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Sammanfattning 

Människor har i alla tider funderat kring vad livskvalitet innebär och begreppets innebörd 

har varierat över tid. Levnadsstandard har länge varit ett mått på livskvalitet, men denna 

syn har kritiserats allt mer för att inte ta hänsyn till mänskliga värden. I och med en 

förbättrad levnadsstandard har samhället blivit mer individualistiskt som innebär stora 

valmöjligheter för individen att bestämma hur den vill leva sitt liv. Detta väckte vårt 

intresse att studera vad människor i vår tid värderar i sina liv och varför? Syftet med denna 

studie var att undersöka hur människor i dagens samhälle uppfattar fenomenet 

livskvalitet. Vi har använt oss av ostrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Urvalet består av fem informanter mellan 22 till 83 år som befinner sig i olika 

livssituationer. Resultatet visar att informanternas uppfattning av fenomenet livskvalitet 

karaktäriseras av mänskliga värden som att känna gemenskap, uppleva frihet och att 

utvecklas som människa. Informanterna uppfattar även att livskvalitet är något som 

skapas i vardagen och påverkas av deras olika förhållningssätt till livet. Dessa delar 

samverkar och bidrar till en upplevelse av välbefinnande och tillfredställelse med livet 

som helhet. 
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Abstract  

People have always wondered what quality of life means and its definition has varied 

over time. Standards of living have long been a measurement, but this view has 

increasingly been criticized for not taking human values into account. With an improved 

standard of living, society has become more individualistic which yields plenty of options 

for the individuals to decide how to live their lives. This aroused our interest to study 

what people values in their lives nowadays and why? The purpose of this study was to 

investigate how people in today's society perceive the phenomenon of quality of life. We 

used unstructured interviews to collect data. The sample consists of five respondents 

between 22 and 83, with different life situations. The outcome of our study shows that 

the informants' perceptions of quality of life is characterized by human values; such as to 

feel part of a community, the experience of freedom and development as a person. The 

informants also perceived quality of life as something created in everyday life which is 

influenced by their different approach to life. These parts collaborate and contribute to a 

feeling of well-being and satisfaction with life overall. 
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Inledning 

Livskvalitet handlar om en individs upplevelse av att leva ett gott liv (Naess, 1987) men 

vad innebär det att leva ett gott liv? Människan har i alla tider funderat kring fenomenet 

livskvalitet (Nordenfelt, 2004). Redan under Antiken 300 år f.Kr. funderade Aristoteles 

över vad ett gott liv innebär (ibid.). Livskvalitet är ett vanligt förekommande begrepp, 

men det saknas en gemensam förståelse för dess innebörd och begreppet används i olika 

sammanhang (Hendry & McVittie, 2004; Nordenfelt, 2004 & Sarvimäki, 2005). Hallberg 

och Svensson (2011) menar dessutom att innebörden i begreppet livskvalitet varierar över 

tid och inom olika kulturer. I och med en ökad levnadsstandard i samhället har 

människans fysiska och ekonomiska trygghet blivit säkrad, vilket medfört att människan 

börjat sträva efter att uppnå andra behov i livet som till exempel självförverkligande 

(Bjered, Demker, Ekecrantz & Ekengren, 2005). I vår individualiserade tid har människan 

stora möjligheter att själv forma sitt liv och individen ses många gånger som sin egen 

lyckas smed. Detta väckte ett intresse hos oss som blivande hälsopedagoger att studera 

vad som kännetecknar ett gott liv för människor i dagens samhälle.  

 

Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för olika definitioner av begreppet livskvalitet. 

Vidare beskrivs hur synen på livskvalitet har förändrats under 1900-talet. Därefter ges en 

djupare förståelse för begreppets innebörd utifrån teorier och tidigare forskning. Slutligen 

görs en kort sammanfattning av bakgrunden innan studiens problemformulering och syfte 

presenteras. 

 

Olika definitioner av begreppet livskvalitet 

Såväl i det vardagliga språket som i filosofisk litteratur finns ord som används för att 

värdera kvaliteten i en persons liv, så som lycka, välbefinnande, glädje, tillfredsställelse 

och välmående (Musschenga, 1997). Livskvalitet, hälsa och välbefinnande är tre 

grundläggande begrepp inom forskningsfältet hälsa (Svensson & Hallberg, 2011). Det 

finns inga enhetliga definitioner av begreppen och de används ofta synonymt. Innebörden 

av begreppen varierar dessutom över tid och inom olika kulturer. Begreppet hälsa har sitt 

ursprung inom den medicinska vetenskapen medan livskvalitet är ett tvärvetenskapligt 
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begrepp (ibid.). Välbefinnande kan ses som kännetecknande för både hälsa och 

livskvalitet (Sarvimäki, 2005). Utifrån ett filosofiskt perspektiv karaktäriseras begreppet 

livskvalitet av att leva ett gott liv medan det inom sociala vetenskaper ses som en del av 

välfärdsbegreppet (ibid.). I psykologiska termer beskrivs livskvalitet ofta som ett tillstånd 

av psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande (Svensson & Hallberg, 2011). Livskvalitet 

kan därmed ses på olika sätt beroende på vilket sammanhang och vilken disciplin som 

fenomenet studeras utifrån. 

 

World Health Organization (WHO, 1997) har gjort ett försökt att definiera livskvalitet 

utifrån ett holistiskt perspektiv som innefattar både objektiva och subjektiva aspekter. De 

definierar livskvalitet som en individs uppfattning av sin livssituation utifrån den kultur 

och de värdesammanhang som den befinner sig i. Detta i relation till individens mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett omfattande begrepp som är beroende av 

individens fysiska hälsa, psykiska välbefinnande, grad av självständighet, sociala 

relationer, personliga uppfattningar och deras förhållande till betydande faktorer i 

omgivningen (ibid.). 

 

Synen på livskvalitet under 1900-talet 

Ur ett samhällsperspektiv har synen på livskvalitet förändrats under 1900-talet 

(Musschenga, 1997). I början av detta århundrade användes begreppet livskvalitet för att 

kritisera den politik som stod för en obegränsad ekonomisk tillväxt. Kritiken gällde en 

oro för att utnyttjande av resurser och medföljande miljöföroreningar skulle komma att 

få framtida konsekvenser och påverka levnadsförhållandena för ett gott liv. Det fanns en 

uppfattning i samhället om att ekonomisk tillväxt och materiell rikedom var en 

förutsättning för att kunna leva ett gott liv. Levnadsstandard utgjorde ett mått på 

livskvalitet. Kritikerna ansåg att detta var en bristande syn eftersom de menade att ett gott 

liv inte enbart är beroende av yttre levnadsförhållanden utan även av mänskliga värden 

och självförverkligande. Efter andra världskriget fick begreppet livskvalitet en annan 

innebörd i och med att politiken fick en större social inriktning, då fick ord som lycka och 

välbefinnande en framträdande roll. I samband med detta började man forska om 

livskvalitet i syfte att ta fram underlag för politiker att utforma välfärdsreformer. Det 

fanns ett intresse i samhället för hur hälso- och sjukvården kunde bidra till att öka 
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människors livskvalitet. Vid den här tiden var fokus riktat mot den medicinska vården 

och målet var att bidra till en god hälsa och livskvalitet för så många som möjligt i 

samhället. Människors livskvalitet sågs som någonting objektivt och som kunde mätas i 

kvantitativa termer genom bland annat individens funktionsförmåga och självständighet 

i vardagen. I början av 1980-talet började forskare inom den sociala disciplinen att delta 

i utvärdering av medicinsk forskning i allt större utsträckning. Det förde med sig en mer 

subjektiv bedömning av livskvalitet genom att bedöma tillfredsställelse i livet utifrån ett 

helhetsperspektiv (ibid.). 

 

Teorier och tidigare forskning om livskvalitet 

Människor har i alla tider funderat kring fenomenet livskvalitet (Nordenfelt, 2004). Redan 

under Antiken 300 år f.Kr. filosoferade Aristoteles över vad ett gott liv innebär och hans 

tankar resulterade i teorin Eudaimonia, som betyder ”det högsta goda i livet”. Eudaimonia 

kan närmast översättas till lycka, som Aristoteles definierade som en aktivitet eller att 

leva ett aktivt liv. Aristoteles menade alltså att lycka är något man gör och inte något man 

har. Detta synsätt skiljer sig till viss del från den moderna synen där lycka ofta ses som 

ett tillstånd eller en upplevelse. En gemensam uppfattning för både Aristoteles 

Eudaimonia och vår tids syn på lycka är att lycka ses som ett slutgiltigt mål för mänsklig 

existens (ibid.).  

 

En värdefråga 

Begreppet livskvalitet handlar, utifrån ett filosofiskt perspektiv, om vad som har finalt 

värde för oss människor och vad som gör livet värt att leva (Brülde, 2003). Utifrån detta 

perspektiv ses livskvalitet som en värdefråga där det finns en skillnad mellan vad som har 

ett instrumentellt värde respektive ett finalt värde. Det som har ett instrumentellt värde 

avser vad som är bra för oss som ett medel för att uppnå något annat, som till exempel 

pengar. Vad som har ett finalt värde däremot handlar om det som är bra för oss som mål 

och ett exempel på detta är lycka. Frågan om vad som gör livet värt att leva kan utifrån 

detta synsätt besvaras genom närvaro av positiva finala värden och avsaknad av negativa 

finala värden. Förhållandet mellan positiva respektive negativa finala värden i en individs 

liv är avgörande för dennes upplevelse av livskvalitet (ibid.).  
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Hedonismen, önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska pluralismen är tre filosofiska 

teorier om vad som skapar ett gott liv (Brülde, 2003). Den hedonistiska teorin har sina 

rötter från Antiken och enligt denna teori är en individs livskvalitet helt beroende av 

dennes upplevelse av välmående. Ett gott liv är att må bra och ett icke gott liv är att må 

dåligt. Enligt önskeuppfyllelseteorin handlar livskvalitet om huruvida en person lever det 

liv den vill leva. Det som har ett finalt värde är ifall en individ får sina önskningar 

uppfyllda. Den tredje teorin, den objektivistiska pluralismen, menar att det finns 

gemensamma värden som är bra respektive mindre bra för alla människor och tar därmed 

inte hänsyn till individens subjektiva uppfattning. Det som enligt denna teori har ett 

positivt värde är till exempel att ha nära relationer och en meningsfull sysselsättning samt 

uppleva frihet och att få utvecklas. Individens livskvalitet är därmed beroende av i vilken 

utsträckning dessa värden finns i dennes liv (ibid.). 

 

Behovstillfredsställelse 

Erik Allardt (1975) menar att livskvalitet handlar om behovstillfredsställelse. 

Fysiologiska behov som till exempel trygghet, näring och sömn kan tillgodoses genom 

yttre resurser så som pengar, sysselsättning och bostad. Dessa värden kallar Allardt “att 

ha”. Människan har även ett behov av kärleksfulla relationer och att ingå i sociala nätverk 

samt känna gemenskap och solidaritet. Dessa värden benämner han som “att älska”. 

Slutligen menar Allardt att varje individ har ett behov av utveckla sin inneboende 

potential och förverkliga sig själv. Dessa värden kallar han “att vara”. Här betonas vikten 

av aktiviteter eftersom det är en förutsättning för att kunna förverkliga sig själv. 

Tillfredsställda behov utgör ofta i sig själva en resurs som kan utnyttjas för att tillgodose 

andra behov. Till exempel kan en person som är mätt fokusera på att uppfylla andra behov 

i livet. Allardt menar att optimal mättnad av behoven uppmuntrar individen att vara aktiv 

och sträva efter att förbättra sin livssituation, medan maximal behovstillfredsställelse kan 

vara hämmande för individen genom att det istället kan leda till att individen blir passiv 

(ibid.). 
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Abraham Maslow (1987) har utarbetat en behovstrappa som utgör en behovshierarki 

bestående av fem behov som är gemensamma för alla människor. De fysiologiska 

behoven utgör de allra mest grundläggande behoven, vilka är nödvändiga för människans 

överlevnad. Därefter följer behoven av trygghet, kärlek, uppskattning och 

självförverkligande. Maslow menar att tillgodosedda behov bidrar till människors 

tillfredsställelse med livet och att det högsta målet är självförverkligande. Maslows idé är 

att behoven behöver tillgodoses i tur och ordning, vilket innebär att det är först när ett 

lägre behov är tillgodosett som människan kan börja sträva efter att uppnå behov högre 

upp i hierarkin (ibid.). Allardt (1975) menar dock att detta innebär en generalisering, då 

det till exempel är möjligt att ha en låg levnadsnivå samtidigt som behoven av trygghet 

och kärlek eftersträvas. Det är dock nödvändigt med en viss miniminivå av att ha-värdena 

för att kunna tillgodose de grundläggande fysiologiska behoven. De två lägsta stegen i 

Maslows behovstrappa utgör bristbehov medan de två högsta stegen handlar om behov 

av utveckling. För att ha-värdena och bristbehoven finns det i regel en övre gräns, vilket 

innebär att behoven är tillgodosedda när den gränsen är uppnådd. En sådan gräns finns 

däremot inte för de värden som rör utvecklingsbehoven, vilka Allardt benämner som att 

älska och att vara (ibid.).   

 

Siri Naess (1987) har utifrån ett emotionellt perspektiv utformat en teori om livskvalitet 

som består av fyra kategorier. Naess menar att en individ har en hög livskvalitet om denne 

är aktiv, känner gemenskap, har självkänsla och upplever en grundstämning av glädje. 

Att vara aktiv innebär att känna livslust, att intressera sig för något utanför den egna 

individen som skapar meningsfullhet samt ha energi att ägna sig åt sina egna intressen. 

Att vara aktiv kan även handla om att ha möjlighet att utveckla sina egna förmågor och 

talanger samt uppnå självförverkligande. Gemenskap handlar om att ha nära och 

ömsesidiga relationer, att känna tillhörighet och lojalitet. Att ha självkänsla innebär till 

exempel att tycka om sig själv, känna sig behövd och vara nöjd med sina egna 

prestationer. En grundstämning av glädje handlar om att känna trygghet och harmoni i 

livet samt att uppnå välbefinnande, vara öppen och njuta av vad livet har att erbjuda. Det 

kan också vara att känna frånvaro av ångest och oro. Naess menar att alla fyra delar 

påverkar varandra och har lika stor betydelse för upplevelsen av livskvalitet (ibid.).  
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Välbefinnande och lycka 

Enligt livskvalitetsforskaren Lennart Nordenfelt (2004) utgör välfärd och välbefinnande 

grundpelarna för livskvalitet. Nordenfelt framhåller dessutom lycka som en central del av 

livskvalitetsbegreppet. Han menar att objektiva förhållanden, så som hälsostatus, 

arbetsliv, familje- och bostadsförhållanden samt den omgivande miljön utgör villkor för 

välbefinnande, men är inte välbefinnande i sig. Välbefinnandet påverkas av individens 

subjektiva upplevelse av de objektiva förhållandena och dennes sinnesstämning. En viss 

miniminivå av dessa yttre faktorer är en förutsättning för välbefinnande. Eftersom det inte 

finns någon enhetlig betydelse av begreppet livskvalitet så finns det flera sätt att mäta 

människors livskvalitet. En individ kan tillskrivas en hög livskvalitet om livskvalitet mäts 

utifrån socioekonomiska- och materiella aspekter, men om livskvalitet istället studeras 

utifrån upplevelsen av välbefinnande kan samma individ tillskrivas en lägre livskvalitet. 

Detta innebär att objektiva faktorer inte automatiskt leder till livskvalitet utan att dessa 

får sitt värde genom den subjektiva upplevelse som de yttre faktorerna skänker (ibid.). 

Hendry och McVitte (2004) menar att de yttre förhållandena i en persons liv inte 

nödvändigtvis speglar individens upplevelse av livskvalitet. En individ med ohälsa 

behöver till exempel inte uppleva sämre livskvalitet än en frisk individ (ibid.). Även 

Healey-Ogden och Austin (2011) menar att välbefinnande skapas genom individens 

subjektiva upplevelse av den rådande livssituationen. Healey-Ogden och Austin har 

studerat vad välbefinnande innebär för individer som har genomgått olika utmaningar i 

livet. De kom fram till att individernas livserfarenheter på olika sätt har format deras 

uppfattningar om vad välbefinnande innebär för dem. En deltagare i studien beskrev att 

naturen var en viktig plats för honom under den tid då hans fru var svårt sjuk. I naturen 

upplevde han en känsla av att vara en del av ett större sammanhang. Han upplevde även 

att i naturen var hans känslor av sorg och ilska accepterade och det gav honom tröst (ibid.).  

 

Albert Musschenga (1997) har utvecklat en teori om lycka som beskriver vad som 

kännetecknar ett gott liv. Teorin består av de tre komponenterna glädje, tillfredsställelse 

och självförverkligande. Tillfredsställelse är en subjektiv upplevelse som utgår ifrån 

individens värdering av sitt liv som helhet, vilket innebär att en individ inte behöver vara 

nöjd med alla delar i sitt liv för att uppleva tillfredsställelse. Förmågan att anpassa sina 

förväntningar och ambitioner till sina förmågor och möjligheter är lika viktigt för 



 

 

 

 

 

 

7 

 

upplevelsen av livskvalitet som nivån på de prestationer individen uppnår. Ju högre 

ambitioner en individ har desto mer krävs för att individen ska känna sig tillfredsställd 

med livet. Musschenga benämner det som individens bedömning av att lyckas förverkliga 

sin livsplan i förhållande till sina möjligheter. Självförverkligande handlar om att utveckla 

sina individuella talanger och förmågor och bli så bra som möjligt på det utifrån de egna 

förutsättningarna. Upplevelsen av glädje, tillfredsställelse och självförverkligande är 

värden som är gemensamma för alla människor, men vad som skapar dessa värden är 

individuellt och grundar sig i individens preferenser. Detta innebär att Musschengas teori 

lämnar utrymme för individen att forma sitt eget liv utifrån dennes yttre förutsättningar 

och inre förmågor (ibid.). 

 

Musschenga (1997) skiljer mellan “självskattad lycka” och “tillskriven lycka”. Vi lever i 

ett samhälle med många olika ideal om hur man skall leva, detta gör att människor 

kommer att stöta sig med varandras föreställningar om vad ett gott liv är. En person som 

njuter av livet, är övertygad om att han uppfyller kraven för sina egna ideal och är nöjd 

med livet kan ses som lycklig, trots motsättningar från omgivningen. En individ kan vara 

lycklig om denne tycker om sitt liv och ser det som givande och värdefullt (ibid.). 

 

Ett förhållningssätt till livet 

Hendry och McVitte (2004) har studerat äldre personers upplevelse av livskvalitet och 

deras resultat visar att de äldres upplevelse av livskvalitet är förknippat med att de har ett 

accepterande förhållningssätt och en positiv inställning till sin livssituation. De accepterar 

sina nuvarande förmågor och känner sig priviligierade i jämförelse med andra i samma 

ålder med sämre funktionsförmåga (ibid.). Även studien av Healey-Ogden och Austin 

(2011) påvisar att upplevelsen av välbefinnande handlar om ett accepterande 

förhållningssätt till den egna livssituationen. I studien framgår att individerna mår bra av 

att leva i nuet, då de blir mer närvarande och medvetna om vad som finns omkring dem. 

Välbefinnande är inte enbart kopplat till det som sker här och nu utan kan även 

återupplevas genom betydelsefulla minnen och ögonblick (ibid.). Både Hendry och 

McVitte (2004) samt Healey-Ogden och Austin (2011) konstaterar att välbefinnande och 
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livskvalitet inte är ett resultat av yttre omständigheter, utan skapas genom en process som 

individen själv kan påverka genom sitt förhållningssätt till livet.  

 

En subjektiv helhetsupplevelse 

Studien av Hendry och McVittie (2004) visar att äldre människor menar att livskvalitet 

är en subjektiv helhetsupplevelse bestående av flera olika delar som samverkar med 

varandra. En deltagare beskriver att hennes hälsa är viktig eftersom den bidrar till 

självständighet i vardagen, som i sin tur möjliggör att hon kan vara aktiv och delta i 

sociala sammanhang (ibid.). I studien framgår att livskvalitet handlar om att ha förmåga 

att kunna utföra vardagliga aktiviteter eftersom det leder till en känsla av frihet. 

Upplevelsen av livskvalitet är komplext, då de faktorer som bidrar till upplevelsen av 

livskvalitet innefattar både positiva och negativa aspekter. En deltagare i studien 

beskriver att det egna boendet både innebär en känsla av självständighet och isolering. 

Livskvalitet ses därmed som ett resultat av den sammantagna upplevelsen av 

livssituationen (ibid.). Även Greco, Skordin-Worrall, Mkandawire och Mills (2015) har i 

sin studie kommit fram till att livskvalitet är ett komplext begrepp bestående av flera olika 

delar. De har studerat hur kvinnor i Malawi uppfattar fenomenet livskvalitet och för dem 

handlar livskvalitet om att ha en god fysisk hälsa och att uppleva psykiskt och emotionellt 

välbefinnande. Kvinnornas livskvalitet är förknippat med att uppleva meningsfullhet och 

tillfredsställelse med livet. Livskvalitet handlar även om att ha ekonomiska resurser och 

ett socialt nätverk eftersom det skapar en känsla av trygghet (ibid.). En studie av Bronk 

(2008) visar att ungdomar värdesätter gemenskap i livet eftersom det bidrar till en känsla 

av trygghet. De upplever en känsla av trygghet genom att ha familj och vänner omkring 

sig som bryr sig om dem. Både Bronk (2008) och Greco et al. (2015) har i sina studier 

kommit fram till att livskvalitet handlar om att uttrycka känslor och känna glädje. 

Ungdomarna menar att det är viktigt att ha roligt och göra saker som får dem att må bra 

(Bronk, 2008). De uttrycker även ett behov av att utvecklas och uppnå personliga mål i 

livet (ibid.). 
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Sammanfattning av bakgrund 

Ur ett samhällsperspektiv har fenomenets innebörd förändrats under 1900-talet 

(Musschenga, 1997). I början av århundradet ansågs levnadsstandard vara ett mått på 

livskvalitet medan det efter andra världskriget fick en annan innebörd, då ord som 

välbefinnande och lycka fick en framträdande roll. Under 1980-talet ökade intresset att 

studera livskvalitet ur ett subjektivt perspektiv, med fokus på livstillfredsställelse utifrån 

ett helhetsperspektiv (ibid.). 

 

Genom vår litteraturgenomgång har vi identifierat teorier som belyser fenomenet 

livskvalitet utifrån olika perspektiv. Livskvalitet kan ses som en värdefråga (Brülde, 

2003), behovstillfredsställelse (Allardt, 1975), välbefinnande och lycka (Nordenfelt, 

2004). Livskvalitet handlar om att känna trygghet och gemenskap (Allardt, 1975 & Naess, 

1987). Livskvalitet handlar även om att få utveckla sina egna förmågor och talanger samt 

uppnå självförverkligande (Maslow, 1987 & Musschenga, 1997). Hendry och McVittie 

(2004) och Greco et al. (2015) menar att livskvalitetsbegreppet är komplext och handlar 

om en individs helhetsupplevelse av dennes livssituation. Livskvalitet är en subjektiv 

upplevelse som individen har möjlighet att påverka genom sitt förhållningssätt till livet 

(Healy-Ogden & Austin, 2011 & Hendry & McVitte, 2004). 

 

Problemformulering 

Livskvalitet är ett vanligt förekommande begrepp, men det saknas en gemensam 

förståelse för dess innebörd och begreppet används i olika sammanhang (Hallberg & 

Svensson, 2011). Livskvalitetsbegreppets innebörd varierar dessutom över tid och inom 

olika kulturer (ibid.). Livskvalitet och välfärd har länge mätts genom huvudsakligen 

ekonomiska indikatorer och i västvärlden har länders bruttonationalprodukt (BNP) länge 

varit det ledande sättet att mäta välfärd (Fors, 2012). Denna mätmetod kritiseras dock allt 

mer för att vara bristfällig genom att inte ta hänsyn till människors subjektiva upplevelser. 

En fortsatt materiell och ekonomisk tillväxt anses inte heller vara förenlig med de 

framtidsutmaningar som vi står inför, i form av bland annat klimatförändringar. Till följd 

av detta finns ett ökande intresse från organisationer som Förenta Nationerna (FN) och 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) samt regeringar runt 
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om i Europa att belysa livskvalitet utifrån ett mer subjektivt perspektiv, som tar hänsyn 

till människors livstillfredsställelse och välbefinnande. I Sverige finns en lång tradition 

av att mäta livskvalitet utifrån objektiva förhållanden, men däremot råder det både 

bristande kunskaper och ett bristande intresse för att studera livskvalitet utifrån subjektiva 

aspekter (ibid.) Hendry och McVitte (2004) samt Nordenfelt (2004) menar att livskvalitet 

är en subjektiv upplevelse av hela livssituationen, då både inre och yttre faktorer 

samverkar med varandra. Vi anser därmed att det finns ett behov av att undersöka 

individers subjektiva uppfattningar av fenomenet livskvalitet. 

 

Dagens samhälle kännetecknas av ett högt tempo och snabba förändringar samtidigt som 

det finns stora valmöjligheter (Ekman & Arnetz, 2005). Sverige är ett av de rikaste 

länderna i världen (Svenska FN-förbundet, u.å) och i och med en ökad levnadsstandard 

har samhället blivit allt mer individualistiskt (Bjered et al., 2005). Den enskilde individen 

har idag stora möjligheter att kunna forma sitt eget liv och individen ses många gånger 

som sin egen lyckas smed. Detta väckte ett intresse hos oss som blivande hälsopedagoger 

att studera vad som kännetecknar ett gott liv för människor i dagens samhälle. Vad är det 

som människor värdesätter i sina liv och varför? Vi hoppas genom denna studie kunna 

bidra till en djupare förståelse för vad som karaktäriserar människors uppfattning om 

fenomenet livskvalitet.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur människor i dagens samhälle uppfattar 

fenomenet livskvalitet. 

 

Frågeställning 

1. Vad innebär livskvalitet för individer som befinner sig i olika åldrar och 

livssituationer? 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens ansats, val av metod och urval. Vi redogör sedan för 

studiens tillvägagångssätt och de forskningsetiska principer som vi tagit hänsyn till. 

Slutligen görs en presentation av informanterna.  

 

Fenomenografisk ansats 

I denna studie har vi inspirerats av en fenomenografisk ansats. Enligt Larsson (1986) 

handlar fenomenografi om att beskriva människors uppfattningar av verkligheten eller ett 

visst fenomen. Larsson (1986) hänvisar till Ference Marton som menar att verkligheten 

kan studeras utifrån första och andra ordningens perspektiv. I den första ordningens 

perspektiv studeras verkligenheten utifrån vad som är observerbart och utifrån den andra 

ordningens perspektiv är det individers uppfattningar av verkligheten som är det centrala. 

Fenomenografin utgår ifrån det senare perspektivet då syftet är att beskriva hur 

verkligenheten framstår för olika individer oberoende av objektiva förhållanden. Detta 

innebär att man inom fenomenografin skiljer mellan hur något är och hur något uppfattas 

(ibid.). Inom denna ansats är uppfattningar det centrala (Kroksmark, 2011) och det är 

själva relationen mellan människan och fenomenet som studeras (Starrin & Svensson, 

1994). Det är genom våra uppfattningar som ett fenomen får sin betydelse (Larsson, 

1986). Inom en fenomenografisk ansats ses individers tolkningar av omvärlden som 

kunskap (ibid.). Hur något uppfattas är föränderligt, då sättet att se på världen förändras 

under livet (Starrin & Svensson, 1994). 

 

Larsson (1986) skriver att en uppfattning ofta uttrycker något underförstått, som inte 

tidigare getts utrymme för reflektion. En uppfattning kan utgöras av outtalade och 

oreflekterade tankar, vilka i sin tur ligger till grund för våra åsikter som ofta är mer 

uttalade. Genom att studera människors uppfattningar är det möjligt att synliggöra den 

bakomliggande innebörden i det som sägs. Inom en fenomenografisk ansats är det 

variationer i sättet att uppfatta ett fenomen som är det intressanta. För att belysa dessa 

variationer beskrivs människors uppfattningar så detaljerat som möjligt i syfte att få en 

djupare förståelse för uppfattningen av ett fenomen (ibid.).   
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Intervjuer 

I denna studie har vi valt att använda oss av intervjuer som är en kvalitativ 

datainsamlingsmetod eftersom vårt syfte är att undersöka människors uppfattningar av 

fenomenet livskvalitet. Intervjuer är en metod som syftar till att ta del av människors 

subjektiva upplevelser av verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). I en kvalitativ studie 

intar forskaren en aktiv roll och deltar i den sociala verklighet som studeras (ibid.) Både 

Kroksmark (2011) och Larsson (1986) menar att intervjuer är en lämplig 

datainsamlingsmetod för en fenomenografisk ansats. Genom att intervjua människor och 

ta del av deras tankar, erfarenheter och känslor är det möjligt att skapa en djupare 

förståelse för individers sätt att uppfatta fenomenet utifrån deras perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kunskap synliggörs och skapas i dialog mellan intervjuare och 

informant, genom att det sker ett utbyte av tankar och idéer (ibid.).  

 

Det centrala för en fenomenografisk intervju är att det inte finns någon objektiv sanning, 

vilket innebär att det inte finns någon uppfattning som kan ses som rätt eller fel utifrån 

intervjuarens utgångspunkt (Starrin & Svensson, 1994). I vår roll som intervjuare 

eftersträvar vi därmed att vara öppna och mottagliga inför informanternas uppfattningar 

och inte låta oss styras av förutfattade meningar. Vi vill skapa en sådan öppen 

intervjuform som möjligt för att ge intervjupersonerna möjlighet att associera och berätta 

fritt om vad livskvalitet innebär för dem. Genom att ställa öppna frågor kan vi undvika 

att styra in informanterna på ett eller flera specifika områden och därigenom öka chansen 

att få ta del av så många skilda uppfattningar som möjligt. Vi skall därmed genomföra 

ostrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. En ostrukturerad intervju liknar ett 

samtal som utgår ifrån en eller flera öppna frågor (Bryman, 2011). En ostrukturerad 

intervjuform lämnar utrymme för oss som intervjuare att ställa de följdfrågor som passar 

in i sammanhanget (ibid.). Detta ställer krav på oss som intervjuare att tolka under 

samtalets gång för att kunna följa upp med relevanta frågor som får informanten att 

utveckla sina svar och därigenom få en djupare förståelse för dennes uppfattning. En 

öppen intervjuform gör det även möjligt för både intervjuare och informant att försäkra 

sig om att de förstår varandra rätt och på det sättet minska risken för missförstånd 

(Bryman, 2011 & Starrin & Svensson, 1994). 
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Urval 

I en fenomenografisk studie är syftet att identifiera så många olika uppfattningar som 

möjligt (Larsson, 1986) och det är därför viktigt med en stor variation bland urvalet. I en 

fenomenografisk studie eftersträvas därmed intervjupersoner med olika erfarenheter, 

värderingar och attityder samt skillnader i ålder och kön (Starrin & Svensson, 1994). 

Detta eftersom en alltför homogen urvalsgrupp kan medföra en risk att de variationer och 

nyanser som forskaren är intresserad av att hitta, inte kommer fram eller synliggörs 

(ibid.). Syftet med en kvalitativ studie är att synliggöra nya mönster och detta kräver en 

djupare analys av det insamlade materialet (Larsson, 1986). Ju större urval desto mer tid 

och arbete krävs för att analysera materialet. Om materialet är för stort i förhållande till 

studiens storlek riskerar analysen att bli ytlig och därmed behöver urvalet begränsas, men 

detta medför dock att färre uppfattningar kan belysas (ibid.). För att både kunna belysa så 

många olika uppfattningar som möjligt och samtidigt kunna göra en djupare analys anser 

vi att fem deltagare är ett tillräckligt stort urval för vår studie i förhållande till den tid som 

finns till förfogande för genomförandet av studien.    

 

För att söka deltagare till vår intervjuundersökning har vi utformat ett informationsblad 

om studien (Bilaga 1). I informationsbladet framgår att vi eftersöker personer i olika 

åldrar och livssituationer. Informationsblad om studien sattes upp på olika offentliga 

arenor från och med den 14 april 2015 och de platser som valdes baserades på vår lokala 

kännedom. Dessa var ett badhus, två gym, två yogalokaler, ett bibliotek, ett konstcentrum, 

ett kulturhus, en högskola, en handelsträdgård och ett församlingshem samt en 

skönhetssalong i en stad i mellersta Sverige. Information om studien spreds även inom 

vårt sociala kontaktnät och på Facebook från och med den 15 april 2015. Syftet med att 

annonsera på offentliga platser och sprida information om studien i vårt sociala kontaktnät 

var att nå ut till en bred målgrupp, med förhoppningen om att få en sådan stor variation i 

urvalet som möjligt.  

 

Eftersom vårt syfte är att studera hur livskvalitet uppfattas av människor i dagens 

samhälle har vi eftersträvat att hitta en bred målgrupp som består av individer i olika 

åldrar och livssituationer. Vi har använt oss av både ett bekvämlighetsurval och ett 

slumpmässigt urval för att få informanter till vår intervjustudie. Genom den information 
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som lämnades på de offentliga platserna fick vi två svarande och därför kan detta ses som 

slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt urval innebär att det är slumpen som gör vilka 

individer som deltar i studien (Bryman, 2011). Starrin och Svensson (1994) menar att 

kravet på variationsbredd medför att urvalet kan handplockas i en fenomenografisk 

undersökning. Vi har handplockat tre av informanterna i vår studie för få en så bred 

målgrupp som möjligt och därmed kunna besvara vårt syfte. Dessa tre informanter ingår 

i vårt sociala kontaktnät och utgör ett bekvämlighetsurval med vissa förbestämda 

kriterier. Ett bekvämlighetsurval består av individer som finns tillgängliga i forskarens 

omgivning (Bryman, 2011). Studiens fem informanter presenteras i slutet av 

metodavsnittet.  

 

Genomförande av intervjuer 

Innan vi påbörjade intervjuerna genomförde vi en pilotintervju med en person i vårt 

sociala kontaktnät. Denna intervju genomfördes den 19 april 2015. Detta gjordes i syfte 

att få möjlighet att öva på att hålla en ostrukturerad intervju och ställa följdfrågor, för att 

bli tryggare i vår roll som intervjuare. Efter att intervjun avslutats bad vi om konstruktiv 

kritik som vi tog med oss inför kommande intervjuer. Därefter genomfördes intervjuerna 

med våra fem informanter mellan den 19-23 april 2015. Innan de enskilda intervjuerna 

påbörjades skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) till informanterna med information 

om vad det skulle innebära att medverka studien. Där framgick även att vi tagit hänsyn 

till de forskningsetiska principerna. Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd 

med informanterna. Två av våra intervjuer genomfördes i informanternas hemmiljö, en 

intervju genomfördes på en av informanternas arbetsplats och resterande två intervjuer 

genomfördes i ett grupprum på en högskola. Dessa platser valdes eftersom vi ville skapa 

en sådan trygg intervjumiljö som möjligt för informanterna. Trost (2010) menar att det är 

viktigt att välja en lugn och avskild plats som bidrar till att skapa en trygg intervjumiljö 

för de personer som intervjuas. Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon och 

pågick mellan 15-45 minuter. Intervjuerna spelades in för att få med all information och 

därefter kunna transkribera och analysera innehållet. Genom att spela in intervjuerna 

behövde vi inte föra anteckningar och kunde därmed vara helt uppmärksamma på vad 

informanterna hade att säga och komma med följdfrågor. Bryman (2011) menar att det är 

fördelaktigt att spela in intervjuer då intervjuaren inte behöver bli distraherad av att 
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försöka hinna skriva ner allt som sägs. Under intervjuerna valde vi att vara två intervjuare 

eftersom en öppen intervjuform förutsätter att primära tolkningar görs under samtalets 

gång. Genom att vara två intervjuare kunde vi hjälpas åt att tolka och ställa följdfrågor 

som passade in i sammanhanget. På så sätt hade vi möjlighet att tolka informanternas 

uppfattningar om livskvalitet utifrån ett bredare perspektiv.  

 

Utifrån vår intervjuguide (Bilaga 3) inledde vi intervjun med att informanterna fick 

berätta lite kort om sig själva och sin livssituation. Detta var ett sätt att öppna upp 

intervjun och få informanterna att slappna av och börja prata. Därefter blev det en naturlig 

övergång att fortsätta med vår huvudfråga som har en djupare karaktär, där de fick 

beskriva vad livskvalitet innebär för dem. Under intervjuerna ansåg vi att det var viktigt 

att ge informanterna tid för reflektion genom att tillåta tysta pauser. Trost (2010) menar 

att tystnad kan vara positivt eftersom det lämnar utrymme för eftertanke och reflektion, 

vilket kan leda till att informanten utvecklar sina svar i och med att samtalet fortskrider. 

En individs uppfattning består ofta av oreflekterade tankar (Larsson, 1986) och genom att 

vi gav tid för eftertanke fanns en större möjlighet för dessa tankar att synliggöras. Om 

intervjuaren övergår till en ny fråga allt för snabbt risker man att avbryta informantens 

tankekedja och då eventuellt gå miste om djupare och mer nyanserade svar (Trost, 2010). 

Att ställa allt för snabba frågor kan även tolkas som att intervjuaren är ointresserad av det 

informanten berättar (ibid.). Rosenqvist och Andrén (2006) menar att det som intervjuare 

är viktigt att visa ett genuint intresse för vad informanten har att berätta och att lyssna 

aktivt. Detta var vår utgångspunkt för att försöka förstå informanternas tankar om 

fenomenet livskvalitet. Intervjuerna avslutades med att vi frågade informanterna om de 

hade något som de ville tillägga. I och med denna avslutande fråga fördjupade flera av 

informanterna sina tidigare utsagor. Efter att intervjuerna var avklarade transkriberades 

de ordagrant till texter. 

 

Databearbetning 

En kvalitativ analys handlar om att tolka och försöka förstå betydelsen av individers 

beskrivningar (Larsson, 1986). Vid bearbetning av det insamlade datamaterialet har vi 

inspirerats av en fenomenografisk analys. Starrin & Svensson (1994) menar att det 

inledande steget handlar om att bekanta sig med det insamlade materialet och försöka 



 

 

 

 

 

 

16 

 

skapa en helhetsbild. Detta gjorde vi genom en upprepad genomläsning av den 

transkriberade texten, för att lyfta fram det innehåll som var mest väsentligt för varje 

informant. Därefter skall man uppmärksamma och identifiera likheter och skillnader i 

informanternas utsagor (ibid.). Detta gjorde vi för att kunna jämföra de olika svaren med 

varandra och försöka urskilja vad som kännetecknar den gemensamma uppfattningen om 

fenomenet livskvalitet. Sedan redovisas informanternas utsagor i beskrivningskategorier 

och varje beskrivningskategori inleds med en sammanfattning för att visa på karaktären 

hos de olika uppfattningarna. Beskrivningskategorierna samordnas i en gemensam 

struktur, i ett så kallat utfallsrum. Den slutliga delen av analysen handlar om att studera 

den underliggande strukturen i kategorisystemet. Där analyseras på vilket sätt de olika 

uppfattningarna är relaterade till varandra (ibid.). 

 

Forskningsetiska principer 

I denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa 

principer är informations-, samtyckes-, konfidentialitets och nyttjandekravet, vilka utgör 

riktlinjer för hur vetenskaplig forskning skall bedrivas (Vetenskapsrådet, 2002). Innan 

intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev ut till deltagarna med 

information om studiens syfte och vad deras medverkan i studien skulle innebära. I 

informationsbrevet framgick att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att 

informanten när som helst kunde avbryta sin medverkan. Därigenom uppfylldes 

informationskravet. Innan intervjuerna startade förvissade vi oss om att informanterna 

hade läst det utskickade informationsbrevet. Vi redogjorde även för de forskningsetiska 

principerna i korthet för att försäkra oss om att informanterna hade förstått sina rättigheter 

och vad det innebar att medverka i studien. Innan vi spelade in intervjuerna förvissade vi 

oss om att informanterna var medvetna om att intervjun skulle bandads och de fick då ge 

sitt godkännande till detta. Därigenom uppfylldes samtyckeskravet. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet har vi vid transkribering och framskrivande av resultatet utelämnat 

personliga uppgifter, så som namn, platser och sysselsättning. Detta för att säkerställa 

informanternas anonymitet och att deras medverkan inte skall kunna identifieras. I 

informationsbrevet gavs information om att intervjumaterialet endast skulle användas i 

denna studie och att det färdiga arbetet skulle publiceras i DiVA, som är ett digitalt 
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vetenskapligt arkiv för studentuppsatser och forskningspublikationer, och därmed bli 

tillgängligt för allmänheten. Genom denna information uppfylldes nyttjandekravet.  

 

Presentation av informanterna 

Här nedan görs en presentation av studiens fem informanter som beskriver deras skilda 

livssituationer. Informanternas namn har bytts ut för att säkerställa deras anonymitet. 

 

Informant 1 

Julia är 22 år gammal och studerar på högskola. Hon bor i en studentlägenhet och på 

fritiden tycker hon om att träna och att umgås med vänner. Julia har ett stort intresse för 

socialt arbete och vid sidan av sina studier arbetar hon som volontär i en ideell förening 

som stödjer människor i utsatta situationer. 

 

Informant 2 

Josefine är 27 år och studerar heltid på högskola samtidigt som hon arbetar deltid på 

en myndighet. Hon bor i ett hus på landet tillsammans med sin man och deras två barn 

som är tre och sex år gamla. Familjen är en stor del i hennes liv och de tillbringar mycket 

tid tillsammans på fritiden. 

 

Informant 3 

Leif är 58 år och arbetar heltid på en myndighet i en mindre kommun. Han bor i ett hus 

på landet tillsammans med sin sambo och har två barn och barnbarn. Leifs stora intresse 

är jakt, fiske och friluftsliv.  

 

Informant 4 

Marianne är 74 år, är pensionär och bor i ett villaområde i en mindre stad. Hon lever 

tillsammans med sin man som hon har varit gift med i snart 30 år. Marianne är född under 

andra världskriget i ett land i Östeuropa och flyttade till Sverige i början av 1980-talet. 

På fritiden tycker Marianne om att läsa och skriva.  
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Informant 5 

Tore är 83 år och är pensionär. Han bor i en lägenhet som är centralt belägen i en mindre 

stad. Han är född och uppvuxen på ett lantbruk i södra Sverige. Tore har tre barn och sex 

barnbarn, och lever ensam sedan tio år tillbaka då hans fru gick bort. Sommarhalvåret 

tillbringar han i sin fäbodstuga. 

 

Resultat 

Efter att ha tagit del av informanternas uppfattningar om livskvalitet framgår att 

fenomenet är komplext. De menar att livskvalitet består av flera olika delar, som 

tillsammans skapar en helhetsupplevelse. Genom en analys av det transkriberade 

intervjumaterialet har vi identifierat fyra kategorier som tillsammans karaktäriserar 

individernas uppfattning av fenomenet som helhet. Dessa kategorier benämner vi som; 

gemenskap, frihet, personlig utveckling och förhållningssätt till livet. Varje kategori 

inleds med en sammanfattning av informanternas generella uppfattning om livskvalitet. 

Därefter följer en redogörelse för hur dessa uppfattningar kommer till uttryck utifrån 

informanternas perspektiv.  

 

Gemenskap 

Informanterna uppfattar att livskvalitet handlar om att känna gemenskap. De upplever 

livskvalitet genom relationer till andra människor. Informanterna beskriver att det är 

viktigt att ha ett socialt nätverk i form av familj, vänner och grannar i sina liv. Att ha 

betydelsefulla människor omkring sig ger dem energi och skapar glädje. Att känna 

samhörighet innebär för dem att ingå i ett sammanhang och tillsammans med andra 

behöver de inte känna sig ensamma. Informanterna menar att gemenskap även innebär ett 

socialt stöd. De upplever en känsla av trygghet när de har människor i deras omgivning 

som bryr sig om dem och som finns där om de behöver hjälp. Informanternas upplevelse 

av livskvalitet handlar även om att själv känna sig behövd och att bli sedd som människa 

samtidigt som det är viktigt för dem att kunna finnas till för andra människor. Deras 

upplevelse av gemenskap är inte enbart associerat med det som händer här och nu, utan 

kan återupplevas genom minnen. Här nedanför belyser vi hur informanternas 

uppfattningar kommer till uttryck. 
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Tore berättar att han tillbringar sommarhalvåret i sin fäbodstuga där han delar vardagen 

tillsammans med sina grannar. Han upplever en värdig gemenskap tillsammans med dem 

och det betyder mycket för honom. Tore berättar att de boende i fäbodstugorna har en 

gemensam bastu som används flitigt och de har även hjälpts åt att bygga ett 

gemensamhetshus där de kan samlas och umgås. Tore beskriver att det ofta uppstår 

spontana möten grannarna emellan och när han är ute och går i området finns det alltid 

någon som ser honom och bjuder in honom på kaffe eller frågar om han skall följa med 

och bada bastu. Tore upplever att samhörigheteten med grannarna skänker honom glädje 

i tillvaron och det får honom att må bra. Tore beskriver gemenskapen med sina grannar 

så här: 

 

“Det är alltid nån som antingen visar en kaffepetter då eller så ropar dom att ”nu 

sätter jag på kaffet”. Och vi kan vara två, tre, fyra stycken som då strålar samman och 

dricker förmiddagskaffe klockan elva. Det kan ta en halvtimme och det kan ta två 

timmar också. När vi löser så kallade världsgåtor. Det är ju livskvalitet det där”  

(Tore, 83 år). 

 

Detta citat visar att Tore upplever livskvalitet genom den samhörighet han känner med 

sina grannar. Han upplever en god relation till grannarna genom att de finns där för 

varandra och har tid att samtala om livet. 

 

Även Julia beskriver att hon mår av att umgås med andra människor. Julia berättar att hon 

arbetar ideellt inom en välgörenhetsorganisation och där upplever hon en stor värme och 

gemenskap tillsammans med gästerna och de andra volontärerna. Hon beskriver de som 

otroligt snälla och trevliga människor i olika åldrar. Genom det ideella arbetet upplever 

Julia även att hon kan göra en god insats för andra människor, som får henne att må bra. 

Julia berättar att hon under en period inte har kunnat arbeta på grund av hälsoskäl och det 

upplevde hon som jobbigt, eftersom de andra volontärerna fick utföra även hennes 

arbetsuppgifter. Hon beskriver att arbetskamraterna uppskattade att hon kom dit ändå som 

gäst utan att arbeta. Julia uttrycker det så här: 
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“...och framförallt, framförallt så vet jag att de ändå uppskattar att jag kommer även 

om det, dom, dom, jag får alltid höra att dom saknar mig om jag är borta. Bara jag är 

borta en gång så säger dom att dom saknar mig” (Julia, 22 år). 

 

Det här citatet visar att Julia upplever att de andra volontärerna uppskattar henne som 

person och detta får henne att känna sig betydelsefull i deras sällskap. Josefine beskriver 

att livskvalitet för henne handlar om att få vara med sin familj. Hon tycker att det är viktigt 

att göra roliga saker tillsammans med barnen eftersom det skapar glädje och bidrar till 

hennes välbefinnande. Josefine uttrycker att hon känner sig behövd i sin familj. Hon 

berättar att hennes sexårige son är väldigt nyfiken på livet och att han har en stor vilja att 

lära sig nya saker. Josefine beskriver sin son så här: 

 

“Min son är väldigt vetgirig, han vill typ lära sig saker hela tiden så att nu håller vi på 

att lära oss om nordisk mytologi och sitter och läser en halvtimme, timme på kvällarna 

för han tycker att det är jätteroligt. Och så vill han lära sig om djur, han vill läsa, hela 

tiden är det någonting och sen så kan han komma på när han ska lägga sig att nu vill 

jag räkna matte liksom [skratt] Ja, nä men det gör vi imorgon” (Josefine, 27 år). 

 

Detta citat visar på att Josefine upplever livskvalitet när hon finns där för sina barn och 

kan bidra till deras glädje och välmående. Både Tore, Julia och Josefine upplever 

livskvalitet genom relationer till andra människor. Informanterna upplever att deras egen 

livskvalitet påverkas av samspelet med andra människor.  

 

Informanterna beskriver även att goda relationer bidrar till en känsla av trygghet. Tore 

berättar att han förlorade sin fru för tio år sedan efter en kort tids sjukdom. Han beskriver 

det som en omvälvande situation som var väldigt svår att förstå. Efter att ha levt ihop i 50 

år upplevde han en stor tomhet efter hennes bortgång. Tore berättar att hans barn var ett 

stort stöd för honom under den tiden. Han beskriver sina barn som värdefulla för honom 

och att de blir värdefullare för varje år som går. Tore uttrycker stödet på detta vis: 
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“...hade ett mycket gott stöd utav barnen då när jag, dom förlorade ju sin mamma då, 

dom stöttade ju sin pappa då, mycket. Det var mycket gott stöd utav dom. Det är ett gott 

förhållande” (Tore, 83 år). 

 

Detta citat visar på att Tore upplever en god relation till sina barn och det är viktigt för 

honom eftersom det bidrar till en känsla av trygghet. Även Julia beskriver att det är en 

trygghet att veta att hon har människor omkring sig som kan hjälpa henne om hon är i 

behov av stöd. Hon uttrycker även att det är viktigt att ha människor omkring sig eftersom 

ensamhet, som inte är självvald, kan påverka välbefinnandet negativt.  

 

Även Marianne uppfattar att gemenskap är viktigt för att känna trygghet och hon 

beskriver att familjen är en stor trygghet i hennes liv. Marianne förklarar att trygghet är 

viktigt för henne eftersom det var något som hon saknade i sin barndom. Hon berättar att 

hennes traumatiska uppväxt i ett kloster under efterkrigstiden har bidragit till att hon har 

ett stort behov av trygghet. Hon beskriver att hon under hela sitt liv har försökt skapa en 

sådan trygg tillvaro som möjligt eftersom hon anser att det är grundläggande för att hon 

ska kunna leva ett normalt liv. Samtidigt menar hon att det inte har varit enkelt, hon 

uttrycker sig så här: 

 

“Och det här tryggheten är oerhört viktig för mig men jag är övertygad att det är det 

för alla men tryggheten och familj och det var det som var nästan omöjligt för mig att 

skaffa, utveckla, förstå mig på och så vidare på grund av mitt liv efter kriget […] jag 

har fantastiskt familjeliv och oerhört trygg inom familjen” (Marianne, 74 år). 

 

Citatet visar att Marianne upplever att trygghet är viktigt för henne och att familjen är en 

stor trygghet i hennes liv. Av citatet framgår även att Marianne upplever att hennes 

livserfarenheter har gjort det svårt för henne att känna trygghet.  

 

Livskvalitet kan även upplevas genom minnen av gemenskap. Leif berättar att hans stora 

intresse i livet är att vara i naturen och ägna sig åt friluftsliv och detta intresse har funnits 

med honom ända sedan barndomen. Leif beskriver att han växte upp på landet med sina 

morföräldrar och hans morfar lärde honom mycket om naturen. Leif upplever att han mår 
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bra när han får vara i naturen, eftersom han än idag förknippar naturen med den 

gemenskap och värme som han upplevde i sin barndom. Leif beskriver ett 

barndomsminne så här: 

 

“Det är förknippat med mycket av mänsklig värme och kärlek det här då med, jag hade 

inga andra än mina morföräldrar då. Men jag kan än idag känna alltså, min morfars 

stora varma hand i min lilla grabbhand. När han tog mig i handen och gick iväg va” 

(Leif, 58 år). 

 

Detta citat visar att när Leif är i naturen upplever han minnen av kärlek och gemenskap 

från sin barndom, som skapar en känsla av trygghet hos honom. 

 

Frihet 

Informanterna uppfattar att livskvalitet handlar om en frihetskänsla. De upplever frihet 

genom att känna kravlöshet i vardagen och att bara få vara utan att behöva prestera. 

Informanterna uttrycker att livskvalitet även handlar om att ha valmöjligheter i livet. De 

upplever frihet genom att själv kunna utforma sin vardag och bestämma över sin egen tid. 

Informanterna beskriver att känslan av frihet är kopplat till deras ekonomi, fritid och 

boendemiljö. Informanternas uppfattningar om frihet kommer till uttryck på olika sätt och 

det handlar både om en inre och yttre frihet.   

 

Tore upplever livskvalitet när han är i sin fäbodstuga och han beskriver att miljön som 

han befinner sig i ger honom en känsla av frihet. I fäbodstugan upplever Tore en kravlös 

tillvaro utan måsten och han känner sig fri att utforma dagen som han själv vill. Tore 

beskriver att han upplever frihet när han själv kan bestämma om han vill arbeta på tomten 

eller ta en skogspromenad. Han menar att frihet för honom är att kunna ta dagen som den 

kommer och göra det han har lust till, vilket följande citat visar: 

 

“Är det så att det regnar någon dag då och det gör det ju alltid emellanåt, då kan man 

antingen gå in i vedboden och hålla sig där, eller också så kan man dra på sig 

stövlarna och vara ute och gå, lufsa i skogen lite granna på en skogsväg. Eller man kan 

lägga sig inne och läsa också, om man inte somnar ganska tvärt” (Tore, 83 år). 
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Detta citat visar att Tore upplever att livet i fäbodstugan bidrar till en känsla av frihet, 

som för honom innebär att kunna ta dagen som den kommer och göra det han känner för. 

Även Leif upplever livskvalitet genom att bo på landet, eftersom det innebär en närhet till 

naturen, friluftsliv, jakt och fiske. Detta skapar en känsla av frihet då han kan ägna en stor 

del av sin fritid åt sina intressen. I likhet med Tore och Leif uppfattar Josefine att hennes 

boendemiljö och fritid har betydelse för upplevelsen av livskvalitet. Josefine berättar att 

hon lever i ett högt tempo på vardagarna och omges av många människor i både skolan 

och på arbetet. Hon uttrycker ett behov av att vara för sig själv i en ostörd miljö på sin 

fritid. Josefine menar att boendet bidrar till en frihetskänsla, där hon kan koppla av och 

bara vara på sin fritid. Hon beskriver sin upplevelse så här: 

 

“Att kunna gå ut och sätta sig och bara liksom njuta och inte ha massa folk runt 

omkring sig när man är hemma. Det tycker jag är jätteskönt eftersom att på vardagarna 

så är man bland folk hela tiden så då är det rätt skönt att bara ha det rätt lugnt 

omkring” (Josefine, 27 år).  

 

Citatet visar att Josefine upplever att hennes boendemiljö är viktigt för att hon skall kunna 

koppla av på sin fritid. Josefine upplever en frihetskänsla i de stunder då hon bara kan 

vara för sig själv och njuta av livet, eftersom det ger henne ett avbrott från den fartfyllda 

vardagen. Samtidigt menar hon att upplevelsen av frihet även hänger samman med att ha 

ekonomiska valmöjligheter och kunna leva det liv hon själv vill. Både Josefine och Leif 

uttrycker att ekonomiska resurser skapar en frihetskänsla. Leif beskriver att ekonomiska 

resurser bidrar till att kan utöva sina intressen så som han vill. Josefine anser att det är 

viktigt för henne att ha möjlighet att kunna köpa saker till sig själv och sina barn utan att 

behöva fundera på att det kostar för mycket. Hon uttrycker sig så här: 

 

“Jag vill handla liksom mat och kläder utan att behöva tänka på att det kostar för 

mycket pengar liksom. Att det bara är att köpa när vi ser nåt liksom och det gör vi ju. 

Det tycker jag är jätteviktigt, som, behöver dottern en cykel då åker man och köper en 

cykel utan att behöva fundera på att det kostar kanske 2000 kronor” (Josefine, 27 år). 
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Citatet visar att Josefine anser att ekonomiska resurser bidrar till en känsla av frihet. Detta 

citat visar även att Josefines upplevelse av frihet inte enbart är relaterat till henne själv, 

då hon uttrycker att det är viktigt för henne att ha möjlighet att kunna ge sina barn det 

som de behöver. Josefine menar att hennes frihetskänsla är kopplat till det ansvar hon har 

gentemot sina barn. 

 

Leif berättar att han tidigare i sitt liv haft ett alkoholmissbruk och att han även i perioder 

har missbrukat träning. Han beskriver detta som en mental besatthet som tog över och 

styrde hans liv, vilket resulterade i att det inte fanns utrymme för någonting annat i hans 

liv, som till exempel relationer till andra människor. Leif uttrycker att han mår bra när 

han inte är styrd av tvångsmässiga tankar och beteenden. Leif upplever livskvalitet när 

han är fri att bestämma över sitt liv och inte är styrd av ett inre tvång. Han uttrycker sig 

så här: 

 

“Det kan ju vara behagligt att dricka ett par pilsner för det flesta också eller ett glas vin 

men för mig är det inte behagligt. Att springa en mil ska vara skönt men det är det ju 

inte om jag måste göra det. Att det driver, att det tar över mitt liv och styr mig. Då är 

jag inte fri […] alltså kör jag igång och tränar som jag gjorde tidigare då äter jag 

träning, jag sover träning, jag är träning, jag drömmer träning, jag är i det hela tiden, 

fast i en bubbla i det här” (Leif, 58 år). 

 

Detta citat visar att Leif upplever livskvalitet genom att känna en inre frihetskänsla, som 

för honom handlar om att kunna kontrollera sina tankar och beteenden. Leif upplever att 

när missbruket inte längre styr hans liv har han möjlighet att välja hur han vill leva. 

 

Personlig utveckling 

Informanterna uppfattar att livskvalitet handlar om att få utvecklas som individ. Det som 

skiljer informanternas uppfattningar åt är hur detta behov kommer till uttryck. 

Informanterna uttrycker att livskvalitet handlar om självkännedom och självkänsla. De 

upplever även livskvalitet när de får utveckla sina egna förmågor och lära sig nya saker. 

Informanterna upplever att personlig utveckling är förknippat med både positiva och 
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negativa känslor. Nedan framgår hur dessa uppfattningar kommer till uttryck för 

informanterna. 

 

Marianne uttrycker att hon behöver mycket tid till att tänka och analysera sig själv och 

sin omgivning. Marianne förklarar att hennes traumatiska uppväxt har satt djupa spår hos 

henne och präglat hela hennes liv. Marianne beskriver att livskvalitet för henne handlar 

om att om att förstå varför hon tänker och känner så som hon gör, för att kunna lära känna 

sig själv. Hon menar att detta är en förutsättning för att kunna förstå och samspela med 

sin omgivning. Marianne beskriver det så här: 

 

“Men i alla fall tycker jag att det kanske låter egoistiskt att jag vill vara med mig själv 

men jag tycker att för mig det är enda möjlighet att begripa mig på människor och 

världen [...] genom mitt tänkande. Det är min egen, att söka vägen till mig själv för att 

lära känna mig” (Marianne, 74 år). 

 

Citatet visar att Marianne upplever livskvalitet när hon får analysera sig själv och sitt liv, 

eftersom det leder till en ökad självkännedom. Hon uttrycker att det är viktigt för henne 

att lära känna sig själv eftersom det är en förutsättning för att hon ska kunna förstå sin 

omgivning. Vidare uttrycker Marianne att livskvalitet handlar om att utvecklas, som för 

henne innebär ett stort arbete som vare sig är enkelt eller smärtfritt. Hon berättar: 

 

“Livskvalitet för mig är mycket jobb, där jag gräver, gräver, gräver, upptäcker saker 

och, och ändå ändå har mycket att göra med mig själv [...] För det är ju klart de som 

för mig är väldigt intressant med viktigt att rädda mig själv, att förbättra mig, förbättra 

mig som människa. Det är också oerhört svårt. Det är mycket svårt” (Marianne, 74 år). 

 

Citatet visar att Mariannes upplevelse av livskvalitet inte enbart är kopplat till positiva 

känslor. Marianne menar att det är en smärtsam process för henne att lära känna sig själv, 

men att det är nödvändigt för att hon ska kunna växa och bli hel som människa. Även 

Leif beskriver att hans livskvalitet förbättrades i och med att han började lära känna sig 

själv. I likhet med Marianne beskriver Leif att det ett krävs arbete från hans sida för att 

utvecklas som människa. Han berättar att det var när han blev nykter som han började 
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arbeta med sig själv för bygga upp sin självkänsla. Leif menar att det var först när han 

kunde acceptera och tycka om sig själv som han kunde uppskatta och bry sig om andra 

människor på riktigt. Han beskriver: 

 

“Att börja bli kompis med sig själv, för det är det man måste bli först då för att kunna 

bli kompis med andra. För att kunna uppskatta andra människor, för att kunna se er 

som medmänniskor, två människor som är i studier och vill leva sina liv, det skulle inte 

jag se annars, jag såg bara mig själv. Jag skulle inte bry mig om er när ni satt här, jag 

kanske skulle kunna ha ett spel i det men jag skulle inte kunna känna det” (Leif, 58 år). 

 

Detta citat visar på att Leif upplever att självkänsla är viktigt för honom för att kunna vara 

sann mot sig själv och andra. Han upplever att hans självkänsla gör det möjligt för att 

honom att kunna uppskatta och känna gemenskap med andra människor i större 

utsträckning. 

 

Både Josefine och Julia uttrycker ett behov av att utveckla sina egna förmågor och de har 

en vilja att lära sig nya saker genom studier och arbete. De beskriver att det är viktigt att 

ha en sysselsättning som känns stimulerande och utvecklande. Både Josefine och Julia 

uppfattar att livskvalitet handlar om att förverkliga sig själva. Josefine uttrycker en 

strävan efter att komma framåt i karriären och Julia beskriver att det är viktigt för henne 

att studera. De menar även att det är viktigt att ägna sig åt något som de är intresserade 

av och tycker är roligt. Julia uttrycker det så här: 

 

“...jag vill plugga vidare, jag vill bli nåt, jag vill bli akademiker. Så det är också lite, ju 

högre akademisk utbildning desto bättre känner jag. Och sen också, men att lära sig 

mer så man kan, då går det bättre att utföra sitt jobb sen, känner jag. Och så är jag 

intresserad av det också, så det skulle va men, men intressant att göra det.” 

(Julia, 22 år). 

 

Följande citat visar på att Julia uppfattar att livskvalitet för henne handlar om att utvecklas 

och få ägna sig åt något som intresserar henne. Hon uttrycker även att det är viktigt för 
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henne att genom sina akademiska studier forma sin identitet och skapa en social position 

i samhället.  

 

Förhållningssätt till livet 

Utifrån informanternas uppfattningar framgår att livskvalitet är något som skapas i 

vardagen och som de själva anser att de kan påverka genom deras förhållningssätt till 

livet. Informanternas sätt att förhålla sig till livet skiljer sig åt, men gemensamt är att de 

olika förhållningssätten bidrar till deras upplevelse av välbefinnande och 

livstillfredsställelse. De upplever till exempel livskvalitet genom att känna förnöjsamhet 

och tacksamhet över livet. Informanterna upplever även livskvalitet genom att ha en 

positiv livssyn och att kunna acceptera sådant som inte går att påverka. De beskriver även 

att upplevelsen av livskvalitet handlar om att känna hopp inför framtiden och att ha något 

att se fram emot. Här följer en beskrivning av hur informanterna förhåller sig till livet.  

 

Tore upplever sitt liv som en gåva som han vill ta vara på och förvalta på ett så bra sätt 

som möjligt. Han beskriver att hans föräldrar genom kärlek och fostran har gjort sitt bästa 

för att ge honom förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Tore menar att det sedan är 

hans ansvar att ta till vara på de möjligheter som finns i livet. För att skapa livskvalitet 

anser Tore att han själv behöver ta egna initiativ och vara engagerad i det han gör. Han 

uttrycker en tacksamhet över sitt liv och han försöker att ta tillvara på livet genom att 

fokusera på det som är positivt i tillvaron. Tore menar att han genom det egna 

förhållningssättet kan påverka sin egen upplevelse av livskvalitet. Han beskriver det på 

följande sätt: 

 

“Allt behöver inte vara neråt, utan jag måste ju ta tag i det själv för att det ska bli en 

uppåtgående spiral som man tycker att man njuter utav. Och nu särskilt vårtid så lever 

man ju alltid upp då, så att det, jag tror att man kan påverka mycket själv genom en 

positiv livssyn och inte va gnällig och klaga på allt och andra. Och sånt där, och väder, 

att klaga på väder. Det är så dåligt väder idag att jag får så ont i huvudet. Det tror jag 

inte på” (Tore, 83 år). 
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Detta citat visar på att Tore uppfattar att livskvalitet är en påverkbar process, som han 

själv kan påverka genom att ha ett positivt förhållningssätt till livet. Tore beskriver vidare 

att livskvalitet även handlar om att acceptera att han inte har makt att kunna påverka allt 

som sker i hans omgivning. Han uttrycker sig så här: 

 

“Mycket kan man påverka själv i tillvaron, men allt kan man inte påverka, det är 

andras förhållanden som påverkar hur tillvaron utformas för mig. Men man ska ju 

försöka att vara positiv och se det positiva i tillvaron överhuvudtaget, vad som än sker” 

(Tore, 83 år). 

 

Citatet beskriver att Tore upplever livskvalitet genom att ha ett accepterande 

förhållningssätt till livet. Tore beskriver att hans positiva inställning hjälper honom att 

förhålla sig till det som sker i hans liv. Han menar att livskvalitet handlar om att ta till 

vara på de möjligheter som finns i livet och samtidigt kunna acceptera det som inte går 

att påverka. Även Leif uttrycker en tacksamhet över livet då han menar att livet är skört 

och att han inte kan ta det för givet. Att få nästa andetag eller nästa hjärtslag är ingenting 

som Leif tar för självklart och han menar därför att det är viktigt att leva här och nu. Leif 

upplever livskvalitet när han kommer ut på bron en vårmorgon och hör fåglarna kvittra. 

Han försöker att ta till vara på livet genom att uppmärksamma, uppleva och uppskatta de 

små sakerna i livet. Leifs förhållningssätt kommer till uttryck i följande citat: 

 

“Jag uppskattar det lilla annars jag. Det ger mig stor livskvalitet. Det lilla lilla [...] Ja, 

vi tar nog också för självklart att flyttfåglarna ska komma till exempel eller att 

blommorna ska blomma igen men, och jag försöker tänka på att se det jag. Att uppleva 

det. Det förvånar mig alltid varje år att det funkar. Jag tvekar alltid i februari men det 

funkar faktiskt” (Leif, 58 år). 

 

Detta citat visar på att Leif upplever livskvalitet genom att inte ta livet för givet och 

uppskatta de små sakerna i tillvaron. Leif upplever livskvalitet när han stannar upp och 

uppmärksammar det som finns runt omkring honom. Leif uttrycker att hans 
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förhållningssätt får honom att vara närvarande i stunden och känna tacksamhet över livet. 

Julia uttrycker en tacksamhet över att vara frisk, då hon under den senaste tiden drabbats 

av ohälsa. Innan hon fick vetskap om den bakomliggande orsaken kände hon en oro för 

sin hälsa och denna upplevelse har bidragit till att hon känner en tacksamhet över att hon 

i grund och botten är frisk. Julia beskriver sin tacksamhet så här:  

 

“Jag är som sagt tacksam över att det inte verkar vara något värre och jag är frisk i 

övrigt, jag är väldigt, det är bara en sån banal sak som att jag sällan är förkyld och så 

där. Och att jag har i princip inga allergier heller, inga jobbiga i alla fall. Så ja, jag är 

tacksam över det” (Julia, 22 år). 

 

Citatet visar på att Julias upplever livskvalitet genom att känna tacksamhet över sin hälsa.  

 

Både Josefine och Leif uttrycker att det är viktigt att leva i nuet och inte oroa sig inför 

framtiden. De beskriver att de mår bra av att ta en dag i taget och känna tilltro att saker 

och ting löser sig. Leif anser att det är viktigt att få distans till de tankar som bekymrar 

honom och inte fatta några förhastade beslut. Denna insikt har han fått med sig av sin 

mormor. Han uttrycker sig så här: 

 

“Det finns mycket visdom i äldre människor. Min mormor hon var född 1900, hon sa 

ofta hon att ”sov på saken” sa hon. Det är inte dumt det inte [...] Nej för det har en 

förmåga att ställa sig till rätta på något vis av sig själv” (Leif, 58 år). 

 

Detta citat visar att mormoderns visdomsord hjälper honom att känna tilltro till framtiden. 

Han menar att det inte är värt att oroa sig för framtiden eftersom saker och ting oftast 

löser sig. Detta förhållningssätt får honom ta livet med jämnmod. Josefine anser att det är 

viktigt för henne att ha ett glatt förhållningssätt till livet. Hon beskriver att genom att ha 

roligt, skratta och skämta tillsammans med andra människor skapar hon energi och glädje 

i vardagen. Josefine beskriver det så här: 
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“Hela tiden ha roligt. Eh, och inte vara så tråkig. Usch. Nej, hela tiden skoja och 

skämta och, nu börjar det bli roligt att luras liksom med min son, han tycker det är 

jätteroligt och håller på att skratta ihjäl sig när jag lurar han” (Josefine, 27 år). 

 

Citatet visar att Josefine upplever att det är viktigt att ha roligt eftersom det skapar glädje 

i hennes liv. I citatet framgår även att Josefine upplever glädje i relationen till sina barn. 

Tore upplever att livskvalitet handlar om att ha något att se fram emot och att känna hopp 

inför framtiden. Han uttrycker en livsglädje och en nyfikenhet på livet. Tore beskriver att 

åren rinner iväg och att han vill ta väl vara på den tid som han har kvar. Tore upplever 

livskvalitet när han tänker på att han skall få tillbringa sommaren i fäboden. Han berättar 

att han har bestämt sig för att så småningom avveckla fäboden, men då kommer han 

istället att resa runt i landet. Tore beskriver sitt förhållningssätt så här: 

 

“Man kan inte bara slå sig till ro och tänka att jag är över 80 år nu och nu är livet snart 

slut. Man måste ju sikta framåt hela tiden och hoppas […] hoppas är ju då tillvaron 

uppe i fäboden och när jag avvecklar fäboden då kommer jag åka en del, kuska runt lite 

mer i landet. Jag behöver inte ligga på rygg i sängen och tänka ”vad ska jag göra”, 

”vad ska jag göra”, det finns alltid lite att göra” (Tore, 83 år). 

 

Citatet visar att Tore upplever livskvalitet när han har något att se fram emot och hoppas 

på. Detta citat förmedlar en bild av att Tores positiva livssyn genom att han ser 

möjligheter i livet. 

 

Sammanfattning av resultat  

Utifrån resultatet framgår att informanternas uppfattning av fenomenet livskvalitet 

karaktäriseras av mänskliga värden som att känna gemenskap, uppleva frihet och att 

utvecklas som individ. Gemenskap innebär att känna tillhörighet och trygghet. Det 

handlar även om att bli sedd som människa och att vara behövd. Informanterna upplever 

frihet genom att känna kravlöshet och ha möjlighet att utforma sin dag och sitt liv så som 
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de själva vill. Personlig utveckling handlar för informanterna om att utvecklas som 

människa, att lära känna sig själv och utveckla sina egna talanger och förmågor. 

Informanterna uppfattar att livskvalitet är något som skapas i vardagen som de själva kan 

påverka genom sina olika förhållningssätt till livet. Genom att till exempel känna 

tacksamhet över livet och ha en positiv livssyn kan de lättare känna sig tillfreds med den 

egna livssituationen. Upplevelsen av livskvalitet handlar om att känna 

livstillfredsställelse och välbefinnande. Beskrivningskategorierna är relaterade till 

varandra genom att de utgör olika aspekter av livskvalitet, vilka samverkar och bidrar till 

upplevelsen av välbefinnande och tillfredställelse med livet som helhet. 

 

Diskussion 

I detta avsnitt reflekterar vi över studiens resultat i förhållande till teorier och tidigare 

forskning. Därefter följer en metoddiskussion och förslag på vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet i denna studie var att undersöka hur människor i dagens samhälle uppfattar 

fenomenet livskvalitet. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att informanterna upplever 

att livskvalitet handlar om att känna livstillfredsställelse och välbefinnande. Det som 

informanterna värdesätter i sina liv är viktigt eftersom det fyller olika behov hos dem. De 

uppnår livstillfredsställelse genom att behov som gemenskap, frihet och personlig 

utveckling tillgodoses. Detta kan kopplas till Allardt (1975) som menar att livskvalitet 

handlar om behovstillfredsställelse. I vårt resultat framgår att informanterna värdesätter 

gemenskap högt och att det är förknippat med en känsla av att ingå i ett sammanhang. 

Naess (1987) menar att nära och ömsesidiga relationer är viktigt för upplevelsen av 

livskvalitet eftersom det bidrar till en känsla av tillhörighet. Informanterna menar även 

att gemenskap skapar en känsla av trygghet. Detta överensstämmer med vad Greco et al. 

(2015) och Bronk (2008) har kommit fram till i sina studier, då även de påvisar att sociala 

nätverk och nära relationer bidrar till en känsla av trygghet. Detta är i sin tur viktigt för 

att uppleva livskvalitet. Resultatet visar även att informanterna värdesätter frihet som för 

dem handlar om att känna kravlöshet och kunna utforma sitt liv som de själva vill. Även 

Hendry och McVittie (2004) har i sin studie kommit fram till att självständighet i 
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vardagen innebär en känsla av frihet som skapar livskvalitet. Slutligen uttrycker 

informanterna ett behov av att få utvecklas som människa dels genom att utveckla sina 

egna talanger och förmågor och dels genom ökad självkännedom. Naess (1987) menar att 

en god självkänsla är av betydelse för att uppnå livskvalitet samtidigt som Allardt (1975) 

och Maslow (1987) menar att självförverkligande bidrar till livskvalitet. Informanterna 

menar att studier och arbete skapar möjligheter att kunna utvecklas. Enligt både Naess 

(1987) och Allardt (1975) är aktiviteter viktiga för att individen ska kunna utveckla sina 

talanger och förmågor.  

 

Vårt resultat visar även att informanterna uppfattar att livskvalitet är något som skapas i 

vardagen och går att påverka genom det egna förhållningssättet till livet. Informanterna 

har däremot olika sätt att förhålla sig till livet för att uppleva livstillfredställelse. Att känna 

tacksamhet, förnöjsamhet, acceptans och glädje är olika förhållningssätt som 

informanterna menar har betydelse för deras upplevelse av livskvalitet. Hendry och 

McVitte (2004) och Healey-Ogden och Austin (2011) har även de kommit fram till att 

upplevelsen av livskvalitet är en påverkbar process och inte endast ett resultat av yttre 

omständigheter. De menar att ett accepterande förhållningssätt och en positiv livssyn 

bidrar till upplevelsen av livstillfredsställelse (ibid.). 

 

Utifrån informanternas uppfattningar kan vi se att de framhåller sådant som värderas högt 

i vår individualiserade tid. De beskriver att de värdesätter frihet och få utveckla sig själva 

och det kan ses som ett uttryck för vårt individualistiska samhälle. Enligt Bjered et al. 

(2005) är individualisering förknippat med värden som frihet, självständighet och 

självförverkligande. Dagens samhälle kännetecknas även av ett högt tempo och höga krav 

på prestationer samtidigt som det sker förändringar i en allt snabbare takt (Ekman & 

Arnetz, 2005). Utöver att utvecklas genom aktiviteter värdesätter informanterna att kunna 

stanna upp och bara vara i vardagen. Att de framhåller behovet av kravlöshet tyder på att 

det är viktigt för dem att uppnå en balans i livet mellan görande och varande. Att uppleva 

kravlöshet ses även som viktigt i förhållande till att ingå i en gemenskap. Detta eftersom 

informanterna uttrycker ett behov av att vara behövd och känna sig betydelsefull, 

samtidigt som de har ett behov av egen tid och att bara få vara. Detta tolkar vi som att det 
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är viktigt med en balans mellan gemenskap, frihet och personlig utveckling för att uppleva 

livskvalitet. 

 

I vårt resultat kan vi se att det finns gemensamma värden som samtliga informanter anser 

är viktiga. De upplever livskvalitet genom gemenskap, frihet och personlig utveckling 

och enligt den objektivistiska pluralismen så är dessa värden gemensamma för alla 

människor (Brülde, 2003). Det som skiljer sig åt mellan informanterna är hur dessa värden 

kommer till uttryck. Till exempel beskriver de yngre informanterna vikten av att få 

utvecklas genom studier och arbete, medan de äldre informanterna uttrycker en vilja att 

lära känna sig själv bättre. Att uppfattningarna kommer till olika uttryck anser vi kan bero 

på att informanterna har skilda livserfarenheter och befinner sig i olika stadier i livet. 

Musschenga (1997) menar att livskvalitet handlar om att känna tillfredställelse i livet, 

men hur människor uppnår denna känsla är individuellt.  

 

Informanterna menar att livskvalitet huvudsakligen handlar om mänskliga värden, då det 

är viktigt för dem att uppleva gemenskap, känna frihet och att utvecklas som individ. 

Dessa värden har ett finalt värde för informanterna, som enligt Brülde (2003) innebär att 

de har ett värde i sig själva. Informanterna uppfattar till exempel ekonomi, sysselsättning 

och boende som ett medel för att uppnå de finala värdena. Detta kan jämföras med vad 

Brülde (2003) benämner som instrumentella värden, det vill säga ett medel för att uppnå 

något annat. Informanterna uttrycker att deras ekonomi och boendemiljö bidrar till att 

kunna känna frihet. Även Nordenfelt (2004) menar att yttre faktorer, så som bostad och 

arbete, utgör villkor för livskvalitet och får sitt värde genom individens subjektiva 

upplevelse av vad de skänker.  

 

Vårt resultat visar att livskvalitet är ett komplext fenomen eftersom de olika 

beskrivningskategorierna är beroende av och samverkar med varandra, som tillsammans 

skapar en helhetsupplevelse av livskvalitet. Gemenskap handlar bland annat om att känna 

sig behövd och det menar Naess (1987) i sin tur bidrar till att stärka en individs 

självkänsla. Vi utvecklas i samspel med andra människor och därigenom kan gemenskap 

bidra till en individs personliga utveckling. Vårt resultat visar även att en god självkänsla 

ses som viktigt för att kunna uppskatta och känna gemenskap med andra människor. 
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Friheten att kunna utforma sitt liv som man vill gör det även möjligt att utvecklas som 

individ. Därigenom kan kategorierna frihet och personlig utveckling relateras till 

varandra. Frihet är även kopplat till gemenskap, att ha möjlighet att ge saker till andra 

människor i sin närhet. Detta visar på hur våra beskrivningskategorier kan relateras till 

varandra och att de utgör delar av en helhet. Vår fjärde beskrivningskategori, 

förhållningssätt till livet, har betydelse för upplevelsen av livskvalitet i livet som helhet.  

 

Ytterligare ett exempel som visar på fenomenets komplexitet är att informanterna 

upplever livskvalitet genom relationer till andra människor. Upplevelsen av livskvalitet 

är därmed inte endast kopplat till individen själv utan påverkas av hur andra människor i 

omgivningen mår. Livskvalitet uppfattas inte heller enbart vara förknippat med positiva 

känslor, då till exempel personlig utveckling kan vara svårt men nödvändigt för att må 

bra. Att livskvalitet är förknippat med ambivalenta känslor visar även studien av Hendry 

och McVitte (2004) som menar att det är den sammanlagda upplevelsen som bidrar till 

livskvalitet. Livskvalitet kan även upplevas genom minnen av gemenskap och trygghet, 

detta visar ytterligare på fenomenets komplexitet.  

 

Slutsats 

Informanterna uppfattar att livskvalitet är något som skapas i vardagen och att det handlar 

om mänskliga värden. Informanterna värderar både frihet och personlig utveckling som 

kan ses som ett uttryck för vår individualiserade tid. Samtidigt uttrycker informanterna 

ett behov av gemenskap och detta tolkar vi som att det behövs en balans mellan dessa 

delar för att känna tillfredställelse med livet. Informanterna uttrycker att upplevelsen av 

livskvalitet kan påverkas genom deras förhållningssätt till livet. Slutligen menar de att 

livskvalitet är en subjektiv upplevelse av livet som helhet. 

 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi kring genomförandet av studien och argumenterar för studiens 

tillförlitlighet. Slutligen för vi ett resonemang kring etiska aspekter. 
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Då syftet i denna studie var att undersöka hur människor uppfattar fenomenet livskvalitet 

anser vi att valet att genomföra intervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod. För att 

kunna förstå hur människor uppfattar verkligheten behöver de tillfrågas (Kvale & 

Brinkman, 2014). Genom att vi använde oss av ostrukturerade intervjuer gavs våra 

informanter utrymme att berätta fritt om livskvalitet utifrån deras perspektiv. Under 

intervjuerna upplevde vi att informanterna var öppna och delade med sig av sina tankar 

och vi som intervjuare var aktiva och ställde följdfrågor. När vi analyserade materialet 

insåg vi däremot att vissa delar i informanternas utsagor hade kunnat utvecklas ytterligare 

genom fler följdfrågor. Detta hade i sin tur kunnat bidra till en djupare analys. Vi är 

medvetna om att ostrukturerade intervjuer ställer höga krav på den som intervjuar, att 

kunna tolka under intervjuns gång. Det faktum att vi har en relativt liten erfarenhet av att 

intervjua kan ha påverkat detta. Denna intervjuform ställde även krav på informanterna 

eftersom de gavs ett stort utrymme att berätta fritt utifrån vår huvudfråga. Under 

analysprocessen upplevde vi att vissa av informanternas beskrivningar var mer 

framträdande än andra, då en del svar var mer detaljerade. Detta tror vi kan bero på att 

människor har olika sätt att uttrycka sig. Vi tycker ändå att intervjuerna flöt på bra och att 

vi fick ett givande material för att kunna besvara studiens syfte. I vissa fall var det ett 

medvetet beslut från vår sida att inte gå in djupare på svaren, då vi upplevde att det inte 

lämpade sig. Det är som intervjuare viktigt att göra en avvägning mellan att få djupa, 

personliga svar och att respektera intervjupersonernas integritet (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

Vi anser att vårt urval är representativt för den målgrupp som vi eftersökte, då 

urvalsgruppen innefattar fem individer i olika åldrar och livssituationer. Tre av 

informanterna ingår i vårt sociala kontaktnät och var därmed bekanta till oss. Det faktum 

att informanterna kände till en av oss sedan tidigare kan ha påverkat resultatet både 

positivt och negativt. Vi tror dock att detta var till en fördel eftersom vi upplevde att 

informanterna kände sig avslappande och delade med sig av personliga tankar och 

upplevelser. Det kan även ha inneburit att informanterna utelämnat vissa känsliga delar 

eftersom de inte är helt anonyma för oss.  

 



 

 

 

 

 

 

36 

 

Tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie handlar studiens trovärdighet om i vilken utsträckning tolkning och 

analys motsvarar verkligheten (Starrin & Svensson, 1994). Syftet med en 

fenomenografisk studie är att beskriva hur ett fenomen visar sig för informanterna (ibid.). 

När tolkningar görs sker det subjektivt eftersom den som tolkar styrs av sina tidigare 

erfarenheter (Larsson, 1986). Detta hade vi i åtanke vid genomförandet av intervjuerna 

och under analysprocessen eftersom det kan inverka på resultatet. Vi eftersträvade att vara 

så öppna som möjligt inför informanternas utsagor, men vi kan inte bortse ifrån att vårt 

intresse och vår förförståelse för fenomenet livskvalitet kan ha påverkat våra tolkningar. 

Vi anser att vår förkunskap var till hjälp för att kunna tolka och ställa relevanta följdfrågor 

under intervjuerna. Vår förförståelse kan även ha begränsat våra tolkningar då vi kan ha 

blivit styrda av de teorier och den tidigare forskning som vi tagit del av. Det faktum att vi 

är två personer som har genomfört intervjuerna och analyserat materialet anser vi är 

positivt eftersom vi har kunnat tolka informanternas uppfattningar utifrån ett större 

perspektiv. Att vi var två personer som analyserade intervjumaterialet och kom fram till 

samma beskrivningskategorier menar vi styrker resultatets trovärdighet. I resultatet har vi 

valt att använda oss av ett flertal citat för att läsaren skall kunna se vad våra tolkningar 

grundar sig på. Starrin och Svensson (1994) menar att citaten skall styrka att 

beskrivningskategorierna representerar informanternas uppfattningar. 

 

Starrin och Svensson (1994) menar att ett kriterium för att öka kvaliteten i resultatet är att 

informanterna har ett intresse för det ämne som skall studeras. Genom att annonsera efter 

deltagare och tillfråga personer i våra sociala kontaktnät kunde vi nå deltagare som är 

intresserade av fenomenet livskvalitet. Vi upplevde att informanternas intresse för ämnet 

livskvalitet var av betydelse då de var engagerade och gav långa och utförliga 

intervjusvar. Detta gjorde att vi fick ett stort och innehållsrikt material som ligger till 

grund för vårt resultat. Vi anser att informanternas förutsättningar i denna studie har varit 

likvärdiga. Samtliga informanter har fått ta del av samma information om studiens syfte 

och genomförande i vårt informationsbrev. Alla intervjuerna har genomförts i lugna och 

ostörda miljöer. Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats. Även detta tycker 

vi stärker studiens trovärdighet. 
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Varje intervjusituation är unik och det är därmed inte möjligt att återupprepa denna studie 

och komma fram till samma resultat. I en kvalitativ studie skapas kunskap i interaktionen 

mellan intervjuare och informant och är beroende av de frågor som kommer upp i detta 

samspel (Kvale & Brinkmann, 2014). En annan intervjuare kan skapa en annan 

interaktion och därmed producera annan kunskap (ibid.). Samtidigt är en uppfattning 

något föränderligt, då sättet att se på världen förändras under livet (Starrin & Svensson, 

1994). Vårt resultat visar därmed hur våra fem informanter uppfattar fenomenet 

livskvalitet utifrån den livssituation som de befinner sig i idag.  

 

Etisk diskussion 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en forskningsintervju inte bör ses som en helt 

öppen och fri dialog mellan jämlikbördiga parter. Intervjuaren besitter en maktposition 

eftersom det är intervjuaren som bestämmer ämnet och formen för intervjun. Det är även 

intervjuaren som avgör vilka frågor som skall beröras och bedömer vilka svar som är 

intressanta att följa upp samt avslutar intervjun. Detta maktförhållande behöver inte vara 

avsiktligt från intervjuarens sida utan det kan vara en konsekvens av en 

forskningsintervjus strukturella uppbyggnad (ibid.). Det faktum att vi var två som 

intervjuade kan ha förstärkt maktförhållandet mellan intervjuare och informant. Detta var 

något vi hade i åtanke då vi genomförde våra intervjuer. Att informanterna fick välja en 

plats för intervjun som kändes trygga för dem, menar vi, var ett sätt att minska 

maktförhållandet mellan intervjuare och informant. Vi tycker att vårt val att genomföra 

ostrukturerade intervjuer bidrog till ett avslappnat och öppet samtalsklimat. Det faktum 

att informanterna hade möjlighet att berätta fritt och själva få välja vad de ville dela med 

sig av kan ha minskat detta maktförhållande.  

 

I denna studie har informanterna delat med sig av sina personliga tankar och erfarenheter 

om vad livskvalitet innebär för dem. Vi känner därmed ett förtroende från informanternas 

sida och ett ansvar att förmedla deras uppfattningar på ett värdigt och respektfullt sätt. 

Under våra intervjuer fick vi ta del av känsliga ämnen, då informanterna berättade om 

svåra händelser som dödsfall, alkoholmissbruk, krig och hälsoproblem. Vi är medvetna 

om att våra intervjuer kan ha påverkat informanternas mående då de berättade om 
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känslomässiga upplevelser. Vår upplevelse är dock att de valde att dela med sig för att 

det kändes betydelsefullt för dem. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en intervju kan 

vara givande för informanten eftersom det kan skapa nya insikter om den egna 

livssituationen. Detta genom att intervjuaren är intresserad och vill förstå 

intervjupersonernas uppfattningar om ett ämne (ibid.).      

 

Förslag på vidare forskning 

Vi anser att de teorier som vi har tagit del av i vår bakgrund stärker vårt resultat, att 

livskvalitet till stor del handlar om behovstillfredsställelse och välbefinnande. Vårt 

resultat visar även på att informanterna anser att det egna förhållningssättet har betydelse 

för upplevelsen av livskvalitet. Detta väcker ett intresse och en nyfikenhet hos oss, att 

studera förhållningssättets betydelse för upplevelsen av livskvalitet vidare. Vad det är 

som formar människors förhållningssätt?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

 

 

Vad är livskvalitet för dig? 

 

Vi är två studenter på Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle som skriver 

vårt examensarbete i pedagogik och ska göra en intervjustudie om livskvalitet. Är du 

intresserad av att dela med dig av dina tankar kring vad livskvalitet innebär för dig? Vi 

söker en bred målgrupp som innefattar människor i olika åldrar och livssituationer. 

Intervjuerna kommer att genomföras i Gävle under april månad. Varje intervju beräknas 

ta ca 30-60 minuter och som deltagare i denna studie är du anonym. 

 

Om du är intresserad av att delta, skicka ett mail till oss och berätta lite om dig själv. 

 

Hanna xxx@student.hig.se eller 

Marie xxx@student.hig.se 

 

Tack på förhand! 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev till deltagare i intervjustudie 

Hej! Vi heter Hanna Thalén och Marie Wahlström och studerar sista terminen på 

Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete om livskvalitet i syfte att få en djupare förståelse för vad detta begrepp 

innebär. Vi vill genom en intervjustudie ta del av människors uppfattningar om 

livskvalitet och söker dig som är intresserad av att dela med dig av dina tankar kring detta 

ämne. Vi söker en bred målgrupp som innefattar människor i olika åldrar och 

livssituationer. 

 

Tid och plats för intervjun bestäms gemensamt utifrån dina önskemål. Deltagandet i 

denna studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och kommer att spelas in för att få med all 

information. Intervjun kommer sedan att transkriberas till en utskriven text. Det är endast 

vi och vår handledare som kommer att ta del av den inspelade intervjun och 

transkriberingen. Materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har 

tillgång till detta. Intervjumaterialet från alla deltagare analyseras och sammanställs till 

ett resultat, där enskilda citat kommer att tas med. Som deltagare i denna studie är du helt 

anonym. Eventuella uppgifter som går att koppla till din identitet kommer att uteslutas 

eller bytas ut. Det insamlade intervjumaterialet kommer enbart att användas i denna 



 

 

 

 

 

 

studie. När examensarbetet sedan är färdigt och godkänt kommer studien att publiceras i 

DiVA, som är ett digitalt vetenskapligt arkiv för studentuppsatser och 

forskningspublikationer. Denna studie kommer då vara tillgänglig för allmänheten. 

 

Tack för visat intresse! 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Hanna Thalén: xxx@student.hig.se 

Marie Wahlström: xxx@student.hig.se 

 

Handledare 

Elisabet Hedlund: xxx@hig.se 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Intervjuerna inleds med att informanterna får berätta kort om sig själva och sina liv. 

 

1. Vad innebär livskvalitet för dig?  

     

Följdfrågor: 

Hur tänker du då? 

Vad upplever du då?  

Vad känner du då? 

 


