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Sammanfattning 
Antalet äldre ökar och lever längre och hälsosammare liv. I takt med att äldre blir 

hälsosammare och lever längre, kommer fler resurser behövas tillägna äldre. Detta innebär att 

forskning gällande äldres vardagliga livsvillkor och livskvalitet blir allt mer relevant. Vilket i 

sin tur innebär att fler studier behövs för att kartlägga alla behov som dagens mer aktiva och 

hälsosammare äldre faktiskt har. Syftet med studien är att med utgångspunkt från intervjuer 

med äldre personer som varit pensionerade i minst fem år, undersöka hur deras livsvillkor i 

det dagliga livet påverkar deras livskvalitet. Studien är kvalitativ och baseras på 

semistrukturerade intervjuer med sju respondenter i åldrarna 71-82 år. Studien resulterade 

bland annat i bedömningen att samtliga av respondenterna som deltog i studien har en hög 

KASAM (känsla av sammanhang) och därför även starka känslor av livskvalitet. Studien visar 

även att goda ekonomiska livsvillkor, god hälsa, och goda sociala nätverk fungerar som GMR 

(generella motståndsresurser) som förbättrar respondenternas KASAM och som därför även 

påverkar respondenternas livskvalitet till det bättre.      
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”I FEEL HAPPY”  

A QUALITATIVE STUDIE ABOUT HOW 

ELDERLY PEOPLES LIVING CONDITIONS 

INFLUENCES THEIR QUALITY OF LIFE  

 

Abstract 
The number of elderly people is highly increasing and elderly people are living more healthy 

lives. As the number of elderly is increasing and the healthier elderly people become, more 

resources for elderly and elderly custom homes are needed. Studies about the daily living 

conditions and quality of life of elderly people are therefore becoming more relevant. 

Therefore more studies are also needed in order to navigate the needs of the contemporary 

healthier and active elderly group. The purpose of this study is to, based on interviews with 

elderly people who have been retired at least five years, investigate how the daily living 

conditions of the elderly people, affects their quality of life. This is a qualitative study which 

is based on semi structured interviews with people between the ages of 71-82. One conclusion 

of this study is that all of the respondents in this study has a high SOC (sensation of context) 

and therefore also a high quality of life. Other conclusions is that the financial living 

conditions, social living conditions and health conditions of the respondents is acting as 

GRR(General resistance resources) and therefore improves the SOC of the respondents, 

which also improves the life quality of the respondents.     

 

  



 
 

3 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Bakgrund ............................................................................................................................. 4 

1.1 Historik .......................................................................................................................... 4 

1.2 Bakgrund ....................................................................................................................... 4 

1.3 Studiens relevans för socialt arbete ............................................................................... 4  

2. Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 5 

3. Tidigare forskning .............................................................................................................. 5 

 3.1 Den tidigare forskningens styrkor och svagheter .......................................................... 7 

4. Definitioner av våra begrepp ............................................................................................ 8 

 4.1 Livskvalitet .................................................................................................................... 8 

 4.2 Hälsa .............................................................................................................................. 8 

 4.3 Sociala nätverk .............................................................................................................. 9 

 4.4 Ekonomiska livsvillkor .................................................................................................. 9 

5. Tolkningsram ...................................................................................................................... 9 

 5.1 KASAM ......................................................................................................................... 10 

 5.1.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet .......................................................... 10 

 5.1.2 Gränser........................................................................................................................ 11 

 5.1.3 Stressorer .................................................................................................................... 11 

 5.1.4 Sammanfattning .......................................................................................................... 12 

6. Metod ................................................................................................................................... 13

 6.1 Kvalitativ forskningsstudie ............................................................................................ 13 

 6.2 Semistrukturerade intervjuer ......................................................................................... 13 

 6.3 Urval och urvalsmetod ................................................................................................... 14 

 6.4 Analysmetod .................................................................................................................. 14 

 6.5 Tidigare forskning ......................................................................................................... 15 

     6.6 Tillförlitlighet och trovärdighet ..................................................................................... 15 

 6.7 Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 15 

7. Resultat och analys ............................................................................................................. 16

 7.1 Respondenternas bakgrund ............................................................................................ 16 

 7.2 Hälsa .............................................................................................................................. 17 

 7.2.1 God hälsa .................................................................................................................... 18 

 7.2.2 Hälsopåverkan ............................................................................................................ 19 

 7.2.3 Viktiga faktorer för hälsan .......................................................................................... 20 

 7.3 Sociala nätverk .............................................................................................................. 21 

 7.3.1 Viktiga faktorer i det sociala nätverket ....................................................................... 22 

 7.3.2 Faktorer i det sociala nätverket som får respondenterna att må bra ........................... 23 

 7.4 Ekonomiska livsvillkor .................................................................................................. 26 

8. Slutsatser och diskussion ................................................................................................... 28 

 8.1 Hälsa .............................................................................................................................. 28 

 8.2 Sociala nätverk .............................................................................................................. 29 

 8.3 Ekonomiska livsvillkor .................................................................................................. 29

 8.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 29

 8.5 Kritisk reflektion............................................................................................................ 30 

9. Referenslista ........................................................................................................................ 32 

10. Bilaga intervjuguide ......................................................................................................... 35 

 

 

  



 
 

4 
 

1. Inledning  

 
1.1 Historik 
År 1940 var endast 9.4 procent av den svenska befolkningen 65 år eller äldre. År 2000 

beräknades 1.5 miljoner av Sveriges dåvarande totala befolkning på 8.9 miljoner, bestå av 

personer som var 65 år eller äldre. Vilket innebär att 17 procent av befolkningen vid år 2000, 

bestod av personer som var 65 år eller äldre. Det innebär att de äldres del av befolkningen 

med andra ord näst in till fördubblats från år 1940 fram till år 2000 och gruppen äldre 

fortsätter att växa än idag. Den ökade livslängden hos äldre sammankopplas med förbättrad 

hälsa och vitalitet hos de äldre. Det sägs att dagens 75 åringar är lika friska som 65 åringarna 

var för några årtionden sedan. Trots detta är sjukdomar och ohälsa ett stort problem bland 

äldre, då cirka hälften av dagens äldre mellan åldrarna 75-84 år har flertalet sjukdomar eller 

skador. Dock betyder inte detta att hälften av dagens äldre är i behov av omfattande vård eller 

hjälp då de flesta äldre trots sina skador och sjukdomar lever fullt aktiva liv. Det ökande 

antalet äldre har medfört att mer fokus och uppmärksamhet har riktats mot de äldre under det 

senaste århundrandet. Under den första halvan av 1900-talet erkändes och uppmärksammades 

ålderdomen som ett samhällsproblem som hela samhället bör hjälpa till med och åtgärda. 

Under andra halvan av 1900-talet eskalerade produktionen och spridningen av rådgivning och 

kunskap gällande området ålderdom. Förståelsen och beskrivningen av äldre och ålderdom 

påverkar hur äldre människors rättigheter, behov, skyldigheter och förmågor, upplevs av 

andra människor och av äldre själva. Vanliga attityder gällande äldre i dagens samhälle är 

bland annat att äldre är ensamma, sjukliga, klena, förslöade och isolerade. Men det finns även 

positiva attityder gentemot äldre som antyder att äldre har arbetat länge och bidragit med sin 

del till samhället och att äldre besitter stor kunskap och vishet, vilket gör att omgivningen 

anser att äldre har rätten till ett omfattande stöd av samhället (Jönson, 2002).  

 

1.2 Bakgrund 
Större delen av den tidigare forskningen i vår studie problematiserar det faktum att det behövs 

mer forskning om pensionärers vardagliga liv och om pensionärer som bor i sina egna hem. 

Detta på grund av att äldre som grupp blir allt större. Den tidigare forskningen i vår studie 

visar även på att allt fler äldre kommer behöva bo kvar eller väljer att bo kvar i hemmet 

längre. I takt med att det blir allt fler och friskare äldre, krävs även fler boenden och resurser 

som är anpassade efter äldres livsvillkor. Dåliga livsvillkor för äldre kan medföra en 

försämrad livskvalitet hos de äldre, vilket gör att äldres livsvillkor och livskvalitet är ett 

relevant område att studera. Den tidigare forskningen i vår studie tar även upp att många 

förutfattade meningar och stereotypiska föreställningar förekommer gällande hur äldre lever 

sina liv. Bland annat föreställningar om att äldre är improduktiva, ensamma, isolerade, och 

saknar sysselsättning.  Detta upplever vi är ett problem i dagens samhälle och vill därför med 

denna studie visa upp de äldres egna upplevelser av sina livsvillkor, det vill säga hur de äldre 

upplever sin hälsa, sina sociala nätverk och sina ekonomiska livsvillkor. Denna studie 

fokuserar på äldres livsvillkor och livskvalitet i det vardagliga livet för att, bidra med en ökad 

kunskap som kan bidra till att förbättra, uppdatera och anpassa omgivningens föreställningar 

om äldre personer, samt förbättra äldres livsvillkor. 

 

1.3 Studiens relevans för socialt arbete 
Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma pensionärers livssituation för att bidra med större 

förståelse gällande äldres livskvalitet och behov i vardagen. Detta är relevant inom socialt 

arbete då det många gånger är socialarbetare som försöker förbättra äldres ekonomiska och 

sociala tillvaro. Studien är även relevant för att studier som denna skulle kunna hjälpa till att 
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beskriva vad det är som pensionärer behöver hjälp med vad gäller sin hälsa, sina ekonomiska 

livsvillkor och sina sociala nätverk. Tornstam (2010) skriver att omgivningens kunskaper om 

äldre och deras livsförhållanden kan sammanfattas med att det finns stora skillnader mellan de 

föreställningar allmänheten har och de verkliga livsförhållandena de äldre lever under. Dessa 

föreställningar gällande äldre beskriver ofta ålderspensionärer som problemfyllda, ynkliga 

och ensamma. Därför kan en studie som vår bidra till en bättre insikt om ålderspensionärer. 

Då socialarbetare även arbetar med äldre är det av stor vikt att de har kunskap om hur det är 

att vara och leva som pensionär i dagens samhälle och inte hålla fast vid gamla uppfattningar 

gällande äldres behov, livskvalitet och livsvillkor. Därför behövs kunskapen inom detta 

ämnesområde förbättras och uppdateras. Det är även av stor vikt att socialarbetare förstår att 

den förutfattade bild många har om äldre och pensionärer, sällan är sanningsenliga och att ny 

kunskap som denna studie, kan bidra till att hjälpa pensionärer med det som de behöver hjälp 

med. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur äldre personers livsvillkor i det dagliga livet påverkar 

deras livskvalitet. Vårt syfte genererar följande frågeställningar:  

    

 Hur påverkar äldre personers hälsa deras livskvalitet? 

 

 Hur påverkar äldre personers ekonomiska livsvillkor deras livskvalitet? 

 

 Hur påverkar äldre personers sociala nätverk deras livskvalitet? 

 

3. Tidigare forskning 
Äldre i dagens samhälle lever allt längre och äldre som grupp ökar, vilket innebär att det är av 

relevans att försöka öka antalet hälsosamma år de äldre kan få samt försöka öka de äldres 

livskvalitet (Esser & Palmes, 2010; Gunnarsson, 2009; Guedes, Hatmann, Martini, Borges, & 

Bernardelli, 2012; Ratcliffe, Lester, Couzner & Crotty 2013; Collins, Wacker & Roberto, 

2013; Carreon & Noymer, 2011; Mottus, Gale, Starr, & Deary, 2012). Den ökade livslängden 

hos äldre beror på att det har blivit effektivare sjukvård och medicinska framsteg, förbättrade 

levnadsförhållanden och bättre livsstilar som exempelis förbättrad kost, motion, hygien och 

bostäder (Esser & Palmes, 2010; Gunnarsson, 2009 ). Pensioneringsåldern är generellt lägre 

än de européeiska ländernas individuella och officiella pensionärsåldrar. Det vill säga att den 

övervägande delen av de äldre i Europa pensionerar sig tidigare än deras lands officiella 

pensionsålder, vilket även det är en bidragande faktor till att allt fler hamnar i gruppen äldre 

och pensionerade (Grundy, 2006). Antalet äldre som är pensionerade, är kvar i arbetslivet och 

jobbar mot lönebetalning minskar och ändå uppger många äldre i Sverige att de hade velat 

arbeta längre om de fått den möjligheten, dock tvingas många äldre avgå mot sin egen vilja 

(Grundy, 2006; Gunnarsson, 2009). Äldre människor som grupp blir allt mer fattiga och 

nästan hälften av alla äldre är fattiga eller nära fattigdom (Esser & Palmes, 2010). Äldre i 

Sverige får stort stöd av staten i form av pengar och vård till skillnad från andra länder som 

exempelvis USA; där de är vanligare att anhöriga tar hand om sina äldre eller att privat hjälp 

nyttjas (Collins, Wacker & Roberto, 2013). Allt fler äldre med hjälpbehov, i Australien, får 

informell hjälp, det vill säga obetald hjälp av exempelvis grannar, familj, vänner eller bekanta. 

Detta innebär även att de äldre kan fortsätta att leva sina gamla och vanliga liv i sina 

lägenheter allt längre. Att allt fler äldre tar emot privat hjälp eller hjälp av anhöriga beror 

bland annat på att den genomsnittliga livslängden har ökat för och att äldre därför blir allt fler 

och kräver mer resurser av samhället (Ratcliffe, Lester, Couzner & Crotty 2013). 
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Den psykiska och fysiska förmågan påverkas med åldern och individen blir mer utsatt för 

sjukdomar och skador (Wilhelmson, Andersson, Waern, & Allebeck, 2005; Gunnarsson, 

2009; Carlsson-Agren, Berg & Wenestam, 1992; Corner, Brittain, Bond 2007; Ory, 2003). 

Trots detta lever de flesta äldre hälsosamma och självständiga liv och upplever sina liv som 

aktiva, lyckliga och meningsfyllda, men det fanns även äldre som upplevde sina liv som 

monotona och meningslösa. Detta motsäger stereotypiska föreställningar gällande äldre som 

exempelvis att äldre skulle vara oproduktiva, ensamma, isolerade och att de lever meningslösa 

liv (Carlsson-Agren, Berg & Wenestam, 1992; Corner, Brittain, Bond 2007; Ory, 2003; 

Gunnarsson, 2009). Subjektiv hälsa och sociala nätverk varierar mellan olika åldrar hos de 

äldre. Sociala nätverket är viktigare för dem som är i åldrarna 60-79 år, än vad det är för de 

som är 80 år och uppåt, men sociala nätverk är även viktigt för de äldre som är äldre än 80 år 

(Litwin & Stoeckel, 2013). 

 

Vanliga stereotypiska föreställningar om äldre är att äldre är: lättirriterade, har 

humörsvängningar, är ensamma/isolerade, är oproduktiva, har inget sex, är sjuka/har dålig 

hälsa, förlorar sin kognitiva förmåga, har inga intressen, har svårt att fördriva sin tid (Sánchez 

Palacios, Trianes Torres, Blanca Mena, 2009; Ory, 2003; Carlsson-Agren, Berg & Wenestam, 

1992; Corner, Brittain, Bond 2007; Gunnarsson, 2009 ). Vanliga föreställningar är att äldre 

lever i isolering och ensamhet fastän många äldre snarare väljer att leva ensamma eller att 

många äldre snarare blir socialt exkluderade på grund av exempelvis sjukdomar och nedsatt 

funktionsförmåga (Corner, Brittain, Bond 2007). Generellt bedömer de flesta äldre sina liv i 

positiva termer, som att försöka leva vidare oavsett vad och göra det bästa av situationen. De 

flesta äldre uppgav att tiden passerade snabbt förbi och att den inte var svår att fylla, vilket 

motsäger annan forskning kring äldre som tyder på att äldre skulle vara rastlösa och ha svårt 

att fördriva sin tid. Att tala emot stereotypiska bilder av äldre, kan leda till en förbättrad 

hemvård för äldre (Carlsson-Agren, Berg & Wenestam, 1992; Gunnarsson, 2009). De flesta 

äldre med muskelsvårigheter kämpar med eller anpassar sina liv delvis efter smärtorna men 

var beslutsamma över att smärtorna inte skulle få styra deras liv. De ville trots smärtorna 

kunna förbli aktiva och uppnå sina mål i livet. Endast få extrema fall valde att ignorera 

smärtorna eller retirera totalt inför smärtorna (Gillsjo, Schwartz-Barcott, Bergh & Dahlgren, 

2012). 

 

Livskvaliten hos äldre påverkas av fysiska, emotionella, ekonomiska och sociala livsvillkor 

(Carreon & Noymer, 2011). Vid undersökningar om vad äldre anser vara viktigt för deras 

livskvalitet, uppger de samma saker som andra åldersgrupper det vill säga att det inte enbart 

är hälsa och boendemiljön som är viktigt för äldre utan även relationer till familj och vänner, 

social kontakt, anhörigas hälsa, självständighet, rörlighet, emotionellt välmående, materiella 

ägodelar, religion/spiritualitet och fritidsaktiviteter (Corner, Brittain, Bond 2007; Wilhelmson, 

Andersson, Waern, & Allebeck, 2005). I Sverige anses det att livskvaliten hos äldre kan 

förbättras eller bibehållas baserat på att de äldre måste kunna leva aktiva liv, ha 

självbestämmande, behandlas med respekt och ha bra tillgång till hälsovård och socialt stöd 

(Collins, Wacker & Roberto, 2013). Många äldre uttrycker även själva en vilja att ha rätten att 

få bestämma över sig själva och att ha rätten att få delta i beslut som rör vardagen och det 

egna livet, vilket förutsätter ett samhälle som utformas för alla åldrar och som tar hänsyn till 

att den äldre befolkningen ökar (Carlsson-Agren, Berg & Wenestam, 1992; Gunnarsson, 

2009).  

 

Grannskapet där äldre bor spelar en stor roll och är en av de viktigaste faktorerna för deras 

livskvalitet. Det spelar stor roll för hur tillfredsställd de äldre är med olika faktorer i sina liv, 

inklusive deras fysiska miljö (Mottus, Gale, Starr, & Deary, 2012). Säkerhet i trafik och i 
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parkområden är positivt associerat med livskvaliteten och hälsokvaliteten hos äldre och 

gatoljud är negativt associerade med livskvalitet hos äldre (Parra, Gomez, Sarmiento, 

Buchner, Brownson,Gomez, Schimd & Lobelo, 2010). 

 

Aktiv fritid för äldre har en positiv inverkan på hur nöjda de äldre är med sina liv, den 

psykiska hälsan och fysiska hälsan. Vad som anses viktigt för det äldres livskvalitet och hälsa 

skiljer sig beroende på vilken subgrupp de äldre tillhör. Exempelvis skiljer det sig mellan 

män, kvinnor och olika åldrar (Wilhelmson, Andersson, Waern, & Allebeck, 2005; Kulla, 

Ekman, Heikkilä & Sarvimäki, 2010). Försvagande områden eller riskfaktorer för äldre är om 

balansen mellan att bibehålla kapacitet och klara av omgivningens utmaningar faller under 

nivån som försäkrar en ansvarsfylld livskvalitet och undvikandet av en tidig eller förfallande 

död är: att vara över 80 år, ha låg inkomst, ha bristande eller litet socialt nätverk/historia av 

bristande socialt nätverk, de som är ogifta och de som har begränsade möjligheter till rörlighet 

och motion (Grundy, 2006). Äldre personer som uppger sig vara fysiskt aktiva har generellt 

högre livskvalitet än de som uppgav sig vara lågt fysiskt aktiva (Guedes,  Hatmann, Martini, 

Borges, & Bernardelli, 2012; Horowitz, & Vanner, 2010). Äldre som är kognitivt försvagade 

har visat sig mindre aktiva än andra äldre personer. Oberoende av den kognitiva statusen så 

ger en högre aktivitetsnivå en högre livskvalitet för äldre (Johnson, Whitlatch & Menne, 

2014). Äldre som har en omhändertagande roll och aktivt tar hand om en annan person eller 

ett husdjur har en högre livskvalitet än de äldre som inte har det (Ratcliffe, Lester, Couzner & 

Crotty 2013). 

 

Familjestöd och det sociala nätverket är enligt den övervägande delen av äldre en viktig faktor 

för att bibehålla funktionsförmågan och livskvalitet. Det grundläggande kravet för att 

upprätthålla hälsa är ett väl fungerande socialt liv och familjeliv. Hälsan rubbas när något av 

social- och familjelivet störs (Emami, Benner, Lipson & Ekman, 2000; Grundy, 2006; Merz 

& Huxhold, 2010; Litwin & Stoeckel, 201; Ratcliffe, Lester, Couzner & Crotty 2013; Collins, 

Wacker & Roberto, 2013). Det bör dock tilläggas att alla sociala relationer av hög kvalitet är, 

oberoende om det är släkt eller inte, positivt relaterat till välmående hos äldre (Merz & 

Huxhold, 2010). När det handlar om förmåga att bibehålla nätverk och upprätthålla 

emotionella närkontakter har det visat sig att äldre kvinnor har bättre förmåga än vad äldre 

män har. Det visar sig att änkor som levt ensamma mer än ett år är mer tillfreds med att leva 

ensamma än under det första sorgeåret. Änkorna är även mindre oroade över sin hälsa samt 

har även återhämtat sig psykiskt. Dock visar det sig att depressioner förekommer i samma 

omfattning hos bägge könen vid en närståendes bortgång. Ett bekymmer för änkor är den 

ekonomiska situationen vilket följer dem hela livet ut (Eriksson & Svedlund, 2007). Det finns 

ett stort behov av forskning gällande pensionärers hantering av vardagen för att omgivningen 

bättre ska kunna förstå äldres behov och för att bättre kunna anpassa äldres hemvård till de 

behoven, synnerligen nu när äldre är en grupp som ökar och blir allt större (Gillsjo, Schwartz-

Barcott, Bergh & Dahlgren, 2012; Carlsson-Agren, Berg & Wenestam, 1992; Gunnarsson, 

2009; Wilhelmson, Andersson, Waern, & Allebeck, 2005). 

 
3.1 Den tidigare forskningens styrkor och svagheter 
Styrkor med den tidigare forskningen i denna studie är att många av studierna benämner 

liknande livsvillkor som är av stor påverkan på äldres livskvalitet. Exempel på dessa 

livsvillkor är: familjen, boendeområde, bostad och vänner. En till styrka med den tidigare 

forskningen i denna studie är att den övervägande delen av den tidigare forskningen 

instämmer i att det är av hög relevans att försöka öka antalet hälsosamma år som de äldre kan 

tänkas få samt försöka att öka de äldres livskvalitet. Detta på grund av att antalet äldre 

ständigt ökar.    
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En svaghet med den tidigare forskningen är att många av studierna fokuserar på den negativa 

bilden av de äldre som finns i dagens samhälle. Det vill säga att stort fokus hamnar på 

stereotypiska föreställningar och myter gällande äldre och inte på de äldres egna upplevelser 

av sin livssituation. En till svaghet med den tidigare forskningen i vår studie är att den 

övervägande delen av den tidigare forskningen har kommit fram till att mer forskning 

gällande äldres livsvillkor och livskvalitet behövs. 

 

Vi tänker att denna studie kan bidra med att visa upp de äldres egna bild av sina liv genom att 

de själva får chansen att beskriva sina livsvillkor enligt sina egna upplevelser. Vi tänker även 

att denna studie kan bidra med mer kunskap gällande hur omgivningen kan höja de äldres 

livskvalitet och öka antalet hälsosamma år som de äldre kan få. Denna studie kan även bidra 

med en positiv bild av de äldre, som i sin tur kan bidra till att motverka de stereotypiska bilder 

som råder i dagens samhälle gällande äldre.  

 

4. Definitioner av våra begrepp 

 
4.1 Livskvalitet 
Med livskvalitet avser vi allt som är bra för respondenterna och som gör livet värt att leva. Att 

ha hög livskvalitet är när respondenterna lever med de livsvillkor som får dem att må bra och 

som är bra för dem. Med andra ord allt som gör livet värt att leva. Att ha låg livskvalitet är 

istället motsatsen, det vill säga att leva med livsvillkor som får respondenterna att må dåligt 

och som inte är bra för dem. Allt som försämrar respondenternas livsglädje och allt som ger 

livet mindre värde. Detta tillämpar vi med stöd av Brülde (2003) som skriver att begreppet 

livkvalitet kan användas på flera olika vis det vill säga begreppet kan ha många olika 

betydelser. Begreppet kan bland annat användas som en ren värdeterm. En person livskvalitet 

är då hög endast om denne har ett bra liv, under tiden som en personens livskvalitet är låg om 

dennes liv är dåligt. Att ha hög livskvalitet innebär dock inte att personens liv är moraliskt 

högstående eller estetiskt tilltalande, utan snarare att individen har det bra och lever det liv 

som är bra för denne och att individen lever ett liv som är värt att leva. En person med låg 

livskvalitet innebär då att personens liv är dåligt för denne själv, exempelvis att individen 

lever ett fattigt eller torftigt liv. Livskvalitet rör sig då om vad som gör livet värt att leva och 

vad som är bra med livet, för den personen som lever det. Det kan då vara bra att skilja på 

instrumentellt värde och finalt värde. Instrumentellt värde innefattar det som är bra för oss 

som medel till något anat, exempelvis pengar. Finalt värde innefattar allt som är bra för oss 

som mål istället för medel exempelvis lycka. Det som gör livet värt att leva baseras på 

frånvaron av negativa finala värden och närvaron av positiva finala värden. Hur hög 

livskvalitet en person har är avgörande beroende på hur mycket positivt – och negativt finalt 

värde en individs liv består av, det vill säga hur lycklig eller olycklig individen är eller hur bra 

eller dåligt individen mår. 

 

4.2 Hälsa 

Med hälsa avser vi respondenternas självupplevda och självdefinierade hälsa. Det vill säga att 

vi utgår från respondenternas subjektiva hälsoupplevelser för att ta hänsyn till att hälsan 

inkluderar mer än enbart skador och sjukdomar. Då det även finns sociala faktorer och 

psykologiska faktorer som spelar in i om respondenterna mår bra eller dåligt och upplever sig 

själva ha god eller dålig hälsa. Detta tillämpar vi med stöd av Berg (2007) som skriver att 

risken att drabbas av funktionsnedsättningar och sjukdomar ökar med åldern, exempelvis 

problem med rörelseförmåga, hörsel och syn. Åldrande och sjukdom bör dock inte användas 
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med samma betydelse, då många äldre kan leva ett hälsosamt liv långt upp i åren. 

Definitionen av hälsa varierar och är svårt att ta fasta på. Ett sätt att beskriva hälsa är att 

utifrån den subjektiva hälsan. Individens egen uppfattning och bedömning av sin hälsa är den 

så kallade subjektiva hälsan och är en form av helhetsbedömning, som inte endast innefattar 

sjukdomssymtom utan även psykologiska faktorer, kulturella faktorer och sociala faktorer. 

Därför kan det variera från individ till individ, vad som är hälsa och vad som är ohälsa. Den 

subjektiva hälsan påverkas med andra ord inte enbart utav handikapp eller sjukdomar, utan 

även av olika upplevelser av psykologiska och sociala faktorer. Depression, nedstämdhet och 

otillfredsställelse med livet gör att människors subjektiva hälsa kan uppges till det sämre än 

vad den i själva verket är. Även isolering och ensamhet påverkar den subjektiva hälsan 

negativt och även negativa attityder mot äldre. Trots detta förändras många gånger den 

subjektivt upplevda hälsan lite i förhållande till den ökande åldern och den ökande risken till 

sjukdomar och handikapp som faktiskt råder hos äldre. Subjektiv hälsa hos äldre är med andra 

ord en bra sammanfattande beskrivning som beaktar individen som helhet och inte enbart till 

specifika symptom och sjukdomar (Berg, 2007). 

 

4.3 Sociala nätverk 
Med sociala nätverk avser vi allt i respondenternas sociala närvaro som kan tänkas påverka 

dem negativt eller positivt. Vi avser respondenternas subjektiva upplevelser av sina sociala 

nätverk. Detta tillämpar vi med stöd av Berg (1986) som hävdar att sociala nätverk som är väl 

fungerande, det vill säga där det finns goda kontakter och relationer till andra individer 

fungerar som en bas till upplevelsen av säkerhet, trygghet och vetskap om att man fortfarande 

är av betydelse för någon. Vi tillämpar även detta med stöd av Tornstam (2010) som skriver 

att sociala nätverk inkluderar alla de olika personliga och sociala relationer som vi har med 

andra personer. Det kan bland annat röra sig om känslomässiga relationer, rollrelationer, 

utbytesrelationer och interaktionsrelationer. Känslomässiga relationer är de relationer som rör 

de signifikanta andra i nätverket det vill säga de som står individen allra närmast, exempelvis 

föräldrar, barn, syskon och barnbarn. Rollrelationer innefattar formella relationer det vill säga 

relationer som berör civilstånd, boende och medlemskap i föreningar. Utbytesrelationer är 

relationer vars fokus hamnar på hjälp, råd och känslomässigt stöd. Interaktionsrelationer är de 

relationer när man träffas och umgås inom givna tidsramar, det kan röra sig exempelvis om 

grannar och vänner. 

 

4.4 Ekonomiska livsvillkor 
Med ekonomiska livsvillkor avser vi respondenternas egna upplevelser av sina ekonomiska 

livsvillkor, då dessa kan variera från person till person. Detta tillämpar vi med stöd av Berg 

(2007) som skriver att pensionen, för de flesta äldre är den större delen av inkomstkällan, där 

den största delen innehåller den allmänna pensionen och som även är för en del kompletteras 

med avtalspensioner. Pensionärers ekonomi påverkar dem hela livet ut och varierar beroende 

på ålder, kön och tidigare inkomster.  

 

5. Tolkningsram  
Vi valde att använda oss av KASAM (känsla av sammanhang) som teoretiskgrund i denna 

studie därför att KASAM tar hänsyn till att individens välmående inte enbart är beroende av 

individens fysiska livsvillkor, utan att individens välmående även är beroende av individens 

sociala och psykiska livsvillkor. Det vill säga att vi tänker att individen är i behov av en 

känsla av samanhang för att kunna känna livskvalitet i sitt liv. 
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5.1 KASAM 
Aaron Antonovsky (1991) utvecklade begreppet KASAM som betyder känsla av 

sammanhang. Begreppet fokuserar på ”friskfaktorer” snarare än bakom ordet ”riskfaktorer. 

Om en individ har ett starkt KASAM har denne en god förmåga att identifiera och använda 

sig av inneboende resurser, samt att kunna använda sig av de resurser som finns i 

omgivningen till att lösa problem i samband med stressituationer. Generella motståndsresurser 

(GMR) fungerar som skyddande faktorer och processer som hjälper till och bidrar till att 

bygga upp KASAM och att bekämpa olika former av stressorer, genom att en balans mellan 

över- och under belastning sker hos individen. Vidare är god självkänsla, kunskap, sociala 

nätverk, materiella faktorer och meningsfull sysselsättning alla exempel på GMR. Hur hög 

alternativ låg KASAM en individ har, anser Antonovsky är avgörande för var en individ 

befinner sig mellan polerna hälsa och ohälsa. Vidare poängterar Antonovsky att en individ 

aldrig har det ena eller andra utan det varierar under livets gång mellan dessa poler. Lyckas en 

individ hantera påfrestningar på ett bra sätt samt har tillgång till GMR så ökar individens 

KASAM (Antonovsky, 1991).  

 

5.1.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet                                              
KASAM konstitueras av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till 

den utsträckning som en individ upplever yttre och inre skeden som förnuftigmässigt gripbara, 

som information som är strukturerad, kontinuerlig och påtaglig istället för rörig, oordnad, 

oförsägbar och oförklarlig. Människor med höga känslor av begriplighet förväntar sig att 

kunna förutsäga stimuli i deras framtid, eller att de vid överraskningar, i vilket fall förväntar 

sig kunna lösa och förklara dem. Det är dock signifikant att uppmärksamma att detta inte 

berättar någonting om stimulus önskvärdhet. Tragedier och misslyckanden kan exempelvis 

uppkomma men en människa med hög känsla av begriplighet förmår sig att göra sådana saker 

begripbara. Den andra komponenten, hanterbarhet syftar till den grad, i vilken en individ 

uppfattar att det finns tillgängliga resurser, som en individ med hjälp av kan klara av de krav 

som uppkommer av de stimuli som denne ständigt utsätts för. Tillgängliga resurser innebär 

det individen behärskar eller som behöriga andra kontrollerar, exempelvis dennes barn, 

make/maka, vänner och läkare. De människor som man känner tillit till. Människor med höga 

känslor av hanterbarhet kommer inte uppleva sig själva som offer i situationen eller tycka sig 

bli behandlade orättvist i livet. Tragedier sker ständigt under livets gång men människor med 

hög känsla av hanterbarhet kan reda sig när trauma sker och exempelvis inte sörja för alltid. 

Den tredje komponenten, meningsfullhet syftar till den grad människor känner att livet har en 

känslomässig innebörd. Utmaningar kan ses som välkommande istället för bördor som man 

hellre vore utan. Detta innebär inte att de med hög känsla av meningsfullhet blir lyckliga om 

någonting tragiskt sker, men när dessa individer påtvingas olyckliga upplevelser väljer 

individen att snarare hantera utmaningarna istället och ha inställningen att finna betydelse i 

den olyckliga upplevelsen, samt göra sitt främsta för att med värdighet ta sig igenom dem 

(Antonovsky, 1991). Meningsfullhet är en motivationskomponent till begreppet KASAM och 

är den viktigaste utav de tre komponenterna. Utan meningsfullhet blir troligtvis varken hög 

begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt bestående. För människor som är engagerade och 

bryr sig har ständigt möjlighet att uppnå förståelse och hitta resurser. Begriplighet är troligtvis 

den näst viktigaste komponenten för att en hög begriplighet krävs för att en hög hanterbarhet 

ska vara möjligt. Hanterbarhet är trots detta inte oviktig därför att om individen inte uppfattar 

att resurser finns tillgängliga riskerar det att försvaga en individs känslor av meningsfullhet. 

För att problemhantering hos individen ska vara möjlig krävs KASAM i sin helhet 

(Antonovsky, 1991). 
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5.1.2 Gränser                                                                                                                 
Människor kan enligt Antonovsky (1991) ha en stark KASAM samtidigt som de inte behöver 

se hela sin objektiva värld som sammanhängande, det vill säga att alla människor bygger upp 

gränser. Oavsett om det som försiggår utanför dessa gränser är meningsfullt, hanterbart och 

begripligt, spelar det ingen roll då det saknar betydelse för individen. En sådan sfär kan vara 

mycket stor för vissa personer och liten för andra personer, det varierar från person till person. 

Gränsbegreppet betyder att individen inte behöver uppleva att allt i livet är begripligt, 

meningsfullt och hanterbart för att känna en stark KASAM. Avgörande är om det finns 

livssektorer som personen känner igen sig i. Om dessa livssektorer inte existerar är de ganska 

sannolikt att personen i fråga har en svag KASAM. Om livssektorerna finns blir det istället en 

fråga om personen känner dessa områden som hanterbara, meningsfulla och begripliga. 

Vidare uppmärksammar Antonovsky (1991) två faktorer vid talan om dessa gränser, för det 

första menar han att det inte är möjligt att placera gränserna så snävt att följande fyra faktorer 

hamnar utanför den svär som är av betydelse för en individ – ens känslor, den huvudsakliga 

sysselsättningen, närmsta relationerna och existentiella teman som exempelvis oundvikliga 

misslyckanden, död, konflikter, isolering och svagheter – och ändå ha en stark KASAM. För 

mycket av vår energi och själv är ofrånkomligen fästa vid dessa sektorer för att vi skall kunna 

förneka dess betydelse. Om vi förnekar betydelsen av dessa faktorer skulle det innebära att vi 

har en låg känsla av meningsfullhet, men anser individen att det är betydelsefulla faktorer i 

ens liv blir frågan istället om de är meningsfulla på så vis att de upplevs som utmaningar som 

är värda att lägga energi på. För det andra nämner Antonovsky om man snävar in på 

gränserna, specifikt om det sker genom att exkludera sin relation till samhället i sig, betyder 

detta inte att den verkliga världen slutar att påverka våra liv rent objektivt. Vidare nämner 

Antonovsky (1991) att det mest effektiva sättet för en person med stark KASAM att bibehålla 

sin bild av en sammanhängande värld är att vara flexibel när det kommer till vilka livssektorer 

som ska ses som betydelsefulla. En individ med stark KASAM som pensioneras kan förlora 

sitt engagemang i förvärvsarbetet under tiden som individen får upp intresset inom nya 

områden, exempelvis konstnärligt skapande eller föreningsarbete (Antonovsky, 1991). 

 

5.1.3 Stressorer 
Stressorer är enligt Antonovsky (1991) någonting som leder till oordning i systemet, det vill 

säga en livserfarenhet som kännetecknas av otydlighet, över- och underbelastning och 

bristande medbestämmande. Även stressorer kan verka förstärkande för KASAM, man talar 

då om överordnande psykosociala generella motståndsresurser – motståndsbrister (GMR-

MB), det vill säga hur stresstålig en individ är. Individen kan i samtliga avseenden – välstånd, 

jagstyrka och kulturell stabilitet – placeras på ett kontinuum. Ju högre man är på detta 

kontinuum, desto större sannolikhet är det att man kommer att skapa livserfarenheter som ger 

en stark KASAM. Det vill säga att ju stresståligare en individ är desto större sannolikhet är 

det att individen skapar livserfarenheter som bidrar till en hög KASAM. Ju lägre man 

befinner sig på detta kontinuum, desto större sannolikhet kommer de livserfarenheter man 

bildar att leda till en svag KASAM. Vid talan om GMR-MB bör tre olika former av stressorer 

identifieras; kroniska stressorer, viktiga livshändelser stressorer och dagliga förtretligheter. De 

kroniska stressorerna är en livssituation, egenskap eller ett tillstånd som huvudsakligen 

karakteriserar en persons liv. Det är samma sak som endemisk stress, det vill säga en 

bestående eller växande brist, ett bestående tillstånd av förlust eller nöd och ständiga känslor 

av otillräckliga rollmöjligheter eller resurser. Till kroniska stressorer hör alla de över tid 

lagrade, bestående och pågående fenomen som hör till ens historiska sammanhang, 

grupptillhörighet, kultur, sociala roll och personlighet. Livshändelsestressorer är alla de 

viktiga livshändelser som specifikt går att placera i tid och rum. Exempel på sådana 

avgränsade händelser är skilsmässa, en familjemedlems död, avsked från arbetet och 
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pensionering. Även om livshändelserstressorer är väntade eller inträffar vid rätt tid så är dessa 

stressorer händelser som individen inte har någon automatisk respons till. Det betydelsefulla 

med sådana händelser är inte själva händelsen i sig, utan alla de konsekvenser som den 

medför. Dagliga förtretligheter är de stressorer som sker i det vardagliga livet, det vill säga 

stressorer som är av mindre grad men som kan tänkas ske i individens vardag, när individen 

blir förolämpad, misslyckas med något eller råkar ut för mindre skador (Antonovsky, 1991). 

 

5.1.4 Sammanfattning 
Vi avser att i denna studie använda oss av KASAM vid tolkning av studiens empiriska 

material. Vi avser att använda oss av begreppet KASAM för att bedöma respondenternas 

livskvalitet. Det vill säga om en respondent visar sig ha hög KASAM kommer vi även 

bedöma att personen har hög livskvalitet i sitt liv. GMR, GMR-MB alltså individens grad av 

stresstålighet respektive stresskänslighet och stressorer avser vi använda oss av vid 

bedömningen av hur livskvaliteten hos respondenterna påverkas av olika livsfaktorer i sina 

liv. GMR och GMR-MB påverkas av ekonomiska livsvillkor, sociala nätverk och hälsa. 

Exempel på olika stressorer hos respondenterna är respondenternas kroniska hälsoproblem. 

Nedan följer en modell gällande hur vi avser att använda oss av teorin KASAM.  
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6. Metod 
 

6.1 Kvalitativ forskningsstudie 
Kvalitativ forskning är när forskaren framställer verkligheten utifrån “orddata”, det vill säga 

data som innehåller språkliga utsagor som exempelvis fältanteckningar av observerade 

händelser eller sociala samspel, inspelningar av vardagligt tal och inspelningar av intervjuer 

som sedan analyseras på annat sätt än genom statistiska metoder. Syftet med kvalitativ metod 

är att förstå det som analyseras (Fejes & Thornberg, 2009).  En kvalitativ metod innebär även 

att enstaka händelser och till synes små detaljer kan tillskrivas hög signifikans (Thurén, 2007). 

Vår studie syftar till att analysera äldres upplevelser av livsvillkor och livskvalitet, därför 

valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom att vi ville få fram mycket 

information fast av få respondenter. Vidare använde vi oss av transkriberingarna från de 

inspelade intervjuerna vid utförandet av analysen.  

   

6.2 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av studier som syftar till att undersöka 

livshistorier, livsberättelser och muntliga historier. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren har speciella teman som ska beröras under intervjuerna, dessa teman konstrueras 

med hjälp av en intervjuguide. Intervjuguidens frågor behöver nödvändigtvis inte ställas i 

samma ordning som i intervjuguiden under själva intervjun och frågor som inte är inkluderade 

i intervjuguiden kan även ställas om intervjuaren kopplar de nya frågorna till något som 

intervjupersonen nämnt. Frågorna i intervjuguiden bör och kommer dock till större delen följa 

den ursprungliga ordningen och det ursprungliga innehållet. Detta ger intervjupersonen 

friheten att själv formulera de svar som den önskar (Bryman, 2011). Vi valde att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer för att vi syftade att undersöka pensionärers beskrivningar av 

sina livsvillkor och dess påverkan av deras livskvalitet, vilket betyder att vi syftar att 

undersöka pensionärers livsberättelser och upplevelser, vilket gjorde att en semistrukturerad 

intervju passade vår studie utmärkt. Vi valde även semistrukturerade intervjuer för att vi ville 

ge respondenterna möjligheten att utveckla sina egna svar i så stor mån som möjligt. En 

intervjuguide öppnar upp möjligheten för detta då den inte behöver följas kontinuerligt på 

grund av dess flexibilitet, samtidigt som en intervjuguide även kan utgöra ett stöd för 

intervjuaren under intervjuerna.  

 

Utformningen av vår intervjuguide styrdes av våra tre frågeställningar som syftar till att 

undersöka äldre personers livskvalitet utifrån tre olika faktorer av livsvillkor. Dessa tre 

faktorer är sociala nätverk, hälsa och ekonomiska livsvillkor. Under sociala nätverk ställde vi 

frågor gällande respondenternas familjeförhållanden och fritidsaktiviteter. Det kunde röra sig 

om frågor som: “Hur ser din familjesituation ut?” eller “Vad är viktigt respektive mindre 

viktigt för dig i din sociala tillvaro?” Under hälsa ställde vi frågor om respondenternas syn på 

sin egen hälsa. Vi ställde då frågor som; “Hur skulle du beskriva din hälsa?” eller “Vad får 

dig att må bra, respektive mindre bra?” Under ekonomiska livsvillkor ställde vi frågor kring 

respondentens nuvarande ekonomiska situation, som exempelvis; “Hur skulle du beskriva din 

ekonomiska situation?” eller “Vad är viktigt för dig att ha råd med?” Inledningsvis hade vi 

även frågor gällande respondenternas bakgrund med frågor som då berörde respondenternas: 

ålder, tidigare yrken, utbildningar, hemtjänst och antalet pensionerade år. Vi hade även två 

avslutande frågor som vi ställde till samtliga av våra respondenter; “Om du skulle beskriva 

ditt nuvarande liv, vilka ord skulle du då välja att beskriva det med? och “Om du skulle 

beskriva de tre viktigaste sakerna i ditt liv, vad skulle du då säga?”  Innan intervjuerna 

påbörjades, utförde vi så kallade pilot intervjuer för att förbereda oss på de verklige 

intervjuerna med respondenterna och för att bekanta oss med intervjuguiden. Enligt Bryman 
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(2011) är pilotintervjuer övningsintervjuer som intervjuaren kan använda sig av för att 

förbereda sig inför den riktiga intervjun.  

 

Bryman (2011) skriver att inspelning av intervjuer är bra för att fånga nyanserna och de 

exakta ordvalen som intervjupersonen använder sig av vid intervjuerna. Vidare menar han 

även att inspelningar av intervjuer är bra för att ha bevismaterial vid bemötandet av 

anklagelser och för att en noggrann analys ska vara möjlig att utföra. Bryman (2011) nämner 

även att man utför en transkribering när man överför de inspelade intervjuerna till 

pappersformat. Med samtycke från respondenterna, använde vi oss av våra mobiler för att 

spela in intervjuerna, som vi sedan även transkriberade. Vi valde att spela in intervjuerna 

därför att vi inte ville gå miste om viktig information på grund av minnesbortfall eller på 

grund av att vi inte skulle hinna med och anteckna allt som sades. Vi ville även fånga 

respondenternas exakta ordval och beskrivningar, vilket inspelningen hjälpte oss med.  

 

6.3 Urval och urvalsmetod 
Vi begränsade vår urvalsgrupp till äldre personer som varit pensionerade i minst fem år, 

därför att vi var intresserade av att undersöka livsvilloren hos äldre som levt med pension i 

flertalet år och därför är vana att leva under de förutsättningar som pensionen medför. Detta 

tänker vi kan bidra med en verkligare helhetsbild av äldre pensionärer, i jämförelse med om vi 

hade undersökt nyblivna pensionärer. 

 
Vid urvalet av respondentgruppen valde vi att begränsa oss till att endast leta efter lämpliga 

respondenter vid en mindre ort, några mil utanför en större stad. Vi började med att bege oss 

till ett bingoevenemang för pensionärer som vi hittade med hjälp av internet. Väl vid 

bingoevenemanget informerade vi samtliga av de närvarande pensionärerna gällande vår 

studie och gällande vilka vi var. Vi fann där två respondenter som skrev upp sig på våra 

intresselistor. Efter bingoevenemanget, träffade vi några PRO-medlemmar som tipsade oss 

om ett PRO-möte som skulle hållas i orten, vilket är ett möte som anordnas av pensionärers 

riks organisation. Vi gick dit och närvarade på mötet där det fanns cirka 70 pensionärer och 

informerade även dem om vår studie och om oss själva. Sedan skickade vi runt våra 

intresselistor till samtliga närvarande pensionärer och fick då ytterligare fyra uppskrivna namn 

på intresselistorna. Sedan fann vi vår sista respondent vid intervjutillfället hos en av de andra 

respondenterna, då även hennes man gärna ville ställa upp på en intervju och delta i vår 

studie. Veckan därpå ringde vi upp samtliga sju uppskrivna pensionärer och frågade om de 

fortfarande var intresserade av att delta i vår studie, vilket samtliga av pensionärerna uppgav 

att de var. Vår totala respondentgrupp omfattade slutligen sju personer, varav två av 

respondenterna var män och resterande fem respondenter var kvinnor. Enligt Bryman (2011) 

innebär ett bekvämlighetsurval att forskaren använder sig av de respondenter som för tillfället 

finns tillgängliga.Vid urvalet av respondenterna till denna studie har vi med andra ord använt 

oss av ett bekvämlighetsurval, då vi valt våra respondenter baserat på de respondenter som 

fanns tillgängliga.   

 

6.4 Analysmetod 
Tematisk analys är en ofta tillämpad analysmetod vid bearbetningen av kvalitativa data. Det 

innebär att forskaren söker efter olika teman, kodningar och underteman som kan urskiljas i 

det kvalitativa datamaterialet, samt att forskaren använder sig av teori därför att tolka dessa 

teman och teoretiska begrepp (Bryman, 2011). Då vår studie är en kvalitativ studie blev en 

tematisk analys av relevans för vår studie. Vi valde även att använda oss av en tematisk 

analysmetod därför att vi, redan med utgångspunkt i våra frågeställningar hade utformat tre 

olika undersökningsteman för att kunna undersöka livsvillkoren i äldres vardagliga liv. Dessa 
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undersökningsteman är: Sociala nätverk, ekonomiska livsvillkor och hälsa. Vi valde även en 

tematisk analys därför att vi använde oss av en teori och begrepp för att definiera, tolka och 

analysera vårt empiriska underlag.  

 

6.5 Tidigare forskning 
Vi valde att använda oss av två olika databaser vid sökningarna av tidigare forskning till 

denna studie: Social Services Abstract och Summon. Vi valde även att fokusera våra 

sökningar på äldre som är pensionerade och valde därför att söka efter forskning med hjälp av 

begrepp som: äldre (elderly) och pension (pension) i kombination med livsvillkor (living 

conditions), livskvalitet (quality of life/ life quality) och hälsa (health). 

 

6.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Bedömningen av en studies tillförlitlighet och trovärdighet är den kvalitativa motsvarigheten 

till den kvantitativa bedömningen av en studies kvalitet. En kvalitativ studie syftar inte till att 

beskriva den totala verkligheten av ett fenomen utan en kvalitativ studies kvalitet bedöms 

utifrån hur tydliga och utförliga beskrivningarna av studiens forskningsprocess är (Bryman, 

2011). Vi har utförligt och tydligt beskrivit denna studies forskningsprocess med hänsyn till 

att studien ska bli trovärdig och tillförlitlig.  

 

6.7 Forskningsetiska överväganden  
Det är av stor vikt att fundera över vilka konsekvenser som frågorna kommer att medföra hos 

respondenterna, då frågorna kan framkalla jobbiga tankar, minnen och känslor. Det är därför 

viktigt att vara beredd på dessa reaktioner och ta hänsyn till dem genom att vara lyhörd och 

empatisk gentemot respondenterna. En av våra respondenter reagerade starkt på de 

intervjufrågor vi ställde på grund av att hennes man hade dött endast tre månader innan 

intervjun. Hon grät vid vissa tillfällen av intervjun och var gråtfärdig resterande tid av 

intervjun. Vi upplevde inte heller att hon var så samarbetsvillig då hon till större delen endast 

gav oss korta svar som inte var så innehållsrika. Vi valde därför att avsluta intervjun redan 

efter 22 minuter med hänsyn till hennes situation. Efter intervjun valde vi att stanna och tala 

med kvinnan en längre stund, då vi kände oss ansvariga för de reaktioner som våra frågor 

väckt hos henne. Vi reflekterade även kring vår egen intervjuförmåga, vilket vi insåg var av 

begränsad kapacitet då vi tidigare inte har så mycket erfarenhet gällande intervjuandet. Vi 

upplevde intervjun med kvinnan ovan, som var i sorg, som svårhanterlig och vi kunde efteråt 

uppleva att vi inte riktigt var förberedda på den reaktion som respondenten fick under 

intervjun. En intervju blev långdragen och samtidigt inte så innehållsrik då vi upplevde det 

som svårt att nå fram med våra frågor till den respondenten och då respondenten ständigt 

talade om det som denne kände för att prata om, snarare än att tala om det som vi kom dit för 

att prata om: det vill säga om respondentens livskvalitet och livsvillkor. Även detta placerade 

oss i en svår sits då vi kände att vi ständigt fick väga mellan att antingen avbryta respondenten 

och mellan att faktiskt få fram det material som vi sökte. Men vi lyckades trots detta, få fram 

intressant och värdefull information av båda dessa ovanstående respondenter. Vidare är det 

viktigt att nämna att vi missat att ställa vissa frågor som vi i efterhand insett hade varit bra att 

ställa till respondenterna, men intervjuerna i sin helhet gav oss ändå tillräckligt med material.  

 

Det är viktigt att man inom forskning, tar hänsyn till individskyddskravet som innebär ett 

skydd för enskilda individer från psykisk skada, fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse. 

Forskningsetik innehåller fyra viktiga huvudkrav: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera respondenterna om deras uppgift i studien samt vilka villkor som råder för dem 
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som deltagare. Det är även viktigt att informera respondenterna att deltagandet är frivilligt och 

går att avbryta. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta respondentens samtycke 

att delta. Deltagandet ska kunna avbrytas utan negativa konsekvenser för deltagaren. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har tystnadsplikt gällande uppgifter om enskilda 

respondenter och ska därför förvara alla uppgifter gällande enskilda individer oåtkomligt för 

obehöriga. Respondenterna har även rätt till anonymitet. Nyttjandekravet innebär att 

insamlade uppgifter om enskilda individer enbart får användas i forskningssyfte och får inte 

utlånas till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål. Enskilda individers 

personuppgifter får heller inte användas i åtgärder eller beslut som påverkar den enskilde, 

undantagsvis om samtycke från enskild individ erhålls (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtliga forskningskrav är av stor vikt i vår studie då vi genomförde en studie med hjälp av 

empiri, verbala utsagor och upplevelser från individer. Därför är det av stor vikt att vi som 

forskare tar hänsyn till ovanstående krav för att vårt arbete ska kunna vara etiskt försvarsbart 

och för att våra respondenter ska kunna känna en trygghet i att vi kommer att behandla deras 

uppgifter och deltagande som vi lovat. Vi beaktade informationskravet då vi vid tillfrågan av 

intresse att delta i vår studie informerade samtliga respondenter samt övriga äldre som valde 

att inte delta i vår studie om vilka vi var, vart och vad vi studerar, varför vi behövde personer 

att intervjua, syftet med vår studie och vad vi hade i avsikt att använda intervjuerna till. Vi 

valde även att gå igenom all denna information ytterligare en gång, innan vi påbörjade 

intervjuerna för att förtydliga och påminna respondenterna om den information som vi 

tidigare gett ut till och för att ge dem möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande. Vi tog hänsyn 

till deltagandekravet genom att vi var noggranna med att betona att deltagandet är frivilligt 

och att de när de ville kunna avbryta intervjuerna och sitt deltagande. När vi ringde upp 

respondenterna för att bestämma tid och datum för träff, inledde vi med att fråga om de 

fortfarande var intresserade av att delta i vår studie för att ge dem möjligheten att avbryta sitt 

deltagande. Vi beaktade konfidentialitetskravet genom att informera våra respondenter att 

deras deltagande är helt anonymiserat och att vi har tystnadsplikt gällande de som sägs. Vi tog 

därför bort samtliga av respondenters namn och ersatte dem med: Respondent 1, Respondent 

2, Respondent 3, Respondent 4, Respondent 5, Respondent 6 och Respondent 7. Vi tog även 

bort samtliga av de namn som respondenterna nämnde under sina intervjuer och som gick att 

återkoppla till respondenterna. Vi tog bort namn på deras: barn, barnbarn, barnbarnsbarn, 

vänner, grannar, arbetsplatser, bekanta, bostadsområden och bostadsorter. Vi tog hänsyn till 

Nyttjandekravet när vi informerade våra respondenter att vi endast ska använda materialet 

från intervjuerna till denna studie och att vi därefter ska förstöra allt material som kan 

återkopplas till någon av respondenterna. Vi samlade inte heller in respondenternas 

personuppgifter.  

 

7. Resultat och analys 

 
7.1 Respondenternas bakgrund 
Vår undersökning omfattar sju personer, varav två män och fem kvinnor. Samtliga 

respondenter var vid intervjutillfällena mellan 71 och 82 år gamla och hade varit pensionerade 

mellan sju och nitton år. Samtliga respondenter hade bott i detta mindre samhälle mellan 20 

och 75 år, varav tre av respondenterna bodde i hus och resterande respondenter i lägenhet 

eller seniorlägenhet. Tre av respondenterna bodde tillsammans med man/hustru och 

resterande fyra respondenter var ensamstående. Tre av våra respondenter hade någon form av 

hjälp i form av hemtjänst eller privat städhjälp. Fyra respondenterna hade ingen form av hjälp 

och klarade sig på egen hand. Samtliga respondenterna hade barn och barnbarn.    
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7.2 Hälsa 
På frågan om de äldre kunde beskriva sina nuvarande liv med några ord så valde alla 

respondenter förutom en att beskriva sina nuvarande liv i positiva termer. Respondenterna 

som beskrev sina liv i positiva termer använde sig av ord som att de är nöjda, har bra liv och 

är tillfredsställda. Respondenten som beskrev sitt liv med negativa termer använde orden ”lite 

förlamande” för att beskriva sitt liv.  

 

“Ja, det är ett bra liv. Ett bra och tillfredställande liv, det är väll två ord som funkar bra 

faktiskt. Sen är jag tillfreds med tillvaron å det går ingen nöd på mig, det funkar bra.”  

 

                      – Respondent 6 

 

“Mitt liv som det är idag och nu så känns det lite förlamande fortfarande efter att min make 

gick bort så hastigt, det är svårt att komma tillbaka till verkligheten. Det tog bara 15 minuter 

så var han borta... Ja, jag brukar säga att jag får honom inte tillbaka fastän att jag skulle 

ligga här och gråta. Jag vet att efter två veckor gick jag till PRO-mötet och alla blev så 

förvånade att jag kom ut redan och jag tänkte; ska jag sitta hemma å glo då?” 

                  

                      – Respondent 7 

 

Att samtliga av respondenterna förutom en beskriver sina liv i positiva termer som exempelvis 

att deras liv är tillfredsställande och att de är nöjda med sina liv, tyder på att dessa 

respondenter har starka känslor av samtliga eller några av det Antonovsky (1991) beskriver 

som KASAMs huvudkomponenter. Det vill säga att respondenterna har starka känslor 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i sina liv. Meningsfullhet är enligt Antonovsky 

(1991) den viktigaste av huvudkomponenterna och är även den huvudkomponenten som 

tydligt går att utläsas ur respondenternas utsagor då nästan samtliga av respondenterna 

använder sig av “nöjda” eller “tillfredsställa”, för att beskriva sina liv. Hög begriplighet och 

hanterbarhet går även det att utläsa ur respondenternas utsagor då de uppger sig kunna hantera 

sina liv då de använder termer som att “mig går det ingen nöd på” eller att det “rullar på” och 

då de inte heller uppger något specifikt som tyder på att deras liv skulle vara obegripliga. 

Detta innebär även att de respondenter som uppgett liknande utsagor som ovanstående citat, 

har en hög KASAM, då de har starka känslor av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet 

och därför även en hög känsla av livskvalitet i sina liv. Med andra ord lever dessa 

respondenter liv som är bra för dem själva och som får dem att må bra. Även Carlsson-Agren, 

Berg & Wenestam, (1992), Gunnarsson (2009) visar i sina forskningar att de flesta äldre 

beskriver sina liv i positiva termer, att de försöker leva vidare oavsett vad och alltid försöker 

göra det bästa av situationen. Respondenten som i ovan citat beskrev sitt liv i negativa termer 

har gått igenom det Antonovsky (1991) kallar för en livshändelsestressor då hennes make 

nyligen hastigt gått bort och därför är i sorg. Stressorer kan enligt Antonovsky (1991) 

försvaga eller förstärka individers KASAM beroende på var individen befinner sig på ett 

kontinuum det vill säga beroende på hur stresstålig individen är, alltså beroende på hur stor 

tillgång respondenten har till GMR-MB. Att respondentens make nyligen dött, kan därför 

försämra respondentens KASAM. Då respondenten har lyckats aktivera sig med 

fritidsaktiviteter då respondenten gått på PRO-möten trots makens död, bedöms respondenten 

inte låta sorgen ta över hand och dominera respondentens liv helt och hållet. Detta tyder på att 

respondenten befinner sig på ett högt kontinuum på grund av att respondenten har god tillgång 

till det Antonovsky (1991) beskriver som GMR-MB det vill säga att respondenten har god 

tillgång till exempelvis fritidsaktiviteter, som gör respondenten stresstålig och som är viktiga 
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för respondentens välmående, stärker respondentens KASAM och som hjälper till vid 

hanteringen av respondentens livshändelsestressor, det vill säga makens död. Detta betyder 

även att respondenten har en hög KASAM då respondenten har dessa GMR-MB och då 

respondenten även visar att hon har starka känslor av det Antonovsky (1991) beskriver som 

KASAMs huvudkomponenter. Det vill säga att respondenten visar starka känslor av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet då respondenten uppger att hon 

inte kommer att få sin man tillbaka även om hon sitter hemma å gråter och hanterbarhet då 

hon väljer att försöka hantera sorgen genom att fortsätta leva sitt vanliga liv och fortsätta att 

gå på aktiviteter. Respondenten har med andra ord en hög känsla av KASAM då respondenten 

åtminstone visar höga känslor av två av KASAMs huvudkomponenter. Detta innebär även att 

respondenten har höga känslor av livskvalitet i sitt liv trots makens död. Det bör dock 

uppmärksammas att detta inte innebär att makens död inte påverkar respondentens liv till det 

negativa. Därför att respondenten ändå beskriver sitt liv i termen “förlamande”, vilket tyder på 

att makens död ändå påverkar respondentens nuvarande, höga KASAM till det sämre. Men 

respondentens nuvarande höga KASAM tyder ändå på att respondenten kommer att klara av 

sorgen av sin mans bortgång, på ett bra sätt. Tidigare studier av (Eriksson & Svedlund, 2007) 

visar att änkor som levt ensamma mer än ett år är mer tillfreds med att leva ensamma än under 

det första sorgeåret. De är även mindre oroade över sin hälsa och har även återhämtat sig 

bättre psykiskt. 

 

7.2.1 God hälsa 

När vi bad respondenterna att beskriva sin egen hälsa beskrev samtliga respondenter sin hälsa 

som bra eller god, trots att samtliga av respondenterna har någon eller flertalet fysiska skador 

eller sjukdomar. 

 

“Ja, jag har väl inte så bra hälsa. Jag har haft högt blodtryck sen 37 år. Det fick jag 

när jag jobba inom kriminalvården. Det är väll en yrkessjukdom egentligen. Men det 

har gått ner å det har blivit bättre. Och sen har jag diabetes2 också. Det är ärftligt för 

det hade mamma å det har min syster, en syster också. Så, men annars, jag lider ju 

inte av ett och inte av något annat heller så jag känner mig ganska bra och frisk nu för 

tiden igen.” 

 

                      – Respondent 5 

Att samtliga respondenter uppgav sig ha någon form av eller flertalet sjukdomar eller skador, 

kan beskrivas som det Antonovsky (1991) kallar för kroniska stressorer, det vill säga att 

respondenternas hälsoproblem påverkar respondenternas välmående genom att skapa 

bestående oordning och oreda i respondenternas liv, som gör att respondenterna måste 

anpassa och planera sina liv efter sina hälsoproblem. Trots detta beskriver samtliga av 

respondenterna det Berg (2007) kallar för subjektiva hälsa med goda termer, det vill säga att 

respondenterna helhetsbild/helhetsuppfattning av sin egen hälsa beskrivs i positiva termer. 

Det finns med andra ord andra faktorer hos respondenternas psykologiska eller sociala tillvaro 

som väger upp de fysiska skador eller sjukdomar som respondenterna har och som gör att 

respondenternas helhetsuppfattning av sin egen hälsa beskrivs i positiva termer. Det kan 

därför vara så att respondenterna beskriver sin hälsa i goda termer för att de har tillräckligt 

med det som Antonovsky (1991) kallar för GMR för att kunna ha en hög KASAM och att 

respondenterna har tillräckligt starka känslor av några eller alla av det som Antonovsky 

(1991) kallar för KASAMs huvudkomponenter. Det vill säga att respondenterna har starka 

känslor av begriplighet haterbarhet och meningsfullhet. Respondenterna visar tecken på 

begriplighet och hanterbarhet då de kan beskriva sina sjukdomar tydligt och då de inte låter 
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sina sjukdomar/skador definiera hela deras hälsa, utan förstår att de har andra saker i deras liv 

som påverkar deras hälsa och som gör att de ändå ser sin hälsa som god eller skaplig och för 

att de trots alla sina skador/sjukdomar väljer att leva vidare, se sin hälsa som god och inte ge 

vika för sina hälsoproblem. Därför har respondenterna en hög KASAM och då även en hög 

känsla av livskvalitet i sina liv. Hög livskvalitet innebär bland annat, enligt Brülde (2003) att 

individen lever de liv som är bäst för individen och att individen lever de liv som får individen 

att må bra, vilket i sin tur medför respondenterna tryggheten att utöka deras så kallade 

gränsområde, vilket enligt Antonovsky (1991) inkluderar allt som är meningsfullt för en 

person. Även tidigare forskning av Wilhelmson, Andersson, Waern, & Allebeck (2005), 

Gunnarsson (2009), Carlsson-Agren, Berg & Wenestam (1992), Corner, Brittain, Bond 

(2007), Ory (2003) visar att den psykiska och fysiska förmågan påverkas med åldern och man 

blir mer utsatta för sjukdomar och skador desto mer man åldras. Trots detta visar även 

forskning av Carlsson-Agren, Berg & Wenestam (1992), Corner, Brittain, Bond (2007), Ory 

(2003), Gunnarsson (2009) att de flesta äldre lever fullt hälsosamma och självständiga liv och 

upplever sig som aktiva, lyckliga och meningsfyllda, men det fanns även ett fåtal äldre som 

upplevde sina liv som monotona och meningslösa. Detta ifrågasätter stereotypa bilder 

gällande äldre som bland annat att de skulle oproduktiva, ensamma, isolerade och att de lever 

meningslösa liv.  

7.2.2 Hälsopåverkan 

De flesta av våra respondenter uppgav att hälsoproblem begränsar dem på olika vis som 

exempelvis att de får försämrad rörlighet, inte vågar vistas ute ensamma eller att deras 

hälsoproblem kräver noggrann planering gällande kost. Trots detta uppger ändå de flesta av 

våra respondenter att de inte tänker speciellt mycket på hälsan, att hälsan inte påverkar dem 

nämnvärt mycket och att de försöker tänka positivt eller tänka “att det finns dem som har det 

värre en än dem själva.” 

 

“Ja, jag tycker många gånger att det varit trött och besvärligt men jag liksom. Jag 

tänker som sagt att de finns dem som har det mycket, mycket värre än jag. Tycker jag. 

Och sen är man begränsad därför att jag fått lägesyrseln, så i augusti förra året då 

var jag i köket å skulle ta upp en glass och vakna på golvet, man har ju larmarmband 

också, så då larma jag hemtjänsten och de kom och fråga om jag gjort mig illa 

någonstans. Nej, sade jag för jag kände inte ett endaste dugg. Dagen därpå, under 

eftermiddagen så har jag så ont här i bröstet, så fördärvat ont. Så vi fick ju åka till 

sjukhuset då. Då har jag spräckt två revben... Ja man får ju se det här positiva. Men 

nu törs jag ju inte gå ut vet du. Och min dotter vill ju inte att jag ska gå ut heller. Nej, 

så det, och sen när man har lägesyrsel då vet man inte när den kommer.” 

            

                      – Respondent 4 

Att de flesta av respondenterna uppgav att de på olika vis begränsas av sina hälsoproblem 

samtidigt som de även uppgav att de inte påverkas så mycket av sina hälsoproblem, kan 

tänkas bero på att de flesta av respondenterna upplever höga känslor av det Antonovsky 

(1991) kallar för KASAMs huvudkomponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Då många av respondenterna uppgav att de finns “dem som har det värre än 

jag” tyder på att de har hög grad av begriplighet, att de förstår sig på sina egna hälsoproblem 

och att de väljer att snarare tänka positivt istället för att tycka synd om sig själva och se sig 

själva som offer inför sina hälsoproblem, tyder på en hög grad av hanterbarhet. 

Meningsfullheten i respondenternas liv tycks även den vara hög då de uppger att de väljer att 

kämpa och att delvis anpassa sina liv efter hälsoproblemen men inte så pass att de låter sig bli 
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styrda av sina hälsoproblem. Att respondenterna har starka känslor av samtliga av KASAMs 

huvudkomponenter innebär även att respondenterna har hög KASAM och därför även hög 

livskvalitet i sina liv. Hög livskvalitet innebär bland annat, enligt Brülde (2003) att individen 

lever de liv som är bäst för individen och att individen lever de liv som får individen att må 

bra. Vilket i sin tur medför att respondenterna får tryggheten att utöka deras så kallade 

gränsområde, vilket enligt Antonovsky (1991) inkluderar allt som är och meningsfullt för en 

person. Att respondenternas självupplevda hälsa eller med andra ord det Berg (2007) kallar 

för subjektiv hälsa, enligt respondenterna inte upplevs påverka dem så mycket tyder på att 

respondenterna har tillräckligt med sociala och/eller psykologiska faktorer som överspeglar 

deras fysiska hälsoproblem. De vill säga att de har tillräckligt med det som Antonovsky 

(1991) kallar för GMR som förbättrar respondenternas hälsa och som därför bidrar till att 

bygga upp en hög KASAM hos respondenterna. Respondenternas hälsoproblem påverkar 

respondenternas KASAM till det sämre på grund av att hälsoproblemen hos respondenterna 

fungerar som det Antonovsky (1991) kallar för en kronisk stressor som gör att respondenterna 

ständigt måste planera och anpassa sig i förhållande till sina hälsoproblem. Då respondenterna 

ändå inte upplever sig bli nämnvärt påverkade av sinahälsoproblem tyder det på att 

respondenterna har god tillgång till det Antonovsky (1991) kallar för GMR-MB då 

respondenterna tycks hantera de kroniska stressorerna i form av deras hälsoproblem bra och 

därför kan placeras högt på ett kontinuum som stresståliga, vilket förbättrar respondenternas 

KASAM. Forskning av Gillsjo, Schwartz-Barcott, Bergh & Dahlgren (2012) visar på att de 

flesta äldre med muskelsvårigheter kämpar med eller anpassar sina liv delvis efter smärtorna 

men är fast beslutsamma över att smärtorna inte ska få styra deras liv. De vill trots smärtorna 

kunna förbli aktiva och uppnå sina mål i livet. Endast få extrema fall valde att totalt ignorera 

smärtorna eller retirera totalt inför smärtorna. 

7.2.3 Viktiga faktorer för hälsan 

Vid frågor gällande respondenternas hälsa uppgav den övervägande delen av respondenterna 

att självständighet, rörlighet och bibehållandet av sina nuvarande livsförhållanden är av stor 

signifikans för deras hälsa.  

 

”Det som skulle vara viktigt skulle vara om jag kunde röra mig mera faktiskt. Men jag 

får vara glad att jag kan röra mig och ta mina stavar och göra i ordningen trottoaren. 

Köra bil och kunna följa med ute och köra omkring. För den har jag aldrig haft några 

problem med.” 

 

                      – Respondent 2 

Den övervägande delen av respondenterna uppgav att de viktigaste sakerna för deras hälsa är: 

självständighet, rörlighet samt bibehållandet av deras nuvarande livsförhållanden. Det kan 

förklaras utifrån att dessa faktorer är det som Antonovsky (1991) kallar för GMR som bidrar 

till att förbättra respondenternas KASAM samt hjälper till vid hanteringen av de stressorer 

som respondenterna möter. Det kan även vara så att självständighet, rörlighet samt 

bibehållandet av respondenternas nuvarande livsförhållanden är viktiga för deras hälsa för att 

dessa faktorer inkluderas i respondenternas gränsområden, vilket Antonovsky (1991) 

sammanfattar som alla viktiga faktorer i en persons liv. Med andra ord inkluderas 

självständighet, rörlighet samt bibehållandet av respondenternas nuvarande livsförhållanden 

till respondenternas gränsområde för att de är viktiga och meningsfulla faktorer i 

respondenternas liv. Då dessa faktorer även bidrar till en förbättrad KASAM hos 

respondenterna på grund av att de är viktiga faktorer som förbättrar respondenternas hälsa, 

bidrar det i sin tur även till en förbättrad livskvalitet hos respondenterna. Forskning av 
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Collins, Wacker, Roberto (2013) visar att i Sverige anser man att livskvaliten hos äldre kan 

förbättras eller bibehållas baserat på att de äldre måste kunna få; leva aktiva liv, ha 

självbestämmande, behandlas med respekt och ha bra tillgång till hälsovård och social hjälp. 

Även forskning av Carlsson-Agren, Berg, Wenstam (1992), Gunnarsson (2009) visar på att 

många äldre uttrycker även själva en vilja att ha rätten att få bestämma över sig själva och att 

ha rätten att få delta i beslut som rör vardagen och det egna livet, vilket förutsätter ett 

samhälle som utformas för alla åldrar och som tar hänsyn till att vi blir allt fler äldre. 

Vid frågan om vad som respondenterna anser är viktigt för deras liv svarade den överägande 

delen av respondenterna att hälsan var en av de viktigaste faktorerna i deras liv. 

 

“... även om man inte tänker på det, hälsan. Så man inte hux flux får något så man blir 

som ett kolli. Det skulle väll inte vara uppskattat. Det är ju ändå inget jag tänker på 

men hälsan är ju trots allt en viktig grej, att man funkar bra å mår bra.” 

      

                      – Respondent 6  

Den övervägande delen av respondenterna uppgav att hälsan var en av de viktigaste 

faktorerna i deras liv, men det uppgav inte alla av respondenterna. Därför skulle det kunna 

tänkas att hälsa inte tillhör de faktorer som Antonovsky (1991) beskriver att vi måste ha inom 

vårt gränsområde för att ha en hög KASAM, men att en god hälsan ändå tillhör några av 

respondenternas gränsområden, vilket enligt Antonovsky (1991) inkluderar allt som är för en 

person och därför påverkar en god hälsa respondenters KASAM till det bättre. Eftersom att 

hälsan ses som viktiga faktorer för de flesta av respondenterna, innebär det även att hälsan är 

det Antonovsky (1991) kallar för en GMR som hjälper till att bygga upp respondenternas 

KASAM och hantera de stressorer som hotar respondentens KASAM. Att några av 

respondenterna ser hälsan som en viktig faktor i deras liv innebär att hälsan är meningsfull för 

respondenternas liv. Då meningsfullhet enligt Antonovsky (1991) är den viktigaste 

huvudkomponenten i KASAM innebär det även att respondenterna på grund av sina hälsa har 

hög KASAM och därför även hög livskvalitet i sina liv. Hög livskvalitet innebär bland annat, 

enligt Brülde (2003) att individen lever de liv som är bäst för individen och att individen lever 

de liv som får individen att må bra. Vilket i sin tur medför att respondenterna får tryggheten 

att utöka sina så kallade gränsområden. Även forskning av Emami, Benner, Lipson & Ekman, 

(2000), Grundy, (2006), Merz & Huxhold, (2010), Litwin & Stoeckel, (2011), Ratcliffe, 

Lester, Couzner & Crotty (2013), Collins, Wacker & Roberto, (2013) visar att familjestöd och 

det sociala nätverket är enligt den övervägande delen av äldre en viktig faktor för att bibehålla 

funktionsförmågan och livskvalitet. Det grundläggande kravet för att upprätthålla hälsa är ett 

väl fungerande social- och familjeliv och hälsan riskerar att rubbas när något av/både social- 

och familjelivet störs. Det bör dock tilläggas att forskning av Merz & Huxhold (2010) visar på 

att alla relationer av hög kvalitet är, oberoende om det är släkt eller inte, positivt relaterad till 

välmående hos äldre (Merz & Huxhold, 2010). 

7.3 Sociala nätverk 
Samtliga respondenter blev ombedda att beskriva en helt vanlig dag för dem, varav den 

övervägande delen av respondenterna beskrev att dem hade fyllda scheman i sin vardag. Den 

övervägande delen av respondenterna uppgav att de var med och deltog i flertalet olika 

fritidsaktiviteter som exempelvis; bowling, PRO-möten och gympagrupper. Samtidigt som de 

även uppgav att de har hushållsysslor och andra vardagliga sysslor som att exempelvis handla 

och städa.     
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”Och det är ju, jag har ju lika mycket att göra som jag hade när jag jobba. För jag 

vill engagera mig så mycket som man orkar. För det var ett väldigt stort glapp ifrån 

att gå ifrån jobbet och sen bli pensionär om man inte hade något annat som... 

Frivilligt har jag värntjänsten och likadant att köra vaktpatrullen i orten. Där får man 

ju pengar för bensin bare, men sen man måste ju vara engagerad i lite grann, det 

tycker jag ju är viktigt när man blir pensionär så att man inte bara sitter hemma och 

stickar och virkar. Men det gör jag ju med men har ju så ont i en hand men. Ne, vet 

inte jag vad jag ska säga mer.”  

– Respondent 5 

 

Att den övervägande delen av respondenterna har fullspäckade scheman och flertalet olika 

fritidsaktiviteter skulle även kunna ses som att dessa faktorer är det Antonovsky (1991) kallar 

för GMR som hjälper till att bygga upp respondenternas KASAM och som hjälper till att 

hantera stressorer som hotar respondenterna. Aktiviteter hör alltså till respondenternas 

gränsområde vilket enligt Antonovsky (1991) inkluderar allt som är meningsfullt och viktigt 

för en person. Med andra ord hör aktiviteter till respondenternas gränsområde för att 

aktiviteter är meningsfulla och viktiga faktorer för respondenterna. Aktiviteter medför alltså 

meningsfullhet till respondenternas liv och meningsfullhet är enligt Antonovsky (1991) den 

viktigaste huvudkomponenten i KASAM. Aktiviteter bidrar med andra ord till en förbättrad 

och hög KASAM hos respondenterna och därför även till en förbättrad och hög livskvalitet 

hos respondenterna. Hög livskvalitet innebär bland annat, enligt Brülde (2003) att individen 

lever de liv som är bäst för individen och att individen lever de liv som får individen att må 

bra. Vilket i sin tur medför att respondenterna får tryggheten till att utöka sina så kallade 

gränsområde. Studier av Wilhelmson, Andersson, Waern, & Allebeck (2005), Kulla, Ekman, 

Heikkilä & Sarvimäki (2010) visar att aktiva fritider för äldre har en positiv påverkan på hur 

nöjda de äldre är med sina liv, psykiska hälsa och fysiska hälsan. 

 

7.3.1 Viktiga faktorer i det sociala nätverket 

Vid frågan om vad respondenterna anser vara viktigt i deras liv uppgav samtliga av 

respondenterna att familjen var en av de viktigaste faktorerna i deras liv.  

 

“Ja, det skulle väl i och för sig vara frugan, hon är väl trots allt viktig och barnen. Ah 

det hänger ju ihop, frugan å barn å barnbarn å hela den biten... Ah familjen är väl en 

väsentlig grej...”     

      

                      – Respondent 6 

 

Det kan tänkas att samtliga av respondenterna uppgav att familjen är en av de viktigaste 

faktorerna i deras liv för att det hör till en av de faktorer som människor, enligt Antonovsky 

(1991) inte kan placera utanför sina gränsområden och ändå uppleva en hög känsla av 

KASAM. Det vill säga att familjen är en så viktig faktor för respondenterna att familjen inte 

kan ses som oviktig och placeras utanför respondenternas gränsområde, vilket enligt 

Antonovsky (1991) inkluderar allt som är meningsfullt och viktigt för en person. Bra 

upplevelser av familjelivet förstärker därför respondenternas KASAM och förstärker därför 

även livskvalitet hos respondenterna. Eftersom att familjen ses som en viktig faktor för de 

flesta av respondenterna, innebär det att familjen är det Antonovsky (1991) kallar för en GMR 

som hjälper till att bygga upp KASAM hos respondenterna och vid hanteringen av stressorer 

som hotar respondentens KASAM. Vilket även innebär att goda familjeupplevelser hjälper till 

att förbättra respondentens livskvalitet. Att respondenterna uppger familjen som en av de 



 
 

23 
 

viktigaste faktorerna i deras liv innebär även att goda familjeupplevelser bidrar med 

meningsfullhet till respondenternas liv. Då meningsfullhet enligt Antonovsky (1991) är den 

viktigaste huvudkomponenten i KASAM innebär det även att respondenterna har en hög 

KASAM och därför även en hög livskvalitet i sina liv. Hög livskvalitet innebär bland annat, 

enligt Brülde (2003) att individen lever de liv som är bäst för individen och att individen lever 

de liv som får individen att må bra. Vilket i sin tur medför att respondenterna får tryggheten 

att utöka sina så kallade gränsområden. Även studier av Emami, Benner, Lipson & Ekman 

(2000), Grundy (2006), Merz & Huxhold (2010), Litwin & Stoeckel (2011), Ratcliffe, Lester, 

Couzner & Crotty (2013), Collins, Wacker & Roberto (2013) visar att familjestöd och det 

sociala nätverket är enligt den övervägande delen av äldre en viktig faktor för att bibehålla 

funktionsförmågan och livskvalitet. Det grundläggande kravet för att upprätthålla hälsa är ett 

väl fungerande social- och familjeliv och hälsan riskerar att rubbas när något av/både social- 

och familjelivet störs. Även forskning av Merz & Huxhold (2010) visar på att alla relationer 

av hög kvalitet är, oberoende om det är släkt eller inte, positivt relaterad till välmående hos 

äldre. 

 

Två respondenter uppgav att bostaden var en av de viktigaste faktorerna i deras liv. Det vill 

säga att ha någonstans att bo i framtiden och att kunna bo kvar i nuvarande bostad så länge 

som möjligt. 

 

“Att få bo kvar här är viktigast, att ha mina barn och familj. Och så är det alla mina 

vänner och bekanta. Gympagruppen och samvaron som är här. Vi är ju åtta stycken i 

den här gympagruppen, den samvaron och vännerna som jag har. Det är fina 

vänner.” 

                      – Respondent 4 

Att vissa av respondenterna uppgav sitt bostadsområde som en av de viktigaste livsfaktorerna 

i deras liv skulle kunna tolkas som att dessa faktorer är det Antonovsky (1991) beskriver som 

GMR, det vill säga som hjälper till att bygga upp respondenternas KASAM och hjälper dem 

vid hantering av stressorer som hotar respondenterna. Det kan även tänkas att bostadsområdet 

placeras inom dessa respondenters gränsområden, vilket enligt Antonovsky (1991) inkluderar 

allt som är meningsfullt för en individ. Därefter är faktorer som bostadsområde, vänner och 

grannar även viktiga faktorer för respondenternas KASAM och därför även viktiga faktorer 

för respondenternas hälsa och livskvalitet. Bostadsområdet medför meningsfullhet till dessa 

respondenters liv då de uppger att det är en av de viktigaste faktorerna i deras liv att bo kvar i 

samma bostadsområde och att de påverkar deras välmående till det bättre att bo kvar i samma 

bostadsområde som de gör idag. Meningsfullhet är även enligt Antonovsky (1991) den 

viktigaste huvudkomponenten i KASAM vilket även medför att respondenterna kan bedömas 

ha en hög KASAM och därför även en hög känsla av livskvalitet i sina liv. Hög livskvalitet 

innebär bland annat, enligt Brülde (2003) att individen lever de liv som är bäst för individen 

och att individen lever de liv som får individen att må bra. Vilket i sin tur medför tryggheten 

för respondenterna att utöka sina så kallade gränsområde. Forskning av Mottus, Gale, Starr, & 

Deary (2012) visar även på att grannskapet där äldre bor spelar en stor roll och är en av de 

viktigaste faktorerna för deras livskvalitet. Det vill säga att de spelar stor roll för hur 

tillfredsställa de äldre är med olika faktorer i sina liv, inklusive deras fysiska funktion. 

7.3.2 Faktorer i det sociala nätverket som får respondenterna att må bra 

Den övervägande delen av respondenterna uppgav att sällskap och socialt umgänge med 

familjen, vänner och bekanta, får dem att må bra. Ensamhet var däremot något som fick några 

av respondenterna att må mindre bra. 
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“Ja det är väl i stort sett att familjen ska må bra. Det är väll det som är huvudsaken. 

Att man själv är någorlunda frisk och att man kan träffa familjen och umgås. Det är 

väl det som är det väsentligaste när man blir äldre för de flesta. Att man även kan bo 

kvar här hemma så länge som möjligt. Jag har satt upp handtag här vid dörren när 

man skall ut för det ska bli lättare för mig.” 

                      – Respondent 2 

 

Att de flesta av respondenterna uppgav att sällskap och socialt umgänge med familjen fick 

dem att må bra betyder att umgänge med familjen är det Antonovsky, 1991) kallar för GMR 

som hjälper till och bygger upp respondenternas KASAM samt hjälper till vid hanteringen av 

stressorer som hotar respondenternas KASAM. Umgänge med familjen påverkar med andra 

ord de flesta av respondenternas KASAM positivt undertiden som några respondenter även 

uppgav att ensamhet fick dem att må sämre. Det skulle kunna tänkas att ensamheten då bildas 

som följd av en avsaknad av GMR som exempelvis avsaknaden av umgänge med vänner eller 

familj och att avsaknade av dessa GMR i sin tur bidrar till en försämrad KASAM för 

respondenten. Umgänge med vänner och familj inkluderas därför till respondenternas 

gränsområde, vilket enligt Antonovsky (1991) inkluderar allt som är meningsfullt och viktigt 

för en person. Det vill säga att umgänge med vänner och familj tillhör respondenternas 

gränsområde då dessa faktorer är viktiga och meningsfulla för respondenterna. Meningsfullhet 

i respondenternas liv går även det att utläsa från deras utsagor då de uppger att umgänge 

familjen och vänner är viktiga faktorer för att de ska må bra och därför även meningsfulla 

faktorer i deras liv. Meningsfullhet är enligt Antonovsky (1991) den viktigaste 

huvudkomponenten till KASAM och är även den huvudkomponent som mest påverkar 

KASAM hos en individ. Att respondenterna därför visar antydningar på meningsfullhet i 

deras liv, tyder på att de även har en hög KASAM och därför även en hög livskvalitet. Hög 

livskvalitet innebär bland annat, enligt Brülde (2003) att individen lever de liv som är bäst för 

individen och att individen lever de liv som får individen att må bra. Vilket i sin tur medför att 

respondenterna får tryggheten att utöka sina så kallade gränsområden. Studier av Emami, 

Benner, Lipson & Ekman, (2000), Grundy (2006), Merz & Huxhold (2010), Litwin & 

Stoeckel, (2011), Ratcliffe, Lester, Couzner & Crotty (2013), Collins, Wacker & Roberto 

(2013) visar att familjestöd och det sociala nätverket är enligt den övervägande delen av äldre 

en viktig faktor för att bibehålla funktionsförmågan och livskvalitet. Det grundläggande 

kravet för att upprätthålla hälsa är ett väl fungerande social- och familjeliv. Hälsan rubbas när 

något av/både social- och familjelivet störs. 

 

Två av respondenterna uppgav att de mådde bra av att hjälpa andra människor som har det 

svårt eller sämre än dem själva. De uppgav bland annat att de hjälper till och övervakar andra 

grannar och ger bort saker till mer behövande. Båda respondenterna uppgav det som något 

viktigt i deras liv. 

 

“Jag tycker om att hjälpa människor, så jag har alltså frivilligt en dam här som är 90 

år som jag går till varje dag bara för att se till. Hon vill inte ha någon hjälp, hon vill 

klara sig själv. Så jag ser att hon har stigit upp på morgonen och vi går och handlar 

tillsammans. Hon tycker väldigt mycket om min hund så jag har den med mig och, 

Satt, och sen hälsar jag på de andra gamla som bor här i huset. Jag har ju mycket 

besök men det är många, många som aldrig får några besök. Så då kan jag lämna ett 

litet ord till dem på vägen.”  

                      – Respondent 7 
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Att två av respondenterna uppger att de mår bra av att hjälpa andra skulle även det kunna vara 

det Antonovsky (1991) beskriver som en GMR som bidrar till att förbättra KASAM hos 

respondenterna och som hjälper till vid hanteringen av stessorer. Att hjälpa andra inkluderas 

därför till dessa respondenters gränsområde, vilket enligt Antonovsky (1991) inkluderar allt 

som är meningsfullt och viktigt för en person. Med andra ord inkluderas möjligheten att få 

hjälpa andra till några av respondenternas gränsområde då dessa respondenter anser det som 

mycket viktigt för dem själva att hjälpa andra som har det sämre än dem eller som behöver 

hjälp. Även detta kan ses ge meningsfullhet till respondenternas liv och meningsfullhet enligt 

Antonovsky (1991) är den viktigaste komponenten i KASAM. Vilket bidrar till hög KASAM 

hos respondenterna och därför även till en hög livskvalitet hos respondenterna. Hög 

livskvalitet innebär bland annat, enligt Brülde (2003) att individen lever de liv som är bäst för 

individen och att individen lever de liv som får individen att må bra. Vilket i sin tur medför att 

respondenterna får tryggheten att utöka sina så kallade gränsområden. Det har även visat sig i 

forskning av Ratcliffe, Lester, Couzner & Crotty (2013) att de äldre som har en 

omhändetagande roll och aktivt tar hand om en annan person eller exempelvis husdjur har en 

högre livskvalitet än de äldre som inte har det. 

 

Den övervägande delen av respondenterna uppgav att vänner och att grannarna i 

bostadsområdet där de bor är centrala delar av deras välmående och hälsa. Två av 

respondenterna uppgav även att vännerna var en av de viktigaste faktorerna i deras liv. För de 

flesta av respondenterna utgjorde grannarna den största delen av deras vänskapskretsar. 

 

“Att bo här på seniorboendet det är det bästa som finns. Jag trivs bra från första 

sekunden. Alltså här på seniorboendet vill jag säga, bor vänskapen i väggarna. Både 

när det gäller personal och när det gäller oss pensionärer.”  

      

                      – Respondent 4

  

Att några av respondenterna uppgav vänner och grannar som en av de viktiga faktorer för 

deras välmående, betyder att dessa faktorer är det Antonovsky (1991) beskriver som GMR, 

som hjälper till att bygga upp respondenternas KASAM och hjälper dem vid hantering av 

stressorer som hotar respondenternas KASAM. Det går även att säga att vänner och grannar 

inkluderas till dessa respondenters gränsområde, vilket enligt Antonovsky (1991) inkluderar 

allt som är meningsfullt och viktigt för en person. Då respondenterna anser att bostadsområdet 

är viktigt för deras välmående. Därefter är vänner och grannar viktigt för dessa respondenters 

hälsa och livskvalitet då positiva upplevelser av dessa faktorer medför en högre KASAM och 

därför även en högre livskvalitet hos respondenterna. Vänner och grannar tycks även medföra 

meningsfullhet till dessa respondenters liv då de uppger att vänner och grannar är en av de 

viktigaste faktorerna i deras liv och att de påverkar deras välmående till det bättre. 

Meningsfullhet är även enligt Antonovsky (1991). den viktigaste huvudkomponenten i 

KASAM vilket då även medför att respondenterna kan bedömas ha en hög KASAM och 

därför även en hög känsla av livskvalitet i deras liv. Hög livskvalitet innebär bland annat, 

enligt Brülde (2003) att individen lever de liv som är bäst för individen och att individen lever 

de liv som får individen att må bra. Vilket i sin tur medför tryggheten för respondenterna att 

utöka sina så kallade gränsområden. Forskning av Mottus, Gale, Starr, & Deary (2012) visar 

även på att grannskapet där äldre bor spelar en stor roll och är en av de viktigaste faktorerna 

för deras livskvalitet. Det vill säga att de spelar stor roll för hur tillfredsställa de äldre är med 

olika faktorer i sina liv, inklusive deras fysiska funktion.  
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7.4 Ekonomiska livsvillkor 
Vi frågade respondenterna hur de skulle beskriva sin egen ekonomi och alla förutom en av 

respondenterna beskrev sina ekonomiska förhållanden som antingen goda, skapliga eller att 

de mår bra ekonomiskt och upplever sig inte påverkas så mycket av sin ekonomiska 

livsvillkor.  

 

“Ja den kan jag inte klaga på. För jag tillhör den gruppen som tillhör till 

enkelpension och min make hade så bra enkelpension så jag kan inte klaga på den. 

Jag mår bra ekonomiskt. Man vill inte heller sväva ut i det blå.” 

                      – Respondent 3 

Att alla respondenter förutom en beskrev sin ekonomiska situation som god eller skaplig och 

att de mår bra ekonomiskt, innebär att pengar fungerar som det som Antonovsky (1991) 

beskriver som GMR och att respondenterna som uppgav sig ha en god eller skaplig ekonomi 

har tillräckligt med GMR vad gäller deras ekonomiska livsvillkor för att de ska ha en hög 

KASAM och att de därför beskriver sina ekonomiska livsvillkor i positiva termer och mår bra 

ekonomiskt. Det kan tänkas att även respondenternas ekonomiska livsvillkor hör till 

respondenternas gränsområde, vilket enligt Antonovsky (1991) inkluderar allt som är 

meningsfullt eller viktigt för en person. Då bra ekonomiska livsvillkor även får 

respondenterna att må bra, kan det tänkas att dåliga ekonomiska livsvillkor därför skulle 

medföra att respondenterna även mår sämre. Vilket i sin tur innebär att ekonomin är viktig för 

respondenterna då den är viktig för deras välmående. Att respondenterna uppger att de mår 

bra ekonomiskt och att goda ekonomiska livsvillkor är viktiga för respondenternas välmående 

tyder även på att deras ekonomiska livsvillkor är meningsfulla och även hanterbara då de trivs 

med sina ekonomiska livsvillkor som de är idag. Då hanterbarhet och meningsfullhet enligt 

Antonovsky (1991) är två av huvudkomponenterna i KASAM innebär det i sin tur även att 

respondenterna har en hög KASAM och därför även en hög känsla av livskvalitet. Hög 

livskvalitet innebär bland annat, enligt Brülde (2003) att individen lever de liv som är bäst för 

individen och att individen lever de liv som får individen att må bra. Vilket i sin tur medför 

tryggheten för respondenterna att utöka sina så kallade gränsområde. Respondenternas 

nuvarande positiva ekonomiska förhållanden påverkar även respondenternas KASAM till det 

bättre och därför även deras livskvalitet till det bättre. Forskning av Corner, Brittain, Bond 

(2007), Wilhelmson, Andersson, Waern, & Allebeck (2005) visar på att pengar och materiella 

ägor är en av de faktorer som äldre anser som viktigt för deras livskvalitet. 

En av våra respondenter beskrev istället sina ekonomiska livsvillkor som dåliga på grund av 

att den respondenten nyligen blivit änka. Hon uppgav även att hon tycker sig bli väldigt 

påverkad av sin ekonomiska livsvillkor.  

 

“Ja det, ekonomin är inte så bra när man blir änka. Tyvärr… Jo, visst påverkar den 

mig. Om man säger när min man levde så hade vi det väldigt bra ekonomiskt, men sen 

försvann ju 20 000 med hans död, och sen måste man ta änkepension fastän att man 

inte vill det. Om man inte skulle ta det skulle jag få behålla min vanliga pension men 

det är en lag på att man måste ta ut en änkepension och den ligger på 1600 kronor, 

men jag är inte ensam, alla har ju lika... Ja, och jag har ju i alla fall 6000 kronor i 

hyra här och jag får inget bostadstillägg för att jag har 1000 kronor för mycket i 

inkomst.” 

      

                      – Respondent 7 
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Respondentens ekonomiska livsvillkor hör till respondentens gränsområde då respondenten 

uppger att den försämrade ekonomin påverkar henne negativt och är därför viktigt för 

respondentens liv. Respondentens ekonomiska livsvillkor är det Antonovsky (1991) beskriver 

som en kronisk stressor då respondenten är en pensionär med änkepension, vilket är en 

bestående stressor som inte går att förändra. Det skulle därför kunna ses utifrån att 

respondentens ekonomiska livsvillkor fungerar som en GMR-MB, då en moståndsbrist i form 

av en försämrad ekonomi utgör en kronisk stressor som även försämrar respondentens 

KASAM men hur väl respondenten hanterar den kroniska stressoren är avgörande för hur 

högt respondenten placeras på ett kontinuum mellan låg eller hög KASAM. Respondenten 

visar även upp en stark känsla av begriplighet och hanterbarhet då respondenten uppger sig 

vara medveten om att “Jag är inte ensam, alla har ju lika” och då respondenten är medveten 

om sina ekonomiska livsvillkor och varför de ser ut som de gör, visar att respondenten ändå 

ser sina ekinomiskalivsvillkor som hanterbara. Då begriplighet och hanterbarhet enligt 

Antonovsky (1991) är två av huvudkomponenterna till KASAM, medför det även att 

respondenten visar upp en hög känsla av KASAM och därför även en hög känsla av 

livskvalitet. Respondentens ekonomiska livsvillkor försämrar alltså respondentens nuvarande 

redan höga KASAM men då respondenten visar upp en stresstålighet medför det att 

respondentens försämrade ekonomiska livsvillkor inte försämrar respondentens redan höga 

KASAM till låg KASAM, utan respondentens KASAM förblir hög trots den negativa 

påverkan som respondentens försämrade ekonomiska livsvillkor medfört. Respondenten har 

med andra ord fortfarande en hög KASAM och därför även en hög livskvalitet i sitt liv. Hög 

livskvalitet innebär bland annat, enligt Brülde (2003) att individen lever de liv som är bäst för 

individen och att individen lever de liv som får individen att må bra. Vilket i sin tur medför 

tryggheten för respondenterna att utöka sina så kallade gränsområden. Forskning av Grundy 

(2006) visar på att försvagande områden eller riskfaktorer för äldre är om balansen mellan att 

bibehålla kapacitet och klara av omgivningens utmaningar faller under nivån som försäkrar en 

ansvarsfylld livskvalitet och/eller undvikandet av en tidig eller förfallande död är: att vara 

väldigt gammal, ha låg inkomst och att vara ogift (Grundy, 2006). Forskning av Esser och 

Palmes (2010) visar även på att äldre människor blir allt mer fattiga och nästan hälften av alla 

äldre är fattiga eller nära fattigdom. Även Eriksson och Svedlund (2007) visar på att ett 

bekymmer för änkor är den ekonomiska situationen vilket följer dem hela livet ut. 

Vid frågan om vad respondenterna anser är viktigt att ha råd med, uppger den övervägande 

delen av respondentera att det är viktigt att ha råd med mat, kläder, bostad och att kunna ha 

råd att ta hand om sina levnadförhållanden. 

 

“Ja, det är väl att inte lite vårdslöst uttryck kunna göra vad man vill, men att kunna 

resa och ta hand om de grejer som kan uppstå plötsligt. Oavsett om det gäller att byta 

fönster, eller att reparera bil eller om värmesystemet lägger av å inte då behöva knata 

iväg till banken för att låna pengar så fort det är nå. Även om det tidigare var 

ekonomiskt fördelaktigt att ha en viss del lån med tanke på skatter och avdrag och 

grejer men idag är det ju lite annorlunda men det är väl i första hand att kunna se om 

sitt leve, sitt hus och levnadsförhållanden utan att behöva tänka på om man klarar av 

det eller har råd och oroa sig. Utan att händer det nå så vet jag det att jag har hus 

och hem och inte behöver gå ner till banken och låna pengar över skorsten så att 

säga. Och det är en trygghetskänsla i grund och botten.” 

 

                      – Respondent 6  
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Att ha råd med mat, kläder och att se efter sina levnadsförhållanden uppger respondenterna 

som viktiga faktorer i deras liv då dessa faktorer hör till respondenternas gränsområde, vilket 

enligt Antonovsky (1991) inkluderar allt som är meningsfullt och viktigt för en person. Att 

den övervägande delen av respondenterna uppger att det är viktigt att ha råd med mat, kläder, 

bostad och att ha råd att se efter sina levnadsförhållanden, skulle kunna bero på att dessa 

faktorer även dem är det Antonovsky (1991) beskriver som GMR, som bidrar till en förbättrad 

KASAM hos respondenterna och som hjälper till vid hanteringen av stressorer som hotar 

respondenterna. Dessa faktorer bidrar med andra ord till en förbättrad KASAM hos 

respondenterna och därför även en förbättrad livskvalitet hos respondenterna. Att 

respondenterna uppger att det är viktigt att ha råd med mat, kläder och att ha råd att se efter 

sina levnadsförhållanden betyder att dessa faktorer är meningsfulla för respondenternas liv. 

Då meningsfullhet enligt Antonovsky (1991) är den viktigaste huvudkomponenten i KASAM 

betyder det även att respondenterna har hög KASAM och därför även hög känsla av 

livskvalitet. Hög livskvalitet innebär bland annat, enligt Brülde (2003) att individen lever de 

liv som är bäst för individen och att individen lever de liv som får individen att må bra. Vilket 

i sin tur medför tryggheten för respondenterna att utöka sina så kallade gränsområden. 

Forskning av Corner, Brittain, Bond (2007), Wilhelmson, Andersson, Waern, & Allebeck 

(2005) visar på att pengar och materiella ägor är några av de faktorer som äldre anser som 

viktigt för deras livskvalitet. 

8. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur äldre personer som varit pensionerade i 

minst fem år, upplever att deras livsvillkor påverkar deras livskvalitet. Vi anser att vi uppnått 

syftet då vi i våra slutsatser nedan beskriver respondenternas livskvalitet samt hur 

respondenternas hälsa, sociala nätverk och ekonomiska livsvillkor påverkar deras livskvalitet. 
 

8.1 Hälsa 
Sammantaget bedöms samtliga av respondenterna, ha en hög KASAM då samtliga av 

respondenterna visar upp höga känslor av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 

då samtliga av våra respondenter visar upp att de även har tillräckligt med GMR för att kunna 

ha en hög KASAM. Detta visar respondenterna genom att de trots flertalet sjukdomar eller 

skador ändå beskriver sina liv och sin hälsa i goda termer. I och med att samtliga respondenter 

bedöms ha en hög KASAM, bedöms dem även ha en stark känsla av livskvalitet i sina liv, 

vilket i sin tur medför att respondenternas gränsområde kan utökas.    

 

Den övervägande delen av respondenterna uppgav att de viktigaste sakerna för deras hälsa är: 

självständighet, rörlighet samt bibehållandet av deras nuvarande livsförhållanden. Det kan 

förklaras utifrån att dessa faktorer är GMR som bidrar till att förbättra respondenternas 

KASAM samt hjälper till vid hanteringen av stressorer. Det kan även vara så att 

självständighet, rörlighet samt bibehållandet av respondenternas nuvarande livsförhållanden 

är viktiga för deras hälsa för att dessa faktorer innefattas i respondenternas gränsområden, 

som viktiga faktorer i deras liv. Detta kan i sin tur även bidra till en förbättrad KASAM. Med 

andra ord påverkar självständighet, rörlighet samt bibehållandet av respondenternas 

nuvarande livsförhållanden deras livskvalitet till det positiva. Avsaknaden av dessa faktorer 

kan med andra ord leda till en försämrad KASAM hos respondenterna och därför även en 

försämrad livskvalitet hos respondenterna.  
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8.2 Sociala nätverk 
Samtliga av respondenterna uppgav att familjen var en viktig faktor för deras välmående och 

deras liv och samtliga av respondenterna hade fullspäckade scheman med flertalet olika 

fritidsaktiviteter som var viktiga för dem. Den övervägande delen av respondenterna uppgav 

även att sociala interaktioner med vänner och bekanta var viktiga för dem. Några av 

respondenterna uppgav även att bostadsområdet, grannarna och att innehavandet av en 

omhändertagande roll var viktiga för dem. Samtliga av dessa faktorer kan ses som GMR som 

hjälper till att bygga upp KASAM samt att motverka stressorer. Dessa faktorer påverkar med 

andra ord KASAM till det bättre vilket även innebär att de har en positiv inverkan på 

respondenternas livskvalitet och en avsaknad av dessa faktorer kan därför bidra till en 

försämrad livskvalitet hos respondenterna.  

 

Några av respondenterna uppgav att ensamhet hade en negativ påverkan på dem, vilket går att 

förklara utifrån avsaknaden av GMR som exempelis umgänge med familj, vänner eller 

bekanta. Ensamhet försämrar med andra ord vissa av respondenternas KASAM och försämrar 

därför även några av respondenternas livskvalitet  

 

8.3 Ekonomiska livsvillkor 
Att alla respondenter förutom en beskrev sina ekonomiska livsvillkor som goda eller skapliga 

innebär att pengar fungerar som en GMR och att respondenterna som uppgav sig ha en god 

eller skaplig ekonomi har tillräckligt med GMR vad gäller deras ekonomiska livsvillkor för att 

de ska ha en hög KASAM, vilket gör att de därför beskriver sina ekonomiska livsvillkor i 

positiva termer. Det kan tänkas att även respondenternas ekonomiska livsvillkor hör till 

respondenternas gränsområde. Då bra ekonomiska livsvillkor även får respondenterna att må 

bra, kan det tänkas att dåliga ekonomiska livsvillkor därför skulle medföra att respondenterna 

mår sämre. Vilket i sin tur innebär att en god ekonomi är viktig för respondenterna då den är 

viktig för deras välmående. Upplevelser av goda ekonomiska livsvillkor förbättrar med andra 

ord respondenternas KASAM och förbättrar därför även respondenternas livskvalitet. 

Avsaknaden av goda ekonomiska livsvillkor medför därför även en försämrad KASAM och 

därför även en försämrad livskvalitet.  

 

Att ha råd med mat, kläder och att ha råd att se efter sina levnadsförhållanden uppger 

respondenterna som viktiga faktorer i deras liv då dessa faktorer hör till respondenternas 

gränsområde. Att den övervägande delen av respondenterna uppger att det är viktigt att ha råd 

med mat, kläder, bostad och att ha råd att se efter sina levnadsförhållanden, beror på att dessa 

faktorer även dem är så kallade GMR som bidrar till en förbättrad KASAM och som hjälper 

till vid hanteringen av stressorer. Dessa faktorer bidrar med andra ord till en förbättrad 

KASAM hos respondenterna och därför även en förbättrad livskvalitet hos respondenterna 

och en avsaknad av dessa GMR kan därför bidra till en försämrad KASAM och därför även 

en försämrad livskvalitet hos respondenterna.  

 

8.4 Sammanfattning 
Samtliga av respondenterna bedöms ha en stark livskvalitet i sina liv och det som påverkar 

respondenternas livskvalitet till det bättre är: god hälsa, goda sociala nätverk och goda 

ekonomiska livsvillkor. Det som påverkar respondenternas livskvalitet till det sämre är 

avsaknaden av ovan nämnda faktorer. Vidare kan vi konstatera att om man som äldre har 

höga känslor av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, det vill säga om äldre personer 

har hög KASAM bidrar det till trygghetskänslor hos individen som sedan även medför att 

individens gränsområde utökas, vilket innebär att individen kan ta sig an nya saker som 

individen upplever som meningsfulla och viktiga.  
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8.5 Kritisk reflektion 
Antonovsky poängterar att en individ aldrig ständigt har antingen hälsa eller ohälsa utan det 

varierar under livets gång mellan dessa poler och är helt beroende av vart individen befinner 

sig i sitt liv och vad som sker i individens liv. Lyckas en individ hantera påfrestningar som de 

stöter på under livets gång på ett bra sätt samt har tillgång till GMR så ökar individens 

KASAM (Antonovsky, 1991). Vi anser att det är av hög relevans att uppmärksamma detta då 

samtliga av våra individer endast intervjuades vid ett tillfälle vardera, vilket gör att våra 

resultat från intervjuerna är beroende av den specifika tidpunkt och de specifika 

levnadsförhållanden som respondenterna levde i/med under intervjuerna. Därför finner vi det 

egentligen nödvändigt att utföra liknande intervjuer med samma respondenter vid flera olika 

tillfällen och skeenden i respondenternas liv för att ta hänsyn till att respondenterna kan må 

olika, ha olika förutsättningar och livsförhållanden beroende på tid och rum. Dock har den 

begränsade tiden och omfattningen av denna studie även begränsat våra möjligheter till detta. 

Studiens empiriska data baseras även på ett begränsat antal intervjuer, det vill säga endast sju 

stycken intervjuer; varav endast två av respondenterna var män. Även detta beror på 

tidsbegränsningen och studiens begränsade omfattning, men även på det faktum att vi inte 

haft möjligheten att “handplockat” våra respondentgrupp själva, utan att våra respondenter 

frivilligt fick komma till oss istället och anmäla sitt intresse att delta i studien. Dock kunde vi 

inte finna några större eller avgörande skillnader mellan de svar som männen och kvinnorna 

uppgav, men detta kan även bero på slumpmässiga resultat. Även det faktum att vi utförde vår 

studie baserat på intervjuer med människor som bor i en mindre ort utanför en större stad, kan 

vara avgörande för resultatet i studien då respondenter som bor i större eller mindre städer kan 

tänkas ge helt andra svar än vår respondentgrupp. Vi tycker därför att det är relevant att 

ifrågasätta studiens generaliserbarhet då respondentgruppen bestod av många fler kvinnor än 

män och då studien endast baseras på sju intervjupersoner som bor i en mindre ort och som 

endast blev intervjuade en gång vardera, vilket kan medfört ett slumpmässigt resultat och ett 
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resultat som helt är beroende av tid och rum. Hade vi exempelvis utfört studien med samma 

respondenter fast vid andra tidpunkter i deras liv, hade deras svar kunnat se helt annorlunda ut 

och därför medfört ett helt annat resultat från det vi har i denna studie. Kvalitativa studier 

avser enligt Bryman (2001) att endast visa en del av verkligheten och inte den totala 

sanningen om ett fenomens verklighet. Då denna studie är kvalitativ medför det även att 

studien inte avser att uppnå ett generaliserbart resultat. Därför anser vi att denna studie har 

hög trovärdighet och tillförlitlighet, då vi har haft tydliga och utförliga beskrivningar gällande 

studies forskningsprocess. Exempelvis har vi beskrivit hur vi gått tillväga för att finna vår 

urvalsgrupp, varför vi avgränsa vår urvalsgrupp till äldre som varit pensionerade i minst fem 

år samt vilka metoder vi använt oss av.  
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10. Bilaga - Intervjuguide 

Information 

 

Syftet med studien är att med utgångspunkt från intervjuer med äldre personer, undersöka hur 

deras livskvalitet påverkas av deras livsvillkor i det dagliga livet.   

 

Vi kommer att börja med att ställa bakgrundsfrågor och sedan kommer vi att ställa frågor 

kring dina livsvillkor, utifrån tre olika teman; Hälsa, ekonomisk tillvaro och social tillvaro. 

 

Denna intervju kommer att användas som underlag i vår studie, men kommer att vara helt 

anonymiserad. Vi kommer endast att använda informationen från denna intervju till studien 

och allt material som är länkat till dig kommer att förstöras efter att studien är klar. 

 

Bakgrunds frågor 

 

 Får vi spela in intervjun? 

 Kan du presentera dig själv? 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du varit pensionerad? 

 Hur länge har du bott i din stad/ort? 

 Är du gift/ensamstående? 

 Har du några barn? 

 Har du någon utbildning? 

 Vad har du tidigare arbetat med?  

 Har du någon utomstående hjälp, exempelvis hemtjänst? 

 Skulle du kunna beskriva en helt vanligt dag för dig? 

 

Hälsa 

 

 Hur skulle du beskriva din hälsa? 

 Vad får dig att må bra, respektive mindre bra? 

 Vad anser du är viktigt respektive mindre viktigt för din hälsa? 

 Hur skulle du beskriva att din hälsa påverkar dig och ditt liv? 

 Vad känner du att du är i behov av för att förbättra din hälsa och som du inte redan 

har?  

 

Sociala nätverk 
 

 Hur ser dina familjeförhållanden ut? 

 Hur ser din vänskapskrets ut? 

 Hur ser dina fritidsaktiviteter ut?  

 Vad är viktigt respektive mindre viktigt med din sociala tillvaro? 

 Hur skulle din sociala tillvaro se ut om du fick välja? 

 Hur upplever du dig bli bemött av andra människor i samhället? 

 

Ekonomiska livsvillkor 

 

 Hur skulle du beskriva din ekonomiska situation? 

 Hur påverkar din ekonomiska situation dig? 
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 Vad är viktigt för dig att ha råd med? 

 Har du några större ägor eller tillgångar? 

 

Avslutande frågor 

 

 Om du skulle beskriva ditt liv som det är nu vilka ord skulle du då vilja beskriva det 

med? 

 Om du skulle nämna de tre viktigaste sakerna i ditt liv, vad skulle du då säga? 

 

 

 


