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Sammanfattning 

Syftet med studien var att i ett jämförande perspektiv undersöka hur svenska socionomer 

respektive diakoner ser på begreppet livskvalitet med hänsyn till bland annat objektiva och 

subjektiva faktorer. Den subjektiva komponenten har i forskningen visat sig vara av 

avgörande betydelse för individens upplevelse av livskvalitet, och det är också denna 

komponent som har mest fokus i det sociala arbetet i större delar av världen. Däremot visar 

forskning att Skandinavien har större fokus på den objektiva komponenten. Vi frågade oss 

därför om den subjektiva komponenten av livskvalitet inte uppmärksammas tillräckligt inom 

socialt arbete i Sverige? Studien bygger på intervjuer med fem socionomer och fem diakoner. 

Som analysinstrument och teori i uppsatsen använde vi en begreppsdefinition av Costanza et 

al. De föreslår i sin definition av livskvalitet att subjektiva och objektiva element interagerar 

med varandra, vilket får till följd att livskvalitet behöver ses som någonting flerdimensionellt.  

Enligt Costanza et al. är livskvalitet både är en funktion av hur väl människors behov är 

tillgodosedda och i vilken utsträckning individer och grupper upplever sig vara tillfredställda 

med dessa. Vår slutsats är att vi inte kan se någon avgörande skillnad mellan diakoners och 

socionomers syn på livskvalitet. Båda grupperna i vår studie uppmärksammar subjektiva och 

objektiva faktorer av livskvalitet i ungefär lika del, och presenterar alltså en kombinationssyn 

i enlighet med den definition som Costanza med flera förespråkar. Något vi saknar är en mer 

genomarbetad livskvalitetsteori. Vi skulle gärna se den begreppsdefinition vi använt i 

uppsatsen utvecklad till en bredare och mer grundläggande teori om livskvalitet, eventuellt 

innehållande en tematisering och modifiering av de objektiva komponenterna, samt utförliga 

förklaringsmodeller för hur den subjektiva upplevelsen av livskvalitet eventuellt kan påverkas 

eller förändras och hur människor från början utvecklar förmågan att uppleva livskvalitet. 

 

Nyckelord: livskvalitet, subjektiv, objektiv, socialt arbete, socionom, diakon.



 

Förord 

Att skriva en C-uppsats är en fantastisk möjlighet att få utforska och fördjupa sig i ett 

spännande ämne och utveckla sitt vetenskapliga tänkande. Dock är detta inget som en eller 

ens två personer kan göra helt ensamma och vi vill därför rikta ett stort och varmt tack i första 

hand till våra informanter, de socionomer och diakoner som delat med sig av sina tankar och 

erfarenheter. Utan dem skulle denna studie aldrig ha blivit till. Vi vill också tacka vår 

fantastiska handledare Elisabeth Christiansson, som med sitt generösa engagemang och sin 

kompetens har väglett oss under arbetets gång. Även våra kurskamrater Ann-Sofie Larsson 

och Karima Blanche förtjänar ett ordentligt tack för att de tagit sig tid att läsa vår uppsats i 

olika faser av arbetet och för deras insiktsfulla och användbara kommentarer. Vi vill även 

uttrycka vår tacksamhet till de kunniga och hjälpsamma bibliotekarierna på Campus Sköndal, 

Anette Krengel och Eva Greek, utan vilka vi aldrig hade hittat rätt i databasdjungeln. Vi vill 

också gärna rikta vår uppskattning till Emilia Forssell som med sin stora entusiasm för 

uppsatsskrivande har inspirerat oss hjälpt oss att se hur roligt det kan vara att skriva en 

uppsats på C-nivå. Bodil Gram och Maria Cassel, våra korrekturläsare, vilken insats! Tack 

sist men inte minst till våra uthålliga partners Ulrika och Thomas för att de har stått ut med att 

vi levt i vår ”uppsatsbubbla” och för att de med sin blotta närvaro i våra liv och tidvis även 

med sin markservice gett oss ork att genomföra detta intensiva projekt. 
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1. Inledning 

Redan under tidigt 1900-tal användes begreppet livskvalitet för att beskriva de icke-

ekonomiska aspekterna av välgörenhet, för att på 70-talet bli ett slagord i den socialpolitiska 

debatten. Idag är livskvalitet i ännu högre grad ett ord på modet. Googlar man på ordet 

livskvalitet dyker det upp sponsrade annonser med olika kurser och träningsprogram där man 

kan öka sin livskvalitet med en produkt eller övningar av olika slag – fysiska eller psykiska. 

Dock är det i detta sammanhang lite oklart vad livskvalitet egentligen är och vem som 

definierar det. 

 De senaste 20 åren har det producerats mer och mer forskning kring begreppet och det har 

även gjorts olika försök till teoribildning, framförallt inom det medicinvetenskapliga området. 

Som blivande socionomer tänker vi oss att livskvalitet bör vara ett centralt begrepp i det 

sociala arbetet och dess forskningsfält. För många av oss för begreppet med sig 

föreställningar vad som är ett gott liv, vad vi har för önskningar, drömmar och mål i livet, 

men det väcker också frågor om vad vi har för rättigheter, och vad socialt arbete egentligen 

syftar till. En viktig uppgift i sammanhanget är att undersöka hur livskvalitet förstås av 

socialarbetare.  

 

2. Bakgrund 

David Brunt och Lars Hansson, forskare i medicinsk vetenskap, menar att det under de 

senaste tjugo åren växt fram två huvudtraditioner inom livskvalitetsforskningen. I den ena ses 

livskvalitet som framför allt bestämd av objektiva yttre livsomständigheter som materiell 

standard, ekonomisk situation, arbete, utbildning eller andra så kallade sociala indikationer. I 

den andra traditionen ses livskvalitet som ett psykologiskt begrepp och som bestämd av vårt 

inre upplevande av välbefinnande eller vår subjektiva tillfredsställelse med olika delar av livet 

(Brunt & Hansson, 2005, s. 124). Flera forskare är ense om att den vanligaste 

forskningstraditionen är den subjektiva ”approachen” (Landhäusser & Ziegler, 2005; 

Katschnig, 1997). Traditionen kommer ursprungligen från USA och innebär att man fokuserar 

på individens egen upplevelse av livskvalitet. Undantaget i världen är de skandinaviska 

länderna där det är vanligare att man har en objektiv approach till livskvalitet som fokuserar 

mer på de yttre livsvillkoren (Landhäusser & Ziegler 2005; Veenhoven, 2004). Intressant är 

dock att forskningen ofta visar att de objektiva komponenterna av livskvalitet inte korrelerar  
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med den subjektiva upplevelsen av livskvalitet (Brunt & Hansson, 2005; Landhäusser & 

Ziegler, 2005). 

 I en B-uppsats av Hedlund, Holländer, Ridderbäck och Östergren-Haking (2009) 

undersöktes bland annat socialarbetares syn på livskvalitet. Resultatet visade att de 

socialsekreterare som intervjuades framför allt såg till yttre faktorer som exempelvis hälsa, 

ekonomisk trygghet och socialt kontaktnät som avgörande för en klients livskvalitet. 

Livskvalitet sågs framför allt som någonting objektivt, något som är lika för alla och som 

utomstående kan bedöma och påverka. Ingen av informanterna berörde den subjektiva, 

psykologiska sidan av hur man upplever livskvalitet i sitt liv, den som ger klienten själv rätt 

att uppskatta om hans eller hennes liv har kvalitet eller inte. Detta förhållningssätt stämmer 

väl överens med Landhäussers och Zieglers bedömning av inriktningen på det sociala arbetet i 

Sverige. 

 Costanza m.fl. (hädanefter Costanza) presenterar en tvärvetenskaplig, integrerad definition 

av begreppet livskvalitet där just kombinationen av det objektiva och subjektiva poängteras. 

Livskvalitet handlar om i vilken utsträckning objektivt mänskliga behov är uppfyllda i 

relation till hur individen eller gruppen själv uppfattar sitt välbefinnande (Costanza et al., 

2007, s. 268-269). Denna definition fungerar som analysinstrument i denna uppsats. 

 Vi har i relation till tidigare forskning frågat oss om det subjektiva synsättet på livskvalitet 

är underrepresenterat i det sociala arbetet i Sverige och vill undersöka socionomers synsätt. Vi 

vill också intervjua diakoner för att undersöka deras syn på livskvalitet. Vi tänker oss att vi 

genom att intervjua två olika yrkesgrupper inom socialt arbete kan få en bredare bild av synen 

på livskvalitet inom socialt arbete, men vi är också nyfikna på att se om det finns någon 

skillnad i uppfattning mellan de olika grupperna. 

Problemformulering 

Vi anser att livskvalitet är ett viktigt begrepp att ta hänsyn till i alla former av socialt arbete, 

trots att det varken uttryckligen nämns i lagstiftning, i socionomers yrkesetiska riktlinjer eller 

i diakoners vigningslöften. Den subjektiva komponenten har i forskningen visat sig vara av 

avgörande betydelse för individens upplevelse av livskvalitet, och det är också denna 

komponent som har mest fokus i det sociala arbetet i större delar av världen. Däremot visar 

forskning att Skandinavien har större fokus på den objektiva komponenten. Vi frågar oss om 

detta innebär att den subjektiva komponenten av livskvalitet inte uppmärksammas tillräckligt 
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 inom socialt arbete i Sverige? I vårt land utförs socialt arbete av bland andra socionomer och 

diakoner, vi frågar oss om det kan vara så att synen på livskvalitet skiljer sig åt inom dessa? 

  

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet i denna uppsats är att i ett jämförande perspektiv undersöka hur svenska socionomer 

respektive diakoner ser på begreppet livskvalitet med hänsyn till både objektiva och 

subjektiva faktorer. 

 

Utifrån syftet följer följande frågeställningar: 

 

 Vilka komponenter uppfattar socionomer respektive diakoner att begreppet 

livskvalitet innehåller?  

 Hur överensstämmer socionomers och diakoners uppfattning med Costanzas 

definition av livskvalitet? 

 Finns det likheter och skillnader i uppfattning inom och mellan de två 

yrkesgrupperna och i så fall på vilket sätt? 

 

4. Centrala begrepp 

Livskvalitet  

Livskvalitet är ett begrepp som vi alla känner till och förmodligen också tror att vi förstår, 

men för att kunna föra en meningsfull och tydlig diskussion i denna uppsats måste vi definiera 

begreppet. Vi presenterar nedan ett antal förslag på definitioner, i första hand för att inviga 

läsaren i den värld av definitioner som omger livskvalitetsbegreppet. 

 Svensk Ordbok (1988) anger en kort beskrivning av begreppet livskvalitet: ”(mått på) 

livsvärde(n) som inte mäts med pengar”. Detta är naturligtvis inte tillräckligt som definition, 

men ger en känsla för vad livskvalitet kan vara: det handlar om ett sätt att värdera livet, men 

kanske inte i första hand utifrån materiella värden. 

 Nationalencyklopedin ger en något mer utförlig och genomtänkt beskrivning av begreppet 

livskvalitet, med fokus på tre olika aspekter. Livskvalitet ses som en kombination av mätbara 

yttre faktorer som både kan vara materiella och immateriella, samt den enskilda personens 

egen upplevelse av hur närvaron eller frånvaron av dessa faktorer påverkar hans eller hennes 
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 liv. Vidare påpekas också vikten av att inte blanda ihop förutsättningar för livskvalitet med 

livskvalitet i sig. ”Dålig hälsa kan inte utan vidare identifieras med dålig livskvalitet, fast 

dålig hälsa naturligtvis kan bidra till att minska en persons livskvalitet” 

(Nationalencyklopedin, 1993). Vi kan alltså se samma tanke som i Svensk Ordbok, dock med 

en viss modifikation: materiella värden kan ha en viktig plats i definitionen av begreppet 

livskvalitet, men kan inte vara den enda faktorn och inte heller den avgörande faktorn. 

En annan infallsvinkel på begreppet livskvalitet står Bengt Brülde, fil.dr i praktisk filosofi, 

för, han har komponerat något som han kallar för ”en blandad livskvalitetsteori”. Blandningen 

består av komponenter från hedonismen, önskeuppfyllelseteorin och den externalistiska 

pluralismen, tre giganter när det gäller teorier om lycka och vad som är ett gott liv (Brülde, 

2007 s. 127).  

 Enligt en flitigt använd modell för mätning av livskvalitet, utvecklad av Lehman, är 

livskvalitet framför allt en subjektiv företeelse som återspeglar sig i en känsla av 

välbefinnande. Detta välbefinnande ses som en produkt av tre komponenter där det första 

gäller personliga faktorer som kön, ålder och socioekonomisk status. Det andra handlar om 

objektiv livskvalitet inom olika områden i livet som exempelvis ekonomi och boende och det 

tredje rör den subjektivt upplevda livskvaliteten inom dessa områden (Angermeyer & Kilian, 

2006, s. 21; Brunt & Hansson, 2005, s. 126; Zissi & Barry, 2006, s. 34). 

 Ytterligare en infallsvinkel till begreppet livskvalitet står den norska socialforskaren Siri 

Naess för. Hon menar att livskvalitet är ett psykologiskt begrepp som handlar om individens 

egen upplevelse av sin livssituation. Livskvalitet är enligt henne kopplat till människans inre 

liv, det är framför allt personens subjektiva tillstånd som ska mätas även om komponenter av 

yttre välfärd finns medräknade. Naess teori kan sorteras in under rubrikerna aktivitet, goda 

mellanmänskliga relationer, självtillit och en basal sinnesstämning av lycka som i sin tur kan 

delas upp i flera dimensioner (Nordenfelt, 1991, s. 99-110). 

 Den svenske psykologen Madis Kajandi vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala bygger vidare på 

Siri Naess livskvalitetsfilosofi i sitt Kajandiinstrument (KI) – ett instrument för att mäta 

livskvalitet. Dock har Kajandi större fokus på yttre levnadsvillkor. KI har för avsikt att 

omfatta merparten av de faktorer som kan tänkas inverka på en individs livskvalitet och består 

sammanfattningsvis av tre delar. Den första kallar han för yttre livsvillkor och dessa delas upp 

i arbetssituation, ekonomisk situation och boendesituation. Den andra delen handlar om 

mellanmänskliga relationer vilket för Kajandi innebär parrelationer, vänskap, ursprungsfamilj 

och relation till egna barn. Det tredje avsnittet berör inre psykologiska tillstånd och innebär 

aktivitet, självbild och emotionell förankring (Nordenfelt, 1991, s. 114). 
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 Costanza skriver I artikeln “Quality of life: An approach integrating opportunities, human 

needs, and subjective well-being” att så kallade objektiva och subjektiva faktorer är både 

grundläggande och fruktbara vad gäller frågan om livskvalitet, men att det däremot finns 

många begränsningar med att de används separat och att de förklaras olika inom olika 

discipliner. Costanza presenterar istället en tvärvetenskapligt, integrerad definition av 

begreppet livskvalitet där just kombinationen av det objektiva och subjektiva poängteras. 

Livskvalitet handlar således om i vilken utsträckning objektivt mänskliga behov är uppfyllda i 

relation till hur individen eller gruppen själv uppfattar sitt välbefinnande (Costanza et al., 

2007, s. 268-269).  

 Som analysinstrument i vår studie har vi valt att använda oss av Costanzas definition av 

begreppet livskvalitet eftersom den gör det möjligt att urskilja objektiva och subjektiva 

faktorer i synen på livskvalitet och för att den fokuserar kombinationen av de båda. Detta 

menar vi är både är ovanligt och angeläget då större delen av forskningen som finns på 

området bygger på dessa typer av definition men utan just kombinationen dem emellan. 

Socionomens yrkesroll 

Socionomutbildningen är i regel 3,5 år – motsvarande 210 högskolepoäng. Socialt arbete är 

huvudämnet men även statsvetenskap, rättsvetenskap och beteendevetenskap är viktiga delar 

av utbildningen. En färdig socionom kan arbeta inom många olika områden, exempelvis 

handikappomsorg, psykiatri, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kriminalvård och 

narkomanvård. Många hamnar i socialtjänstens regi, men socionomer arbetar även i 

frivilligorganisationer som Rädda Barnen, Bris och Svenska Kyrkan (Ersta Sköndal 

Högskola, 2010/2011, s. 15). 

 Gemensamt för alla socionomer oavsett var de arbetar är Akademikerförbundet SSR:s 

yrkesetiska riktlinjer. Riktlinjerna framhåller viktiga etiska värden och ska stimulera 

socialarbetare till att reflektera kring och föra samtal om etik och etiska dilemman inom 

socialt arbete (Akademikerförbundet Sveriges Socionomers Riksförbund SSR , 1997, s. 1).  

Riktlinjerna hänvisar bland annat till Regeringsformen (SFS 2003:593) kap. 1, 2§ som en 

källa till grundvärderingar. Paragrafen lyder: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga 

rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för 

en god levnadsmiljö”. Det sägs också i riktlinjerna att socialt arbete skall ”förverkliga 

mänskliga rättigheter” och ”utveckla samhällets välfärd”. Vidare står bland annat att den 

enskilde socialarbetaren har ett särskilt ansvar för människor i utsatta situationer och att 

socialarbetaren ska respektera varje människas lika värde (SSR, 1997, s. 7). Gemensamt för 
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 de socionomer som arbetar i socialtjänstens regi är att de har socialtjänstlagen (SFS 

2001:453), hädanefter SoL, att förhålla sig till. I 1 kap. 1§ SoL står bland annat att 

socialtjänsten skall främja människornas ”ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet”. Där står även att: ”Verksamheten skall 

bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. 

 Socialtjänstlagen är en ramlag och vilar på vissa grundläggande värderingar som delvis 

framgår av ovanstående citat, exempelvis demokrati, jämlikhet och solidaritet. En ramlag ger 

stor frihet när det gäller specifika arbetssätt, vilket betyder att olika kommuner och olika 

socialtjänstemän kan utforma det specifika arbetssättet mycket efter eget tycke (Norström & 

Thunved, 2008, s. 35). 

Diakonens yrkesroll 

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Den som vigs till diakon i Svenska Kyrkan har en 

grundläggande högskoleutbildning inom ett omvårdande eller socialt inriktat yrke som 

exempelvis sjuksköterska eller socionom. Utöver detta har diakonen studier motsvarande 60 

högskolepoäng i diakonins teologi och historia, tros- och livsåskådning, etik och 

människosyn, själavård och samtalsmetodik, socialpolitik och samverkan, samt pedagogik 

och ledarskap (Ersta Sköndal Högskola, 2010/2011).  

 På Lunds stifts webbsida går att läsa:  

 

En diakon skall uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, 

ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle vara ett 
barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa. En diakon skall leva 

som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen skall 

försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds 

folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen (Lunds stift, 2006). 

 

Varje gång en diakon vigs till tjänst i Svenska kyrkan används dessa ord för att beskriva 

uppdraget och de löften diakonen i sin vigning säger ”ja” till bygger på detta. En diakon 

arbetar efter vigning oftast i en församling men kan även jobba på en kyrklig institution. I 

Svenska Kyrkan arbetar omkring 1100 diakoner. Diakoni omnämns emellanåt som ”tro i 

handling” och kan exempelvis innebära hembesök hos ensamma, sjuka eller gamla 

människor, förebyggande arbete bland utsatta ungdomar, sorgegrupper, soppkök, samarbete 

med myndigheter och frivilligorganisationer kring hemlösa och missbrukare och att ha 

enskilda samtal. Diakoni handlar också om att motarbeta de strukturer i samhället som gör att 

vissa människor exkluderas. Oavsett hur de konkreta arbetsuppgifterna ser ut finns alltid det 

underliggande perspektivet att värna om varje människas rätt att leva ett värdigt liv och att 
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 försöka återge människor livsmod och hopp. Synen på människan som bärare av inneboende 

resurser är en betydelsefull ståndpunkt hos denna yrkesgrupp. Diakonen har ett särskilt ansvar 

för att hela församlingens arbete genomsyras av solidaritet med de svaga och utsatta (Svenska 

Kyrkans hemsida, 2010).   

Hjälpsökande människor 

Vi har valt att kalla de människor som socionomerna och diakonerna i vår studie arbetar med 

för hjälpsökande människor. Detta dels för att de olika professionerna har olika benämningar 

på de människor de arbetar med och vi behöver en enhetlig term (socialsekreterare säger 

klienter, diakoner säger konfidenter) och dels för att vi anser termen ”hjälpsökande 

människor” vara någorlunda objektiv och fri från negativa associationer. Alla människor är 

någon gång i sitt liv ”hjälpsökande” på något sätt. Ordet i sig är som vi uppfattar det inte 

stigmatiserande eller utmärkande för en särskild grupp. 

Hjälpare 

Vi har valt att kalla både socionomer och diakoner för hjälpare i de sammanhang där vi 

behöver omnämna de båda grupperna som en grupp, med hänvisning till deras yrkesroll. 

Objektiv livskvalitet 

I avsnittet om tidigare forskning används begreppet objektiv livskvalitet av ett flertal olika 

forskare och kan ha lite olika betydelse, men innebär oftast enligt vår uppfattning de mest 

grundläggande mänskliga behoven som bostad, mat och sysselsättning. Dessa faktorer går att 

mäta objektivt, vilket betyder att det är möjligt för utomstående att uttala sig om och bedöma 

en individs objektiva livskvalitet. Enligt forskningen spelar de objektiva faktorerna en mindre 

betydelsefull roll för den subjektiva upplevelsen av livskvaliteten. 

 När vi på andra ställen i uppsatsen använder begreppet objektiv livskvalitet gör vi det i 

enlighet med Costanzas definition, som i stort överensstämmer med beskrivningen ovan men 

är något utförligare och även innehåller mänskliga behov av en annan karaktär så som 

trygghet, andlighet och identitet med mera. Costanza poängterar också att objektiv livskvalitet  

inte är livskvalitet i sig, utan snarare handlar om de förutsättningar en individ och/eller grupp 

har att uppleva livskvalitet (Costanza et al., 2007). 

Subjektiv livskvalitet 

I avsnittet om tidigare forskning används även begreppet subjektiv livskvalitet av ett flertal 

olika forskare och kan precis som begreppet objektiv livskvalitet ha lite olika betydelse. 
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 Gemensamt för alla definitioner av subjektiv livskvalitet som nämns i denna uppsats är att 

den är individens egen upplevelse och inte kan mätas av utomstående. Dock kan 

komponenterna som skapar upplevelsen skilja sig åt på så sätt att vissa forskare mäter enbart 

upplevd lycka eller upplevd livstillfredsställelse, medan andra mäter upplevd livskvalitet just i 

relation till ett eller flera mänskliga behov. 

 När vi på andra ställen i uppsatsen använder begreppet subjektiv livskvalitet menar vi i 

enlighet med Costanza individens självupplevda livskvalitet i relation till objektiv livskvalitet, 

det vill säga de mänskliga behoven. Värdet av objektiva faktorer som sysselsättning, bostad, 

trygghet och frihet beror på individens egen uppfattning av dessa. Subjektiv livskvalitet 

handlar enligt Costanza alltså om en inre känsla av välbefinnande eller tillfredsställelse med 

på vilket sätt de objektiva faktorerna är tillgodosedda (Costanza et al., 2007).  

 

5. Tidigare forskning   

Eftersom det inte finns någon enhetlig definition av begreppet livskvalitet, utan snarare ett 

stort antal olika definitioner och ett ännu större antal instrument och skalor för att mäta 

livskvalitet, kan det vara svårt att få en korrekt uppfattning av all den forskning som gjorts på 

området. Just mångfaldigheten av mätinstrument och definitioner gör att en studie av 

livskvalitet inte nödvändigtvis på ett enkelt sätt kan jämföras med en annan. ”Subjective well-

being”, ”life satisfaction” och ”happiness” är alla exempel på olika sätt att benämna och mäta 

den subjektiva komponenten av livskvalitet. Särskilt ”subjective well-being” är en vedertagen 

term som ofta används i livskvalitetsforskning, men den representerar också ett helt eget 

forskningsområde. Vi har valt att hänvisa till forskning där ett antal av dessa olika termer 

används, så länge det går att se en tydlig koppling till livskvalitet. Vi har valt att översätta 

”subjective wellbeing” med subjektivt välbefinnande, ”life satisfaction” med 

livstillfredsställelse, och ”happiness” med lycka. 

 En stor del av forskningen som gjorts om livskvalitet faller inom det medicinvetenskapliga 

området och handlar alltså om livskvalitet i relation till människors fysiska hälsa, ibland 

också deras psykiska hälsa. Vi är medvetna om att detta på sätt och vis försvårar användandet 

av denna forskning i vår uppsats och har i därför försökt välja artiklar och övrig litteratur som 

vi menar trots allt går att applicera även på socialt arbete. Vi har hittat mycket lite forskning 

som berör socialarbetares syn på livskvalitet och har därför koncentrerat oss på den forskning 

som berör själva begreppet livskvalitet och vad det innebär. 
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  Vissa studier visar att det finns svaga eller inga samband mellan upplevd livskvalitet och 

personliga faktorer som ålder, kön eller socialgrupp (Brunt & Hansson, 2005, s. 126-127). 

Dock har flera studier visat en svag ökning i upplevd lycka hos äldre personer, vilket tolkas 

som att människor faktiskt blir något lyckligare med tiden (Argyle, 1999, s. 354). Somliga 

forskare kan också se en tydlig trend där kvinnor generellt sett upplever sig marginellt 

lyckligare än män (Nolen Hoeksema & Rusting, 1999, s. 330-334). I en studie av 

Landhäusser och Ziegler (2005, s. 39) framkommer även att klass/socialgrupp i vissa aspekter 

påverkar upplevd livskvalitet. När författarna undersökte den subjektivt upplevda 

livskvaliteten hos människor i olika socioekonomiska områden, framkom att de 

socioekonomiskt utsatta (”low class inhabitants”) som bodde i ett socioekonomiskt utsatt 

område uppgav högre livskvalitetsvärden än de socioekonomiskt utsatta som bodde i ett 

mindre utsatt område. Medelklassinnevånare däremot, angav högre livskvalitetsvärden när de 

bodde i ett socioekonomiskt fördelaktigt område, och lägre livskvalitetsvärden när de bodde i 

ett mindre föredelaktigt område. Skillnaden i klass gjorde alltså att de olika innevånarna 

påverkades diametralt olika av en fattig eller rik omgivning. 

 Ett vanligt resultat i tvärsnittsstudier gällande psykiskt funktionshindrade är att skillnader i 

yttre objektiva livsvillkor som exempelvis materiell standard, boendesituation, ekonomi eller 

arbetssituation inte i någon större utsträckning avspeglas i skillnader i upplevd livskvalitet. En 

bättre yttre livssituation har visat sig ha mycket litet samband med en bättre upplevd 

livskvalitet. Den här typen av resultat är också vanlig i undersökningar av livskvalitet i 

normalbefolkningen. Bristen på samband mellan yttre livsvillkor och subjektiv livskvalitet har 

bekymrat forskare på området. I de fall man finner samband så är det samma faktorer, 

nämligen att vara gift/sambo och ha ett jobb, som är relaterade till en bättre upplevd 

livskvalitet (Argyle, 1999, s. 353-370; Brunt & Hansson, 2005, s. 126-127). 

 Costanza framför kritik mot ”en pågående diskussion” om ekonomiskt välstånd och 

hållbarhet där det antas att ökade inkomster och konsumtion motsvarar ökad välfärd. 

Costanza menar att detta synsätt ifrågasätts av flera författare och utmanas av ny psykologisk  

forskning och att alternativa sätt att mäta välfärd och livskvalitet har uppmärksammas även av 

New York Times och Wall Street Journal som båda i artiklar har skrivit om landet Bhutans 

beslut att använda ”bruttonationallycka” istället för BNP som en uttalad politiskt målsättning 

(Costanza et al., 2008, s. 11-12). 

 Även Landhäusser och Ziegler ser att inkomst inte är särskilt relevant för upplevd 

livskvalitet och hänvisar till Inglehart och Klingemann som menar att inkomst och andra yttre 

faktorer bara står för ca 10 procent av vårt välbefinnande. Andra fakta som talar för detta är 
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 en empirisk översiktsstudie av Ruut Veenhoven, som författarna refererar till, där det 

framkommer att människor i generösa välfärdsstater inte upplever större lycka och 

livstillfredsställelse än människor i mindre generösa välfärdsstater (Landhäusser & Ziegler, 

2005, s. 34-36).  

 Landhäusser och Ziegler skriver även att människor när de tillfrågas om vad som är det 

viktigaste i deras liv ofta anger sådant som relationer med släktingar och andra nära personer, 

hälsa, socialt liv och fritidsaktiviteter (a.a. s. 33). De citerar Headey och Wearing som säger 

att ”en känsla av mening och mål är den enskilda attityd starkast associerad med 

livstillfredsställelse”. Landhäusser och Ziegler utvecklar detta och menar att större delen av 

all forskning visar just att välbefinnande ”wellbeing” är nära förknippat med en upplevelse av 

mening i livet, stark religiös tro, ”self-transcendent values”, gruppgemenskap och 

engagemang i diverse sakfrågor (a.a. s. 39). Sawatzky, Ratner och Chiu (2005) går i en 

metaanalys igenom 59 olika studier av relationen mellan andlighet och livskvalitet och drar 

slutsatsen att relationen dem emellan är ”av måttlig omfattning”, enligt Cohens definition 

(Sawatzky et al. 2005, s. 175). Greeley däremot, undersöker sambandet mellan en stark 

religiös upplevelse – ”bathed in light” och positiv affekt, och får fram en korrelation på 0.60. 

Det kan alltså finnas anledning att tro att det är graden eller formen av andlighet och andlig 

upplevelse snarare än bara andlighet i sig, som är korrelerad med en positiv upplevelse och i 

slutändan livskvalitet (Argyle, 1999, s. 367). 

 Trots att objektiva livsvillkor alltså har visat sig ha litet samband med livskvalitet finns det 

forskare som ändå anser det vara betydelsefullt att mäta. Heinz Katschnig, österrikisk 

professor i psykiatri, skriver i artikeln How useful is the concept of quality of life in psychiatry 

att det som framförallt saknas i dagens livskvalitetsforskning är fokus på de sociala 

faktorerna, det vill säga de faktorer som är objektivt mätbara. Katschnig argumenterar för de 

objektiva faktorernas betydelser särskilt i arbetet med psykiskt funktionshindrade människor, 

då deras funktionshinder ofta gör dem oförmögna att på ett korrekt sätt bedöma sin 

livskvalitet, men detta synsätt kan även appliceras på normalbefolkningen (Katschnig, 1997 s. 

340). 

 Det finns alltså en övervägande mängd forskning som visar att det som påverkar vår 

upplevelse av livskvalitet inte i första hand är objektiva faktorer utan subjektiva, vilket har lett 

in världens livskvalitetsforskare på ett ”subjektivt spår”. När det gäller socialt arbete i Sverige 

ser det något annorlunda ut. Landhäusser och Ziegler menar precis som Kaschtnig att det i 

större delen av världen saknas fokus på de objektiva faktorerna av livskvalitet, men påpekar 

att de skandinaviska länderna och i synnerhet Sverige har en objektiv ”approach” till 
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 livskvalitet. De kopplar detta i första hand till vår typ av välfärdssystem med höga skatter, 

generella bidrag och ett utförligt socialt skyddsnät, som skiljer sig markant från exempelvis 

USA:s mycket mer liberala och individfokuserade välfärdssystem (Landhäusser och Ziegler 

2005, s. 32). Författarna menar alltså att samhällen tenderar att mäta livskvalitet i enlighet 

med de normer kring ”ett gott liv” som för tillfället styr samhället. Sedan 1975 har Statistiska 

Centralbyrån på uppdrag av Sveriges riksdag genomfört en årlig undersökning om svenska 

folkets levnadsförhållanden. De mäter där 12 olika välfärdskomponenter, bland andra 

ekonomi, sociala relationer, trygghet och säkerhet, som ska ge en god bild av hur människor 

lever i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2010). Dessa komponenter benämns inte som 

livskvalitetsfaktorer men har haft ett stort inflytande på socialpolitiken under de senaste 35 

åren, och kan mycket väl förstås som en objektiv approach till livskvalitet. 

 Ytterligare en intressant aspekt i sammanhanget är att individer också tenderar att uppleva 

sin livskvalitet som god eller dålig i relation till socialpolitiska normer. Exempelvis tenderar 

socialpolitiska orättvisor att ha en signifikant effekt på livstillfredsställelse i Europeiska 

välfärdsstater, men inte i USA (a.a. s. 36-37). 

 

6. Metoder, material och teori. 

Arbetsfördelning 

Det konkreta arbetet med uppsatsen har vi utfört tillsammans men vi ansvarar rent formellt för 

olika avsnitt. Ansvarsfördelningen ser ut på följande vis, Linda: sida 1-27, Marie: sida 28-61.  

Forskningsansats  

Att formulera vilken typ av forskningsansats vi använt har varit lite av en utmaning för oss, då 

vi inte på något sätt har ett renodlat induktivt eller deduktivt perspektiv. Snarare har vi utgått 

från en väldigt blandad ansats med inslag från båda de olika inriktningarna. Kortfattat innebär 

det induktiva perspektivet att ha fokus i första hand på empirin, och genom denna utforma 

begrepp, hypoteser och teorier. Det deduktiva perspektivet kan ses som det omvända, där man 

utgår från teori, hypotes och/eller frågeställningar för att sedan pröva empirin mot dessa 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56; Backman, 2009, s. 54). 

 Vår studie är i grunden kvalitativ och induktiv till sin natur, på så sätt att vi har valt att 

använda oss av intervjuer för att undersöka socialarbetares syn på begreppet livskvalitet 

(Sohlberg, 2009, s. 136). Enligt Backman är intervjun det vanligaste kvalitativa 

forskningsinstrumentet (Backman, 2009, s. 59). Dock har vi inte enligt kvalitativ/induktiv 
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 strategi låtit vår problemformulering och vårt val av teori växa fram kontinuerligt under 

datainsamlingen, utan har istället redan från början formulerat tydliga frågeställningar och 

valt en teori för analysen av vårt material, detta enligt den deduktiva modellen (a.a. s. 58). 

Däremot har vi inte ett helt renodlat deduktivt förhållningssätt till användandet av teorin i 

analysen, då vi inte har ställt upp en tydlig hypotes och inte använder empirin bara till att 

försöka bekräfta teorin. Vi har velat närma oss vårt material på ett bredare sätt och har tänkt 

oss vårt arbete snarare som en typ av ”pusselläggande”, som Sohlberg beskriver det (Sohlberg 

2009, s. 131). 

 Syftet i uppsatsen är att försöka få en bild av socialarbetares syn på begreppet livskvalitet, 

att jämföra socionomer och diakoner, men också att se om de båda gruppernas syn på något 

sätt stämmer överens med Costanzas definition av livskvalitet. Den frågeställning som rör just 

Costanzas definition är alltså den som är mer deduktiv till sin natur eftersom vi där vill se hur 

väl de olika socialarbetarnas syn på livskvalitet stämmer överens med Costanzas definition av 

begreppet – mer utförligt beskriven under rubriken ”teori”. Den frågeställning som rör 

socionomers och diakoners allmänna syn och jämförande av de båda yrkesgrupperna är alltså 

något öppnare och något mer induktiv till sin natur, då vi i analysen har försökt förhålla oss 

neutralt utforskande till de olika gruppernas syn på livskvalitet och de likheter och skillnader 

vi sett.  

 Vår ansats är alltså en kombination av induktiv och deduktiv, men vi skulle också kunna 

kalla den för abduktiv. Den abduktiva ansatsen ligger nära den deduktiva på så sätt att den tar 

avstamp i en teoretisk förförståelse, men ”inte som mekanisk applicering på enskilda fall, utan  

som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse” (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 56). Denna beskrivning stämmer väl in på hur vi har velat använda oss av teorin i vår 

uppsats. Vidare beskriver Alvesson och Sköldberg också hur den abduktiva 

forskningsprocessen tillåter ett växelvis alternerade av teori och empiri, där båda under 

processens gång kan ”omtolkas i skenet av varandra” (a.a.), något de menar är ett mer 

realistiskt förhållningssätt än det deduktiva eller induktiva med tanke på hur forskning i 

allmänhet bedrivs. 

Litteratursökning  

Under inledningsfasen i arbetet med uppsatsen ägnade vi största delen av tiden åt att orientera 

oss bland de böcker och artiklar som behandlar livskvalitet, detta i ett försök att skapa 

överblick och få en känsla för vilka som är de mest förekommande uppslagen. En ganska stor 

del av det material vi inledningsvis samlade på oss har inte kommit till användning som 
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 refererad text i uppsatsen utan istället fungerat som inspiration och hjälpt oss att förstå 

ämnesområdet livskvalitet. Vi fick god vägledning av bibliotekarierna på Campus Sköndals 

bibliotek, särskilt vad gäller användandet av databaser. Framför allt har vi använt oss av: 

Libris, Artikelsök och databaserna Academic Search Premier, ASSIA, Social Services 

Abstracts, Sociological abstracts och socINDEX som finns i Ersta Sköndals bibliotekskatalog, 

vi har även fått betydelsefulla träffar via Google. Användbara böcker har vi funnit både 

genom att på måfå söka bland hyllorna på Stockholms universitets huvudbibliotek och vid 

biblioteket på Campus Sköndal men naturligtvis även genom strukturerade sökningar på 

Libris och bibliotekens egna sökmotorer på Internet. Vi har också fått tips på användbar 

litteratur genom att titta i andra författares referenslistor.  

 Att enbart sökta på ordet ”livskvalitet” genererade i de flesta databaser ett högt antal träffar 

– allt från 1952 träffar i Libris till 50 488 träffar i Academic search premier – och även om 

detta inte innebär att det finns obegränsat med litteratur i ämnet så tyckte vi att det var en 

svårhanterlig mängd att arbeta sig igenom. Vi har därför försökt att avgränsa våra sökningar 

genom att på svenska och engelska kombinera ”livskvalitet” med en rad andra ord, t.ex socialt 

arbete, diakoni, socionom, teori, själavård, andlighet, objektiv eller subjektiv, och då hamnat 

omkring 5 till 120 träffar per sökning i svenska databaser och 600 till 1200 träffar per sökning 

i engelska databaser. Genom att använda tre av dessa sökord i olika kombinationer fick vi ner 

antalet träffar till ca 30-40 per sökning eller mindre, på de engelska databaserna. På så vis 

menar vi att vi har fått en naturlig bortsortering av irrelevant material, ytterligare exkludering, 

som att exempelvis begränsa sökningarna till att enbart gälla vissa utgivningsår, anser vi inte 

har varit nödvändig. Vi har också försökt hitta givande material genom att i sökningen 

använda oss av angränsande ord till livskvalitet som välbefinnande och lycka.  

Få sökningar har inneburit verkliga fullträffar men några har ändå resulterat i användbara 

böcker och artiklar. Exempel på dessa är då vi i Libris sökte på ”livskvalitet” och ”teori” och 

fick 38 träffar, bland dem återfanns Lennart Nordenfelts Livskvalitet och hälsa - teori & 

kritik. Costanzas ”Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and 

subjective well-being” hittades via Google efter en lång dags letande utan större framgång i 

de ”riktiga” artikeldatabaserna. Sökningen gjordes i flera led men inleddes med sökorden 

"quality of life, subjective well-being, happiness" som gav 87 träffar. Ett annat exempel är 

artikeln ”How useful is the concept of quality of life in psychiatry?” som hittades via Google 

och en sökning på “quality of life” och ”psychiatry”, men som sedermera gick att beställa via 

Campus Sköndals bibliotek med experthjälp från våra bibliotekarier. 

 Överlag är vår erfarenhet att Googles sökmotor snabbare får fram relevanta resultat som 
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 också går att hitta i pdf-format och kan skrivas ut på ett enkelt och smidigt sätt. I vissa fall 

kan en titel som först hittats på Google också finnas i skolbibliotekets databaser, men vara 

nästan omöjlig att leta sig fram till utan väldigt krångliga sökvägar som exempelvis ISSN-

nummer eller liknande. Vi upplever att vi varit tvungna att verkligen använda all vår 

kreativitet och uppfinningsrikedom samt bibliotekariernas expertkunnande för att hitta den 

litteratur vi behövt. 

Urval och avgränsning  

Vi har valt att intervjua två olika professioner: socionomer och diakoner. Detta val gjordes i 

första hand för att få en bredare bild av socialarbetares syn på livskvalitet och för att få 

möjlighet att jämföra de olika professionerna. Då socionomers och diakoners arbetsfält kan 

skilja sig åt mycket både inom och mellan grupperna, har vi för att få en så tillförlitlig 

jämförelse som möjligt valt att intervjua diakoner med socionomutbildning i grunden. Vidare 

har vi avgränsat socionomerna till vuxenenheten inom socialtjänsten där de hjälpsökande i 

första hand är vuxna med problematik inom områdena missbruk, hemlöshet och kvinnofrid. 

Även diakonerna i vår studie har i stort sett samma typ av hjälpsökande, dock är gruppen inte 

lika tydligt avgränsad som hos socionomerna då diakoner exempelvis arbetar med alla åldrar 

och även med andra typer av problematik. Fyra av diakonerna i vår studie arbetar som 

församlingsdiakoner inom Stockholms Stift, och en arbetar som chef för en stiftelse kopplad 

till Svenska Kyrkan där den hjälpsökande gruppen stämmer väl överens med resterande 

informanters hjälpsökande grupper. Vi har för att underlätta genomförandet av studien rent 

geografiskt avgränsat oss till socionomer inom Stockholm Stad och diakoner inom 

Stockholms Stift. 

 Vi begränsade vårt urval till fem personer från varje yrkesgrupp för att tidsmässigt hinna 

med intervjuerna, och inser att vårt urval inte på något sätt är representativt eller går att 

generalisera i statistisk mening (Sohlberg, 2009, s. 135). Vi uppnår inte heller mättnad i den 

meningen att fler intervjuer förmodligen skulle tillföra mer kunskap (Kvale 2009, s. 129). Vi 

kontaktade alla 15 enhetschefer på socialtjänstens vuxenenhet inom Stockholms Stad med en 

förfrågan om att få komma och göra en intervju med någon socionom i arbetslaget. 

Sammanlagt fick vi svar från sju stycken som var intresserade av att delta i vår studie, och av 

dessa valde vi de fem första, detta utifrån strategin ”först till kvarn”, för att så lite som möjligt 

styra urvalet med eventuella personliga åsikter. Med hjälp av Ingrid Karaduman Hansen, 

diakonansvarig inom Stockholms Stift fick vi en lista på 14 diakoner i stiftet med 

socionomutbildning i grunden, vilka kontaktades med en likadan förfrågan om intervju. Av 
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 dessa hörde fem av sig och var intresserade av att delta i studien, vilket innebar att vi i 

diakongruppen inte behövde välja bort någon.  

 Sju av tio informanter var kvinnor. Av männen vi intervjuade var två diakoner och en 

socionom. I vår urvalsprocess gjorde vi inget försök att styra könsuppdelningen varken åt ena 

eller andra hållet, dels för att vi inte hade möjlighet att välja bland diakonerna – endast fem 

visade intresse – men också för att det med hänsyn till studiens omfattning skulle bli alldeles 

för komplicerat att utöver jämförelsen mellan socionomer och diakoner också jämföra män 

och kvinnor. Vi har också valt att bortse från ålder som ett urvalskriterium av samma orsaker 

som gäller kön. 

 Då vi har valt att jämföra socionomers och diakoners syn på livskvalitet ser vi det inte som 

rimligt att också undersöka frågan ur de hjälpsökandes perspektiv. Ytterligare en avgränsning 

i studien har alltså varit att enbart fokusera på hjälpare. 

Insamling av data  

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med fem socionomer och fem diakoner med 

socionomutbildning, vilket i princip betyder att vi försökt ”förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel” (Kvale 2009, s. 17). Vi använde oss av ett 

frågeformulär med 13 frågor (se bilaga 3). Frågorna i formuläret utformades grovt sett utifrån 

Costanzas definition av livskvalitet. Med grovt sett menar vi att vi försökt ge intervjufrågorna 

en allmän bredd utan att till sin natur vara ledande – vi ville ge informanterna möjlighet att så 

spontant som möjligt beskriva begreppet livskvalitet. Exempelvis valde vi att inte använda 

Costanzas begrepp objektiv och subjektiv livskvalitet, utan ställde olika typer av frågor för att 

stimulera informanterna att tänka kring livskvalitet ur så många perspektiv som möjligt. Dock 

har vi regelbundet använt ledande följdfrågor för att verifiera att vi förstått våra informanter 

rätt i olika sammanhang, vilket rekommenderas av Kvale (2009, s. 187-189). Intervjuerna tog 

ca 40-60 minuter att genomföra och spelades in på två mp3-spelare för att garantera materialet 

i händelse av tekniska problem.  

Bearbetning av data 

Vi har transkriberat våra intervjuer noggrant och i sin helhet – varje ord från informanterna 

finns med i den transkriberade texten. Vissa känslouttryck eller former av mimik finns 

nedskrivna, exempelvis ”skrattar”, och även längre tankepauser finns återgivna, detta för att i 

den nedskrivna texten få en så tydlig bild som möjligt av det verkliga samtalet och 
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 informanternas ord och uttryck. Vi transkriberade fem intervjuer var. De inspelade 

ljudfilerna och de transkriberade texterna finns i förvar hos författarna. 

 Vi läste noggrant igenom de transkriberade texterna och gjorde en första, grov 

sammanfattning av varje intervju, detta för att göra materialet någorlunda överskådligt. 

Därefter delades materialet upp i en del för socionomerna och en del för diakonerna, där 

informanternas svar sorterades in under de intervjufrågor vi använt oss av. Nästa steg i 

bearbetningen av datan var att göra ytterligare en sammanfattning av informanternas 

intervjusvar, med syfte att ”vaska fram” det mest kärnfulla materialet. Vi har som Kvale 

beskriver det förhållit oss lite som malmletare i jakten på kunskap (Kvale, 2009, s. 64-67), 

men inte i den strikta bemärkelsen att vi enbart letat efter guld för att bekräfta vår teoretiska 

utgångspunkt. Snarare tänker vi oss att vi har hållit utkik efter allt som glimmar, både guld 

och andra ädla metaller, kanske också en och annan juvel. I processen att hitta essens och 

guldkorn i informanternas svar har vi hela tiden haft vårt syfte i åtanke och utifrån detta tolkat 

och valt de stycken vi sedan redovisat i resultatet. Genom sammanfattande återgivning av 

texten, så kallad meningskoncentrering (Kvale, 2009, s. 221) och belysande citat ville vi få 

ner materialet i omfång, förtydliga innehållet och göra det mer lätthanterligt inför analysen. 

 Under den omfattande bearbetningen av texten tilltog vår förståelse och känsla för 

materialet, och utmynnade efter hand i ett antal rubriker som vi därefter inordnade materialet 

under. De rubriker vi valt att använda oss av är: ”objektiv livskvalitet”, ”subjektiv 

livskvalitet”, ”vad påverkar synen på livskvalitet?”, ”livskvalitet i relation till den 

hjälpsökande”, ”livskvalitet i relation till arbetsplatsen”. Resultatet sammanfattas kort under 

rubriken Slutsats och diskussion. I diskussionen breddar vi analysen något genom att också 

koppla resultatet till tidigare forskning och bakgrund. 

Analysmetod  

Då vi i analysen försökt svara på de tre frågeställningar vi haft i uppsatsen, upplever vi att vårt 

analysförfarande så att säga genomgått tre olika faser, där vi till viss del använt något olika 

analysmetoder. 

 Den första fasen skulle kunna kallas för en allmän analys av materialet, då vi ville utröna 

vilka komponenter våra båda undersökningsgrupper uppfattat att begreppet livskvalitet 

inbegriper – vilket är vår första frågeställning. I denna fas har vi framförallt försökt tolka och 

förstå materialet enligt den hermeneutiska forskartraditionen (Kvale, 2009, s. 30, 66, 95), det 

vill säga, vi har velat förstå meningen bakom de olika svar våra informanter lämnat och få 

ihop dem till en helhetsbild. För att på detta sätt nå en djupare förståelse av materialet har vi 
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 använt oss av den hermeneutiska spiralen (eller den hermeneutiska cirkeln som den också 

kallas), vilken kan beskrivas som en typ av cirkulärt tänkande där man går från del till helhet 

och från helhet till del i en ständigt växlande rörelse (Kvale, 2009, s. 226; Sohlberg, 2009, s. 

58, 88). Vi upplever att denna spiralrörelse fått vår förståelse för materialet att skapas på ett 

naturligt och integrerat sätt, också i relation till teorin. Dels har vi speglat resultatet mot 

teorin, men vi har även försökt se teorin i relation till resultatet. 

 I den andra fasen av vår analys har vi har använt Costanzas definition av begreppet 

livskvalitet som teori och analysinstrument, detta för att svara på vår andra frågeställning. Det 

innebär att vi metodiskt jämfört informanternas uppfattning med Costanzas definition och 

alltså använt oss av en typ av deduktiv slutledning (Backman, 2009, s. 54). Dock har vi gjort 

jämförelsen på ett relativt fritt sätt eftersom vi ibland tolkat informanternas svar där de 

uttryckt sig otydligt, eller där de inte använt samma ord som Costanza i sin beskrivning men 

där vi uppfattat att de ändå menat samma sak. 

 Vi har i den sista fasen även analyserat materialet utifrån likheter och skillnader i de båda 

yrkesgrupperna, för att svara på vår sista frågeställning. Detta har vi helt enkelt gjort genom 

att på ett strukturerat sätt jämföra informanternas svar under de olika resultatrubrikerna. Då 

materialet är litet har vi inte gjort någon form av matematisk eller procentuell uträkning av 

skillnader utan använt oss av enkla och något inexakta jämförande begrepp som ”många” och 

”de flesta”, eller konkreta beskrivningar av exakt hur många socionomer eller diakoner som 

tänkte och tyckte vad.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet är enligt Kvale frågan om i vilken utsträckning en metod verkligen undersöker det 

den säger sig undersöka och menar också att validitet handlar om att kontrollera, ifrågasätta 

och teoretisera. Vidare presenterar Kvale en tablå med validering på sju olika stadier, till vilka 

vi har försökt att förhålla oss på bästa sätt under arbetets gång (Kvale, 2009, s. 264-271). 

De två första stadierna är tematisering och planering, och rör förhållandet mellan teori och 

forskningsfrågor samt metod- och intervjudesign. När det gäller våra forskningsfrågor och 

deras relation till teorin menar vi att det finns en stor överensstämmelse dem emellan, då 

teorin valts särskilt med tanke på att kunna användas som analysinstrument. När det gäller 

planeringen menar vi att både vår intervjudesign och intervjumetoden är adekvat för 

undersökningens syfte. Eventuellt kan det finnas en svaghet i validiteten just när det gäller 

intervjudesignen, då vi från början utformade frågorna delvis efter en något annorlunda teori. 

Dock ser vi inte detta som ett större problem då den första teorin på de flesta sätt liknar den 
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 teori vi sedan valde, och då vi utformade intervjuguiden med öppna och utforskande frågor 

för att inte alltför mycket leda informanternas svar i någon specifik riktning. 

 Det tredje stadiet är intervju, och berör tillförligheten hos informanterna och även 

tillförlitligheten i själva intervjuförfarandet. Vi menar att validiteten hos våra informanter är 

stor, då vi avsett att undersöka deras personliga syn på begreppet livskvalitet, och tydligt 

kunnat märka hur de utvecklat, förtydligat och klargjort sin syn under intervjuernas gång. Då 

vi valde att från början inte uttryckligen informera om att intervjuerna skulle handla specifikt 

om ”syn på begreppet livskvalitet”, utan beskrev ämnet i mer allmänna ordalag, undvek vi 

risken att informanterna skulle läsa på i ämnet och eventuellt redogöra inte för sin personliga 

syn utan snarare för färdiga begreppsförklaringar eller forskningsfakta. Vi var också noga 

med att under intervjuerna sammanfatta och spegla informanternas svar för att få en 

uppfattning om ifall vi förstått dem rätt eller inte, vilket naturligtvis påverkar validiteten i 

positiv riktning. 

 Det fjärde stadiet är utskrift, och berör således frågan om språklig stil för utskriften, det vill 

säga att vi verkligen skrivit ner informanternas svar ordagrant, med deras eget språk – vilket 

vi gjort. 

 Det femte stadiet är analys, och handlar om logiken i våra tolkningar och vår analytiska 

textbehandling. Vi har i vissa fall tolkat våra informanters svar och så att säga ”gjort helheten 

större än delarena” när vi kommit fram till att så var rimligt, men vi kan inte se att dessa 

tolkningar varit oöverlagda, ologiska eller alltför fantasifulla. Snarare har tolkningarna fallit 

sig naturliga i den hermeneutiska spiralens anda. Naturligtvis är det möjligt att vi gjort 

feltolkningar, men när vi granskar vårt förfaringssätt ser vi inga uppenbara problem eller 

obesvarade frågor. 

 Det sjätte stadiet är validering och berör alltså valet av valideringsprocedur i uppsatsen. Vi 

har valt att inte återkoppla till informanterna för validering av våra tolkningar, främst av 

tidsbesparande skäl, men också för att vi som sagt inte haft några egna frågetecken runt tankar 

om tolkningar. Vi har heller inte valt att använda oss av någon annan specifik 

valideringsprocedur, som falsifiering eller triangulering (Kvale, 2009, s. 266-279). I första 

hand är detta en fråga om tidsbrist, men vi anser också att vårt material är relativt ”rakt på 

sak” och kanske inte kräver den sortens genomgående validitetsbehandling. Snarare har vi 

som Kvale förespråkar frågat oss om de olika stegen i vår forskningsprocess är ”förnuftiga 

och försvarbara” (a.a. s. 268), och kommit fram till att vi med viss säkerhet kan svara ja på 

den frågan. 
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  Det sjunde och sista stadiet är rapportering, och handlar i första hand om vår förmåga att 

korrekt redogöra för studiens resultat. Inte heller här upplever vi att vi haft några direkta 

problem utan känner oss relativt trygga med att vår text i alla avseenden speglar både det 

insamlade materialet och vårt metodologiska tillvägagångssätt. 

 För att fortgående säkra validiteten i vår uppsats har vi under arbetets gång hela tiden 

återkopplat till syftet och frågeställningarna, både i arbetet med att hitta litteratur och tidigare 

forskning och i arbetet med att utforma intervjufrågorna men naturligtvis framförallt i arbetet 

med analysen. 

 Reliabilitet handlar om forskningsresultatens pålitlighet och frågan om ifall forskningen är 

möjlig att återupprepa av andra forskare (a.a, s. 263). Reliabilitet skulle också kunna 

beskrivas som själva mätinstrumentets pålitlighet. I första hand nämns reliabiliteten i relation 

till intervjun, utskriften och analysen (a.a.).  

 Vid en diskussion om reliabilitet i intervjun, kommer vi osökt in på det begrepp som 

brukar kallas förförståelse, det vill säga, våra egna tankar, föreställningar och kunskaper kring 

ämnet. Trots att vi på alla sätt försökt att hålla oss neutrala och öppet utforskande till vårt 

syfte, har vi inte kunnat undvika att gå in i arbetet med en viss förförståelse – i vårt fall en 

misstanke om att diakonerna som yrkesgrupp skulle vara bättre än socionomerna på att 

uppmärksamma den subjektiva faktorn i livskvalitet. När vi började våra intervjuer hade vi 

alltså en känsla av att vi skulle hitta någon typ av tydliga skillnader mellan de olika 

yrkesgrupperna. Detta skulle kunna innebära att vi med våra förväntningar påverkade 

informanterna i deras svar, vilket vore en uppenbar fara för reliabiliteten. Det som får oss att 

trots allt tro att vår förförståelse inte påverkat informanterna, är just det faktum att vi – delvis 

till vår egen förvåning – inte funnit några tydliga eller uppenbara skillnader mellan 

socionomers och diakoners syn på livskvalitet.  

 Ledande frågor i en intervju kan enligt Kvale inverka på svaren (a.a. s. 263), och vi har 

därför försökt att i vår intervjuguide utforma frågorna på ett icke ledande sätt, men däremot 

använt oss av ”ledande” uppföljande frågor i avsikt att verifiera och klargöra informanternas 

svar, vilket enligt Kvale ökar reliabiliteten (a.a. s.188). 

 Våra inspelningar var av mycket god kvalitet och gav oss därför sällan anledning att vara 

osäkra på vad informanterna sade. I de fall där vi verkligen inte hörde, valde vi att inte gissa 

utan att helt enkelt markera det stycket i texten som ”ohörbart” – det är därför högst otroligt 

att den transkriberade texten inte skulle vara korrekt återgiven (a.a. s. 200-201). Naturligtvis 

sker alltid en viss tolkning när en översättning görs från talat ord till skrivet, men vi menar att 

den tolkningen inte särdeles påverkar arbetets reliabilitet. 
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  Frågan om reliabiliteten i vår analys är mer problematisk att uttala sig om. Skulle andra 

forskare tolka och analysera vårt resultat på ett liknande sätt? Det är vi kanske inte rätt 

personer att svara på, men vi hoppas att vi genom att tydliggöra vårt förfaringssätt åtminstone 

underlättar för andra personer att svara på den frågan. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att det enligt vår mening inte uppstått några större 

frågetecken rörande validitet och reliabilitet under arbetets gång. 

Etiska överväganden  

I arbetet med denna uppsats har vi behövt ta ställning till hur vår studie står i relation till de 

etiska principer som finns att förhålla sig till. Vi har tagit i beaktande den lag (SFS 2003:460) 

som innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor, samt 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Den förstnämnda av de två menar vi inte berör vår studie då den 

med forskning inte avser arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå 

eller på avancerad nivå, vi har därför inte använt oss av den. Den sistnämnda däremot har med 

sina fyra allmänna huvudkrav gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande, 

guidat oss genom de etiska ställningstaganden som varit nödvändiga. Med Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer i bakhuvudet har vi försökt behandla det insamlade materialet med 

varsamhet och dessutom naturligtvis månat om att bemöta informanterna på ett hänsynsfullt 

sätt.  

 Med informationskrav menas att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte”. Konkret innebär detta att de som deltar i studien ska 

bli upplysta om vad som är deras uppgift och vilka förutsättning som gäller för deras 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi i vår studie tagit hänsyn till genom det brev 

med inbjudan och förhandsinformation som skickades till de tillfrågade och som innehöll en 

presentation av oss själva, vilken skola vi går i och att vi skriver C-uppsats (se bilaga 1). Vi 

informerade där också kort om ämnet för studien utan att tydligt klargöra syftet, något vi 

istället gjorde på plats strax innan intervjuerna (för vidare förklaring se Validitet och 

reliabilitet). Vi informerade även om att informanterna kommer att avidentifieras och att det 

bara är vi som tar del av intervjumaterialet i sin helhet. Vi har också vid intervjutillfällena låtit 

informanterna veta att deltagandet är helt frivilligt och att de kan stå över en fråga eller till 

och med helt avbryta intervjun när de vill utan vidare förklaring. Vi har vidare berättat om 

syftet med studien och att uppsatsen kommer finnas tillgänglig på Campus Sköndals bibliotek 

samt att den även kan komma att publiceras på Internet. Informanterna har erbjudits ett 
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 exemplar av uppsatsen via e-post när studien är avslutad.   

 Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan”. Forskaren skall alltså inhämta ett godkännande från de som deltar i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). I vårt fall har informanterna, efter att ha delgivits den information vi 

nämnt ovan, godkänt och skrivit under ett samtyckesdokument, vilket skedde inför var och en 

av intervjuerna (se bilaga 2).  

 Konfidentialitetskravet betyder att ” uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskasprådet, 2002). Utöver att socionomerna och 

diakonerna i vår studie är avpersonifierade så har vi beaktat kravet på konfidentialitet genom 

att flytta över ljudfilerna och sedan också den transkriberade texten från mp3-spelare och 

datorer till ett för uppsatsen särskilt usb-minne. Detta förvarar vi på en säker plats.  

 Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål”. Konkret betyder detta att det insamlade materialet inte får nyttjas i 

kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har för 

avsikt att använda vårt material enbart i studiesyfte och har således inga problem att följa 

detta nyttjandekrav. 

Metodologiska överväganden/komplikationer 

Under arbetet med analysen av vårt material har vi haft god nytta av Costanzas 

begreppsdefinition som analysinstrument och teori. Men vi har också upplevt den som delvis 

otillräcklig och inte rakt av enkel att använda. Vi uppfattar den subjektiva komponenten av 

livskvalitet som något svårgreppbar och kanske lite ofullständigt beskriven, vilket har gjort att 

vi i analysen haft vissa svårigheter när vi tolkat hur informanterna förhåller sig till denna  

komponent. Det största problemet har dock varit att ett antal av de objektiva komponenterna i 

viss mån kan uppfattas som subjektiva, exempelvis andlighet eller identitet, vilket vi också 

har upplevt som en svårighet när vi tolkat informanternas svar.  

 Vi ser ett behov av att delvis modifiera Costanzas begreppsdefinition. Vårt förslag som 

bygger på analysen av materialet är att de objektiva faktorerna skulle kunna delas in i två 

grupper, nämligen ”yttre” och ”inre” mänskliga behov, där ”yttre” i första hand relaterar till 

fysiska behov medan ”inre” relaterar till psykiska, mentala eller andliga behov. Ett ytterligare 

tillägg till uppdelningen av de objektiva faktorerna skulle kunna vara ”goda relationer”, därför 

att relationer av våra informanter uppfattas som mycket viktiga men kanske kan sägas befinna 

sig någonstans mitt emellan inre och yttre faktorer. 
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  Vi har också under arbetet med teorin i analysen ställt oss lite tveksamma till Costanzas 

framställning av de objektiva mänskliga behoven. De beskrivs som objektiva på så sätt att de 

går att mäta objektivt, av en utomstående, utan inblandning från den person det gäller. Vi 

frågar oss om det är möjligt att på ett objektivt sätt mäta de objektiva mänskliga behov som vi 

kallar för inre värden? Det går naturligtvis att räkna antalet kyrkobesök per år, men då är 

frågan om man verkligen mäter andlighet? Vi menar att ett sådant förfarande snarare mäter 

religiositet, vilket inte är samma sak som andlighet och enligt forskningen heller inte har 

samma typ av inverkan på livskvalitet som andlighet (Argyle, 1999; Sawatzky et al. 2005).  

 Vi planerade från början att dela upp våra intervjuer och göra fem var, detta framför allt för 

att spara tid. Dock övergav vi denna tanke då vi båda kände stor nyfikenhet och intresse för 

våra informanter, det kändes också tryggare och roligare att göra intervjuerna tillsammans. Vi 

tänkte även på reliabiliteten i detta sammanhang, då det enligt vår mening borde bli ett mer 

reliabelt resultat när samma två personer närvarar vid alla intervjuer. Med tanke på alla 

intryck och funderingar som följer av ett verkligt möte tror vi dessutom att tolknings- och 

analysarbetet underlättades av att vi båda har sett och hört socionomerna och diakonerna på 

plats.   

Teori  

Nedan följer en presentation av Costanzas definition av begreppet livskvalitet som vi 

använder för att analysera vårt insamlade material. Vi vill dock först nämna vilka forskare 

som har arbetat fram denna definition och samtidigt upplysa om att vi av bekvämlighetsskäl i 

uppsatsen valt att genomgående skriva enbart Costanza utan att använda med flera (m.fl.) 

efter hans namn varje gång författarna nämns.  

 Robert Costanza är verksam inom området ekologisk ekonomi vid universitetet i Vermont 

i USA, och med sig i det arbete vi använder som teoretisk grund i vår uppsats har han 

Brendan Fisher, Saleem Ali, Caroline Beer, Lynne Bond, Roelof Boumans, Nicholas L. 

Danigelis, Jennifer Dickinson, Carolyn Elliott, Joshua Farley, Diane Elliott Gayer, Linda 

MacDonald Glenn, Thomas Hudspeth, Dennis Mahoney, Laurence McCahill, Barbara 

McIntosh, Brian Reed, S. Abu Turab Rizvi, Donna M. Rizzo, Thomas Simpatico och Robert 

Snapp som alla arbetar vid universitetet i Vermont men där företräder olika vetenskapliga 

dicipliner som exempelvis sociologi, ekonomi, psykologi, filosofi, teknik, medicin och 

antropologi. Definitionen som vi använder oss av har arbetats fram utifrån en konferens med 

titeln "Livskvalitet: Vad är det, hur mäter vi det, och hur förbättrar vi den?" där målet var att 
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 samla medlemmar från olika forskarämnen med an knytning till livskvalitet i ett försök att 

utveckla en ny och bredare enighet i frågan (Costanza et al., 2007). 

 Costanzas grundläggande antagande för livskvalitet handlar om så kallade subjektiva och 

objektiva indikatorer – forskarteamet menar att både den subjektiva och den objektiva 

mätmodellen har lett till insikter inom livskvalitetsforskningen. Costanza anser att både den 

objektiva och den subjektiva har sina brister och det finns många begränsningar med att 

använda dessa strategier separat. Subjektiva och objektiva element interagerar med varandra, 

vilket får till följd att livskvalitet behöver ses som någonting flerdimensionellt. Costanza 

föreslår i sin kombinerade version att övergripande livskvalitet är både en funktion av hur väl 

människors behov är tillgodosedda och i vilken utsträckning individer och grupper upplever 

sig vara tillfredställda med detta. Vi presenterar i följande stycken den objektiva och den 

subjektiva komponenten mer ingående (a.a.). 

 

Objektiv livskvalitet 

Med det objektiva menar Costanza exempelvis måtten på ekonomisk produktion och 

andra data som kan samlas in utan att en subjektiv bedömning görs av den enskilde. 

Objektiva indikatorer bedömer de möjligheter som individer har att förbättra sin 

livskvalitet snarare än de bedömer själva livskvaliteten. Den objektiva delen av 

livskvalitet kallar Costanza för mänskliga behov. Med mänskliga behov menas de 

grundläggande behov som hör samman med existens, reproduktion, trygghet, kärlek, 

förståelse, deltagande, fritid, andlighet, kreativitet, frihet och identitet. Dessa förtydligas i 

texten nedan, fritt översatta från engelska.  

 

Existens: mat, tak över huvudet, vård, vila, viktiga ekologiska tjänster 

  som ren luft och vatten, etc. 

  

Reproduktion: Underlätta kvinnors graviditet, omvårdnad av barn, överföring av 

kultur, skapande av hem.  

 

        Trygghet: förutsägbarhet gällande förhållningsregler, skydd från våld i 

hemmet och i det offentliga, trygghet gällande sin framtida existens/uppehälle, 

förvalta naturen för kommande generationer, ta hand om sjuka och äldre.  
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 Tillgivenhet: ”Förmåga att fästa sig vid saker och personer utanför sig själv, att älska 

dem som älskar och bryr sig om oss, att sörja deras frånvaro” (Citat av Nussbaum i 

a.a.). Solidaritet, respekt, tolerans, generositet, passion, mottaglighet. 

  

Förståelse: Tillgång till information. Intuition och rationalitet. 

 

Deltagande: Att agera meningsfullt i världen, bidra till och ha viss kontroll över 

politiskt, samhälleligt och socialt liv. Bli lyssnad på, meningsfull sysselsättning, 

medborgarskap. 

  

Fritid: Rekreation, avkoppling, stillhet/lugn och ro, tillgång till natur, resor. 

 

Andlighet: Engagera sig i transcendenta upplevelser, tillgång till naturen, 

deltagande i en troendegemenskap. 

 

Kreativitet/emotionella uttryck: lek, fantasi, uppfinningsförmåga, konstnärliga 

uttryck. 

 

Frihet: Ha möjlighet att leva sitt eget liv och ingen annans. ”Detta innebär att ha 

vissa garantier för att inget ska störa/hindra speciella val som man gör som är 

särskilt personliga och definierande av en själv såsom val angående äktenskap, 

barnafödande, sexuella uttryck, tal och sysselsättning” (Citat av Nussbaum i a.a.). 

Rörlighet.  

 

Identitet: status, erkännande, känsla av tillhörighet, autonomi/självständighet.  

 

(a.a. s. 270) 

 
 

 

 

 

Subjektiv livskvalitet 

Costanzas beskrivning av den subjektiva livskvaliteten är, till skillnad från den objektiva, 

koncentrerad och kortfattat formulerad, trots det menar vi att den inrymmer goda möjligheter 

att fungera som redskap för analys. Med subjektiv livskvalitet menar Costanza hur den 

enskilda individen eller gruppen upplever att ovan nämnda mänskliga behov tillgodoses, det 
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 handlar alltså om en personlig värdering av de objektiva komponenterna för livskvalitet. Till 

skillnad från objektiva mätinstrument grundar sig de subjektiva oftast på undersökningar eller 

intervjuer för att samla individers egna bedömningar av sina upplevelser, alltså vad de själva 

uppger vara tillfredsställelse, lycka och välbefinnande (a.a.). 

 Vad gäller förhållandet mellan vissa mänskliga behov och upplevd tillfredsställelse med 

var och en av dem så menar Costanza att detta kan vara påverkat av psykisk kapacitet, 

kulturellt sammanhang, information, utbildning, temperament och liknande, ofta på ett 

mycket komplicerat sätt (a.a.). 

 

Diskussion om teorival 

Vårt val av teori är inte en teori i egentlig mening, utan snarare en utförlig begreppsdefinition. 

Sohlberg skriver i ett stycke om definitionslära att det finns flera olika infallsvinklar till 

begreppsdefinitioner och även en hel del problemområden i relation till dessa. Ett problem 

med exempelvis essentialismen är förespråkandet att det finns ett enda riktigt sätt att definiera 

en företeelse, det vill säga, att varje företeelse har en inre, sann kärna som går att hitta och  

sedan beskriva (Sohlberg, 2009, s. 113-114). Istället rekommenderar Sohlberg ett 

förhållningssätt till begreppsdefinition som grundar sig på att utifrån värderingar helt enkelt 

föreslå vad ett begrepp borde innebära (a.a, s. 116). Vi uppfattar Costanzas begreppsdefinition 

som skriven just i den andan. Costanza har visserligen grundat sin beskrivning av objektiva 

mänskliga behov på forskning, men sammanställningen av behoven är som vi förstår det ett 

förslag grundat på värderingar om vad som borde vara mänskliga behov (Costanza et al. 2007, 

s. 269-271). Eftersom forskning påvisar att livskvalitet är en subjektiv upplevelse, kan den 

inte ha en ”sann kärna” som är lika för alla, vilket gör att man hellre kan diskutera begreppet 

utifrån värderingar och mänskliga behov som Costanza gör. 

 Vi vill också säga några ord om hur vi tänker när vi använder Costanzas 

begreppsdefinition som teori. Sohlberg refererar till Mouzelis som menar att en variant av 

teori är teorin som begreppsram, där teorin i första hand är ett verktyg ”för att organisera 

tänkandet och skapa fokus för forskningen” (Sohlberg, 2009, s. 206). Detta är en mycket god 

beskrivning av hur vi har velat använda vår teori under uppsatsarbetet. Dock finns det enligt 

Sohlberg anledning att skilja mellan teorier och klassifikationer, där exempelvis en 

klassifikation innehållande två olika kategorier inte kan sägas vara en teori. Vad som krävs av 

en teori är att den ger en mer djupgående förklaring till de olika kategoriernas bakgrund, och 

om hur de är relaterade till varandra (a.a.). Med hänsyn till dessa krav menar vi att Costanzas 

definition har en viss anstrykning av teori över sig, då han förklarar den upplevda 
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 livskvaliteten som avhängig de objektiva mänskliga behoven – det ena är en förutsättning för 

det andra, och mellan dessa två komponenter finns ett komplicerat samspel. Dock saknas 

vidare beskrivningar av detta samspel, och saknas gör också någon slags bredare förklaring 

till hur den subjektiva livskvaliteten kan förstås i andra perspektiv. Vi har alltså använt 

Costanzas definition som en begreppsram för att ”organisera tänkandet och skapa fokus för 

forskningen” (a.a.), trots att den som teori betraktad lämnar en del i övrigt att önska. 

 

7. Resultatredovisning och analys 

Nedan presenteras resultat och analys under fem olika rubriker. Först under varje rubrik 

introduceras socionomernas resultat för att därefter följas av diakonernas resultat. Sist under 

varje rubrik presenterar vi vår analys. 

Objektiv livskvalitet 

Socionomer 

De socionomer vi pratat med är alla överens om att livskvalitet är något individuellt som ofta 

skiljer sig från person till person, men att det finns vissa grundläggande faktorer i livskvalitet 

som rimligtvis borde vara mer eller mindre samma för alla människor. Vilka faktorer som 

anses höra till de gemensamma skiljer sig något åt hos informanterna, även om de alla är 

överens om att det handlar om en typ av grundtrygghet, där bostad och arbete är en sorts 

minimum. S4 nämner inte uttryckligen bostad, men vi menar att det framgår av hennes 

resonemang att en bostad är inkluderad i synen på livskvalitet. S5 uttrycker det på det här 

sättet: 

 

Alla måste ju ha de här grundsakerna, basen måste finnas. Du måste ha en hyfsad lägenhet och att 

det funkar… men om du behöver bo i en villa eller om du behöver bo i en hyreslägenhet, det måste 
du själv känna efter, vad är viktigt för dig, och kämpa, om det är viktigt för dig då måste du sträva 

efter det. Man måste bara känna att det är viktigt för en själv, inte för ens föräldrar eller någon 

annan. Men visst, man måste ju ha det här, man måste ha tillräckligt med mat annars kan man ju 

inte få någon livskvalitet, då går all energi åt till att få den här tryggheten, allt handlar om det, att 

skaffa mat och tak över huvudet. 

 

S1, S3 och S5 poängterar att en god materiell standard inte på något sätt garanterar en god 

livskvalitet, utan menar snarare att en någorlunda god materiell standard behövs för att ha 

möjlighet att uppnå god livskvalitet. S4 menar att de yttre faktorer och relationer som färgat 

en i uppväxten påverkar ens personlighet och på sätt och vis kan bli till ”inre” faktorer senare 

i livet, det vill säga: de blir en del av ens personlighet. 
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  S1, S2, S3 och S4 nämner först och främst uppväxten och föräldrarna som viktiga grunder 

för livskvalitet. S4 beskriver det mer utförligt som en fråga om vilken typ av anknytning man 

hade möjlighet att göra till sina föräldrar. 

 En annan faktor som uppfattas som viktig är goda relationer. S1 och S3 nämner just goda 

eller sunda relationer i allmänhet som en viktig faktor, medan S4 och S5 nämner relationen 

till sin egen familj, att ha tid med barnen, och att över huvud taget ha en familj, som ett 

kriterium på livskvalitet. S2 är ensam om att nämna socialt nätverk som ett absolut 

grundläggande behov, av till och med större dignitet än bostad och sysselsättning: ”Ensamhet 

är den största fienden eller vad man ska säga… där tycker jag att både NA och AA är ganska 

bra, att man får mycket på köpet där”. 

 S1 och S4 nämner hälsa som viktigt, S1 och S2 nämner en meningsfull fritid. S1 menar att 

livskvalitet handlar väldigt mycket om möjligheten att kunna göra fria val i livet, att kunna 

planera sin framtid och att följa med i det som händer i samhället. 

 Andra faktorer som också påverkar livskvaliteten är så kallade inre värden, som ibland är 

något svårare att beskriva men likafullt betydelsefulla. Alla de socionomer vi pratat med 

beskriver olika typer av dessa inre värden. 

 S1 nämner första hand en sorts inre drivkraft som han har svårt att sätta ord på, och 

förmågan att bygga sunda relationer till andra människor. Han nämner tolvstegsrörelsen som 

ett bra exempel på hur människor kan få hjälp att just hitta sin drivkraft och bygga sunda 

relationer. S1 menar också att förmågan att kunna finnas i en gemenskap är en inre faktor som 

ger livskvalitet. 

 S2 nämner självkänsla, temperament, tålamod och stresstålighet som viktiga nycklar till 

livskvalitet. 

 S3 nämner förmågan att leva i enlighet med sina värderingar, samt förmågan att kunna ta 

itu med de problem som uppstår under livets gång samt att känna att man gör någon nytta i 

livet. 

 S4 tänker att en faktor som påverkar ens livskvalitet är om man är en självömkande 

personlighetstyp, hon tycker sig se att de människor som inte är självömkande klarar sig 

mycket bättre i alla typer av situationer. Det handlar mycket om att ta ansvar för sig själv och 

sitt liv, men också att tillåta sig själv att misslyckas.  

 S5 menar att livskvalitet i första hand handlar om vad man har inom sig, vad man vill med 

sitt liv. Hon nämner även tro som något som påverkar livskvalitet, inte något som 

nödvändigtvis ger god livskvalitet, men som trots allt påverkar. För S5 handlar livskvalitet i 

första hand om att utvecklas som person. 
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Diakoner  

De diakoner vi har talat med är alla ense om att livskvalitet är någonting individuellt samtidigt 

som alla utom D4 tillägger att det ändå finns vissa faktorer som är lika för alla. De 

allmängiltiga faktorer som beskrivs gäller framför allt basbehov som exempelvis mat, boende 

och sysselsättning. 

 D1 delar upp livskvalitet i inre och yttre faktorer där det förstnämnda handlar om att bli 

älskad för den man är, och detta är ett villkor för god livskvalitet som är lika för alla 

människor. Hon poängterar också vikten av att känna sig trygg. Det som skiljer sig åt är enligt 

henne de yttre uttrycken, alltså hur man tror att man måste se ut, bete sig och prestera, för att  

uppnå livskvalitet. D1 betonar även vikten av att ha människor runt sig som värnar om en. 

Hon menar att detta skapar välbefinnande och säger: ”det behöver inte vara biologiskt för 

mig, men bara att man har nära, nära personer som ser en”. D1 menar att det yttre påverkar 

oss en hel del eftersom vi är så beroende av andra människor. Ens klädesval påverkar 

exempelvis hur man bemöts av andra som i sin tur påverkar hur man mår vilket hör samman 

med livskvalitet. D1 menar att yttre faktorer som prylar i sig inte har någon större betydelse 

för människors livskvalitet utan det är först i jämförelsen, när man ser vad andra har som man 

inte själv har, som livskvaliteten påverkas.  

 Även D2, D3 och D4 menar att mellanmänskliga relationer är någonting som påverkar 

livskvaliteten. Som D2 uttrycker det: ”Det är inte tänkt att vi ska vara ensamma”. 

 D3 menar att faktorer som påverkar livskvaliteten exempel är kriser av olika slag som 

dödsfall i familjen, allvarlig sjukdom eller arbetslöshet. Andra faktorer som påverkar är 

avsaknad av utbildning, att inte kunna bo där man önskar eller att vara tvungen att ta hand om 

någon annan fast man inte vill.  

 D4 beskriver livskvalitet på ett väldigt målande sätt som att det innehåller en hårdvara och 

en mjukvara, och menar att hårdvaran skulle nog de flesta vara överens om – den handlar om 

bostad, ekonomi, hälsa och goda relationer, medan mjukvaran är en mer personlig upplevelse 

med mycket individuella skillnader. Hon nämner också uppväxtförhållanden och generella 

rättigheter som yttrandefrihet och allemansrätt. 

 D5 redogör först och främst för sina tankar om hur konkurrenssamhället påverkar oss och 

menar att media ger oss en bild av att vi måste ha en massa saker för att må bra och för att ha 

en viss status som vi i själva verket inte alls behöver eller kanske till och med mår dåligt av, 

och han avslutar med att säga: 
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 Sen tänker jag att i den här cirkusen, det här lite snabba tempot, så missar man kanske annat, som skulle 

vara intressantare att prata om, när man pratar om livskvalitet, mera kanske någon medmänsklighet. 

 
Alla diakoner kopplar livskvalitet till så kallade inre värden, och även om dessa beskrivs på 

väldigt olika sätt uttrycker ändå flera diakoner liknande tankar. 

 D1och D2 nämner att det är viktigt att utrymmet ges för var och en att vara den man är och 

bli älskad för det. D2 och D3 nämner att ha en tro, medan D1 och D5 är överens om hur 

viktigt det är att känna trygghet. 

 D1 nämner ensam vikten av att ha ett välbefinnande, att må psykiskt bra. 

 D2 menar att det är viktigt att bejaka sin längtan, att man har utrymme för det som är en 

själv och det man bär med sig. Livskvalitet hör enligt D2 också ihop med olika känslomässiga 

resurser, men hon beskriver dem inte närmare. 

 D3 nämner viljan att göra gott och att ägna sig åt andra människor som en faktor som 

påverkar livskvaliteten. Denna drivkraft kommer från en inre övertygelse som kan ha både 

religiösa eller allmänmänskliga förtecken. D3 anser också att livskvaliteten gynnas av att man 

tar vara på den talang man har och ägnar sig åt det man vill, även om det inte måste vara 

yrkesmässigt och han tillägger ”man ska alltid sträva efter drömmen… man ska inte lägga 

lock på… man måste ha sina drömmar”. 

 D4 menar att möjligheten att göra val i livet påverkar livskvalitet, samt känslan av att ha en 

mening i livet, att ha en uppgift, hon säger ”vad man har för uppgift och vad det finns för 

mening med att just jag finns till och vad det är som gör livet värt att leva”. D4 tycker också 

att gudstro och vilken typ av gudsbild man har kan påverka upplevelsen av livskvalitet, men 

att det kan vara både på ett positivt sätt och på ett negativt sätt. Hon berättar att det pratades 

mycket om en helhetssyn under hennes år inom socialtjänsten, men tycker att en viktig bit 

ibland glöms bort: ”det är kropp och själ men det är också det här andliga, som man inte 

heller får bortse ifrån”. 

 D5 menar att det är viktigt att ha en riktning i livet, men säger också att livskvalitet har 

mycket med självförtroende att göra:  

 
Men det är klart att det handlar om det här med vad man själv tror, vad han själv tror. Om 

han tänker att ja, ja, jag är bara en gammal fyllehund, jag förtjänar inte bättre, om han 

inte tänker så, utan tänker att jag lever mitt liv så gott jag kan. Det här är inte en svit på 
Sheraton, men det är ändå min lägenhet och… ja, jag vaknar på morgonen jag kan tända 

lampan och koka kaffe, sen åker jag ut och super men sen kommer jag hem va… då är 

det ändå bättre. Än om han tänker att ja, ja, jag är bara en sådan som alla spottar på. För 

då vet jag inte hur man skulle kunna känna att man hade livskvalitet, riktigt. 
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 Analys 

När vi arbetat med resultatet under denna rubrik har vi uppmärksammat tre teman som vi 

menar utmärker båda de olika gruppernas syn på livskvalitet: yttre faktorer, relationer och inre 

värden. 

 Alla socionomer är överens om att livskvalitet kan vara olika saker för olika människor 

men att det i begreppet ingår en form av yttre basbehov där bostad och arbete är ett minimum, 

och att dessa basbehov är lika för alla människor. Likaså diakonerna anser att livskvalitet kan 

vara olika för olika människor. Fyra av fem menar dock att människor har basbehov i form av  

bostad och arbete och att just dessa är lika för alla. Även i Costanzas definition är basbehoven 

en grundläggande faktor som ryms under deras förstnämnda rubrik existens. Trots att 

Costanza inte rangordnar rubrikerna på ett tydligt sätt menar vi att de genom att nämna 

existens (mat, tak över huvudet, vård och dylikt) först i sina objektiva mänskliga behov ändå 

vill säga att dessa behov är primära. Tre av socionomerna poängterar dock att tillfredsställda 

basbehov inte automatiskt är samma sak som god livskvalitet, vilket är helt i enlighet med 

Costanza som ju menar att objektiva indikatorer bedömer de möjligheter som individer har att 

förbättra sin livskvalitet snarare än de bedömer själva livskvaliteten. Den skillnad vi ser här är 

att alla våra informanter poängterar att livskvalitet är olika saker för olika människor och 

verkar mena det väldigt explicit, medan Costanza inte någonstans nämner en likadan 

uppfattning. Vi tolkar Costanza som att de objektiva mänskliga behoven är lika för alla, men 

att det som skiljer sig åt är den subjektiva upplevelsen av hur dessa behov tillfredsställs. 

Alla socionomer menar att relationer och socialt nätverk är ytterligare en viktig faktor i 

relation till livskvalitet, en av dem tycker att den är den absolut viktigaste faktorn. Fyra av 

fem diakoner anser också att relationer är betydelsefulla för god livskvalitet. Costanza nämner 

inte uttryckligen relationer eller socialt nätverk i sin definition, men beskriver indirekt 

relationer under rubriken tillgivenhet, där det talas om förmågan att fästa sig vid personer och 

älska dem som älskar oss. Vi kan alltså se att både socionomer och diakoner även här har en 

hållning som stämmer överens med Costanzas objektiva faktorer. 

 Alla våra informanter nämner komponenter för livskvalitet som vi menar kan kopplas till 

så kallade inre värden. Med ”inre”, menar vi mänskliga behov som inte kan sägas vara fysiska 

utan snarare psykiska, mentala eller andliga. De värden som de uttryckligen redogör för 

skiljer sig åt samtidigt som det finns enskilda socionomer och diakoner som ger likartade 

svar. Inom socionomgruppen uppfattar vi att svaren spretar allra mest, medan diakonerna som 

grupp är mer samstämmiga. De inre värden som socionomerna och diakonerna tar upp 

stämmer till stor del överens med Costanzas definition av objektiva komponenter, exempelvis 
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 ”att bli älskad för den man är”, eller ”att ha en tro”. Både socionomer och diakoner nämner 

faktorer som är helt unika för varje informant och nämns alltså bara på ett enda ställe i 

resultatet, vilket vi uppfattar som att dessa inre faktorer kan vara väldigt personliga. Vi finner 

att de flesta av dessa mer eller mindre kan inordnas under Costanzas definition av mäskliga 

behov, men de stämmer inte överens bokstavligen. Skillnaden uppfattar vi kan bero på att 

Costanzas livskvalitetskomponenter är (och ska vara) öppna och övergripande till sin 

karaktär, vilket ger utrymme för tolkning, medan informanternas svar är mer exemplifierande 

och precisa. Ett exempel på denna typ av komponent är ”möjlighet att bo där man vill” som 

nämns av en informant och som vi anser är likvärdig men inte överensstämmer exakt med det 

mänskliga behov Costanza kallar frihet och som bland annat innefattar rörlighet och 

möjligheten att göra speciella val som är som är personliga och definierade av en själv.  

Dock nämner informanter inom båda grupperna även specifika faktorer som inte går att finna 

i Costanzas definition. Exempel på sådana är beskrivningar som: känslomässiga resurser, 

personlig utveckling och en känsla av att det är okej att misslyckas. 

 Den skillnad vi framför allt kan se mellan gruppernas uppfattning om de objektiva 

mänskliga behoven, är att socionomerna i högre grad än diakonerna poängterar uppväxtens 

betydelse för livskvaliteten – både för livskvaliteten i sig och för hur synen på livskvaliteten 

formats. Costanza tar inte upp uppväxten som något som specifikt påverkar livskvaliteten, 

även om det naturligtvis i de objektiva mänskliga behoven går att hitta kriterier som kan anses 

vara nödvändiga för en ”god uppväxt” – vi ser det som att de faktorer som i vuxen ålder 

bidrar till en god livskvalitet även bidrar till god livskvalitet i barndomen. Skillnaden är helt 

enkelt att Costanza inte hävdar att god livskvalitet i barndomen är nödvändigt för god 

livskvalitet i vuxen ålder. 

 Sammanfattningsvis ser vi att socionomer och diakoner inte skiljer sig nämnvärt från 

varandra i sin syn på de objektiva livskvalitetsfaktorerna, men att båda grupperna gör en 

tydlig distinktion mellan två typer av objektiva faktorer, nämligen yttre objektiva faktorer – 

basbehoven, och det vi kallar inre värden. De framhäver också relationernas betydelse framför 

många andra faktorer. Denna uppdelning gör inte Costanza. Våra informanter verkar också ha 

uppfattningen att de yttre faktorerna är lika för alla, medan de inre värdena är olika och helt 

och hållet personliga, något en av våra diakoner beskriver som livskvalitetens hårdvara och 

mjukvara. Inte heller denna distinktion gör Costanza. Vi har också uppfattningen att de flesta 

av våra informanter menar att basbehoven är något som behövs för att kunna få en god 

livskvalitet – men är inte liktydigt med livskvalitet i sig, vilket överensstämmer med 

Costanzas beskrivning av alla de objektiva faktorerna. Dock uppfattar våra informanter att de 
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 inre värdena faktiskt påverkar livskvaliteten, till skillnad från Costanza som inte menar att 

några objektiva faktorer egentligen påverkar livskvaliteten direkt, utan bara indirekt. Den 

enda punkt på vilken vi tycker at våra två grupper skiljer sig nämnvärt åt är uppfattningen om 

uppväxtens betydelse. 

 

Subjektiv livskvalitet  

Socionomer  

De socionomer vi pratat med beskriver alla livskvalitet på olika sätt, med olika ord, men 

något som vi ser som gemensamt för dem alla är att de uppfattar att livskvalitet har en 

subjektiv komponent, hur man upplever det som händer en i livet och de förhållanden man 

lever i. S1 är en av dem som uttrycker det allra tydligast: ”Det är inte alltid det här med 

livskvalitet går att se med blotta ögat utan det finns en upplevelseaspekt också… Ibland möter 

jag människor som anser att livskvalitet det är liksom att kunna sitta vid ett bord och dricka en 

kopp kaffe i lugn och ro”. Även S2 är väldigt tydlig på den punkten och säger att livskvalitet 

kan handla om väldigt små saker, men framförallt så handlar det om en individuell 

upplevelse. Resterande informanter säger inte uttryckligen att livskvalitet handlar om en 

upplevelse, men vi menar att denna uppfattning trots allt framkommer tydligt i deras 

resonemang. 

 En viktig del av upplevelseaspekten är den rent affektiva biten, det vill säga vilka känslor 

man har – hur man mår helt enkelt. S2 poängterar hur mycket det inre stämningsläget 

påverkar livskvaliteten. S3 nämner det inre måendet som centralt, att man känner sig 

harmonisk eller i alla fall relativt oneurotisk. S5 menar att livskvalitet handlar om att må bra i 

sig själv. S4 uttrycker det så här:  

 
Jag tänker att om man är djupt deprimerad så kanske man inte kan njuta av tussilagon eller att det 

är vackert… Men när man inte är det, då ser man, vad häftigt, en tussilago, solen skiner… 

 

 Hur man uppfattar sin livskvalitet beror enligt våra informanter mycket på vilken typ av 

livssituation man befinner sig i, men framförallt beror det på hur man ser på den livssituation 

man befinner sig i. S1 menar att även om exempelvis psykiska funktionshinder kan påverka 

livskvaliteten, så handlar det i första hand om hur omgivningen och även man själv förhåller 

sig till funktionshindret: en positiv inställning ger en bättre livskvalitet oavsett 

funktionshinder. S5 för ett liknande resonemang kring kön och etnicitet: 
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 Jag tror att om man rensar bort det som andra tycker och tänker om kvinnan, om hur jag ska bete mig på 

grund av mitt kön, eller på grund av att jag är invandrare, om jag rensar bort de tankarna, då tror jag att 

jag kan nå mycket längre och få en mycket bättre livskvalitet för mig själv. 
  

S5 menar alltså att kön och etnicitet kan påverka ens livskvalitet men att det i så fall alltid 

handlar om en spegling, det är inte könet eller etniciteten i sig som påverkar.  

 

Diakoner 

Även de diakoner vi pratat med ger en relativt sammansatt bild av vad livskvalitet kan vara, 

och inbegriper en typ av subjektiv upplevelse i sin begreppsförklaring. D4 beskriver 

livskvalitet bland annat som en mjukvara, där mjukvaran är en mer personlig upplevelse med 

mycket individuella skillnader. 

 När det gäller den rent affektiva delen av livskvalitet är det fyra av diakonerna som nämner 

den specifikt. D1 menar exempelvis att livskvalitet handlar mycket om att känna 

välbefinnande och att känna att man har ett värde. D2 resonerar på ett liknande sätt men väljer 

att använda termen en Känsla Av Sammanhang. D4menar att hon kan se resultat av sitt arbete 

med en hjälpsökandes livskvalitet om han eller hon utstrålar någon form av bättre mående 

efter ett samtal. D5 menar att nyckeln till god livskvalitet är att må bra på insidan och 

funderar: ”Om man mår bra på insidan, då kan man bo under en bro liksom och ändå känna 

att… eller kan man det egentligen? Jag vet inte”. Han resonerar som så att vissa människor 

klarar att bo under en bro, och vissa går under, och även om det kan diskuteras ifall det är god 

livskvalitet att bo under en bro, så menar D5 att själva förmågan att klara svåra 

omständigheter är kopplat till livskvalitet. Vidare menar han att den viktigaste faktorn för att 

uppleva livskvalitet är att man har möjlighet att utvecklas som människa. 

 Även andra av de diakoner vi pratat med anser att livskvalitet på många sätt handlar om 

hur man upplever den situation man befinner sig i, eller hur man hanterar det som händer en i 

livet. D1 berättar om sina resor i andra länder och beskriver hur det har förändrat hennes sätt 

att se på livskvalitet: 

 
 ”… utomlands när man har sett att folk bor på ingenting och lever på ingenting men ändå mår 

bra… då ser man att man kan ha olika livskvalitet det beror bara på hur man tolkar det.” 

 

”… sen så åker man runt och träffar andra som bor mindre bra men de har det också väldigt gott. 

Och jag tänker här i Sverige när man har det mindre bra då blir det ofta en psykisk belastning för 

att man förväntar sig ha en dator hemma, man förväntar sig ha liksom så mycket annat som är 
”livsnödvändigt” …” 

 

D1 anser vidare att exempelvis kön inte inverkar på en människas livskvalitet som medfödd 

faktor, däremot menar hon att det påverkar hur man på grund av sitt kön blir behandlad av sin 
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 omgivning och att detta i sin tur påverkar inställningen som en kvinna eller man har till sitt 

eget värde, vilket hör samman med livskvalitet.  

 D2 menar att hon verkligen tror att yttre faktorer som materiella tillgångar, ett socialt 

nätverk och möjligheter att få hjälp från olika håll ökar möjligheterna till en god livskvalitet 

men tillägger: 

 
… jag tror inte alltid att det beror på yttre orsaker att man känner livskvalitet, alltså jag tror att en 

människa som, som är med om ganska svåra förhållanden, som alltså vi skulle bedöma som svåra 

förhållanden, ändå kan uppleva en livskvalitet. Det tror jag, så, och vad det beror på då om man är 

utrustad eller om man är mer en person som har en förmåga att se positivt, ja vad det nu är. 

 

D2 menar att det också handlar om ett samspel med yttre omständigheter:  

 
Människor har en stor potential om de får växtmån och jordmån för det, precis som man kan 

förkrympa någon väldigt, väldigt mycket. Så det är väl en kombination mellan om det inre får en 

spegling utåt på något sätt, får bekräftelsen och så. 

 

 D4 menar att det som i första hand påverkar livskvaliteten är en persons ”inre rustning” 

och vad man har för möjlighet att på ett bra sätt hantera det som händer en i livet. Hon menar 

att hur man upplever sin livskvalitet går att styra väldigt mycket med tanken och säger att det 

har mycket med ens självkänsla att göra, på det sättet att man med en stabil självkänsla kan ta 

det som händer en i livet på ett bättre sätt. 

 

Analys 

De socionomer vi pratat med beskriver alla att livskvalitet har en subjektiv komponent. De 

använder uttryck som ”upplevelseaspekt”, säger att livskvalitet är en ”individuell upplevelse”, 

eller beskriver den subjektiva upplevelsen på andra sätt. Även de diakoner vi mött beskriver 

de subjektiva aspekterna av livskvalitet, men utan att använda det specifika ordet subjektiv – 

istället redogör de på olika sätt för livskvalitet som en personlig upplevelse. Denna personliga 

upplevelse av livskvalitet beskrivs av flera socionomer och diakoner som att hur man 

upplever sin livskvalitet inte bara beror på vad som händer en i livet, utan att det beror mycket 

eller kanske till och med mest på hur man ”tar” det som händer en i livet och hur man 

förhåller sig till de förutsättningar man har med sig. Vi kan alltså se att diakoner och 

socionomer inte skiljer sig nämnvärt åt på det sättet att de ser livskvalitet som något 

subjektivt, en personlig upplevelse och något mycket komplext och flexibelt, precis som 

Costanza gör i sin definition av begreppet. 

 Både socionomerna och diakonerna menar att något som är viktigt för livskvaliteten är hur 

man mår och använder relativt liknande uttryck för att beskriva det, som exempelvis ”det inre 
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 måendet” och att ”må bra i sig själv”, eller ”välbefinnande” och ”att må bra på insidan”. 

Båda grupperna ser alltså att livskvalitet handlar om att känna att man mår bra, vilket 

Costanza benämner som lycka, välbefinnande eller tillfredsställelse. 

 Costanza menar att det finns många begränsningar med att använda den objektiva och den 

subjektiva strategin till livskvalitet separerade från varandra och poängterar hur viktigt det är 

att kombinera dessa två. Vi tycker oss se en tydlig trend hos våra informanter, där de hela 

tiden väljer att beskriva livskvalitet med hjälp av båda de olika strategierna. Om de tycker att 

den ena av de två strategierna är viktigare än den andra är inte helt lätt att utläsa av svaren. Vi 

tycker som sagt att vi ser en tydlig uppdelning av de objektiva faktorerna i yttre och inre, där 

faktorn relationer kanske ligger någonstans mitt emellan och tar en särställning som något 

oerhört viktigt för människans livskvalitet. Om vi jämför hur våra informanter verkar se på 

subjektivt upplevd livskvalitet i relation till dessa tre ”teman”, ser vi att de uppfattar 

basbehoven som en mänsklig rättighet som dock kanske inte direkt påverkar upplevelsen av 

livskvalitet, medan de inre värdena och goda relationer verkar uppfattas som viktigt i relation 

till god livskvalitet ungefär på samma sätt som den subjektiva upplevelsen. Eventuellt kan det 

vara så att en diakon och en socionom menar att det absolut viktigaste är den subjektiva 

upplevelsen, men vi får för det mesta en känsla av att de ser livskvalitet som en helhet, bildad 

av objektiva och subjektiva faktorer. 

 

Vad påverkar synen på livskvalitet? 

Socionomer 

S1, S3, S4 och S5 menar att det som i första hand påverkat deras syn på livskvalitet är 

uppväxten och de människor de mötte tidigt i livet, föräldrar och andra. Två menar att valet av 

yrke har påverkat, att själva arbetslivserfarenheten påverkar och förändrar ens syn på 

livskvalitet. S4 menar att hon har påverkats i sin syn på livskvalitet av hur hennes egen 

livssituation har förändrats till det bättre. S2 menar att det är hennes livssyn som påverkar 

synen på livskvalitet, och att den inte längre har så mycket att göra med hennes uppväxt, utan 

istället är något hon utvecklat under livets gång. 

 

Diakoner 

D1, D3, D4 och D5 uppger att det framför allt är yrkeslivet och erfarenheter från vuxenlivet 

som har präglat deras syn på livskvalitet och då särskilt möten med människor i för dem 

främmande livssituationer och kulturer. D2 menar att den känsla av sammanhang som 
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 församlingsgemenskap, gudstro och kyrkoårets rytm gett henne ända sedan hon var barn har 

påverkat hennes syn på livskvalitet. 

 

Analys 

Fyra av fem socionomer anser att det som i första hand påverkat deras syn på livskvalitet är 

uppväxten, även om två av dessa även menar att yrkeslivet har påverkat dem i viss 

utsträckning. Diakonerna, å andra sidan menar alla att det är erfarenheter från vuxenlivet som 

i första hand har format deras syn på livskvalitet. Detta är den enda punkt på vilken 

socionomer och diakoner tydligt skiljer sig åt, och man kan fråga sig vad skillnaden står för. 

Naturligtvis är det omöjligt att i det här läget svara helt tillfredställande på den frågan, men 

det är ändå möjligt att komma med förslag. 

 Kan det vara så att diskrepansen står för en skillnad i livsåskådning? Vi tänker att 

socionomer lär sig hur viktig uppväxten och anknytning till föräldrar eller andra vuxna 

förebilder är för hur en människas liv senare gestaltar sig, och trots att även diakoner lär sig 

detta skulle det kunna var så att socionomer är mer styrda av sin grundutbildning, medan 

diakoner är mer styrda av sin tro. Utan att gå in på teologiska spörsmål kan vi kanske anta att  

tron på Gud som en högre makt i någon mån påverkar diakoners människosyn och synen på 

livskvalitet. På vilket sätt tron påverkar är dock en fråga som vi inte tänker försöka besvara, 

då vi menar att resonemanget skulle sträcka sig för långt från vårt eget syfte. 

 

Livskvalitet i relation till den hjälpsökande 

Socionomer 

Alla informanter är överens om att synen på vad som är livskvalitet kan skilja sig mellan 

hjälpare och hjälpsökande, dock säger S2 bara att ”det kan skilja sig”, medan S5 säger att ”det 

kan skilja sig väldigt mycket”. Alla informanterna verkar också mena att skillnaden till största 

delen handlar om hur man definierar vad som är problemområden i den hjälpsökandes liv, och 

att detta är något man som hjälpare måste vara väldigt vaksam på. S3 menar att 

skattningsskalan ASI är en god hjälp i detta, eftersom varje avsnitt avslutas med att den 

hjälpsökande får gradera om det undersökta livsområdet är ett problem eller inte och om det 

är ett problem som personen ifråga vill ha hjälp med. S4 poängterar att socialarbetare måste 

ha en mycket ödmjuk och undersökande inställning till andra människors livsval, istället för 

att ha en färdig bild av hur ett gott liv ska se ut. S5 menar att den viktigaste delen av jobbet 
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 går ut på att ”rensa” sina egna föreställningar för att kunna möta personen utifrån dennes 

behov: 

  
Det är väldigt lätt att kategorisera den här typen av människor som skriker på bänkarna och super 

och sover i tunnelbanestationen… men det vill jag aldrig göra. Jag vill fråga vad du vill med ditt 

liv, om du tycker att det är kul att sova där, så får du göra det, men jag vill att du ska tänka själv, 

tänk själv och säg sen vad du vill, det är det här som jag bollar med folk väldigt mycket. 

  

Alla informanterna tycker att deras arbete i princip går ut på att höja de hjälpsökandes 

livskvalitet, även om de inte till vardags använder själva begreppet livskvalitet när det tänker 

runt sitt jobb eller när det pratar med de hjälpsökande själva. S3 beskriver det som att det 

skulle kunna vara kränkande för de hjälpsökande att behöva diskutera vad som är livskvalitet 

när de ofta har en så oerhört svår livssituation. S1 menar att han gör vad han kan för att hjälpa 

till att höja de hjälpsökandes livskvalitet men att det är ganska svårt att veta vad det är som 

verkligen hjälper. 

 S3 har svårt att beskriva konkret hur hon arbetar för de hjälpsökandes livskvalitet, men 

tycker att hon ofta kan se att arbetet ger resultat: ”alltså jag kan ge hur många exempel som 

helst, jag skulle kunna sitta i timmar och ge exempel”. S1 menar att arbetet hela tiden handlar 

om att motivera till förändring hos den hjälpsökande och att det viktigaste i den motivationen 

handlar om att skapa en arbetsallians med den hjälpsökande. S1 hänvisar till forskning som 

säger att oavsett vilken typ av behandling en person går igenom är den enda avgörande 

komponenten relationen mellan personen och den som hjälper. S1 avslutar med att säga att 

arbetsalliansen är det som verkligen ”… spelar roll. Det är ett fundament”. Även S3 

reflekterar sunt samma tanke och hänvisar till undersökningar som visar att det som verkligen 

påverkar klienter är känslan av att socialarbetaren eller behandlaren är engagerad – helst gör 

något utöver det som yrkesrollen kräver, anstränger sig lite extra. 

 Både S3 och S4 kan uppleva att de känner sig begränsade av stadsdelens budget, S4 

uttrycker det som att ”man ibland måste göra avkall på sina värderingar för att ekonomin inte 

räcker till”. S5 menar att det viktigaste för de hjälpsökandes livskvalitet är att de har en egen 

träningslägenhet – det handlar om att tillfredsställa basbehoven, men när de väl kommit dit 

kan det fortsatta arbetet med att höja deras livskvalitet handla om väldigt små saker. Det kan 

vara en så enkel sak som att de på eget initiativ städar när de ska få besök, i den handlingen 

ligger mycket värdighet och medvetenhet om sociala normer, ett stort framsteg för någon som 

varit hemlös i stor del av sitt liv. S2 menar att hur hon ser på resultat av sitt arbete har ändrats 

med åren och att det är någonting mycket komplext, det är exempelvis inte alltid så att mer 

resurser alltid ger goda resultat. Hon upplever också att det inte alltid är möjligt att hjälpa till 
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 med det som den hjälpsökande allra mest behöver (en syn som också delas av S1, se under 

rubriken ”diskussion om livskvalitet): 

Ibland skulle man ju vilja ge dem lite nya vänner liksom… om man ska bryta upp från alla som 

man kanske umgås med, vilka ska man då ha, man blir ju väldigt ensam … ja, det som de kanske 

bäst behöver det kan vi kanske inte ge, tänker jag, många gånger. 

 

 

Samtliga informanter är överens om att livskvalitet kan vara ett viktigt begrepp att ha med sig 

i arbetet med de hjälpsökande.  

 

Diakoner  

Alla diakoner utom en, som inte svarade på frågan, är överens om att det kan vara skillnad i 

hur de uppfattar den hjälpsökandes livskvalitet och hur den hjälpsökande själv uppfattar den. 

D5 uttrycker att det kan vara viss skillnad medan D1 tror att det med bestämdhet förhåller sig 

på så vis. D1 menar också att hon ofta, men inte alltid, har en mer positiv syn på en 

människas livskvalitet än vad personen i fråga själv har och säger ”jag ser många goda 

kvaliteter och jag brukar försöka benämna dem … här är det någon som har resurser ändå fast 

hon kanske inte ser dem själv”. D2 menar att denna diskrepans är någonting som 

socialarbetare måste ha i åtanke hela tiden. Det handlar om att sätta sin egen berättelse åt 

sidan och förstå att ens egna tolkningar inte är sanningen. D4 instämmer och säger ”Det finns 

ett skäl till att vi bara har en mun och två öron”. Hon anser vidare att det finns mycket av 

livskvalitet i att bli lyssnad på, och menar att det är en stor del av arbetet hon utför. Däremot 

benämner hon det inte så ”fast det sitter ju inte jag och säger att, jaha, nu ska vi ta och 

utveckla din livskvalitet här”. D1 och D3 svarar på liknande sätt liksom D2 som säger att hon 

utan specifikt ord arbetar för att personen ska hitta resurser, känna mening, bli stärkta och 

kunna gå vidare. D5 menar att livskvalitet som begrepp är viktigt att ha med i relation till den 

hjälpsökande, eftersom livskvalitet är precis vad allting borde handla om: att hitta värde, 

mening och trygghet i livet.  

 Två av diakonerna menar att de inte alltid jobbar för att höja den hjälpsökandes 

livskvalitet. D3 uttrycker det som att en del hjälpsökande bara vill ha lite tillfällig 

”omplåstring” och sen gå vidare, och D2 menar att människor som är i kris eller djup sorg 

inte är mottagliga för att samtala om livskvalitet eller att arbeta med den. D1 poängterar 

långsiktighet och menar att det är ett viktigt perspektiv i hennes arbete för att höja de 

hjälpsökandes livskvalitet, det betyder att hon sällan själv får se resultatet av sin insats utan 

snarare av andra, tidigare kollegors insatser, och hon menar att det framförallt är individen 

själv som har gjort det verkliga jobbet. Hon tror inte att livskvalitet går att trolla fram över en 
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 natt, särskilt inte när det gäller själsliga bekymmer, och jobbar efter mottot ”en liten 

byggsten i taget till ett helare liv”. D1 menar att hoppet är det sista man vill att någon ska 

förlora så det försöker hon att förmedla till de hjälpsökande ”att liksom bara ha kvar det där 

lilla, lilla unsen av tro på att något kan bli bättre”. Hon jobbar på olika sätt för att höja 

livskvaliteten, det skiljer sig åt beroende på vem hon möter men kan exempelvis handla om 

stödsamtal, själavårdssamtal och fondansökningar. D2 menar att hon är kluven till att säga att 

hon jobbar för att höja den hjälpsökandes livskvalitet och hon kritiserar Kirkegaards berömda 

” om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål…” som hon menar bortser från att 

människan själv har resurser och själv besitter svaren. Hon tillägger att:  

 

”det är också ett värn mot mig som yrkesperson, för jag tror inte att man håller som socialarbetare 

i 30 år om jag hela tiden har mina mål i fokus, för jag kommer hela tiden att bli besviken i så fall, 

att det är lite grann att inse, liksom kapitulera inför sig själv där”  

 

D2 försöker istället jobba så förutsättningslöst som hon kan, samtidigt som hon är medveten 

om att hon tolkar och att det i strukturen på hennes arbetsplats finns inbyggda värderingar om 

vad som skapar god livskvalitet. D2 ifrågasätter om hon har gjort så mycket gott för 

människors livskvalitet under sitt arbetsliv, och hon tänker då särskilt på åren som 

socialsekreterare i socialtjänsten. Samtidigt upplever hon att det är under insatsen som 

socialsekreterare och inte som diakon som hon har gjort störst nytta, för där kan man aldrig 

värja sig och välja bort obehagliga arbetsuppgifter, något man har större möjlighet att göra 

som diakon. Däremot är det mer tacksamt att arbeta som diakon  

 

”Att vara diakon är också en helt annan roll jämfört med att jobba på ett socialkontor, det är ju 

som från att vara en jävla socialkärring till att vara liksom någon som det förväntas godhet ifrån”.  

 

Att förväntas vara den ”den goda” upplever dock D2 ibland nästan som kvävande och svårt 

att hantera. D3 menar också att han som diakon lyssnar på den hjälpsökande på ett annat sätt 

än som socionom, han är nu mer fokuserad på att fråga vad den hjälpsökande vill med ditt liv 

och försöker undvika att själv komma med svar. Som myndighetsperson var hans samtal med 

klienten mycket mer styrd av organisationens förväntningar på honom: ”men det är en väldigt 

stor skillnad som diakon att nu måste jag faktiskt lyssna, jag ska bara vara ett verktyg för 

någon annan. Det är bara den så kallade konfidenten som är min uppdragsgivare”. D3 menar 

att det som skiljer diakonens jobb från socionomens ur livskvalitetssynpunkt:  
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 … det är ju avsaknaden av lagstiftning, tillämpning av olika handlingsplaner från olika departement och 

myndigheter utan det är liksom rak upp och ned … tar jag emot … det som folk har på hjärtat.  

 

D3 tror han har större möjlighet att påverka livskvaliteten hos de hjälpsökande som diakon 

eftersom han inte sitter och bestämmer vad de ska göra, och gör han det så vet de att det görs 

utifrån en människokärlek, menar han, inte för att samhället säger det. D3 tycker att hans 

arbete för att höja människors livskvalitet ger tydligast resultat är i arbetet med sorgegrupper:  

 

I en sorgegrupp kan man märka ganska snart av resultatet också, du träffar andra som är i samma 

situation och jag och den församlingspedagog som leder det här vi är bara någon slags 

katalysatorer, vi slänger ut oss lite saker men det är ju inte vi som gör jobbet utan det gör de 

själva. Vi brukar träffas då sju gånger och från början är det bara en massa gråt sen blandas gråt 

och skratt och det är inte så att när man slutar samtalsgruppen att man bara är lycklig och flyger 

iväg men man kanske ändå fått lite perspektiv på sin sorg. Så det är oerhört tacksamt att jobba 

med. 

 

D4 menar att hon arbetar för att höja de hjälpsökandes livskvalitet genom exempelvis tipsa 

om olika samtalsgrupper eller andra församlingar och liknande. D4 säger att hon kan se 

resultat av sitt arbete på olika sätt. Ibland kan det handla om så enkla saker som att se på en 

människas kroppsspråk att dem mår bättre efter ett samtal. I andra fall kan det handla om rena 

solskenshistorier där gamla alkoholister får träningslägenhet och blir nyktra och börjar 

arbetsträna. D5 beskriver att arbetet med de hjälpsökandes livskvalitet mycket går ut på att 

”jag själv måste ta bort en massa bilder och att jag måste dra ner på farten, och jag måste bli 

tystare”. Han beskriver hur han jobbar genom att göra så lite som möjligt, genom att lyssna 

och motivera personen till att själv ta egna steg mot förändring, mot ett bättre liv. D5 menar 

att för att kunna se resultat av sitt arbete är det viktigt att man inte fastnar i sin egen bild av 

vad som är livskvalitet, utan att man ser med den hjälpsökandes ögon. Livskvalitet kan vara 

många olika saker, även en sådan praktisk sak som att få fondmedel för att kunna köpa en ny 

och bättre säng. 

 

Analys 

Socionomerna är alla överens om att synen på livskvalitet kan skilja sig mellan hjälpare och 

hjälpsökande i olika hög grad, och att skillnaden oftast handlar om vad som är ett problem i 

den hjälpsökandes liv och vad som inte är ett problem. Flera av dem säger uttryckligen att det 

gäller att vara mycket vaksam på sina egna tankar om vad som är livskvalitet och försöka 

hålla sig så neutral och öppen som möjligt. 
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  Fyra av fem diakoner är överens om att synen på livskvalitet kan skilja sig mellan hjälpare 

och hjälpsökande i olika grad och att det är viktigt att som hjälpare förhålla sig neutral och 

lyssna snarare än att låta sin egen bild av livskvalitet styra. 

 Även här framkommer det alltså att våra informanter i stort ser livskvalitet som något 

subjektivt och personligt som måste respekteras i arbetet med de hjälpsökande, helt i 

Costanzas anda. 

 Alla socionomer är också överens om att deras arbete i stort går ut på att höja de 

hjälpsökandes livskvalitet och att det är ett bra begrepp att ha med sig i arbetet, men de tycker 

inte alltid att det är lämpligt att använda just ordet livskvalitet i samtal med de hjälpsökande. 

 Två av diakonerna skiljer sig från sina kollegor och från socionomerna på så sätt att de inte 

tycker att de alltid arbetar för att höja de hjälpsökandes livskvalitet, då de menar att de 

hjälpsökande inte alltid är mottagliga för ett sådant arbete, eller har något behov av eller 

önskan om det. 

 Vi tänker oss att denna skillnad mycket väl kan bero på att en socionom och en diakon 

arbetar under lite olika förutsättningar, exempelvis är samtalen med en diakon alltid 

fullkomligt frivilliga medan samtal med en socionom på socialtjänsten kan vara ett villkor för 

exempelvis att få ekonomiskt bistånd. De hjälpsökande som kommer till en diakon kan också 

vara av en helt annan typ än de som kommer till socionomen – välfungerande på alla sätt, 

men i behov av andlig vägledning eller sorgebearbetning. Skillnaden kan naturligtvis också 

bero på en personlig inställning hos informanterna, då antalet intervjuer vi gjort inte på något 

sätt kan anses vara statistiskt rättvisande. 

 Flera av socionomerna beskriver att det viktigaste sättet att arbeta med livskvalitet är att 

försöka motivera till förändring och två av dem nämner skattningsskalan ASI som ett mycket 

användbart hjälpmedel. Två av socionomerna menar att det som verkligen gör skillnad för den 

hjälpsökande är bemötandet och själva arbetsalliansen mellan hjälpare och hjälpsökande och 

hänvisar till forskning som framhäver just detta faktum. Ett par socionomer säger att de 

känner sig begränsade av socialtjänstens budget, men en person menar att mycket resurser 

inte alltid ger goda resultat. Bara en av socionomerna nämner arbetet med att tillfredställa de 

hjälpsökandes basbehov. 

 Diakonernas beskrivning av hur de arbetar med de hjälpsökandes livskvalitet har en lite 

mer praktisk ton, och skildrar en något bredare repertoar av arbetssätt, men ingen av dem 

nämner de hjälpsökandes basbehov. En av diakonerna säger att hon arbetar med stödsamtal, 

själavårdssamtal och fondansökningar, någon annan säger att hon brukar tipsa om olika 

samtalsgrupper eller andra församlingar. Någon arbetar mest med sorgegrupper och någon  
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 annan ser det som att han jobbar bäst genom att göra så lite så möjligt och bara lyssna och 

försiktigt försöka motivera personen till förändring. 

 Vi uppfattar det som att socionomerna som grupp beskriver i första hand att de arbetar med 

inre objektiva värden, eller med den subjektiva delen av livskvalitet, medan vi uppfattar att 

diakonerna eventuellt har en något bättre balans mellan inre och yttre objektiva värden – de 

beskriver det helt enkelt som att de arbetar lite mer praktiskt Vi skulle kunna tolka denna 

skillnad som att våra socionomer uppfattar de inre objektiva värdena och den subjektiva 

upplevelsen av livskvalitet som viktigare än de objektiva faktorerna, men det är också möjligt 

att socionomerna ser basbehoven och de objektiva faktorerna som ett så självklart 

arbetsområde att de glömmer att poängtera dessa. Det kan naturligtvis också handla om en 

skillnad i uppdrag, där socionomerna är mer styrda och diakonerna något friare.  

 Socionomernas syn på om deras arbete ger resultat eller inte skiljer sig ganska mycket åt. 

Någon anser att hon ser hur mycket resultat som helst och någon menar att det är svårt att veta 

vad som verkligen hjälper. 

 Även diakonernas syn på om arbetet ger resultat skiljer sig åt. En av diakonerna skiljer ut 

sig från sina kollegor och från socionomerna genom att säga att hon sällan själv får se resultat 

av sitt arbete, och att när hon själv ser resultat är det kanske resultatet av någon annans arbete, 

framförallt den hjälpsökandes eget arbete. 

 Vår tolkning blir att synen på resultat av det sociala arbetet i relation till livskvalitet är 

något relativt personligt, kanske delvis ihopkopplat med själva synen på livskvalitet hos 

hjälparen, men också beroende på arbetets inriktning. 

 Sammanfattningsvis kan kanske sägas att just livskvaliteten i relation till den hjälpsökande 

är det tema där socionomers och diakoners uppfattning skiljer sig mest åt, och att diakoner i 

viss mån utmärker sig med mer individuella uppfattningar jämfört med socionomer. Detta kan 

som sagt eventuellt bero på att de olika professionsgrupperna har delvis olika hjälpsökande 

grupper, men kanske kan det också ha något att göra med att diakoner ofta arbetar mer 

ensamma och är mindre styrda uppifrån av chefer och organisatoriska regleringar. 

  

Livskvalitet i relation till arbetsplatsen 

Socionomer 

Alla fem socionomer menar att de på deras arbetsplats pratar om livskvalitet i någon mån, 

men kanske inte med just med den specifika termen. Informanterna beskriver att de upplever 

sitt arbete som fokuserat kring att höja de hjälpsökandes livskvalitet, och att det pågår 
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 ständiga samtal och diskussioner kring hur detta ska göras, utan att de för den skull 

uttryckligen pratar om livskvalitet. S2 anser att det inom missbruksenheten på hennes arbete 

finns lite mer fokus på livskvalitet än vad det gör inom ex. försörjningsstöd.  Hon behöver 

inte vara så fyrkantig i sitt jobb och kan erbjuda mer varierade insatser vilket ger ett bredare 

perspektiv som i sin tur ger mer utrymme för diskussion om livskvalitet. 

 S1 upplever att hans egen syn på livskvalitet ibland kan skilja sig åt från organisationens, 

exempelvis när det gäller tolkningen av vad som kan räknas in i en skälig levnadsnivå. S1 

menar att det inte är alltid de hjälpsökande beviljas det de behöver eller det de söker för, 

vilket han tänker delvis kan handla om en skillnad i synen på livskvalitet: 

 
Om man säger så här att en person kommer och efterfrågar en boll men får en fyrkant… då är 

frågan, hur ska den här bollen anpassas till det här hålet de har… hur det än är så är det ju ändå ett 

föremål som ska liksom på bästa sätt, nå in litegrand i det här hålet förhoppningsvis, fast inte helt 

och hållet då... 

 

 S2 anser inte att organisationen ser på livskvalitet på något speciellt sätt, att det beror på 

vem man samarbetar med. 

 S3 upplever att arbetet blir mer och mer styrt med åren och det finns mindre och mindre 

pengar. Hon menar att det är tråkigt att den personliga friheten i arbetet minskas, och kopplar 

det till en eventuell ändrad syn på livskvalitet inom organisationen. 

 S4 tror att hennes personliga syn på livskvalitet kan skilja sig åt från både kollegors syn 

och på den allmänna ”synen” i själva stadsdelen, hon ser det ibland på att hon tycker att beslut 

fattas på ett som hon uttrycker det ”lite märkligt sätt”. Hon tar ett exempel som hon sett i en 

annan stadsdel, där en kvinna iklädd dyr minkpäls och körande senaste modellen av en väldigt 

dyr bil, kom in till ekonomiavdelningen och bad om att få hjälp med sin oljeräkning för 

uppvärmningen av den stora villan hon och hennes familj bodde i. S4 undrar om inte olika 

stadsdelar ser väldigt olika på vad som är livskvalitet för människor och vad som är en skälig 

levnadsnivå. 

 S5 upplever att kollegornas syn på livskvalitet stämmer väl överens med hennes egen och 

att även organisationens i sin helhet står bakom hennes typ av uppfattning. 

 Tre av informanterna poängterar hur viktigt det är att bryta ner begreppet i förståeliga 

sammanhang och klargöra vad det egentligen betyder. 

  

Diakoner  

På frågan om livskvalitet är någonting som diskuteras på arbetsplatsen svarar D1, D2 och D5 

jakande medan D3 och D4 svarar nej. På frågan och om informanternas egen bild av 
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 livskvalitet stämmer överens med organisationens svarar samma tre diakoner ja, D3 kan inte 

svara på den frågan och D4 uteblir med svar. 

 D1 upplever att livskvalitet är någonting som diskuteras i arbetslaget och att det är 

avlastande att ha det forumet, det är viktigt att få prata av sig där så att man i mötet med den 

hjälpsökande orkar inge hopp. Hon tror inte att hennes syn på livskvalitet skiljer sig åt från 

hur organisationen ser på livskvalitet. 

 D2 menar att den ordlösa diskussionen om livskvalitet finns med hela tiden, det är 

någonting väldigt centralt och det har att göra med strukturen på arbetsplatsen D2 tror också 

att synen på livskvalitet är homogen mellan medarbetare och organisation och hon tror att så 

är det på socialtjänsten också, ”alla jobbar i det godas tjänst på något sätt, oftast”. 

 D5 anser att de i församlingen pratar mycket om det som han betraktar som livskvalitet och 

på det stora hela tror han att kyrkan som organisation förmodligen håller med honom om att 

livskvalitet borde vara någon typ av trygghet och mening i livet. D5 menar att det är viktigt 

att ställa sig själv frågan om vad livskvalitet är, och sedan bryta ner det i någon form av mål 

och delmål, för att få en riktning i livet och möjlighet att också lyckas då och då med det man 

föresätter sig. 

 D3 anser inte att livskvalitet är någonting som diskuteras på hans arbetsplats i 

församlingen. Han uppger att han saknar detta från arbetet inom socialtjänsten, detta är ett 

samtal som ska föras, menar han. D3 kan inte svara på om organisationens syn på livskvalitet 

skiljer sig från hans för den dialogen finns inte, de har anställt honom som diakon för att han 

är socionom i grunden men de har aldrig pratat om ämnen som exempelvis livskvalitet. 

 D4 upplever inte att livskvalitet är något som diskuteras i hennes församling, utan att det 

ofta blir mer praktiskt inriktade diskussioner som handlar om olika insatser, samtalsgrupper 

eller lokalrenoveringar. Hon tänker att det kan bero på att livskvalitet är så odefinierat, att det 

kan bli en massa tyckanden och personliga åsikter, men menar att det skulle vara bra att med 

livskvalitetsdiskussionen i församlingsarbetet. 

 

Analys 

Av de socionomer som vi har intervjuat uppger samtliga att livskvalitet är någonting som 

diskuteras på arbetsplatsen medan det bland diakonerna fanns två informanter som menar att 

detta samtal är någonting som saknas. Denna skillnad är givetvis svår att uttala sig om då 

olikheten är måttlig och informanterna i vår studie är få till antalet, men vi undrar ändå om det 

kan vara så att man på socialtjänsten ofrånkomligt måste diskutera livskvalitet för att förhålla 

sig till lagstiftning där bland annat levnadsnivå ingår som ett villkor för mänsklig standard. På 
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 den arbetsplats där diakonerna är verksamma, vanligtvis i en församling, har kollegiet 

däremot mer skilda uppgifter och även om fokus för den enskilda diakonen må vara 

livskvalitet så är det kanske inte det för vaktmästaren, ekonomiassistenten eller 

församlingspedagogen. En annan orsak till varför samtalet uteblir skulle kunna vara av 

bekvämlighet. Vi menar att rädslan för att närma sig djupa och allvarliga ämnen som 

livskvalitet i vissa fall innebär att människor, medvetet eller omedvetet, undviker att tala om 

dem och, trots att de representerar kyrkan, hellre diskuterar enklare ämnen av mer praktisk 

karaktär.   

 Socionomerna ger helt skilda svar på frågan om deras syn på livskvalitet skiljer sig åt från 

den syn på livskvalitet som organisationen de jobbar inom har. Diakonerna svarar mer 

entydigt och menar att deras syn på livskvalitet stämmer överens med organisationen, d.v.s. 

kyrkan. Vad skillnaden i svaren inom och mellan grupperna beror på går givetvis enbart att 

spekulera i. Socionomernas spridda svar menar vi skulle kunna vara ett uttryck för det 

tolkningsutrymme som lagen de arbetar efter ger dem. Lagen är en ramlag vilket innebär att 

utrymme ges för både organisationen och den enskilde socionomen att själv avgöra vad som 

ska betonas i frågor som berör livskvalitet. Att utfallen blir olika är utifrån detta perspektiv är 

att räkna med och kanske även någonting positivt då det kan innebära att diskussionen hålls 

mer levande. Att diakonernas syn stämmer bättre överens med den egna organisationen tänker 

vi kan ha att göra med att kyrkans värderingar är mer enhetliga och att det därför råder en 

högre samsyn. Å andra sidan pågår en ständig tolkning och debatt också inom kyrkans värld 

och bibeln kan kanske likt socialtjänstlagen påstås vara en ramlag. De diakoner som vi har 

intervjuat verkar dock vara överens om de värderingar som kyrkan står för och som är 

kopplade till livskvalitet. 

 

8. Slutsatser och diskussion 

Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att i ett jämförande perspektiv undersöka hur svenska 

socionomer respektive diakoner ser på livskvalitet med hänsyn till bland annat objektiva och 

subjektiva faktorer. Av studien framkommer att det inte är någon avgörande skillnad mellan 

diakoners och socionomers syn på livskvalitet och att de båda grupperna kan sägas ha en 

kombinationssyn på livskvalitet som i lika del inbegriper både objektiva och subjektiva 

livskvalitetsfaktorer. 
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  Under arbetet med analysen har vi uppfattat att en övervägande del av både socionomer 

och diakoner gjort en spontan uppdelning av de objektiva livskvalitetsfaktorerna i tre mindre 

element, nämligen en typ av yttre objektiva faktorer som i första hand består av basbehov 

(bostad och arbete), goda relationer och en typ av inre värden som exempelvis självförtroende 

eller mening med livet. Vi ser i detta sammanhang ett behov av att modifiera Costanzas 

begreppsdefinition då vi menar att beskrivningen av de objektiva mänskliga behoven kanske 

är något förenklad och skulle vinna på att vidare utvecklas, exempelvis genom en tematisk 

uppdelning enligt våra informanters spontana modell. 

 Den största likheten i beskrivning av de objektiva mänskliga behoven ser vi i de båda 

gruppernas uppfattning om vikten av att få sina basbehov tillfredsställda, vikten av goda 

mänskliga relationer. De mer svårbeskrivliga inre faktorerna skiljer sig åt i mycket högre grad 

och verkar var en fråga om personlig smak. Vi tycker inte att vi kan urskönja något mönster 

varken inom eller mellan grupperna när det gäller valet av exakt vilka inre faktorer som 

uppfattas som viktiga, förutom det faktum att både socionomer och diakoner anser att inre 

faktorer är viktiga för upplevelsen av livskvalitet. 

 Den skillnad vi framför allt kan se mellan gruppernas uppfattning om de objektiva 

mänskliga behoven, är att socionomerna i högre grad än diakonerna poängterar uppväxtens 

betydelse för livskvaliteten – både för livskvaliteten i sig och för hur synen på livskvaliteten 

formats. 

 Båda grupperna menar också att livskvalitet innehåller en subjektiv komponent som har att 

göra med hur man som människa hanterar livets olika upp och nergångar samt med en 

upplevd känsla av välbefinnande – att må bra, detta i enlighet med Costanzas beskrivning av 

subjektivt upplevd livskvalitet. Vi frågar oss nu vad detta resultat betyder för socialt arbete. 

 

Diskussion 

I det inledande arbetet med studien frågade vi oss om det finns någon skillnad mellan 

socionomers och diakoners syn på livskvalitet. Vi hade då en vag föreställning om att 

diakoner, genom sin påbyggnadsutbildning med särskilt fokus på exempelvis själavård, på ett 

mer självklart sätt än socionomer inkluderar den subjektiva komponenten i sin syn på 

människor och livskvalitet. Också när vi jämfört de olika professionernas 

”arbetsbeskrivning”, det vill säga lagstiftning, SSR:s riktlinjer och diakonernas  

vigningslöften, har vi tyckt oss se en skillnad i fokus och betoning på objektiva eller 

subjektiva komponenter. 

 I socionomernas etiska riktlinjer och i socialtjänstlagen uppfattar vi en större betoning på 
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 de faktorer som rör objektiv livskvalitet, och framförallt de komponenter som vi vill kalla för 

yttre objektiva faktorer. Socionomen som arbetar i samhällets socialtjänst, på demokratins och 

solidaritetens grund, ska ”främja människornas ekonomiska och sociala trygghet” samt 

förverkliga mänskliga rättigheter och att utveckla samhällets välfärd, vilket vi menar stämmer 

överens med Costanzas objektiva mänskliga behov. Den subjektiva aspekten återfinns inte 

lika tydligt även om den tangeras i direktiv som att Socialtjänsten ska ”frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser”. 

 I diakonernas vigningslöften uppfattar vi att det finns en finare balans mellan yttre och inre 

objektiva faktorer, men även mellan objektiva faktorer och subjektiva, med en viss betoning 

på det inre och det subjektiva. Utifrån vigningslöften och Svenska Kyrkans beskrivning 

förutsätts diakoner i sitt arbete fokusera på människans själsliga nöd, hennes värdighet och 

inneboende resurser. De har i uppdrag att vara ett barmhärtighetens tecken, alltså att själva 

visa och hos andra locka fram upplevelser av nåd och medlidande. Vidare ska diakonen hjälpa 

människor att gestalta kärlek och uppmuntra och frigöra dem till det som är gott så att 

kärleken blir synlig i världen, samt arbeta för att människor återfår livsmod och hopp. 

Diakonin anknyter även till objektiv livskvalitet, bl.a. genom de handlingar en diakon utför 

genom ”solidaritet med de svaga och utsatta”. 

 Våra intervjuer med representanter från respektive yrkesgrupp visar emellertid att denna 

skillnad i uppdrag som vi uppfattar inte märks i gruppernas syn på livskvalitet, snarare pekar 

vår studie på att likheterna vad gäller synen på livskvalitet mellan socionomer och diakoner är 

många. Trots att vi skulle kunna förvänta oss skillnader, ger oss både socionomerna och 

diakonerna genom sina svar alltså en bild av att de i sin yrkesroll har en jämvikt mellan hur de 

betonar subjektiv och objektiv livskvalitet, och även en jämvikt i hur de betonar det vi kallar 

inre och yttre objektiv livskvalitet. 

 Vi menar att detta på många sätt är ett uppmuntrande resultat då det visar på en intuitiv 

förståelse av begreppet livskvalitet hos både socionomer och diakoner. Något vi däremot 

ställer oss frågande till är hur det kommer sig att diakonerna inte lägger mer vikt vid 

gudstrons inverkan på livskvaliteten. Landhäusser och Ziegler menar att större delen av all 

forskning visar att välbefinnande är mycket nära förknippat med stark religiös tro (2005, s. 

39). Är det något specifikt för just våra diakoner eller är det en uppfattning som Svenska  

Kyrkan står för? Kan det vara så att Svenska Kyrkan börjar bli så ödmjuk och så anpassad till 

det sekulariserade samhället att gudstron börjar förlora sin självklarhet i de enskilda 

mänskliga mötena och samtalen i kyrkan? 
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  Vårt resultat väcker för oss också frågan om vad som faktiskt skiljer diakonen och 

socionomen åt? Trots att våra två grupper av informanter i sin yrkesuppfattning på många 

plan verkar står varandra nära, vilket i och för sig inte överraskar med tanke på att 

grundutbildningen är den samma och de har liknande hjälpsökande, har vi i vårt material ändå 

sett företeelser som pekar på olikheter i socialarbetarrollen. Den tydligaste skillnaden är också 

den mest givna och har att göra med arbetsuppgifter och skyldigheter gentemot hjälpsökande 

och organisation. 

 Vi uppfattar att socionomen på ett socialkontor generellt sett är mer styrd och måste 

förhålla sig till tidspress och en tydlig mål- och prestationsinriktad verksamhet som i vissa fall 

även innebär tvångsåtgärder gentemot den hjälpsökande. Detta tror vi påverkar relationen 

mellan socialsekreterare och hjälpsökande på så sätt att den kan bli mer skör och i vissa fall 

svår att hantera. Stödet och insatsen som socialsekreteraren erbjuder är dessutom ofta 

villkorad, den hjälpsökande behöver motprestera för att få det han eller hon behöver. Här är 

diakonen i sin yrkesroll betydligt mer fri, tidsutrymmet är visserligen inte obegränsat i mötet 

med den hjälpsökande men uppskattningsvis ändå mer generöst tilltaget, diakonens 

tystnadsplikt kan inge förtroende och öppna upp för djupa och ärliga samtal och den 

hjälpsökande träffar dessutom diakonen under fullkomligt frivilliga former. Å andra sidan kan 

socionomen sägas uträtta viktiga uppdrag just på grund av kraven och skyldigheterna som 

följer med arbetet. Som socionom kan man inte värja sig mot och välja bort obekväma 

uppgifter då lagen gör en skyldig att agera. Diakonen har i detta avseende en större möjlighet 

att själv välja vilka arbetsuppgifter hon eller han vill ta sig an och kan på så vis ”slippa 

undan” de tyngsta och mest svårhanterade fallen. 

 En annan faktor som ofta skiljer diakonen från socionomen är gudstron. Det kan dock vara 

olika från diakon till diakon hur gudstron tar sig uttryck, och det är svårt att avgöra exakt 

vilken roll den egentligen spelar i yrkesutövandet. Det vi kan anta är att diakonens gudstro för 

vissa hjälpsökande sannolikt har betydelse. Socionomer kan givetvis också vara troende och 

även om hon eller han inte förväntas ge uttryck för detta på arbetsplatsen så kan det prägla 

arbetet ändå genom exempelvis människosyn och bemötande, vilket gör det ännu svårare att 

bedöma gudstrons inverkan på yrkesrollen. 

 Sammanfattningsvis menar vi att det, trots liknande uppfattning i frågan om livskvalitet, 

finns olikheter mellan socionomer och diakoner i deras yrkesutövning och att komponenter 

som arbetsbelastning, organisation och uppdrag har en särskild betydelse i denna åtskillnad.  

Den diskussion som pågår bland livskvalitetsforskare handlar vad vi förstår mycket om 

objektiva livskvalitetsfaktorer kontra subjektiva livskvalitetsfaktorer. Många menar att 
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 subjektiva faktorer är de enda som verkligen inverkar på vår livskvalitet, helt enkelt eftersom 

de ser livskvalitet som en subjektiv upplevelse och inte något annat. Costanza är kritisk mot 

det allmänna sättet att mäta välfärd i ekonomiska termer och menar att alternativa mätmetoder 

behöver utformas, där större hänsyn tas till den personliga upplevelsen av välbefinnande.  

Landhäusser och Ziegler och även Katschnig framför snarare motsatt kritik, och menar att 

forskarvärlden har alltför stort fokus på den subjektiva upplevelsen av livskvalitet, utom i de 

skandinaviska länderna och framförallt här i Sverige. 

 Efter att vi samlat in och analyserat materialet i denna studie är det tydligt att åtminstone 

just våra informanter inte alls i sitt sätt att se på livskvalitet fokuserar enbart på de objektiva 

faktorerna. Snarare uppvisar de alla i varierande grad en syn på livskvalitet som en 

välbalanserad blandning av objektiva och subjektiva faktorer . Då Landhäusser och Ziegler 

dock inte utvecklar sina tankar om hur den svenska ”objektiva approachen” egentligen ser ut, 

är det svårt för oss att vara säkra på hur vi ska tänka kring vårt resultat i relation till deras 

uppfattning om svenskt socialarbete. Våra informanters svar stämmer inte alls med 

Landhäusser och Zieglers uppfattning att vi i Sverige har en objektiv approach till livskvalitet, 

om man tolkar dem som att den objektiva approachen är en allmän uppfattning, spridd och 

integrerad i våra socialarbetares syn på livskvalitet. Om man däremot tänker sig att den 

objektiva approachen enbart handlar om hur vi i Sverige valt att organisera vår socialpolitik 

med ett generellt välfärdssystem, stämmer det naturligtvis bättre överens, och eventuellt kan 

vi förmoda att detta är vad Landhäusser och Ziegler haft i åtanke. 

 Det intressanta är kanske att det trots ett svenskt socialpolitiskt ”objektivt” fokus finns en 

annan typ av fokus hos socialarbetarna i deras dagliga kontakt med hjälpsökande människor. 

Med det lilla material vi har att utgå ifrån ser vi det som att svenska socialarbetare i stort 

jobbar just utifrån den typ av kombinerade modell som Costanza föreslår. Socialtjänstlagen 

gör det möjligt för socionomer att först arbeta med människors basbehov, för att sedan gå 

vidare och arbeta med de mer komplexa mänskliga behoven. Trots att diakoner inte på samma 

sätt som socionomer jobbar med socialtjänstlagen och kommunala medel i ryggen, verkar de 

ha samma typ av tänk: först måste basbehoven tillfredsställas – först tak över huvudet, mat 

och sysselsättning – sedan kommer arbetet med det inre och den subjektiva upplevelsen. 

 Vi har på våra informanter tolkat det som att diskussionen om livskvalitet på många sätt 

lämnar mycket i övrigt att önska, då begreppet inte uttryckligen diskuteras på de flesta 

arbetsplatser. Flertalet av våra informanter menar att livskvalitet på sätt och vis diskuteras – 

dock utan att någonsin nämna begreppet livskvalitet, och då menar vi att det går att ifrågasätta 

om en diskussion faktiskt förs i frågan. För många av de socionomer och diakoner vi pratat 
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 med utgjorde våra intervjufrågor en ovanlig möjlighet för dem att sätta ord på tankar de 

tidigare inte utvecklat eller ens för sig själva formulerat tydligt. Men trots att livskvalitet alltså 

som begrepp verkar vara relativt ”oanvänt” och ”odiskuterat” inom socialt arbete, tycker vi  

oss se att socialarbetarna har en intuitiv känsla för begreppets innebörd och också arbetar 

därefter i möjligaste mån. 

 Vi vet inte om vårt resultat är en fråga om slump och personliga kvaliteter hos just de 

informanter vi använt oss av, eller om resultat faktiskt speglar en syn som är allmänt utbredd i 

Sverige – eventuellt på grund av kombinationen av vårt generella välfärdssystem som 

fokuserar på objektiva mänskliga behov, och socionomutbildningen som delvis har fokus på 

psykologi och personlighets- och beteendefaktorer och deras inverkan på människors liv. Men 

vi frågar oss om det kan vara så att denna ”kombinationssyn” på begreppet livskvalitet är unik 

för det svenska perspektivet? Kombinationssynen efterfrågas av Costanza och indirekt även 

av andra, vi har inte hittat några referenser till länder eller organisationer som tydligt 

använder sig av denna syn, utan har förstått att det är en uppenbar bristvara. Drar vi 

förhastade och långsökta slutsatser när vi menar att svenska socialarbetare har en 

kombinationssyn på begreppet livskvalitet? Det är möjligt. Det är möjligt att 

kombinationssynen existerar bara hos just våra informanter, eller i värsta fall bara i vår egen 

tolkning av deras tankar, men vi ser trots allt vårt resultat som en intressant och 

uppmuntrande antydan om svenska socialarbetares inneboende kompetens. Vidare forskning 

får utvisa om den tendens vi tycker att vi ser är karaktäristisk för svenskt socialt arbete i 

allmänhet, eller inte. 

 

9. Förslag på framtida forskning 

En av de viktigaste framtida forskningsfrågorna är som vi ser det att mer utförligt undersöka 

de hjälpsökandes syn på livskvalitet. Vi menar alltså djupare intervjuer där de hjälpsökande 

får tillfälle att reflektera över sin syn på livskvalitet – vilka komponenter de anser att 

begreppet innehåller även på ett teoretiskt plan – istället för att låta dem skatta sin livskvalitet 

på olika skattningsskalor eller med hjälp av olika mätinstrument. Som vi ser det behövs en 

större diskussion om begreppet och hur det skulle kunna användas i socialt arbete och i den 

frågan behöver även de hjälpsökande komma till tals. 

 I vår studie framkommer att socionomer och diakoner har en liknande uppfattning om vad 

livskvalitet är, och detta trots att deras yrkesbeskrivningar eventuellt indikerar en skillnad i 
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 fokus på objektiva eller subjektiva livskvalitetskomponenter. Vi vore intresserade av att se 

vad denna något oväntade likhet kan komma sig av.  

I vår studie framkommer även att socionomer och diakoner har något skilda uppfattningar om 

vad som har påverkat deras syn på livskvalitet. Något vi menar skulle vara intressant för 

framtida forskning är att undersöka vad som egentligen påverkar människors och kanske 

framförallt socialarbetares syn på livskvalitet. Hur kommer det sig att socionomer och 

diakoner har olika uppfattning om vad som påverkat deras syn på livskvalitet, trots att de har 

relativt lika uppfattning om vad livskvalitetsbegreppet innebär och trots att de delvis har 

samma utbildning?   

 Sist men inte minst vill vi poängtera att något vi saknar är en faktisk livskvalitetsteori. Vi 

skulle gärna se Costanzas begreppsdefinition utvecklad till en bredare och mer utförlig teori 

om livskvalitet, innehållande en mer detaljerad och noggrann beskrivning av de objektiva 

komponenterna, eventuellt med en tematisk uppdelning, samt även mer utförliga 

förklaringsmodeller för hur den subjektiva upplevelsen av livskvalitet eventuellt kan påverkas 

eller förändras och hur människor från början utvecklar förmågan att uppleva livskvalitet. Det 

vi sett i svaren från våra informanter är som sagt att de beskriver livskvalitet som en 

upplevelse, att det mycket handlar om hur man tar det som händer en i livet, inte bara om vad 

som faktiskt händer – något som en del forskning också visar. Vi förmodar att det finns 

forskning som delvis svarar på våra frågor om hur förmågan att uppleva god livskvalitet 

uppkommer, och det vi skulle vilja se är en livskvalitetsteori med den rent psykologiska delen 

av begreppet mer utvecklad. 

 Till sist vill vi säga att vi är övertygade om att mer forskning behövs inom området 

livskvalitet, och vi ser med spännig fram emot att få ta del av ny kunskap kring livskvalitet 

och allt som rör ämnet. 
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11. Bilagor 

1. Brev till socionomer och diakoner 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter, Linda och Marie, från Ersta Sköndal högskola. Vi läser termin 8 

vilket innebär att vi skriver C-uppsats. Vi skriver till dig för att vi söker en socionom som vill 

ställa upp på en intervju som kommer att röra sig kring ämnet människosyn och kvalitet på 

socialt arbete. 

 

Vi skulle vilja intervjua en socionom från er arbetsplats, någon som träffar hjälpsökande med 

problematik kopplat till missbruk, hemlöshet eller kvinnofrid. Sammanlagt planerar vi att 

intervjua fem socionomer (från olika stadsdelsförvaltningar) och fem diakoner (från olika 

församlingar). Intervjun tar cirka 45 min och kommer att spelas in på en mp3-spelare. 

Intervjumaterialet i sin helhet är det bara vi som tar del av och personerna vi intervjuar 

kommer att avidentifieras i uppsatsen. Vi kommer gärna till er arbetsplats och gör intervjun. 

 

Alltså, fråga gärna dina medarbetare om någon är intresserad av att dela med sig av sina 

erfarenheter och synpunkter, det skulle betyda mycket för oss och vår studie. Om någon vill 

delta i denna intervju går det bra att kontakta oss via e-post eller telefon (se nedan), alternativt 

ringer vi upp om vi får kontaktuppgifter. Vi behöver svar från er innan den 23 februari. Om 

fler än tio intervjupersoner skulle höra av sig så går vi efter principen ”först till kvarn”, detta 

för att vi måste hålla oss inom en begränsad tidsram. 

 

Om du tycker att vi skickat detta brev till fel person, vänligen vidarebefordra mejlet till någon 

du tror skulle kunna sprida denna förfrågan! 

 

Vänliga hälsningar 

Marie Blomkvist Falkenö och Linda Hedlund 

073-5357202 (Marie), 070-2507785 (Linda) 

marie_blomkvist@hotmail.com 
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Hej! 

Vi är två socionomstudenter, Linda och Marie, från Ersta Sköndal högskola. Vi läser termin 8 

vilket innebär att vi skriver C-uppsats. Vi söker dig som är diakon med socionomutbildning i 

grunden och som träffar hjälpsökande med problematik kopplat till missbruk, hemlöshet eller 

kvinnofrid. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju rörande ämnet 

människosyn och kvalitet på socialt arbete? Sammanlagt planerar vi att intervjua fem 

diakoner (från olika församlingar/arbetsplatser) och fem socionomer (från olika 

stadsdelsförvaltningar). 

 

Intervjun tar cirka 45 min och kommer att spelas in på en mp3-spelare. Intervjumaterialet i sin 

helhet är det bara vi som tar del av och personerna vi intervjuar kommer att avidentifieras i 

uppsatsen. Vi kommer gärna till din arbetsplats och gör intervjun. 

 

Är du intresserad av att dela med sig av dina erfarenheter och synpunkter? Det skulle betyda 

mycket för oss och vår studie. Om du vill delta i denna intervju går det bra att kontakta oss 

via denna e-post eller telefon (se nedan). Vi behöver ditt svar innan den 23 februari. Om fler 

än tio intervjupersoner skulle höra av sig så går vi efter principen ”först till kvarn”, detta för 

att vi måste hålla oss inom en begränsad tidsram. 

    

Om du själv inte har möjlighet att vara med så får du gärna vidarebefordra detta brev till 

någon diakon med socionomutbildning som du känner till och som du tror skulle kunna tänka 

sig en intervju! 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

Marie Blomkvist Falkenö och Linda Hedlund 

073-5357202 (Marie), 070-2507785 (Linda) 

marie_blomkvist@hotmail.com 
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 2. Samtyckeskontrakt  

 

Vi skriver en C-uppsats om synen på begreppet livskvalitet hos socionomer och diakoner. 

Uppsatsen kommer att baseras på ca tio intervjuer med socionomer respektive diakoner. 

 

Denna intervju förväntas ta mellan 45 och 60 minuter. Intervjun spelas in på mp3-spelare för 

att senare transkriberas till skriven text, men texten kommer inte i sin helhet att finnas med i 

uppsatsen. Som medverkande i en intervju blir du i uppsatsen ”avpersonifierad” vilket betyder 

att du inte figurerar med namn eller andra kännetecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undertecknad har tagit del av denna information om studien och samtycker till 

att delta. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när 

som helst kan välja att inte svara på en fråga och även har möjlighet att avbryta 

mitt deltagande närhelst jag så önskar utan vidare förklaring. 

 

 

Namnteckning 

 

Ort och datum 
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3. Intervjufrågor 

1. Vad anser du att god livskvalitet är? 

2. Är det något specifikt som påverkar din syn på livskvalitet, t.ex. något i din 

bakgrund?  

3. Är livskvalitet samma sak för alla människor, tycker du?  

4. Tror du att medfödda faktorer kan påverka en människas livskvalitet, i så fall 

vilka och på vilket sätt? 

5. Tror du att yttre omständigheter kan påverka en människas livskvalitet, vilka i så 

fall och på vilket sätt? 

6. Tror du att inre kvaliteter och faktorer kan påverka en människas livskvalitet, vad 

i så fall och på vilket sätt?  

7. Tror du att det är någon skillnad i hur du upplever den hjälpsökandes livskvalitet 

och hur den hjälpsökande själv upplever den?  

8. Tycker du att livskvalitet som begrepp är viktigt att ha med i relation till den 

hjälpsökande? 

9. Skulle du säga att du arbetar för att höja den hjälpsökandes livskvalitet? 

10. På vilket sätt arbetar du i så fall och upplever du att det ger några resultat? 

11. Är livskvalitet i relation till den hjälpsökande människan något som du upplever 

diskuteras och/eller uppfattas som viktigt på arbetsplatsen och i kollegiet? 

12. Upplever du att din personliga syn på livskvalitet skiljer sig åt från hur 

organisationen du arbetar inom ser på livskvalitet?  

13. Finns det någonting annat som du vill tillägga som du tycker är viktigt i 

sammanhanget som vi inte har tagit upp?  
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4. SSR:s etiska riktlinjer för socionomer 

Profession och personlighet  

1. Professionellt socialt arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, demokratiska 

och humanistiska värden samt bidrar till att förverkliga mänskliga rättigheter och att utveckla 

samhällets välfärd. 

2. Socionomen ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika 

värde. 

3. Socionomen har ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper som är i en utsatt 

situation. 

4. Socionomen måste använda sin professionella ställning på ett ansvarsfullt sätt och vara 

medveten om gränserna för den egna kompetensen. 

5. Socionomen bör utveckla sin professionella kompetens och eftersträva etisk medvetenhet 

och moralisk mognad. 

 

Klienten 

6. Socionomen ska respektera klientens personliga integritet och främja dennes 

självbestämmande så länge detta inte inkräktar på samma rätt för andra. 

7. Bemötandet av klienter ska grundas på respekt och en strävan efter att etablera goda 

relationer. Insatserna ska så långt som möjligt bygga på samarbete och 

samförstånd. 

8. Socionomen ska upplysa klienten om rättigheter, ansvar och skyldigheter och i sitt arbete 

eftersträva bästa möjliga insats för varje klient. 

9. Konfidentiell information och för klienten känsliga uppgifter måste handhas med den 

sekretess lagen stadgar och i övrigt med stor varsamhet. 

10. Socionomen får inte utnyttja klientens beroendeställning. 

 

Kollegor och arbetsplats 

11. Socionomen måste hålla sig underrättad om och vara solidarisk med organisationens 

grundläggande målsättning. 

12. Socionomen söker upprätthålla lojalitet och respektför kollegor och andra anställda i olika 

befattningar samt tar ansvar för arbetsplatsens sociala miljö. 

13. Socionomen är skyldig att vidtaga åtgärder för att komma till rätta med kränkningar 

orsakade av organisationens arbetssätt eller medarbetares eller klienters agerande. Denna 
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 skyldighet bryter andra krav på lojalitet. 

 

Samhälle 

14. Socionomen ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så länge detta inte kränker 

grundläggande mänskliga rättigheter. 

15. Socionomen bör sträva efter att skapa förtroende hos medborgarna för socialt arbete och 

för socionomers professionella kompetens samt vara öppen för kritisk granskning av sin 

yrkesutövning (SSR, 1997). 


