersöker man därför oftast ett 

speficikt fenomen eller forskningsobjekt som man begrundar sig ordentligt med. (Ahrne & 

Svensson, 2011, 10–18.) 

 

I en kvalitativ innehållsanalys försöker man finna likheter, eller även olikheter i sitt 

forskningsmaterial. Man försöker utav dem härleda nyckelbegrepp, som sedan analyseras vidare 

genom att placeras i olika kategorier. Efter det kan man slå ihop de kategorierna till ännu mer 

överlappande teman för att få materialet uppdelat i så få, men överlappande och beskrivande 

teman som möjligt. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 78–108). Den här processen brukar kallas för 

abstrahering. Densecombe (2016, 392–393) beskriver det här som ett sätt att kvantifiera 

innehållet i texten, det vill säga att begreppsliggöra eller översätta det i en form som är lättare 

begriplig för läsaren. 

 

Forskningsfrågorna styr analysen, det vill säga allt som inte tangerar dem lämnas bort och fall 

man stöter på något intressant, som inte tangerar forskningsfrågorna lämnas det bort från 

analysen men kan nämnas i slutdiskussionen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112). Det slutgiltiga 

resultatet torde således bli några få temarubriker som representerar hela materialet och innefattar 

de olika kategorierna och nyckelbegreppen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–113.) 

 

Kvalitativ innehållsanalys kan också ses som en eftersträvan att i ord beskriva materialets 

innehåll (Tuomi & Sarajärvi 2009, 107).  I den här studien var målet att beskriva informanternas 

erfarenheter om vad som påverkar livskvaliteten hos dem. Huvudmålet var att visa de faktorer 

som informanter lyfter upp som avgörande för sin livskvalitet, samt erfarenheter av fysioterapin 

från föreningen och hur allt hänger ihop. Således lämpar sig kvalitativ innehållsanalys för mitt 

material. 
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Analysen kan göras antingen induktivt, deduktivt eller abduktivt. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–

113.) Med induktiv menas en materialbaserad analys, där analysenheterna ”stiger upp ur 

materialet” och med deduktiv menas teoristyrd, det vill säga man har en tydlig teori som helt styr 

analysen. Den sistnämna kan användas då man till exempel vill testa befintlig teori. Man kan 

även tala om abduktiv analys, där man tar stöd från tidigare skapade teorier eller begrepp, men 

låter materialet delvis skapa de kategorier som analyseras. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 78–108). 

Enligt Tuomi & Sarajärvi (2017, 84) är analysprocesser oftare abduktiva än vad det ges 

erkännande åt. 

 

Jag hade en förförståelse om vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos äldre, som styrde 

intervjuerna. Således var jag intresserad av hur mina informanter reflekterade kring frågor om 

välmående och livskvalitet. Analysen, eller abstraheringsprocessen i den här avhandlingen kan 

enligt mig ändå kallas induktiv. Tidigare skapade teorier och perspektiv angående åldrandet och 

livskvalitet användes som stöd i materialinsamlingsskedet. Men vid analysen fick materialet 

”skapa” de kategorier som blev resultaten. Teorin syns dock tydligt i resultaten, eftersom teorin 

på sitt sätt styrde intervjufrågorna. 

 

Denscombe (2016, 392-392) menar att den kvalitativa innehållsanalysens styrka som metod är 

att den möjliggör en kvantifiering av innehållet i en text. Svagheten är att innehållsanalysen har 

svårt att hantera en texts underförstådda meningar och är därför sist och slutligen ett ganska 

primitvt redskap (Denscombe 2016, 392-392). 

 

Att analysera mitt material med kvalitativ innehållsanalys var därför utmanande, eftersom alla 

mina intervjuer var totalt olika. Det fanns skillnader i vilka upplevelser informanterna valde att ta 

upp, hur de beskrev dem och i deras reflektionsförmåga. Som jag i ett tidigare kapitel nämnde, 

tyder också det på att äldre verkligen inte är den homogen gruppa som de ofta är sedda som. Som 

precis vilken annan åldersgrupp eller befolkningsgrupp, kan de ha väldigt olika behov, åsikter, 

styrkor och svagheter. Det här är förstås självklart, men ändå inte något som man verkar ge 

erkännande på varken individ eller samhällsnivå. 
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Trots allt så fanns det ändå hel del att ta fasta på och sådant som var viktigt med tanke på 

forskningsfrågorna. Eftersom intervjuerna var så olika varandra, så väljer jag att se mitt resultat 

snarare som ett sätt att försöka beskriva och berätta om mitt material på ett övergripande och 

begripligt sätt, som man enligt Tuomi & Sarajärvi (2009, 107) kan göra då man använder sig av 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Analysskedet av avhandlingen inleddes redan efter intervjuerna, med egna reflektioner kring vad 

som kom fram i dem. I takt med att intervjuerna, inledde jag transkriberandet av dem. Under 

transkriberandet blev jag redan så att säga bekant med mitt material. Efter att materialet var 

transkriberat så läste jag igenom det och understreckade det som var relevant för 

forskningsfrågan. Det som understreckades blev upplägget för en sorts ”grovanalys” som jag 

använde för ett preliminärt sammandrag av avhandlingen. Sammandraget skickades till 

föreningen De Sjukas Väl.  

 

Därefter utvecklades analysen och den här gången var jag mer ingåene. Mer stoff 

understreckades, sådant som jag hade lämnat bort från grovanalysen men som gick att tolka 

vidare. Forskninsfrågorna ändrade jag också litet i det här skedet. Den kategorisering som jag 

gjorde blev kanske inte riktigt den mest typiska innehållsanalys, men den svarar på 

forskningsfrågorna och informanternas erfarenher och upplevelser är i centrum vilket enligt mig 

var det viktigaste. Dessutom ger den en överblick över materialet. Alla informanter talade inte 

om alla samma saker och visssa hade totalt olika syn än andra. Därför var materialet svårt att 

analysera, men informanterna tog dock ändå i det stora hela upp samma teman.  
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5 RESULTAT  
Den röda tråden för hur jag skrivit resultaten är livskvalitet, som är hela avhandlingens 

grundläggande tema. Fenomenologin fungerar som teoretiskt perspektiv, eftersom eftersträvan 

var att genom att hålla informanternas erfarenheter och upplevelser i centrum, kunna svara på 

forskningsfrågorna. 

 
De kategorier som jag fick fram har framställts i en tabell (tabell 3). Kategorierna blev två 

stycken överkategorierna eller överlappande ”teman” och de utgörs egentligen av avhandlingens 

två forskingsfrågor. De överlappande temornas rubriker är ”ett gott liv”, som består av abstrakta 

funderingar och tankar som avhandlingens informanter hade kring välmående och livskvalitet, 

och ”faktorer som inverkar på livskvaliteten” som bestod konkreta upplevelser som 

informanterna hade i sitt eget liv och sin vardag. Underspalterna till höger är de 

underkategorierna som kom fram, sammanlag sex stycken. De grupperingar som i tabellen 

(tabell 3) är markerade i samma färg är de komponenter kategorin i fråga består av. De här 

analyssekvenserna har alltså induktivt ”rest sig” ur materialet. Tabellen nedan utgör så att säga 

en överblick av resultatet i min avhandling. Jag kommer att gå djupare in på varje underkategori 

för sig. För att tydligt illustrera informanternas erfarenhet, har jag även inkluderat citat direkt ur 

intervjuerna. Citat ur alla fem intervjuer finns med och det tycker jag är viktigt, men av ett par 

informanter finns det färre citat. Det beror helt enkelt på att de råkade vara lite mer fåordiga än 

de andra. 
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Tabell 3 

 

Ett gott liv? (abstrakt nivå) Faktorer som kan inverka på 
livskvaliteten (konkret nivå) 

Att ha någon att vara 
i kontakt med och 
diskutera 

Relationer (både 
professionella 
och 
interpersonella) 

Kriget Livsloppet 

Att få hjälp och stöd, 
inte känna att man är 
en börda (varken för 
professionella, 
samhället eller 
närstående) 

Händelser under livet, 
nära personers död eller 
sjukdom 

Att få hjälpa och 
stöda andra, på de 
sätten man kan 
(känna sig 
betydelsefull) 

Livsstil 

Att kunna göra mer 
än ”det som är 
nödvändigt” 

Aktivitet Nedsatt funktionsförmåga, 
egen sjukdom 

Egna resurser 

Att vakna på 
morgonen och tycka 
att det är trevligt 

Personlighet och 
personliga styrkor 

Att få komma ut, 
helst alla dagar 

Relationer 

Att kunna och få vara 
aktiv, både fysiskt 
och psykiskt 

Möjlighet till aktivitet 

Att inte behöva oroa 
sig för den personliga 
ekonomin 

Trygghet Samarbetet mellan 
instanser (tex sjukhus och 
socialt arbete) 

Samhällets 
stödformer och 
fysioterapin Hälsa Att bli skickad hem tidigt 

från sjukhuset 
 

Att inte måsta oroa 
sig (att känna att 
saker ordnar sig) 

Hemvården har lite tid 

Fysioterapi  

Att känna att man 
klarar sig och klarar 
av saker 
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5.1 ETT ”GOTT LIV”? 
En av de två forskningsfrågorna var: Vad innebär ”ett gott liv” för en äldre person? Det som kom 

fram, utgör den här delen av resultaten. Det här temat innefattar alltså det som informanterna tog 

upp, att på en abstrakt nivå ”ett gott liv” innebär för just dem i teorin. Det kunde alltså vara 

sådant som informanterna kände att de hade i sina liv och som stödde dem, men också sådant 

som de kände en avsaknad av. Här finns också med på en allmän nivå, informanternas 

funderingar kring hur de tyckte att ”ett gott liv” kunde se ut. 

 

5.1.1 RELATIONER OCH GEMENSKAP 
 

R1: Att dedär.. livskvaliteten e nog mycket beroende på de att har man möjligheten till 

kontakter. 

 

R2: Livskvalitet e nog för de första… så ska de va en trygghetskänsla. Å att man har nån 

människa som man kan tala med. 

 

Citaten ur intervjuerna ovan visar hur avgörande kontakten med andra människor var för 

informanterna. Flera av informanterna tog upp hur viktigt det är att ha ömsesidiga sociala 

relationer. Det fanns för en del av informanterna en rädsla över att ”bli bortglömd” eller att 

”telefonen slutar ringa”.  

 

R1: Ja måst nog säga att på de sättet har jag vari nöjd med att när jag har åldrats att 

jag har hela tiden haft kontakter. 

M: Mmm. 

R1: Jag har haft då vänner som man har.. som jag har haft kontakt med. Å först hade 

jag då mina anhöriga, men att nu e dihär anhöriga borta men att efter att di gick då 

bort så har jag haft mina vänner å de måst jag säga att de väldigt roligt å ha.. de att 

man har kontakter med nån som kommer å kan liksom hjälpa. 
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I praktiken kunde relationer innebära släktingar eller vänner att ha kontakt med per telefon, eller 

att få besök av och således få träffa andra människor. Relationer kunde vara både professionella 

eller personliga relationer. En del mina informanter hade till och med ställt upp för studien helt 

enkelt för att få tala med någon och få engagera sig i något. Även fysioterapin kunde fungera för 

en del av informanterna som en mycket betydelsefull social kontakt. 

 

En del tog även upp att då man åldras faller så småningom vissa bitar av livet bort, och man 

förlorar de gemenskaper man tillhört.  

 

R2: Ja men de just precis dedär som ja fösökte säga åt dig att när man blir äldre så.. 

försvinner saker å ting. 

M: Mm. 

R2: Att fast man tycker att man har gjort en sak.. eller massor av saker i tiden så.. nää.. 

de går int mera. 

M: Mm. 

R2: Å du har int den där gemenskapen som du hade tidigare.. som du behöver liksom. 

Förstår du vad jag menar? 

M: mm joo ett sammanhang liksom.  

R2: Joo. 

 

Den här avsaknaden av sammanhang kunde göra att man förlorade känslan av att vara 

betydelsefull. Informanterna hade också en stark vilja att hålla sig uppdaterade om det som är 

aktuellt i samhället.  

 

R1: Nog e de viktigt att man har mycket kontakter utåt också.. inte bara dehär som… går 

å vårdar å kommer hem 

M: Joo 

R1: Att nog e de hemskt viktigt att ha nån liksom kontakt utåt, att man hör litet om 

samhället och hur man lever och bor idag. 
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Det var viktigt för mina informanter att i de i sina relationer kunde få hjälp och stöd, utan att 

känna att de är en börda, varken för någon professionell eller för sina vänner och närstående. 

Flera av informanterna tog upp just det, hur svårt det är att be om hjälp just på grund av en rädsla 

för att bli en börda för någon. En del tog upp att de endast känner att de kan be om hjälp då det 

gäller något som är ytterst akut eller viktigt.  

 

Det är viktigt att även se det från den sidan, att bara för att man är äldre behöver man inte vara en 

passiv mottagare; de flesta av mina informanter tog upp att de också själva har en vilja att få 

hjälpa och stöda andra i sina nätverk, och således känna sig betydelsefulla. Stödet kunde vara att 

hjälpa till och stöda andra med det som man hade möjlighet till, att till exempel få ge råd och 

fungera som personligt stöd åt närstående.   

 

5.1.2 AKTIVITET 
Att få vara aktiv, i den mån man har möjlighet hör till ett gott liv, som en informant uttryckte det 

de e bara de att fast man e gammal, så vill man ännu så mycket. Alla informanterna tog upp att 

de vill vara aktiva, det finns bara en del hinder som gör det svårt. 

 

R4: Joo ja sku säga att just nu e ja ju int så aktiv rörelsemässigt. Men nog e jag ju.. ja 

följer med å e en nyfiken person. Ja följer med å läser å.. hänger gärna med.. 

M: Joo. 

R4: Ska vi säga. Å ja sku göra det ännu mera om ja sku ha möjlighet. 

M: Joo, mm. Så upplever du på ett visst sätt att du ändå e lite begränsad att förvalta om 

dina resurser å styrkor..? 

R4: Joo för ja har ju int alls vari begränsad tidigare.. 

 

För mina informanter betydde aktivitet helt enkelt att ha möjligheten att kunna göra mer än det 

som är nödvändigt. Den försämrade funktionsförmågan hade gjort det svårare att vara aktiv på 

olika plan.  
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Informanter tog upp både fysiska men också psykiska aspekter på aktivitet. Den psykiska 

aktiviteten hängde ihop med det som togs upp i föregående kapitel, nämligen att få engagera sig i 

ömsesidiga relationer, men också samhällsengagemang och att ha möjlighet till att ”följa med” 

vad som händer i samhället.  

 

R1: För mig är det nog hemskt viktigt att jag kan hålla mig aktiv så att jag e oppe alla 

dagar. 

M: Joo. 

R1: Så att jag får absolut inte bli liggandes. 

M: Joo. 

R1: Aktiviteten e nog hemskt viktig. De nog en sak, å aktiviteten kroppsligt sett, men 

andligt sett så att jag har kontakter utåt. 

M: Joo, mm.  

R1: Å får liksom höra hur det går ute i samhället, och om di har svårigheter å hur man 

kan diskutera svårigheterna att kan man göra nånting. 

M: Mm. 

R1: Att dedär livskvaliteten e nog mycket beroende på de att har man möjligheten till 

kontakter. 

M: Mmm. 

R1: Man får inte bli sittande ensam.  

M: Nää precis. 

R1: Inte isolera sig. 

M: Mm. 

R1: De e så hemskt många som isolerar sig.. Å di tar inte kontakt tillräckligt. Å di som 

har dendä möjligheten så di ska nog ta till vara den möjligheten att di faktiskt kommer 

ihåg att ringa till den där åldringen. 

 

En sak som många andra tar förgivet, är möjligheten att gå ut och promenera. Det var inte 

möjligt för alla mina informanter att göra det på egen hand. 
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M: Finns de någå du sku ännu villa göra om du sku ha möjlighet till det? I din vardag å i 

ditt liv? 

R1: Joo, ja sku villa gå ut alla dagar. 

M: Mm. 

R1: De e en sak som jag sku önska. 

 

Till den fysiska aspekten hörde att få hjälp till att röra på sig eftersom alla av mina informanter 

hade svårt med vissa aspekter av rörligheten, de hade till exempel inte möjlighet att ta sig 

utomhus själv. De flesta ansåg att få komma ut, helst alla dagar, var otroligt viktigt med tanke på 

vad som hör till ”ett gott liv”. 

 

Aktivitet kunde också innebära att till exempel gå på teater, konsert eller dylikt, något som 

informanterna inte hade möjlighet att göra utan hjälp och de heller inte kände att de kunde 

”besvära” sina anhöriga med.  

 

5.1.3 TRYGGHET 
Trygghetsaspekten kom fram i alla mina intervjuer på något sätt. Trygghet hängde delvis ihop 

med medmänskliga relationer, men också med aktivitet, eftersom de flesta av informanterna 

kände sig inte trygga vad det gällde rörlighet, vilket påverkade vardagen och även möjligheten 

att vara aktiv.  

 

Trygghet kunde således också betyda att man hade en känsla av att man klarar sig, och klarar av 

saker, till exempel att ta sig till butiken. Fysioterapin hade hjälpt en del av dem med den här 

aspekten, det vill säga bistått dem med att öva upp sina förmågor, men också med att det 

påverkat självförtroendet hos informanterna. 

 

R2: Att man int behöver sätta sin energi till att fundera att voi ändå. Hur ska ja klara den här 

dagen… Ja menar de ju jätte, jätte, tungt. De tungt ren att ha sina krämpor å de tungt ren att 

vara gammal å sjuk, men om man dessutom liksom e smårädd. Så då kan man ju int ha nån 

livskvalitet..  då önskar man ju sen att man.. int sku behöva vakna på morgonen. 
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Trygghet kunde också betyda att inte behöva oroa sig för den personliga ekonomin. Ingen av 

mina informanter uppgav sig ha kritiska problem med det, men en del av dem tog upp att det är 

ett problem som de själva ser i sin omgivning bland andra äldre. Trygghet kunde också betyda att 

inte måsta oroa sig för saker och ting, utan att man hade känslan att allt ordnar sig.  

5.2 FAKTORER SOM KAN INVERKA PÅ LIVSKVALITETEN FÖR EN 

ENSAMBOENDE ÄLDRE PERSON 
En av mina två forskningsfrågor var: Vilka faktorer kan vara av betydelse för ensamboende 

äldres upplevelse av livskvalitet? De saker som kom fram utgör den här andra delen av mina 

resultat. Det här temat innefattar alltså det som mina informanter tog fram att konkret stöder, 

skulle kunna stöda eller kunde förbättra deras livskvalitet. Likväl som det andra temat, så kunde 

det här vara sådant som de kände att de hade erfarenhet av i sina liv, men också sådant som de 

kände en saknad av. Här kanske det blir lite upprepning från följande kapitel, men den här delen 

av mina resultat är alltså kopplad till praktiken och hur livet och vardagen såg ut och hade sett ut 

för informanterna. 

5.2.1 LIVSLOPPET 
Den här kategorin innefattar sådant som informanter tog upp som i deras livslopp hade påverkat 

utformningen av deras liv, och således livskvaliteten. De flesta av mina informanter hade upplevt 

krigstiden, vilket hade utformat deras liv, till exempel då det gällde utbildning. De beskrev också 

kriget som ”en parentes” i deras liv, varpå man måste börja från ett tomt bord.  

 

Andra händelser som nämndes som viktiga var givetvis närstående personers död eller sjukdom. 

Även att ha genomgått en skilsmässa var en erfarenhet som hade skakat om livet och fortfarande 

hade en inverkan i dagens läge, genom att man kunde uppleva vardagen ensam som tung. En av 

informanterna som hade levt ensam, hade som äldre flyttat ihop i ett sorts ”kollektiv” med två 

andra personer och det hade ett sorts arrangemang där alla hjälptes åt och hade nytta av varandra. 

Det här hade varit avgörande för hennes livslopp. En annan informant hade träffat en ”vän” 

under en sjukhusvistelse och det hade utvecklats till en betydelsefull relation för henne och haft 

en betydelse för hennes livslopp. 
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M: Va gör du just nu i ditt liv, i din vardag, för att känna dig meningsfull? Va e såna 

saker som får dig att känna dig meningsfull? 

R5: Nå när ja går dit till min vän. 

 

Det kom också tydligt fram att informanternas egen livsstil eller levnadssätt, till exempel hur 

man hade bott, vilka intressen eller vilket yrke man haft hade en stor inverkan på livets 

utformning och på de personliga värderingarna. Alla informanterna var som sagt ensamboende 

och hade varit det en lång tid, vilket hade påverkat dem på olika sätt. De flesta uppgav att det 

hade gjort dem självständiga. 

 

De som uppgav att de hade haft en väldigt utåtriktad och aktiv livsstil, eller värderat yrkeslivet 

högre, antydde att det gjorde det svårare för dem att anpassa sig och känna att de hade en god 

livskvalitet då deras egna funktionsförmåga blev sämre, och de hamnade ”ge upp” saker.  

 

M: Känner du att du har i din vardag ändå i nån mån möjlighet att göra de som du 

önskar? 

R4: Mm.. nå nu har jag ju det.. 

M: Mm. 

R4: *suckar* Eller de som..  

M: Mm. 

R4: De som e nödvändigt kanske snarare.. 

M: Men har du utöver de någå möjligheter? 

R4: Näe ja tycker att.. i och med att ja har.. vari så van vid.. mera. 

 

Det här kunde gälla både yrkeslivet och att bli pensionär samt privatlivet, eller som informanten i 

citatet ovan avsåg, att acceptera att man inte kunde gå på teater, konserter, resa eller ha ett aktivt 

socialt liv. Däremot de som angav att de trivdes hemma, eller var nöjda med väldigt litet, 

upplevde det inte lika svårt att avstå från olika saker och tog inte upp det som ett lika stort 

problem ur det perspektivet. Trots det var försämrad funktionsförmåga något som de alla 

upplevde på olika sätt som svårt och som något som verkligen begränsade livet och vardagen. 
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5.2.2 EGNA RESURSER OCH VÄRDERINGAR 
Under intervjuerna diskuterade vi också resurser och personliga värderingar. Resurser kunde 

vara både mentala eller kroppsliga, handla om socialt eller ekonomiskt kapital, eller även om 

personliga styrkor som karaktärsdrag och värderingar. 

 

Familj och vänner var en stor styrka för en del av mina informanter, som hjälpte dem att orka 

och med att fixa ärenden och klara av vardagen. Familj och vänner sågs som en viktig resurs. 

Många av informanterna kände att en styrka var att de var självständiga (de hade varit tvungna 

att varat det eftersom de bott ensamma så länge).  

 

M: Men känner du att du annors kan liksom be om hjälp då när du behöver..? 

R4: Joo säkert när jag riktigt behöver. 

M: Joo mm. 

R4: Joo de kan ja nog säkert joo. 

M: Joo. 

R4: Men ja e ju liksom ändå den som.. alltid har vari självständig.. 

 

En styrka var även att kunna be om hjälp av sin familj och vänner vilket inte alltid var så lätt. 

Informanterna var, som jag tidigare nämn, alla ensamboende och hade varit det en längre tid.  

 

R3: De har ja aldrig tänkt på. Jag har aldrig tänkt på hurdan person ja e.. ja e ganska 

självständig. 

M: Jaa de ju en styrka. 

R3: Joo ja hamnar å ja vill göra min egna beslut. 

 

Att bo ensam hade som sagt gjort dem självständiga, men på både gott och ont. Eftersom de var 

vana att sköta allt själva, kändes det svårt för dem att be om hjälp av sina närstående och vänner 

då de inte längre klarade av vardagliga sysslor på samma sätt. 

 

R3: Men när att sen när de riktigt e kris så nog ber jag om hjälp… int e de frågan om de. 

M: Men att de måst vara nån kris på för att du ska..  
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R3: Joo absolut. 

M: Du kan int annors bara för skojs skull? 

R3: Nä nää de gör ja int. Ja ringer int till mina barnbarn å säger att nu vill mormor fara 

å köpa lite knackorv nånstans.. 

 *skratt* 

M: Okej så alla sånhäna att.. då när du får hjälp…. så de handlar om att du verkligen 

måst få dendär hjälpen..? 

R3: Joo. 

M: Att de kan in vara för skojs skull, för att då känner du att du e en börda. 

R3: Joo de just precis hur de e. 

M: Mm. 

R3: Att ja vet att di kommer.. di här barnbarnen.. när.. så fort ja ringer åt dem så kommer 

di.. men att ja har lite svårt att ringa till dom. 

 

Informanterna hade tanken att man täcktes endast be om hjälp då när man verkligen behövde det 

och i och med den försämrade funktionsförmågan fanns det givetvis fler saker som de kunde 

tänkas behöva hjälp med. Funktionsförmåga var därför också ett ämne som kom starkt fram på 

tal om styrkor och resurser. 

 

R2: Att de som e dedär besvärliga med att bli gammal.. så e som bonus alla möjliga 

problem som dålig syn å hörsel.. 

M: Mm. 

R2: Ja menar sku de vara borta, så va sku de vara för sak! Ja menar ja sku springa 

Tölöviken runt alla dagar. 

 

Att funktionsförmågan hade blivit sämre var svårt för alla mina informanter.  

 

M: Nå vad har du annat för saker som du uppskattar i din vardag? 

R5: De sku ja nog uppskatta allra mest att sku man bara vara frisk vet du. 
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Varendaste en av dem önskade bättre hälsa och funktionsförmåga, även om de uppgav sig vara 

positiva och att de försöker vara aktiva i den mån de kan, tyckte de att livskvalitet innebär hälsa 

och att vara frisk. Så gott som alla av mina informanter hade upplevt försämringen av 

funktionsförmågan som att det hände rätt så plötsligt att den försämrades. Det kom litet som en 

chock och att prata om det berörde dem starkt. Fysioterapin hade varit ett stöd i att finna sig till 

rätta och hitta tillbaka till tron på den egna förmågan. 

 

M: Så du menar att du har fått både liksom mera energi..? Å de har påverka din 

rörlighet? 

R3: Nå ja måst säga att ja har fått mera självförtroende. 

M: Självförtroende mmm... 

R3: Joo att ja vågar göra mera saker och ting. 

M: Joo. 

R3: Ja menar, i ett skede hade ja så att ja int våga göra saker å ting. 

M: Mm. 

R3: Men att nu har de kommit tillbaka att ja vågar.  

M: Men de ju jättefint. 

R3: Att ja kommer ut. Å ja går uppför denhär backen.. till butiken. A så köper ja vad 

fasingen ja nu köper.. några bananer eller nånting, de spelar int så stor roll. 

M: Mm. 

R3: Men att ja kommer dit. 

 

5.2.3 SAMHÄLLETS STÖDFORMER OCH FYSIOTERAPIN 
Informanterna hade både bra och dåliga erfarenheter av olika stödformer. Bra erfarenheter som 

informanterna tog upp var då samarbetet mellan olika instanser hade fungerat (till exempel 

mellan sjukhuset och socialarbetarna) och saker hade ordnat sig smärtfritt och lätt. 

 

Dåliga erfarenheter var att bli skickad hem för tidigt från sjukhuset och det att hemvården har så 

lite tid, att vårdarna inte har tid att göra annat än hjälpa till med toalettbesök, maten och med 

direkta vårdbehov.  
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En informant använde som exempel att hon kunde ha något rosk liggandes på golvet (som hon 

själv inte kunde plocka upp eftersom hon rörde sig med hjälpmedel) men hemvårdarna hade inte 

tid att märka rosket och plocka upp det. Hemvården hade heller eller inte tid till att diskutera med 

henne (hon ansåg att hon var i behov av mer personligt stöd) eller tid att promenera med henne 

en stund, inte ens inomhus. 

 

R1: Jo där har de (=fysioterapin) stimulerat mig så att jag fått vara aktiv med dehär att 

man kommer ut men också att di kommer hem å man får då här liksom.. nu har jag den 

här (=rullstol) men också en rollator. Så att vi går nog en gång i veckan, å så går vi runt 

här att jag har den möjligheten. Å hon (=fysioterapeuten) har då sagt också att de här 

hemvårdarna kunde gå ut med mig fast varje dag. Men de har så hemskt lite tid. 

 

Promenerande, och att få komma ut var ett behov som fysioterapin från föreningen hade fått fylla 

och således överlappa hemvården. Stödet från fysioterapin hade fyllt många olika behov och haft 

många olika för ”funktioner” informanterna. Informanterna uttryckte också olika behov, trots att 

det alla hade liknande hinder i vardagen. Det föreföll mig naturligt, eftersom de som personer 

också var alla helt olika. Fysioterapin hade hjälpt informanterna att hitta sina resurser och 

förmågor, de hade fått stöd för rörelseförmågan och en sorts trygghet och förtroende som de 

funnit i sig själva.  

 

M: … så du sku säga att du hade en ganska dålig livssituation då före fysioterapin..? 

R3: *tyst* Joo ja hade nu på sätt å vis, men att de va nu de att sen när ja kom underfund 

med.. vad jag behöver göra.. så lätta de liksom. Men att de to sin tid nog. de tog ett par.. 

några månader.. 

M: Mm. 

R3: Men att.. sen lyckades de nog. 

 

Fysioterapin hade även varit ett psykiskt stöd för informanterna. Det hade varit viktigt att få 

besök av någon som fanns till för att hjälpa dem, någon som också var en ”länk” till samhället 

utanför. 
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M: Men att hur har de liksom hjälpt dig konkret? (Fysioterapin) 

R3: Nå de har hjälpt att.. ja får träffa.. unga människor. 

M: Mm. De mest de liksom? Att få träffa nån, som aktiverar dig å hjälper? 

R3: Mm de gör mycket liksom. Att efter den dagen e ja alltid liksom sådär att *haah* 

M: Du känner dig positiv å glad? 

R3: Joo exakt. 

M: Tror du att andra människor i din ålder också sku känna sig så om di sku få en sån 

hjälp? 

R3: Joo de tror ja. Ja tror de.. jo de e de som vi behöver vi. 

 

6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
Den här avhandlingens frågeställning var vad ”ett gott liv” innebär för en äldre person, och vilka 

faktorer som är av betydelse då det gäller ensamboende äldre personers upplevda livskvalitet. Jag 

är medveten att inga direkta slutsatser om vad äldre generellt behöver kan härledas, men 

förhoppningsvis kan man genom materialet genom vad just de informanterna i min studie 

berättade om livskvalitet och genom att spegla deras tankar till forskning bidra till insikter om 

vilka utmaningar äldre personer upplever i vardagen och hur de upplevelserna inverkar på 

livskvaliteten hos äldre. 

 

För att leda in på ämnet har jag även presenterat centrala teorier inom gerontologin och teorier 

kring åldrandet överlag. Jag har reflekterat kring och tagit upp olika aspekter kring livskvalitet 

och välmående i samhället, samt även försökt redogöra för hur fältet ser ut vad det gäller 

lagstiftning och service för äldre. Livsloppsperspektivet har presenterats och jag har redogjort för 

hur man kan betrakta åldrandet som en social process. 

 

Den materialinsamlingsmetod som valdes, semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer, 

var enligt mig en fungerande metod för att undersöka äldre personers upplevelser och tankar 
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kring livskvalitet. Jag ville betona fenomenologin som teoretiskt perspektiv, eftersom 

utgångspunkten i studien var äldres egna erfarenheter.  

 

Som analysmetod kunde säkert en annan metod ha fungerat bra och som jag diskuterade i kapitel 

4.5, var kvalitativ innehållsanalys kanske inte den bästa och smidigaste metoden för mitt 

material. Men just i det här fallet var kvalitativ innehållsanalys ändå det rätta valet, eftersom 

målet var att få en översikt över innehållet i intervjuerna. På det sättet kunde också föreningen 

De Sjukas Väl möjligtvis få maximalt nytta av studien. 

 

I det föregående kapitlet, som utgörs av studiens resultat har olika faktorer som påverkar äldre 

personers livskvalitet som kom upp i mitt intervjumaterial belysts. Jag kommer att diskutera de 

resultaten i förhållande till tidigare forskning i det här kapitlet. 

 

I likhet med forskning som antydde att livskvaliteten sjunker då man blir äldre (Vaarama et al 

2010, Sihvonen et al 2008, Leinonen 2008) så kom det också fram i mina intervjuer, hur mycket 

svårare det blir att upprätthålla en god livskvalitet då man åldras. Från den här studiens 

informanters synvinkel berodde det här på många olika orsaker.  

 

Även tidigare studier har konstaterat att den nedsatta funktionsförmågan kan vara en riskfaktor 

för olika typer av problematik. Vaarama et al (2010) konstaterade i sin studie att tillsammans 

med ensamhet, psykisk ohälsa, och låg inkomst är nedsättning av den fysiska funktionsförmågan 

den största riskfaktorn för livskvaliteten. Den nedsatta funktionsförmågan var för mina 

informanter en stor orsak till att det kändes svårare att ha ett aktivt socialt liv och upprätthålla 

relationer, klara av vardagliga sysslor och vara aktiv, samt att ta sig utanför hemmet och delta i 

trivsamma aktiviteter – särskilt då man var tvungen att göra allt det ensam. Allt det här spelade in 

på deras upplevelse av livskvalitet. 

 

Den försämrade funktionsförmågan var en mycket svår upplevelse för informanterna i min studie 

och de kände att det var i behov av regelbundet stöd för att lyckas anpassa sig och komma till 

rätta med den försämrade funktionsförmågan. Fysioterapin hade varit till stor hjälp och det är 
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ingen tvekan om att föreningen De Sjukas Väls verksamhet var mycket värdefull för 

informanterna.  

 

Goda relationer till andra människor anses enligt så gott som alla definitioner av livskvalitet som 

jag tog upp i kapitlet om livskvalitet (kapitel 3.2), som en grundläggande faktor för ett gott liv 

och känslan av meningsfullhet. Det här var något som var mycket närvarande även i de 

intervjuerna som jag utförde. Att hålla kontakt med andra människor var en av de absolut 

viktigaste faktorerna för att hålla sig själv i gång och kunna blicka framåt, särskilt eftersom 

informanterna alla bodde ensamma. Goda relationer är även viktiga, eftersom många äldre är 

beroende av hjälp från närstående (Vaarama et al 2014). Även informanterna i den här studien 

tog upp närstående som viktiga pusselbitar för att allt skulle fungera och de skulle orka med 

vardagen, även om de upplevde det svårt att be dem om hjälp. 

 

Savikko (2008) konstaterade i sin studie att ensamboende och nedsatt funktionsförmåga kan vara 

riskfaktorer för isolering och känsla av ensamhet. Nästan alla informanterna i min studie uppgav, 

att de gärna skulle få mera personligt stöd i vardagen. Informanterna kände även att då bitar av 

deras liv och sådant som gett deras liv innehåll och mening hade fallit bort i och med 

pensionering, ålderdom och sämre funktionsförmåga, blev livskvaliteten sämre. 

 

Känslan av gemenskap och att tillhöra ett samfund är mycket viktigt för människans välmående 

(Pessi & Seppänen 2011). I Sverige använder man flitigt begreppet KASAM (känsla av 

sammanhang) (Rennemark 2004). Informanterna berättade att de saknade den upplevelse av 

gemenskap de haft, då de till exempel varit i arbetslivet, eller haft möjlighet att röra sig utanför 

hemmet och träffa andra på ett sätt som de inte mera kunde. Även det anhöriga och jämnåriga 

vänners bortgång hade fått dem att förlora känslan av gemenskap. Här hade livsloppsperspektivet 

en inverkan, eftersom de som tog upp det här som ett stort problem var de som ansåg att de 

tidigare haft en betydligt mer aktiv och utåtriktad livsstil. Det blev alltså tydligt att det var som 

även Tiilikainen (2016) menar, nämligen att människors handlingar och livsmiljö kan förstås 

bäst i relation till tidigare händelser, sociala relationer och samhälleliga faktorer som de upplevt 

under sitt livslopp. 
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Den försämrade funktionsförmågan innebar också en stor sorg och således hade det också en 

psykisk påfrestning för informanterna. Jag såg att de var i stort behov av någon typ av 

psykosocialt stöd för att kunna ”copa” med all den innebörd försämringen i funktionsförmågan 

hade för dem. De behövde stöd för att känna att de fortfarande kunde ha en god livskvalitet.  

 

Vaarama et al (2010) menar att för äldre personer är omgivningens psykosociala stöd en 

avgörande faktor för livskvaliteten. En av de faktorer som lyftes fram i den studien, var just 

tillgången till socialt och psykiskt stöd. Tenkanen (2007) menar att aspekter angående det 

psyiska och sociala välbefinnande, som äldre själva kan anse vara viktiga, blir ofta obehandlade 

av den överbelastade hemvården och förblir därför på de anhörigas ansvar, vilket är ett problem 

eftersom alla äldre inte har anhöriga eller kanske inte har nära relationer till sina anhöriga. 

Dessutom kan även anhöriga vara i behov av stöd i frågor om hur man stöder en äldre person att 

klara sig själv hemma (Tenkanen 2007). 

 

Att en del av informanterna ställde upp för att få engagera sig i något och för att få diskutera med 

någon berörde mig djupt, och jag tänker mig att i den önskan så vävs in just hur informanterna 

kände sig, det vill säga att de hade en genuin längtan efter gemenskap och kontakt. En sak som 

överraskade mig och som jag har funderat över, var att många av informanterna tyckte att de 

flesta av intervjufrågorna var otroligt svåra. Det flesta av det som jag frågade, sade de sig aldrig 

ha reflekterat över, som till exempel frågor kring personliga styrkor och behov.  

 

Självkännedom, att uttrycka sina behov och be efter hjälp är aldrig lätt, i alla fall inte för de flesta 

människor, men jag har funderat på ifall det är frågan om något som har med generationer eller 

kohorter (se kapitel 3.3) att göra. Frågor och funderingar kring självreflektion och 

självkännedom känns på något sätt vara så typiskt för till exempel min egna generation 

(millenniegenerationen). Intervjufrågorna berörde många av informanterna, de upplevde dem 

som ”oväntade” och det var svårt för dem att prata om sakerna i fråga. Åldrandet och den egna 

kroppens begränsningar är såklart nog svåra ämnen för vem som helst, men det gav mig känslan 

av att det under ytan fanns sådant som informanterna inte hade fått behandla grundligt 

tillsammans med någon, varken professionell eller anhörig. 
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Det är ingen tvekan om att De Sjukas Väls verksamhet hade varit fördelaktig för informanterna. 

Fysioterapin hade fyllt många olika funktioner och hade på olika sätt bidragit till informanternas 

välmående. Den hade fungerat som ett stöd att hitta tillbaka till tryggheten och den egna 

förmågan både på ett fysiskt och psykiskt plan. Den hade också fungerat som en uppiggande 

kontakt utåt och en möjlighet att få stöd och att få prata. Fysioterapin hade också stärkt 

informanternas autonomi och dessutom även i vissa fall konkret förbättrat deras fysiska 

välmående och prestationsförmåga, eller åtminstone deras upplevelse av den. Alla de faktorerna 

hade en inverkan på informanterna i den här studiens (ensamboende äldre personers) livskvalitet. 

 

Det enda som en del av informanterna upplevde som problematiskt med fysioterapin, var att de 

inte kunde få fysioterapin kontinuerligt. De upplevde att de var i behov av mer långvarigt stöd 

för att till exempel upprätthålla aktiviteten, men hade inte råd till fysioterapi på egen bekostnad. 

Fysioterapin hade varit till stor hjälp, vilket är orsaken till att de gärna hade fortsatt längre. De 

flesta av informanterna var väldigt tacksamma över att ha fått fysioterapi via föreningen.  

 

I mina möten med informanterna, såg jag ett stort behov av stöd både psykiskt och fysiskt, för att 

kunna anpassa sig till den försämrade funktionsförmågan. Fysioterapin hade varit till stor hjälp 

för dem att finna sig i situationen. Det hade hjälpt dem både fysiskt och psykiskt i att kunna öva 

upp och få självförtroende, samt även med att få syn på de egna resurserna men också med att 

öva upp förmågan att förvalta över dem. Så gott som alla av informanterna upplevde att de 

behövde ett mer kontinuerligt och långsiktigt stöd vad det gällde det här. Som jag tidigare nämnt, 

är personer som bor ensamma mer sårbara vad gäller sjukdom eller arbetslöshet. Ensamboende i 

kombination med nedsatt funktionsförmåga kan innebära behov av intensivt stöd. (Kauppinen et 

al 2014.). Att informanterna bodde ensamma, spelade en roll för den upplevda livskvaliteten. 

 

Jönsson & Harnett (2014) menar att problemet med service för äldre är att den skall utgå från 

den äldres behov, samtidigt som stödformerna är strikt reglerade. Jag tror att den största 

utmaningen för forskningen kring äldre och åldrandet och gällande utvecklingen av äldre 

personers service är hur man kan fokusera på att se individen och erbjuda personifierat och 

individuellt stöd. Utmaningen är att inte se äldre som ett problem. Att inte se dem som en grupp 

präglad av skröplighet. Viktigt är att ge erkännande åt att äldre är en samhällsgrupp som har 
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problem, precis som alla andra. De kan ha samma problem som andra samhällsgrupper och 

åldersgrupper, men även problem som är specifikt kopplade till åldrandet. (Jönsson & Harnett 

2014, 27.)  

 

Enligt Global AgeWatch index, som är ett index som mäter äldre personers sociala och 

ekonomiska välmående, var Finland på 17nde plats i rapporten från år 2015. Rapporten utförs av 

en internationell organisation som heter HelpAge. (Index G. A. W. 2015.) Finland placerade sig 

alltså efter alla andra nordiska länder och europeiska länder, samt efter Japan, Nya Zeeland, USA 

och Canada. Jag försökte hitta en finsk studie eller rapport som förklar orsaken till det, men 

hittade ingen. Högst i rankningen var Schweiz och orsakerna till det nämndes att landet har ett 

flertal projekt som förespråkar ett aktivt åldrande, äldres förmågor (capability) och hälsa för 

äldre. Lägst i rankningen kom Afghanistan, med få eller inga projekt eller policyn som 

förespråkar äldres välmående. Det skulle vara väldigt intressant att veta vilka orsakerna är till att 

Finland faller så lågt i rankningen.  

 

För att koppla tillbaka till forskningsfrågan om vad ”ett gott liv” för en äldre person innebär, så 

tror jag att WHO (2002) är på rätt spår med visionen om aktivt åldrande. Det gäller att optimera 

möjligheterna för äldre att ha en god livskvalitet, både på ett individuellt och samhälleligt plan. 

Utmaningen är att skapa tjänster med vilka vi kan stöda äldre personer att vara aktiva, i den mån 

de har möjlighet till det och själva vill. I kapitlet om livskvalitet och välmående, kapitel 3.2, 

nämnde jag att det är i samhällets intresse att befolkningen mår bra och vad som menas med 

välfärd omdefinieras då samhället förändras (Allardt 1975, 10–22). Det är en utmaning för 

framtidens välfärdssamhälle, hur man kan skapa så bra förhållanden och tjänster för äldre 

personer som möjligt.  

 

På en samhällelig nivå, tror jag att för att det här skall vara möjligt, krävs det en omdefiniering 

eller åtminstone ett bredare synsätt på vad att vara äldre innebär eller rättare sagt, vad det kan 

innebära i stil med de kritiska synsätt på åldrandet, som jag har diskuterat i kapitel 3. Det handlar 

alltså om att (som Jönsson & Harnett 2015, 26 menar) att söka upp kunskap om äldre och vad att 

vara äldre betyder, men att samtidigt inte ta kategorin ”de äldre” som en given utgångspunkt. 
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En konkret utmaning som Jönsson & Harnett (2015, 29) tar upp, är att normalisera tjänsterna till 

äldre. Med det menas att motverka osynliggörandet av äldres problem, det vill säga det att äldres 

problem endast är sådant som tillhör åldrandet. En del av den här utmaningen är hur det sociala 

arbetet med äldre kan utvecklas mot ett mer mångsidigt serviceutbud, med olika yrkesroller 

också inom det gerontologiska socialarbetet (Jönsson & Harnett 2015, 15–29). Utveckling verkar 

av allt att döma att vara på god väg mot att gerontologiskt socialt arbete som blir ett allt mer 

specifikt område med egen expertis (Koskinen 2007). Om sedan det faktiska gräsrotsarbetet på 

fältet kan utföras av offentliga sektorn, eller om ansvaret faller på aktörer och organisationer 

inom den tredje sektorn, i stil med De Sjukas Väl r.f. är en skild fråga i sig, som det skulle vara 

intressant att se närmare på. 

 

Min avhandling är endast en liten skrapning på ytan kring temat om äldres livskvalitet. Jag inser 

att för personer i andra situationer än de informanterna som ställde upp för den här studien, kan 

problematiken vara helt annorlunda. Men en grundtes, som jag vill få fram är att äldres behov 

inte skiljer sig värst mycket från vem som helst annans, även om åldern kan ge de äldres behov 

en annan nyans eller dimension. Med Allardts (1975) idé om att ha, att älska och att vara, kan 

man nog summerera behoven för så gott som alla människor, även för äldre. Sen hur de behoven 

blir tillgodosedda i praktiken, är en skild sak. Till synes finns det olika faktorer som försvårar 

individens möjlighet att få sina behov tillgodosedda i ålderdomen. Det är just det som äldre 

personer kan tänkas behöva stöd med, även i framtiden.  
 
 
As people age, their quality of life is largely determined by their ability to maintain autonomy 
and independence. 

WHO 2002 
 

Livskvaliteten, som citatet från WHO ovan menar, hänger ihop med möjligheten att bibehålla sin 

autonomi och självständighet, även i ålderdomen. Den invecklade frågan är, hur man kan göra 

det, eller ens hålla fast vid känslan av att man kan göra det, ifall man känner sig otrygg och 

behöver stöd och hjälp på många olika plan i vardagen.  

 

WHO (2002) argumenterar för att det att livslängden har ökat och det att vi har en stor 

befolkning av äldre som mår allt bättre, är levnadsnivån och hälso-åtgärdernas största framgång 
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någonsin. Jag har lagt märke till att nästan varendaste bok, artikel, text eller rapport som tangerar 

äldre, inleder med att ta upp diskursen om hur äldres andel av befolkningen ökar. Jag valde 

medvetet att lämna bort den här diskursen, vilket kanske var dumt, men jag upplevde att det var 

urtvättat och inte heller relevant för den här avhandlingen. Jag hoppas att den här avhandlingen 

kan bidra till en mer positiv och nyanserad syn på äldre. En syn där äldre ses som individer som 

har olika behov, precis som alla andra. Äldre behöver alltså, precis som alla andra, stöd för att 

förstå sina egna behov, uttrycka dem och genom det reflektera och få stöd med hur de behoven 

kan tillgodoses med de resurser som finns, både inom dem själva och i deras omgivning. 
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8 BILAGOR  

BILAGA 1, INTERVJUGUIDE  
  

I) Livsloppet och åldrandet  

Hur länge har du bott här du bor just nu?  

• Trivs du i din bostad/bostadsområde?  

• Var är du född?  

• Var har du vuxit upp?  

• I vilka andra ställen/var har du bott under ditt liv?   

Vad har varit viktigt för dig under ditt liv?  

Vilka är de viktigaste händelser under ditt liv? Kan någon av dem betraktas som vändpunkter?  

• Sociala liv, familj och vänner  

• Hälsa och kroppen  

• Karriär och självförverkligande  

• Ekonomi  

• Upplevelser  

Vilka livsfaser ser du tillbaka på som sådana då du mått bra på ett sätt eller annat? Varför?  

• Och vilka är sådana som du ser tillbaka på som tunga? Vad hjälpte dig att ta dig igenom 

dem?  

Hur har det känts för dig att åldras? (både socialt och kroppsligt sett)  

• Hurdan relation till din kropp har du haft under ditt liv?  

• Vad var din syn på åldrandet då du var yngre?  

• Vad känns bra respektive dåligt i att bli äldre/åldras?  

  

II) Livskvalitet  

Vad innebär livskvalitet för dig? (Berätta vad du avser med livskvalitet I avhandlingen) 

Hur ser ett gott liv ut? Allmänt sett, och för just dig?  

Vad uppskattar du i vardagen (både överlag och just nu)?  

Vad behöver du i ditt liv för att må bra (både överlag och just nu)? Vad skulle du önska mer av?  
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Vad gör du för att känna att ditt liv är meningsfullt? Vilka faktorer i ditt liv får dig att känna dig 

meningsfull?  

Vad tror du att är viktigt för andra i din ålder, då det gäller livskvalitet och att uppleva att livet 

är meningsfullt?  

  

III) Rehabiliteringen och stöd i vardagen  

A)  

Hur ser din vardagssituation ut?  

• Vad känns svårt i vardagen?  

• Vad känns bra i din vardag?  

Hur upplever du din nuvarande funktionsförmåga och hälsa?  

• Hur upplevde du den innan fysioterapin? Finns det någon skillnad?  

Vad var livssituationen som ledde dig till att få hjälp av föreningen De sjukas väl 

i huvudstadsregionen r.f.?  

• Vad var ditt ”behov” stöd/hjälp då besöken inleddes?  

• Vad hade du själv för förväntningar på fysioterapin/rehabiliteringen?  

  

B)  

Hur många gånger fick du besök av en av föreningens fysioterapeuter?  

• Vad gjordes under de här besöken?  

• Hur utvecklades er kontakt under besöken?  

• Vad fokuserade ni på under besöken?   

• Vad fick du ut av besöken? Fokuserade ni på det som du själv önskade?  

• Märkte du någon utveckling i dig själv under besökens gång?   

• Vad hade besöken för inverkan på din livskvalitet?  

• Har det stöd du fått från föreningens fysioterapi påverkat din vardag? På vilket sätt?  

• Har du fått stöd i den riktning du vill komma? Utgående från dina personliga mål och 

värderingar?  
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C)  

Vad är dina största styrkor? Hur synds de i vardagen? I vilken mån har du möjlighet att använda 

dina styrkor i ditt vardagsliv?  

Vad är dina resurser, upplever du att du får använda dem?  

Känner du att du får hjälp och stöd av någon/någonstans ifrån om du behöver det och ber?  

Har du möjlighet att göra det du önskar (i någon mån)? Hjälpte fysioterapin på något plan med 

att göra det du önskar?  

Finns det något du skulle göra om du kunde/hade möjlighet till det?   

  

D)   

Hur såg din livssituation ut då besöken avslutades?  

• Hur kände du dig efter att besöken avslutades? Hur mådde du, psykiskt och fysiskt?  

• Skulle du ha velat fortsätta med besöken efter att de avslutades? Varför?  

•  Hur kan du använda dig av informationen/stödet i framtiden? (Alltså anpassa det i din 

egen vardag i fortsättningen, dvs. Kan du tillämpa de färdigheter som du lärt dig?)  

   

E)  

 Tror du att den här typen av stöd kan hjälpa även andra personer? Varför?  

Finns det någonting i föreningens verksamhet som behöver utvecklas enligt dig?  
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BILAGA 2, INFORMATIONSBREV FÖR INFORMANTER 
 
INFORMATION OM MAGISTERAVHANDLING I SOCIALT ARBETE  
  
Hej,      
Du får det här informationsbrevet eftersom du har uttryckt ditt intresse för att delta i studien i 
samarbete med De sjukas väl i huvudstadsregionen r.f. Du har gett ditt samtycke till att 
föreningens fysioterapeuter ger dina kontaktuppgifter till mig.  
 
Jag, Malena Lunabba, kommer att kontakta dig angående en intervju, med syfte att kartlägga 
vilka faktorer som påverkar äldre ensamboende personers livskvalitet, samt vilken inverkan den 
rehabilitering som föreningen har bistått med har haft för inverkan på klientens livskvalitet.       
                                                                                                                       
Intervjun kommer att bandas in, och filerna kommer att förvaras på min dator, tills jag analyserat 
materialet och fått min avhandling godkänd. Alla informanter kommer att vara anonyma, det vill 
säga ur studien och det slutgiltiga resultatet kommer det inte framgå vem som deltagit och vem 
sagt vad.   
 
Jag kommer under hösten även att framställa en preliminär rapport av studien, som föreningen 
kommer att använda då de ansöker om understöd för sin verksamhet. Den färdiga studien 
kommer att tryckas ut till pappers av De Sjukas väl r.f.   
 
Efter att min magistersavhandling har blivit färdig, kommer intervjuerna och dina 
kontaktuppgifter att raderas och alla dokument att förstöras.  
 
Att delta i studien är helt baserat på frivillighet. Jag kommer att be dig skriva under en 
samtyckesblankett där du samtycker till att delta och att du vet vad deltagande i studien innebär. 
Du kan avbryta ditt deltagande när som helst under studiens gång.   
 
Med studien hoppas jag, och föreningen påvisa att det arbete som görs är viktigt och välbehövt, 
och således säkra att verksamheten kan fortsätta.  
 
Tack för ditt intresse att ställa upp som informant!  
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Före intervjun ber jag dig att reflektera över följande förhandsfrågor:  

1. Vad innebär livskvalitet för dig?  

2. Vilka faktorer påverkar din livskvalitet?  

3. Vilken betydelse har det stöd (fysioterapi) du fått från De sjukas väl i 

huvudstadsregionen r.f. haft för dig, och för din livskvalitet?  

   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
Med vänlig hälsning,  
Malena Lunabba  
magisterstuderande i socialt arbete vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors Universitet.  

malena.lunabba@helsinki.fi   
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BILAGA 3, SAMTYCKESBLANKETT 
Samtyckesblankett för deltagande i magisteravhandling i socialt arbete kring 

föreningen De Sjukas Väls verksamhet                   

 

Härmed bekräftar jag mitt deltagande och försäkrar mig om att jag har förstått följande saker: 

Jag har läst informationsbrevet för informanter, och är härmed medveten om vad mitt 

deltagande i studien innebär. Jag har förstått innehållet i och syftet med studien, samt för vilket 

ändamål resultatet kommer att användas. Jag är också medveten om att deltagande är anonymt 

och att jag har rätten att avbryta mitt deltagande i vilket skede som helst. 

 

 

__________________________________________ 

Namn 

 

 

 

_________________________                            _________________________________ 

Tid och plats                                                              Underskrift 


