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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Antalet äldre i världen ökar. Med ålderdomen minskar ofta det 
sociala nätverket och många äldre känner sig ofta ensamma. Detta påverkar den 
hälsorelaterade livskvalitén negativt. För att kunna upprätthålla en balans 
mellan hälsa och ohälsa är känslan av sammanhang (KASAM) en viktig faktor 
enligt Antonovsky. Syfte: Syftet är att beskriva faktorer i det sociala nätverket 
som påverkar upplevelser av hälsorelaterad livskvalité hos äldre. Metod: 
Metoden är systematisk litteraturstudie där artikelsökningen resulterade i tolv 
artiklar. Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys där faktorer som 
påverkade det sociala nätverket hos äldre identifierades. Resultat: Ett flertal 
äldre ansåg att de viktigaste faktorerna för en god hälsorelaterad livskvalité var 
familj, vänner, aktivitet och miljö. Slutsats: De slutsatser som vi drar utifrån 
vårt resultat är att faktorerna familj, vänner, aktivitet och miljö påverkar de 
äldres sociala nätverk och därmed deras hälsorelaterade livskvalité. Genom att 
öka kunskapen hos vårdpersonal och andra som kommer i kontakt med äldre 
människor, om vad i det sociala nätverket som har betydelse för de äldres 
hälsorelaterade livskvalité, kan möjligheten att påverka de äldres sociala 
nätverk öka.  
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1. INLEDNING 
Vårt intresse för detta ämne har uppkommit under vår VFU då vi har sett att många äldre har 

ett minskat socialt nätverk. Vår uppfattning är att detta leder till att många äldre löper större 

risk att bli deprimerade, fysiskt inaktiva och även en försämrad nutritionsstatus. Vår 

utbildning innefattar familjefokuserad omvårdnad (FFO) där vi har arbetat med bland annat 

det sociala nätverket och dess betydelse för individen och familjen. Genom att vara människa 

är man en del av ett nätverk (Wright, Watson & Bell, 2002). Vår uppfattning är att det sociala 

nätverket har en stor betydelse för den hälsorelaterade livskvalitén hos äldre människor. Vi 

anser inte att alla äldre med minskat socialt nätverk har en försämrad livskvalité. Därför vill vi 

undersöka vilka faktorer i det sociala nätverket som har betydelse för de äldres hälsorelaterade 

livskvalité.  

 

2. BAKGRUND 

2:1 Äldre 

Redan under antiken kom ålderdomen att uppfattas som en speciell kategori av livet, en 

kategori med negativa föreställningar. Denna kategorisering blev särskilt tydligt under 1800-

talet till följd av att medicinen och patologin utvecklades som vetenskap. Gränsen för 

ålderdom har dragits vid 65 år, detta av politiska och ekonomiska skäl. Denna gräns är 

fortfarande densamma i de flesta av Europas länder. Nuförtiden lever vi längre och de allra 

äldsta kanske har barn som är över 65, detta har lett till att fler begrepp tillkommit. ”Yngre 

äldre” innebär oftast personer mellan 65 och 85 år, ”äldre äldre” innebär personer över 85 och 

de allra äldsta avser de över 90 år (Nilsson, 2004). 

 

Ålderdomen är då individen slutligen är på väg in i sin tillvaro som äldre människa. Tillvaron 

är präglad av tankar om tillvaron och mognad. De äldre har en betydelsefull funktion som 

mor- och farföräldrar med nya omsorgsuppgifter gentemot sina barnbarn. Det är i ålderdomen 

som individen kan se tillbaka på frukterna av sitt liv, och se på det med glädje och då utan 

rädsla för sin egen död ( Jerlang, 2008). 

 

 



 

2 

2:2 Livskvalité 

Enligt WHO (World Health Organisation) är definition på livskvalité ”The individuals 

perception of their position in life in the context of culture and value systems in which they 

live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging 

concept incorporating in a complex way the person´s physical health, physiological state, 

level of independence, social relationships and their relationship to salient features of the 

enviroment”. Den här definitionen visar att livskvalité är en personlig upplevelse i ett socialt-, 

kulturellt- och miljösammanhang (WHO, 1999).  

 

Livskvalité beskriver om en person har en chans att leva ett bra liv eller inte. Livskvalité kan 

handla om mätbara ting som till exempel bostad, tillräcklig ekonomi, arbete och om man kan 

röra sig fritt och så vidare. Livskvalité kan även avse hur individen själv upplever sin egen 

situation, om han eller hon har det bra eller inte. Detta kan exempelvis påverkas om individen 

är sjuk eller frisk, om individen har möjlighet att bestämma över sitt eget liv och göra sådant 

som han eller hon själv tycker är viktigt. Inom medicinsk etik och hälsoekonomi är livskvalité 

ett viktigt och omstritt begrepp. Man skiljer på subjektiva upplevelser och yttre mätbara 

betingelser. En försämrad hälsa är exempelvis inte per definition lika med en dålig upplevd 

livskvalité, men kan självklart i hög grad minska en persons livskvalité. Utifrån ett stort 

perspektiv sett anses livskvalité ofta uppstå genom exempelvis omsorg om svaga grupper i 

samhället, arbetares villkor, tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, miljöskydd och 

förbättring av boendeförhållanden (Hemerén, 2010).  

 

Begreppet god livskvalité är synonymt med formuleringen ”att ha det bra” och stor vikt läggs 

på de emotionella aspekterna. Livskvalité består av fyra komponenter. Dessa är att vara aktiv 

att ha självkänsla, att ha en grundstämning av glädje och att känna samhörighet. Att vara aktiv 

innebär: att engagera sig i något som individen upplever meningsfullt utanför sig själv och att 

ha aptit på livet; att ha energi och att kunna utöva sina intressen och att inte känna sig utsliten 

och trött; att ha en frihet att göra sina egna val och uppleva kontroll över sina egna handlingar; 

och att kunna utveckla sina förmågor och resurser och att känna självförverkligande. Att ha 

självkänsla innebär att känna sig självsäker, att man som människa mår bra och har tilltro till 

sin duglighet och sin förmåga. Även att ha känslan av att vara tillfreds med sina insatser och 

klara av situationer. Att ha en grundstämning av glädje innefattar trygghet, välmående och 
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harmoni och att inte isolera sig från den yttre världen och att vara mottaglig och öppen. Vara 

fri från ångest, smärta, oro, tomhet och rädsla och att känna samhörighet inbegriper goda 

interpersonella förhållanden. En grundstämning av glädje innefattar också att ha ett varmt, 

ömsesidigt och nära förhållande till minst en annan människa och att uppleva gemenskap, 

lojalitet och grupptillhörighet till exempelvis vänner, arbetskamrater och grannar (Naess, 

Mastekassa, Moum, Sörensen, 2001).  

 

En central meningsaspekt i begreppet livskvalitet att bli berörd, att vara engagerad, att ha ett 

mål utanför sig själv och att vara i en process. Även gemenskap och aktiviteter är kriterier för 

god livskvalité. Försämrad livskvalité kan bero på händelser som pension, förlust av 

familjemedlemmar, gamla vänner, flytt till äldreomsorg och ändrade vanor. Detta kan även 

leda till ett försämrat socialt nätverket (Hagberg, 2004). 

 

Både inom politik, hälso- och socialvård anses livskvalitén vara en studie av människors 

välbefinnande och välfärd. Med välbefinnande avses människors känslomässiga reaktioner, 

både emotionella, sensationella och deras sinnesstämning. Välbefinnandet avser också de 

resurser människor har, hur de utnyttjas både av människan själv och hennes omgivning. 

Välfärd däremot representerar vilka villkor och resurser som finns till den enskilda 

människans förfogande. Dessa resurser kan både vara fysiska, psykiska, miljömässiga, 

kulturella och ekonomiska. Även om livskvalité innefattar många begrepp så handlar det till 

sist om människans samlade välbefinnande, det vill säga graden av hennes lycka eller olycka 

(Nordenfelt, 2004). Enligt Aggernæs (1988) är definitionen på livskvalité efter vilken grad de 

biologiska behoven tillfredsställs. De biologiska behoven är fysisk kontakt, fysisk aktivitet, 

vila, mat, sömn, behovet av meningsfull sysselsättning och behovet av varma mänskliga 

kontakter (kvalité i människans sociala nätverk).  

 

Hälsorelaterad livskvalité är ett begrepp med flera dimensioner som för in sociala, fysiska, 

psykiska och eventuellt existentiella/andliga dimensioner i den medicinska beslutsprocessen. 

Utvärdering grundar sig på patientens egen bedömning och de aktuella dimensionerna. 

Dimensionerna ska i analys av hälsorelaterad livskvalité betraktas som oberoende och 

självständiga variabler (Kaasa 2001). 
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Begreppet hälsorelaterad livskvalité kan delas in i åtta olika teman. Dessa teman är fysisk 

funktion, rollbegränsningar orsakat av fysiska problem, rollbegränsning orsakat av 

emotionella problem, vitalitet, kroppslig smärta, social förmåga, mental hälsa och generell 

upplevelse av hälsa. Där generell hälsa avser individens subjektiva bedömning av sin hälsa 

(Kroenke, Kubzansky, Adler & Kawachi, 2008). 

 

2:3 Det sociala nätverket 

2:3:1 Socialt nätverk 

Ett socialt nätverk är uppbyggt av människor och de människor som dessa interagerar med. 

Interaktionerna kan ske i olika stor grad och kan bestå av många människor. Det sociala 

nätverket är det som sammanlänkar människor och det skapar möjligheter där omgivningen 

påverkar individen (Pender, Murdaugh & Parsons, 2006).  

 

I och med ökad ålder minskar människors sociala nätverk. Det sociala nätverket fungerar som 

en ”hälsobuffert” vid olika bekymmer i livet, speciellt vid förluster och andra destruktiva 

förändringar. Det sociala nätverket hjälper även till att stärka personers självbild, vara en hjälp 

till att klara av vardagens händelser samt öka känslan av ett sammanhang (Agahi, Lagergren, 

Thorslund & Wånell, 2005). 

 

I de sociala nätverk en person har söker han/hon efter olika former av stöd.  Personens 

förmåga att ge stöd till andra påverkar också hur mycket stöd han/hon får. Personer börjar lära 

sig stödsökande egenskaper redan som nyfödda (Abraham & Shanley, 1992). 

 

2:3:2 Socialt stöd 

Socialt stöd är  interaktioner som sker mellan människorna i nätverket och de människor som 

finns nära till hands. Socialt stöd är interaktioner som även är stödjande. Det sociala stödet är 

ofta mycket mindre än det sociala nätverket (Pender, Murdaugh & Parsons, 2006). Enligt 

House (1981) kan typer och källor för socialt stöd kan variera. Det finns fyra huvudkategorier 

av socialt stöd: emotionellt, uppskattning, informativt och instrumentellt. Det emotionella 

stödet kommer i allmänhet från familj och vänner och är den mest erkända formen av socialt 
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stöd. Det innefattar empati, oro, omsorg, kärlek och tillit. Uppskattande stöd innebär 

överföring av information i form av bekräftelse, feedback och social jämförelse. Denna 

information är ofta värderande och kan komma från familj, vänner, arbetskamrater eller från 

samhällsresurser. I det informella stödet ingår råd, förslag eller direktiv att hjälpa personen att 

klara av personliga eller situations betingande krav. Instrumentellt stöd är det mest konkreta 

direkta formen av socialt stöd, som omfattar hjälp i form av pengar, tid, gåvor och andra 

uttryckliga insatser på personens räkning. 

 

2:3:3 Social interaktion 

En social interaktion kan även ersättas av ord som länk, band, koppling. interaktionen är 

definierad utifrån ett dyadiskt perspektiv, det vill säga att det alltid avser en länk mellan två 

sociala aktörer. Interaktionen kan till exempel vara den länk som existerar i vänskapen mellan 

två personer. Den sociala interaktionen har både styrka och innehåll. En social interaktion så 

som vänskap kan variera i styrka. Styrkan i ett en social interaktion är en kombination av 

emotionellt och tidsmässigt engagemang, ömsesidighet och tillit. Ömsesidighet är en viktig 

del i den sociala interaktionen . Begrunda till exempel skillnaden i en interaktion där en av de 

ingående personerna anser sig vara vän med den andre men den andre inte anser sig vara vän 

med den första mot en situation där bägge personerna anser sig vara vänner med varandra. I 

nätverksteorin så ses sociala interaktioner som en resurs för personerna även om det mer 

fokuserats på den stödjande funktionen som den sociala interaktionen har. Men med ett 

synsätt på den sociala interaktionen som en resurs så kan relationerna utnyttjas och 

manipuleras strategiskt av de ingående personerna för att de ska öka sitt eget välbefinnande 

(Edling & Rydgren, 2007).  

 

2:4 Teoretisk referensram 

Aron Antonovsky är född i Amerika år 1923 där han var professor i medicinsk sociologi. Han 

emigrerade 1960 till Israel med sin hustru där han blev professor i hälsosociologi vid Ben 

Gurion University of the Negev (Antonovsky, 2005). 
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Alla människor utsätts någon gång under sin livstid för påfrestningar – psykiska, sociala eller 

kroppsliga. Men det är bara vissa som blir sjuka trots att andra som utsätts för samma om än 

inte ännu större påfrestningar förblir friska. Detta kan bero på att vi har olika motståndskrafter 

på grund av olikheter i vår miljö och i vårt arv. Känslan av sammanhang (KASAM) är en 

viktig faktor för att kunna upprätthålla en balans mellan hälsa och ohälsa och rörelsen mot 

hälsan. KASAM indelas i tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet och är ett instrument som Antonovsky har tagit fram. För att kunna ha en hög 

KASAM måste man få höga värden på dessa 3 komponenter och en låg KASAM innefattar 

låga värden på dessa komponenter och kan därmed kan resultera i en sämre hälsa. Den första 

komponenten är begriplighet och den utgör kärnan i KASAM. Begriplighet syftar på i vilken 

omfattning vi uppfattar yttre och inre stimuli som förståndiga och anser de intryck vi tar in 

som sammanhängande, strukturerade, ordnande och tydliga istället för slumpmässiga, 

oväntade, oordnade och kaotiska. Genom att en människa har en hög känsla av begriplighet 

kan hon se de stimuli hon möter i framtiden som förutsägbara och när de kommer som 

överraskningar kan hon åtminstone ordna och förklara de. Den andra komponenten är 

hanterbarhet och den handlar om i vilken grad vi upplever att vi har tillgång till resurser, dessa 

resurser syftar till de resurser man själv har till förfogande men även till de resurser som 

kontrolleras av behöriga, med behöriga menas vänner, hustru/man, kollegor, gud, människor 

man känner att man kan lita på och räkna med. En hög känsla av hanterbarhet leder till att vi 

inte känner oss som offer för omständigheterna eller tycker att livet är orättvist. Man vet då att 

olyckliga saker kommer att drabba oss i livet men när dessa sker så kommer man att kunna 

klara sig och inte sörja för alltid. Den tredje komponenten är meningsfullhet och betraktas 

som KASAMs motivationskomponent. Den syftar på att man känner att livet har en 

känslomässig innebörd, att de krav och problem som livet ställer på en är värda att lägga ner 

energi på och att man välkomnar utmaningar istället för att se dem som belastningar. Med 

detta menas inte att man blir glad när någon dör eller av att man blir avskedad och ser det som 

en utmaning utan att man inte drar sig för att konfrontera problemen och söka en mening i 

dem för att kunna komma igenom dem med värdighet. Man kan därför definiera KASAM 

kortfattat enligt följande ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit 

till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 
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dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda 

investeringar och engagemang” (Antonovsky, 2005). 

 

3. PROBLEMFORMULERING 
Det sociala nätverket minskar ofta med åldern och många äldre upplever troligtvis ofta 

ensamhet. Risken finns att sjuksköterskor inte avser samma sak när de talar om socialt nätverk 

och att individens omvårdnad därmed inte formas efter dennes behov. Det är av betydelse att 

ta reda på vilka komponenter i det sociala nätverket som påverkar de äldres hälsorelaterade 

livskvalité för att ha en möjlighet att utföra god omvårdnad. Ifall inte faktorerna i det sociala 

nätverket och dess betydelse för den äldre individens hälsorelaterade livskvalité 

uppmärksammas finns risken för att sjuksköterskan inte ser vilka individer som har ett 

minskat socialt nätverk och kan därför inte stödja honom/henne. 

 

4. SYFTE 
Syftet är att beskriva faktorer i det sociala nätverket som påverkar upplevelser av 

hälsorelaterad livskvalité hos äldre. 

 

5. METOD 
En systematisk litteraturstudie har genomförts. Detta gav oss en bredare förståelse och en 

djupare kunskap för det valda ämnesområdet. På ett systematiskt sätt har vetenskapliga 

artiklar sökts samt kritiskt granskats för att därefter sammanställas. Delar av artiklarnas 

resultat blev sedan vårt resultat i den systematiska litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

5:1 Inklusions och exklusionskriterier 

Studien innefattar vetenskapliga artiklar som publicerades mellan år 2000 och 2010. 

Sökningarna avgränsades till peer-reviewed för att artiklarna skulle vara från vetenskapliga 

tidskrifter. De som deltog i studien skulle vara personer över 65 år som var fria från kroniska 

sjukdomar. Artiklarna skulle vara publicerade på antingen svenska eller engelska för att kunna 

förstås då författarna till litteraturstudien antog att viktiga resultat eventuellt skulle falla bort 

om artiklar från andra språk än svenska och engelska inkluderades.  
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5.2 Sökningsförfarande och urval 

Sökningarna genomfördes mellan 2010-01-21 och 2010-02-10.  För att säkerställa att inga nya 

artiklar tillkommit gjordes flera sökningar under denna period. Artikelsökningarna 

genomfördes i databaserna cinahl, pubMed och psycINFO. De databaserna som genomsöktes 

innehåller forskning inom områdena omvårdnad, medicin och psykologi. Dessa databaser 

passar bäst till studiens syfte. I de flesta databaser finns en ämneseordlista, så kallade tesaurus 

som föreslår sökord. För att finna de sökord som var giltiga i respektive databas gjordes en 

sökning i ämnesordlistan för varje databas (Friberg, 2006). De ord som användes var Quality 

of Life, Social Network, Healthy och Aged. De ord som fanns med i ämnesordlistorna var 

Quality of Life och Social Network. Healthy och Aged fanns inte med i ämnesordlistorna men 

de användes ändå då de inte fanns några liknande ord i ämnesordlistorna. För att kombinera 

de olika sökorden kan de booleska sökorden AND, OR och NOT användas (Friberg, 2006). 

Vi datainsamlingen användes den booleska termen AND.  

Manuell sökning har även gjorts då författarna genomsökte tidigare studiers referenslistor. 

Två artiklar inkluderades i litteraturstudien genom denna manuella sökning (se bilaga 2, 

artikel elva och tolv). 

Titlar genomlästes när sökträffarna var färre än 200. Titlar som inte passade ihop med syftet 

sorterades bort. Abstrakten för de utvalda titlarna genomlästes och för de abstrakt vars 

innehåll verkade passa syftet med studien lästes artikeln i sin helhet. De 30 artiklar som 

fortfarande var relevanta lästes i sin helhet och ytterligare artiklar föll bort på grund av 

innehållet i artiklarna. Totalt kvalitetsgranskades 13 artiklar. För att se sökvägar se tabell 

(bilaga 1). 

 5:3 Kvalitetsgranskning 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt mall utformad av Willman, Stoltz och 

Batheswani, 2006). En artikel föll bort på grund av för låg kvalité. Hög kvalitet för de 

kvalitativa artiklarna var att de skulle uppfylla 12/14 poäng som vi själva satte. Medel var 

10/14 poäng. Artiklar med medel och hög kvalité inkluderades i studien. För de kvantitativa 

var hög kvalitet 14/16 poäng och medel kvalitet 12/16 poäng. För att få en översikt över de 

artiklar som innefattas i studien gjordes en artikelmatris (bilaga 2).  
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5:4 Dataanalys 

Litteraturstudien har inspirerats av kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ studie har som mål 

att ge en ökad förståelse. En utgångspunkt för en kvalitativ analys är att den har ett 

kunskapsvärde. Ett större kunskapsvärde kan skapas genom att flera studies resultat 

sammanställs istället för bara en studies resultat. Analysen kan ses som en process från helhet 

till delar som senare skapar en ny helhet. Den första helheten är artiklarna och delarna är 

artiklarnas resultat som sönderdelas för att aspekter med betydelse för syftet ska lokaliseras. 

En överblick över varje artikels resultat bör göras och sedan identifieras likheter och 

skillnader. Likheterna sammanförs till nya kategorier. Kategorierna får sedan en innebörd 

genom att  en text skapas med artiklarna som referens (Friberg, 2006).  

 

Artiklarna delades upp mellan författarna till litteraturstudien och artikelresultaten granskades 

först enskilt av varje författare och de relevanta meningsenheterna för litteraturstudien 

markerades i texten. Meningsenhet är ett centralt begrepp i en innehållsanalys som utgörs av 

stycken, meningar och ord som genom sin kontext hör ihop. Kondensering som innebär att 

förkorta en text är också ett centralt begrepp i innehållsanalysen (Lundman & Hällgren- 

Graneheim, 2008). Sedan så bytte författarna artiklar med varandra så att alla författare läste 

alla artiklar. Därefter diskuterades gemensamt vad som framkommit och texten 

kondenserades för att sedan delas in i olika kategorier som sedan blev kategorierna Familj och 

Vänner, Aktivitet och Miljö i studiens resultat. 

 

 

5:5 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som har använts i litteraturstudien är etiskt godkända av en etisk kommitté. Vi har 

valt bort de artiklar som inte har uppfyllt detta på grund av forskaren då inte har uppfyllt de 

regler som säkerhetsställer projektets och resultatets kvalité och de tar då inte heller hänsyn 

till försökspersonerna (Malterud, 2009). Litteraturstudiens författare har redovisat alla 

artiklar, oavsett resultat, för att få ett så rättvist resultat som möjligt. 
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6. RESULTAT 
 
Ett flertal äldre ansåg att de viktigaste faktorerna för en god hälsorelaterad livskvalité var 

sociala relationer, sociala roller, hälsa, välmående, och självständighet. Av dessa var sociala 

relationer den faktor som var av störst betydelse. Sociala relationer var av betydelse för närhet 

och intimitet, kamratskap och den sociala kontakten det bidrog till, inklusive möjlighet för 

samtal och stöd (Bowling & Gabriel, 2007; Gabriel & Bowling, 2004). Dessutom bidrog 

sociala relationer till en självkänsla, att känna sig uppskattad och älskad, glädje och njutning 

av livet, och känna sig trygg (Bowling & Gabriel, 2007). Minskat socialt nätverk ledde till en 

sårbarhet då det bidrog till en känsla och isolering, ensamhet och depression (Rogerson & 

Emes, 2008). 

6:1 Familj och vänner 

Goda sociala resurser i form av familjen var en del av att ha en god hälsorelaterad livskvalité. 

Regelbundna direkta sociala kontakter med familjemedlemmar var viktigt för att ha en god 

livskvalité. De äldres hälsorelaterade livskvalité förbättrades genom kontakt med sina 

barnbarn, då det gav dem ett känslomässigt uppsving att spendera tid med barn och 

tonåringar. De tyckte om att ge råd till och skämma bort sina barnbarn (Gabriel & Bowling, 

2004). Äldre som träffade sina barnbarn ofta hade en bättre livskvalité än de som såg sina 

barnbarn mer sällan (Ekwall, Siwberg & Hallberg, 2004). Känslan av att ha en funktion och 

roll i familjen ansågs vara av betydelse för de äldres hälsorelaterade livskvalité (Nilsson, 

Grafström, Zaman & Kabir, 2005). I relation till en minskad frekvens i kontakten med 

familjemedlemmar så minskade deras upplevelse av hälsorelaterad livskvalité (García, Pérez-

Regadera, Cabrera & Rodríguez-Artalejo, 2005; Greaves & Farbus, 2006). Inte alla de äldres 

relationer var av godo, då de oroade sig eller kände sig ansvariga för deras 

familjemedlemmar, vilket förringade de äldres livskvalité (Gabriel & Bowling, 2004). Vissa 

äldre, särskilt de som var änklingar, uppskattade känslomässigt stöd som deras barn eller 

andra släktingar gav. Förluster av familjemedlemmar ansågs ha en stor inverkan på de äldres 

livskvalité (Gabriel & Bowling, 2004). Vid en make/makas bortgång upplevde de äldre att 

även vännerna försvann och att de riskerade att bli isolerade. De äldre upplevde ifall de 

stannade hemma i sin ensamhet efter sin make/makas bortgång så blev de deprimerade, ledsna 

och missnöjda (Bidonde, Goodwin & Drinkwater, 2009). De äldre som vårdade sin 

make/maka i hemmet hade ofta en sämre hälsorelaterad livskvalité då deras sociala nätverk 
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minskade då de inte kunde delta i sociala aktiviteter utanför hemmet (Ekwall, Siwberg & 

Hallberg, 2004). 

 

Nätverk av vänner där vännerna sågs ofta påverkade de äldres hälsa positivt (Thanakwang, 

2009). De element av psykosociala komponenter i form av emotionellt och 

informationsmässigt stöd som mottagits av det vänskapliga nätverket hade en positiv 

påverkan på upplevelse av hälsorelaterad livskvalité (Thanakwang, 2009; Gabriel & Bowling, 

2004). De äldre som såg sina vänner sällan eller aldrig hade en lägre hälsorelaterad livskvalité 

och minskningen var liknande den som en kronisk sjukdom kunde medföra. Vissa aspekter av 

den hälsorelaterade livskvalitén minskade till och med mer av förlust av vänner än av kronisk 

sjukdom. Dessa aspekter var till exempel vitalitet och social funktion. Betydelsen av vänner 

var liknande för män och kvinnor, men var mer tydliga hos de individer som var äldre än 75 

(García, Pérez-Regadera, Cabrera & Rodríguez-Artalejo, 2005). Saknaden av vänner som 

avlidit eller flyttat hade en stor inverkan på de äldres livskvalité (Gabriel & Bowling, 2004). 

Det finns även andra personer som har en betydande roll för de äldres hälsosamma livsstil 

(Tucker, 2002). 

 

6:2 Aktivitet och miljö 

Ett flertal äldre ansåg att de viktigaste faktorerna för en god hälsorelaterad livskvalité bland 

annat var sociala aktiviteter, att ensam kunna njuta av fritidsaktiviteter, hem och grannskap 

och ekonomiska förhållanden (Bowling & Gabriel, 2007). Socialt engagemang så som arbete, 

sociala aktiviteter och materiellt stöd gett till andra påverkade de äldres upplevelse av hälsa 

positivt och även deras känsla av egenvärde (Thanakwang, 2004; Ekwall, Siwberg & 

Hallberg, 2004; Bowling & Gabriel. 2007). För de äldre var aktivitet betydelsefullt för att 

möjliggöra social kontakt och samtal, känna sig tränad och alert, känna lust, glädje och 

uppskattning, att hålla sig sysselsatt, och förebygga ensamhet (Bowling & Gabriel, 2007). Att 

behålla sin rörlighet och självständighet ökade de äldres livskvalité då detta ledde till att de 

kunde vara utomhus, njuta av livet, träffa andra människor och för att inte bli beroende av 

andra (Gabriel & Bowling, 2004). Mentalt stimulerande aktiviteter var betydelsefulla för den 

hälsorelaterade livskvalitén. Ålderdomen upplevdes som en tid för lärande inom nya 

kompetenser. Genom pedagogiska klasser mötte de äldre nya människor och fick ett fast 

forum för umgänge och mental stimulering. Därför blev utförandet av sociala aktiviteter 
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viktigt för att behålla ett intresse i livet, hålla sig sysselsatt och aktiv, och för att träffa andra 

människor (Gabriel & Bowling, 2004). 

 

 De äldre beskrev hur möjligheten att arbeta både mot betalning och utan var centralt för deras 

upplevelse av hälsorelaterad livskvalité. Att få hjälpa närstående med hushållssysslor så som 

matlagning och städning ökade deras livskvalité då de kände sig behövda (Nilsson, 

Grafström, Zaman & Kabir, 2005; Ekwall, Siwberg & Hallberg, 2004). Att gå i pension ökade 

de äldres hälsorelaterade livskvalité då de slapp långa arbetstider, pendling till arbete, och 

slapp kombinera familj och arbete. De kunde som pensionärer njuta av livet, träffa familj och 

vänner, och ta upp intressen och nya sociala aktiviteter (Gabriel & Bowling, 2004). God 

ekonomi främjade hälsorelaterad livskvalitén då det ledde till att de äldre kunde delta i 

samhället och roa sig genom att delta i aktiviteter (Borglin, Jakobsson, Edberg & Hallberg, 

2006; Gabriel & Bowling, 2004).  

 

Genom regelbunden aktivitet för de äldre större och bättre kvalité i sitt sociala nätverk och de 

kände sig mer delaktiga i samhällets resurser. Personalen för aktiviteten var en väsentlig 

faktor för de äldres sociala nätverk. Deltagande i gruppaktiviteter ledde till nya sociala 

kontakter (Rogerson & Emes, 2008). Gruppaktiviteter för äldre ledde till psykosociala 

förbättringar i samband med att de äldres sociala interaktioner ökade. Genom att de fick göra 

aktiviteter i grupp med människor i deras egen ålder ökade de äldres självförtroende vilket 

gjorde det lättare för dem att ta kontakt med nya människor. Dessutom resulterade 

aktiviteterna i att de äldre fick en ökad optimism, självuppskattning, kände sig mer delaktiga i 

samhället och en vilja att engagera sig mer i livet. Känslan av ensamhet och risken för att bli 

deprimerad minskade. Många äldre hade vänner som gått bort men genom gruppaktiviteter 

skapade de nya vänskapsband som även sträckte sig utanför själva aktiviteten. 

Gruppaktiviteterna bidrog även till att många äldre började leva ett mer hälsosamt liv med 

bättre sömn, mindre mediciner, drack mindre alkohol och åt bättre (Bidonde, Goodwin & 

Drinkwater, 2009; Greaves & Farbus, 2006). 

 

Miljön de äldre bodde i var en väsentlig faktor i det sociala nätverket då det stärkte deras 

hälsorelaterade livskvalité genom promenader samt meningen med att tillhöra en gemenskap. 

Bra faciliteter och lokala enheter, exempelvis lokaltrafik och närheten till affärer, var också 



 

13 

viktigt. Dåliga lokala tjänster och faciliteter missgynnade deras livskvalité. Det fanns inte 

tillräckligt med information om aktiviteter och hjälpmedel för de äldre i närmiljön. De ville se 

mer utbildnings- och motionsklasser nära nog för dem att kunna delta (Gabriel & Bowling, 

2004).  

 

Boendeformen var starkt förknippad med de äldres psykiska hälsa, och känslan av trygghet 

stärktes då de kände ett starkt socialt stöd av sina grannar. Genom att göra saker gemensamt 

med sina grannar så ökade deras sociala nätverk. Gemenskapen med grannarna ökade även 

viljan att ta tag i nya saker. Att ha grannar i sin egen ålder minskade känslan av ensamhet då 

det ansåg att det var lättare att få kontakt med människor i sin egen ålder (Andresen & Runge, 

2002). Goda relationer med grannar bidrog till en ökad livskvalité då de hade någon att dela 

sin glädje med (Gabriel & Bowling, 2004; Andresen & Runge, 2002). Att dela 

trädgårdssysslor med sina grannar bidrog det till ett större socialt nätverk. Då grannarna 

visade uppskattning när man genomfört sina sysslor ökade självförtroendet hos de äldre. När 

grannarna lämnades ensamma med sysslorna ledde det till skuldkänslor hos de äldre 

(Andresen & Runge, 2002).  

 

7. DISKUSSION 

7:1 Metod diskussion 

Syftet med vår studie var att beskriva vilka faktorer i det sociala nätverket som påverkar den 

hälsorelaterade livskvalitén hos äldre människor. Detta gjordes genom en systematisk 

litteraturstudie som metod. För att få en bredare kunskap för hur en systematisk 

litteraturstudie ska genomföras har vi använts oss av Forsberg & Wengström, (2008), Friberg, 

(2006), och William, Stoltz & Bahtesvani, (2006).  

Vi valde först att använda oss av begreppet livskvalité i våra sökningar och i vårt syfte. Vi 

ansåg sedan att vi inte riktigt fick in omvårdnaden i litteraturstudien och valde därför 

begreppet hälsorelaterad livskvalité, men har även valt att ha kvar definitionen livskvalité då 

hälsorelaterad livskvalité är en del av livskvalité. 

 

Vår begränsning i årtal kan ha resulterat i att relevanta studier inte kom med. Men då vi anser 

att forskning är en färskvara ville vi endast undersöka den nya forskning som publicerats. 
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Studiens publiceringsår kan ge viktig information då forskning är en färskvara. Verksamheter 

förändras fort och forskning blir snabbt till historia (Forsberg & Wenström, 2008). Vi valde 

även att använda oss av enbart artiklar som var svensk- och engelskspråkiga. Valet att 

använda oss av engelska artiklar skulle kunna vara en svaghet då vi kan ha översatt ord fel 

från engelska till svenska och tolkat meningarna annorlunda än deras egentliga betydelse. 

Genom att vi valde att begränsa oss till endast personer utan kronisk sjukdom tror vi att det 

blev ett större fokus på socialt nätverk än om vi inkluderat personer med kronisk sjukdom då 

sjukdomen antagligen hade haft ett större fokus än själva nätverket. Detta är en styrka i vårt 

arbete då det var det sociala nätverket som vi var intresserade av att studera. Detta skulle 

kunna vara en svaghet eftersom nätverket eventuellt får en annan betydelse vid sjukdom som 

skulle kunna vara av intresse för oss som sjuksköterskor.  

Vi valde att använda oss av databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO då dessa är bland de 

största inom omvårdnadsforskning och mest relevanta för vårt valda ämne (Forsberg & 

Wengström, 2008). Detta resulterade i att vi troligtvis fick med de artiklar som är relevanta 

för ämnet. Sökorden quality of life, social network, healthy och aged används i vår 

litteraturstudie. Under vår provsökning valde vi att använda oss av sökorden quality of life, 

social network och aged. Detta ledde till ett för orimligt stort antal artiklar därför valde vi att 

lägga till ordet healthy och fick då ner antalet artiklar till ett mer läsbart antal. Då vi använde 

oss av Cinahls ”main subjetcts headings” i våra databaser fick vi färre träffar i Cinahl än i 

PubMed och PsycINFO. Vi anser att detta ledde till att vi blev mer konsekventa i våra 

sökningar och därför behöver det inte vara något negativt. 

 

 

Vid kvalitetsgranskningen finns en risk att artiklar har blivit felgranskade på grund av vår 

bristande rutin på att granska artiklar och välja ut vad som är väsentligt att bedöma. Vi kunde 

valt att göra en egen mall med de punkter vi själva anser är relevanta efter vårt artikelval. Vi 

kunde även valt en annan mall. Det finns många felkällor i kvalitetsgranskningar då 

granskningar kan göras på flera olika sätt (Forsberg & Wengström, 2008). Då vi hade kvar 

mättnadsfrågorna i granskningsmallen även för de artiklar som inte var av Grounded Theory 

kan kvaliteten ha missbedömts. 
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För att minska risken för feltolkningar läste alla författarna artiklarnas resultat för att sedan 

jämföra tolkningarna. Vi hade föreställningen att de artiklar som var från Asien kunde vara en 

svaghet för överförbarheten då vi trodde att de kulturella skillnaderna och livsvillkoren skulle 

påverka sättet de äldre såg på socialt nätverk och hälsorelaterad livskvalité. Det visade sig  

istället att likheterna var stora mellan våra artiklar, trots olika livsvillkor och kulturskillnader 

och detta ansåg vi var en styrka. Genom att vi har baserat vår litteraturstudie på etiskt 

godkända artiklar tror vi att trovärdigheten på vår litteraturstudie ökat. För att öka 

trovärdigheten valde vi att göra om vår sökning upprepade gånger. Detta på grund av vi ville 

säkerställa att inte fler studier tillkommit och försäkra oss att vi fått med alla relevanta studier. 

För att ytterligare öka trovärdigheten granskade samtliga författare varje artikel enskilt för att 

sedan gå ihop och diskutera. Då resultatet av vår sökning blev tolv artiklar anser vi att det 

ökade vår trovärdighet då vi får ett större antal studier med fler människors synsätt på socialt 

nätverk. Att det finns så pass mycket material inom vårt ämne ökar trovärdigheten. 

Trovärdigheten påverkas lätt av slumpmässiga fel (Forsberg & Wengström, 2008). Att vi 

tidigare inte har gjort någon litteraturstudie kan påverka studiens trovärdighet då vi kan ha 

gjort slumpmässiga hanterbarheten kan även öka för den äldre på grund av andra människor 

och det resulterar i en ökad förståelse för den tid den äldre lever i. Genom att få en struktur i 

vardagen ökar känslan av begriplighet då struktur, regelbundenhet och förutsägbarhet var 

viktigt för de äldre (Antonovsky, 2005). Författarna kopplar nya upplevelser, struktur i 

vardagen och regelbundenhet till aktivitet då de äldre genom utförandet av aktiviteter får 

dessa. Genom att sjukvårdspersonal arbetar hälsofrämjande kan flera delaktighets- och 

aktivitets problem förhindras (Fänge & Cel. Litteraturstudien anser vi inte vara överförbart till 

människor under 65 år då personer över 65 år lever ett annorlunda liv på grund av ändrade 

förutsättningar i samband med ökad ålder, exempelvis ett större antal av nära och kära som 

går bort och fysiska och psykiska nedsättningar. 

 

7:2 Resultatdiskussion 

Alla våra valda artiklar tog upp det sociala nätverket som en viktig faktor för en positiv 

upplevelse av den hälsorelaterade livskvalitén. Artiklarna hade olika resultat om vad som 

påverkade det sociala nätverket hos de äldre. Våra kategorier grundar sig på de resultat som 

varit mest framstående i artiklarnas resultat. Dessa kategorier är faktorerna familj och vänner, 
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aktivitet och miljö. Vi hade en föreställning om att familj och vänner skulle finnas med som 

kategorier i artiklarna. I resultatet framkom att även aktivitet och miljö är betydelsefullt för de 

äldre då det möjliggör social kontakt och samtal med andra äldre människor. Det är även 

betydande för att de äldre ska känna sig tränade och alerta, känna lust, glädje och 

uppskattning, att de håller sig sysselsatta, och förebygga ensamhet. Detta kan kopplas till 

Antonovskys (2005) begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre 

begrepp går in i varandra då deras gemensamma nämnare är KASAM, känslan av 

sammanhang. Vi anser att genom aktivitet medföljer en känsla av sammanhang då de äldre 

lättare kan känna att de är mer delaktiga i samhället och är en del av en grupp, alltså ett 

sammanhang. Delaktighet och aktivitet är nödvändigt för att de äldre ska kunna behålla och 

även utveckla hälsan, det vill säga att den äldre känner att hon eller han är en del av ett större 

sammanhang. Det är av betydelse för hälso- och sjukvårdpersonal att uppmärksamma när 

äldre personer riskerar att få delaktighet- och aktivitetsproblem. Då bör sjukvårdspersonalen 

vidta lämpliga åtgärder för att undvika ohälsa hos de äldre (Fänge & Carlsson, 2010). 

Sjuksköterskan bör ha som mål att öka individers livskvalité (Birkler, 2007). Människan kan i 

åtskilliga skeden i livet vara beroende av andra människor och nyfikna på dessa och på nya 

upplevelser. Ur detta skapas en meningsfullhet i det sociala nätverket. Hanterbarheten kan 

även öka för den äldre på grund av andra människor och det resulterar i en ökad förståelse för 

den tid den äldre lever i. Genom att få en struktur i vardagen ökar känslan av begriplighet då 

struktur, regelbundenhet och förutsägbarhet var viktigt för de äldre (Antonovsky, 2005). 

Författarna kopplar nya upplevelser, struktur i vardagen och regelbundenhet till aktivitet då de 

äldre genom utförandet av aktiviteter får dessa. Genom att sjukvårdspersonal arbetar 

hälsofrämjande kan flera delaktighets- och aktivitets problem förhindras (Fänge & Carlsson). 

Litteraturstudien anser vi inte vara överförbart till människor under 65 år då personer över 65 

år lever ett annorlunda liv på grund av ändrade förutsättningar i samband med ökad ålder, 

exempelvis ett större antal av nära och kära som går bort och fysiska och psykiska 

nedsättningar. 

 

I resultatet framkom att miljön de äldre bodde i var en väsentlig faktor i det sociala nätverket. 

Miljön stärkte de äldres hälsorelaterade livskvalité genom promenader, trygghet, relationer, 

samt meningen med att tillhöra en gemenskap. Vi tror att genom att de äldre tillhör en 

gemenskap får de en känsla av sammanhang. De kan känna delaktighet och känna att de kan 
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påverka. Genom känslan av sammanhang känner de äldre en begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet då de äldre måste ha dessa komponenter för att känna känslan av sammanhang 

(Antonovsky, 2005). De äldres livskvalité ökade genom en god kontakt med deras grannar. 

Detta var på grund av att de äldre genom relationen med sina grannar kände trygget och 

gemenskap. Det finns ett positivt samband mellan bostadens tillgänglighet och äldre personers 

autonomi i vardagliga aktivteter. Genom att planera miljön så att den kan användas av så 

många personer som möjligt ökar möjligheten för de äldre att kunna vara delaktiga och aktiva 

(Fänge & Carlsson, 2010). Vi anser att det är viktigt för de äldre att ha en bra miljö kring sig 

då detta underlättar aktivitet. Om de äldre har tillgång till grannar som de kan promenera med 

och en egen trädgård där de själva eller ihop kan aktivera sig tror vi att det ökar de äldres 

hälsorelaterade livskvalité. Att skapa ett gott åldrande med en hög grad av livskvalité är det 

primära målet för äldres vård och omsorg. Detta kräver inte bara kunskap om vård och 

behandling av olika sjukdomar utan även kännedom om vilka faktorer som påverkar de äldres 

livskvalité (Kristensson & Jakobsson, 2010). Därför är det av betydelse för omvårdnads 

personal att ha en förståelse för vilka faktorer som påverkar de äldres sociala nätverk och på 

så sätt kan de öka deras hälsorelaterade livskvalité. Det är även viktigt att ta hänsyn till att alla 

människor är olika och att man därför kommunicerar med de äldre för att ta reda på vad som 

är väsentligt för den enskilde individen och inte generalisera.  

 

7:3 Slutsats 

Regelbundna sociala kontakter med familjemedlemmar var viktigt för en god livskvalité hos 

de äldre. Familjefokuserad omvårdnad kan därför vara ett viktigt fokus för sjuksköterskans  

omvårdnadsarbete för de äldre. Det är viktigt att fråga de äldre om de vill att familjen ska 

involveras i deras omvårdnad då det är den äldre själv som bestämmer. I relation till en 

minskad frekvens i kontakten med familjemedlemmar så minskade deras upplevelse av 

hälsorelaterad livskvalité. I samband med att många äldre har familj och vänner som bor på 

annan ort så tror vi att det kan leda till en minskad hälsorelaterad livskvalité då de inte kan 

träffa dem lika ofta.  I resultatet framkom det även att inte alla äldres relationer är av goda, då 

de oroade sig eller kände sig ansvariga för deras familjemedlemmar, vilket förringade de 

äldres livskvalité. Vi tror därför att det är viktigt med en god kommunikation mellan 

familjemedlemmarna då det är ovissheten som skapar oron. 
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De slutsatser som vi drar utifrån vårt resultat är att faktorerna familj, vänner, aktivitet och 

miljö påverkar de  äldres sociala nätverk som påverkar deras hälsorelaterade livskvalité.  

Sjukvårdpersonal bör vidta lämpliga åtgärder för att undvika ohälsa bland de äldre vad det 

gäller delaktighet- och aktivitetsproblem. Genom att öka kunskapen hos vårdpersonal och 

andra som kommer i kontakt med äldre människor, om vad i det sociala nätverket som har 

betydelse för de äldres hälsorelaterade livskvalité, kan möjligheten att påverka de äldres 

hälsorelaterad livskvalité öka. Detta tror vi kan ske genom ordnade aktiviteter för de äldre och 

att se familj och vänner som en resurs för de äldre då de är en stor del av deras sociala 

nätverk. Därför bör familj och vänner involveras i vårdpersonalens hälsofrämjande arbete 

kring de äldre. 

 

7:3:1 Förslag till vidare forskning 

Det skulle behövas mer forskning kring hur vårdpersonal kan identifiera de äldre som har ett 

försämrat socialt nätverk. Det skulle även behövas forskning kring hur vårdpersonal kan 

framhäva de äldres sociala nätverk så att de själva kan göra en förändring. 
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längst med den 
kvantitativa 
observationsstudien med 
frågeformulär baserat på 
hälso- och sociala utfall. 

Resultatet visade att genom att engagera 
äldre människor i kreativa aktiviteter, där 
man använde mentorer som gav de äldre 
individanpassade aktiviteter, så ökar man 
deras sociala nätverk och återkopplar 
människor med deras samhälle vilket leder 
till en ökad fysisk och psykisk hälsa. Efter 
6 månader hade antalet deprimerade äldre 
minskat och det sociala stödet hade ökat. 
Aktiviteterna ledde även till högre 
självförtroende, bättre social aktivitet och 
en bättre livssyn. 
 

Medel 

 



 

 
Artikel 
nr 

 
Författare 
År  
Land 

 
Tidsskrift 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

 
Kvalitet 

5 Gunilla 
Borglin, 
Ulf 
Jakobsson, 
Anna-
Karin 
Edberg och 
Ingalill. R. 
Hallberg. 
 
2005 
 
Sverige 

Health and Social 
Care in the 
Community 
 
Older people in 
Sweden with 
various degrees of 
present quality of 
life; their health, 
social support, 
everyday activities 
and sense of 
coherence. 

Syftet med studien 
är att undersöka 
livskvalitén hos ett 
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Resultatet visar lågt socialt stöd och 
hälsoproblem leder till en sämre livskvalité. De 
som hade lägst livskvalité var de som var allra 
äldst och de som hade minst socialt nätverk. De 
yngsta i studien hade högst livskvalité. 
Livskvalitén försämras därmed i samband med 
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2005 
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Journal of Aging 
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Aspects of quality 
of life of older 
people in rural 
Bangladesh. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
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Kvalitativ metod 
11 personer i 
åldern 63-86 år 
intervjuades. 

Att ha en funktion i både familjen och i 
samhället var två viktiga faktorer för god 
livskvalité. Likaså var det viktigt med ett gott 
socialt nätverk och socialt stöd, att få vara 
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2005 
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international 
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Social network and 
health-related 
quality of life in 
older adults. A 
population-based 
study in Spain. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur socialt nätverk 
påverkade den 
hälsorelaterade 
livskvalitén och att 
sedan jämföra med 
hur en kronisk 
sjukdom påverkar. 

Kvantitativ och 
kvalitativ studie. 
 
Intervju utifrån 
bestämt 
frågeformulär i 
vilken skalfrågor 
användes. Även 
en fysisk 
hälsoundersöknin
g. 

En minskad frekvens av kontakt sänkte 
den självuppskattade hälsorelaterade 
livskvalitén. Ökad frekvens av vänner eller 
familj ökade hälsorelaterad livskvalité. 
Gifta personer skattade sin hälsorelaterade 
livskvalité högre än ogifta. De med 
kronisk sjukdom skattade sin livskvalité 
lägre än de som var fysiskt friska. 
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Resilience Within 
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Syftet är att 
utforska 
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människor som 
deltog i ett fysiskt 
aktivitetsprogram. 

Kvalitativ studie. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer gjordes 
på  
15 deltagare som 
var med i det 
fysiska aktivitets 
programmet. 

Det fysiska aktivitetsprogrammet, ett starkt 
socialt stödnätverk, tillgång till 
samhälleliga stöd resurser var identifierade 
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11 Ann 

Bowling & 

Zahawa 

Gabriel2004  

England, 
London 

Aging & Society 
 
Quality of life 
from the 
perspectives of 
older 
people. 

Syftet var att bidra 
till utveckling och 
kunskap om 
livskvalité i 
ålderdomen med 
grund på äldre 
medborgares 
synpunkter. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod. 
80 personer över 
65 år 
intervjuades 
angående om vad 
som var viktigt 
för deras 
livskvalité. 

De teman som var viktiga för livskvalitén var 
att ha goda sociala relationer, hjälp och stöd, 
trygghet, att leva i ett trevligt område med 
trevliga grannar, tillgång till lokala faciliteter, 
delta i hobbies och fritidsaktivteter, se positivt 
på framtiden, att acceptera de omständigheter 
som inte går att förändra, att ha god hälsa och 
rörlighet, tillräckligt med pengar, delta i 
samhället, och känna kontroll över livet. 

Medel 

12 Ann, 
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2007 
 
England, 
London 
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Lay theories of 
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Syftet var att 
undersöka äldre 
personers definition 
på livskvalité. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod. 
80 personer 
mellan 65-80 år 
intervjuades med 
öppna frågor. 

Det som var viktigast för de äldres livskvalité 
var sociala relationer, sociala roller och 
aktiviteter, fritidsaktiviteter på egen hand, 
hälsa, framtidstro och välmående, hemmet 
och grannarna, finansiella omständigheter och 
självständighet. 
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Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 
 
Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 
 
Urval 
 
- relevant? Ja Nej Vet ej 
 
- strategiskt? Ja Nej Vet ej 
 
Metod för 
 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 
 
- datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
 
- analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
 
Giltighet 
 
- är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 
- råder datamättnad? Ja Nej Vet ej 
- råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
 
- redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 
 
- redovisas resultatet i förhållande till en 
  teoretisk referensram? Ja Nej Vet ej 
Genereras teori? Ja Nej Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög Medel Låg 
 
Kommentar 

 



 

 
Granskare (sign) 
 
 
 
Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 
 
Beskrivning av studien 
Forskningsmetod RCT CCT (ej randomiserad) Multicenter, antar center….. Kontrollgrupper 
 
Patientkarakteristika Antal….. Ålder…. Man/kvinna…. 
 
Kriterier för exkludering Adekvata exklusioner Ja Nej 
Intervention….. 
 
Vad avsåg studien att studera? 
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått? 
 
Urvalsförfarande beskrivet? Ja Nej 
 
Representativt urval? Ja Nej 
Randomiseringsförfarande beskrivet? Ja Nej Vet ej 
Likvärdiga grupper vid start? Ja Nej Vet ej 
Analyserade i de grupper som de randomiserades till? Ja Nej Vet ej 
Blindning av patienter? Ja Nej Vet ej 
Blindning av vårdare? Ja Nej Vet ej 
Blindning av forskare? Ja Nej Vet ej 
 
Bortfall 
 
Bortfallsanalysen beskriven? Ja Nej 
 
Bortfallstorleken beskriven? Ja Nej 
 
Adekvat statistisk metod? Ja Nej 
 
Etiskt resonemang? Ja Nej 
 
Hur tillförlitligt är resultatet?  
 
Är instrumenten valida? Ja Nej 
 
Är instrumenten reliabla? Ja Nej 
 
Är resultatet generaliserbart? Ja Nej 
 
Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 
statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning). 
 
Sammanfattning bedömning av kvalitet 

 



 

Hög Medel Låg 
 
Kommentar 
 
Granskare (sign) 
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