
 

 

 

 Examensarbete 

Suicidalt beteende bland äldre 
En kvalitativ studie om biståndshandläggares uppfattning 

och hantering av äldre med ett suicidalt beteende  

 

  

Författare: Louise Lidgren & Sara 

Thunberg 

Handledare: Jan Petersson 

Examinator: Ulf Drugge 

Termin: VT18 

Kurskod: 2SA46E 



  
 

i 
 

 

Author: Louise Lidgren och Sara Thunberg 

Title: Suicidal behaviour among elderly people – a qualitative study of how aid 

administrators perceive and handle elderly with suicidal behaviour [Translated title] 

Supervisor: Jan Petersson 

Assessor: Ulf Drugge 

 

Abstract 
 

The aim of this study was to describe and analyze how swedish aid administrators 

perceive and handles suicidal behavior among elderly people. In order to achieve the 

purpose of this study a qualitative research approach has been used. The empirical 

material was collected through qualitative interviews, which were held with seven aid 

administrators who works in a middle-big municipality in Sweden. The study’s results 

were analyzed based on theoretical concept within Antonovsky’s KASAM, gender and 

Lipsky’s theoretical concept street-level bureaucrats. The result shows that the aid 

administrators perceive that suicidal thoughts and suicide attempts among elderly people 

is common, yet suicide is not usuall in their work. The study’s result also shows that the 

aid administrators have good knowledge of what can indicate to a suicidal behavior 

among elderly people, still there was an uncertainty in relation to how the aid 

administrators handle elderly people with a suicidal behavior. Our conclusion is that aid 

administrators need more knowledge and a concrete guidelines to handle and work 

preventive with elderly with suicidal behavior.  
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

 

Varje dag begår i genomsnitt fyra personer självmord i Sverige (Karolinska Institutet 2017). 

Självmord orsakar främst psykiskt lidande hos anhöriga och berörda likväl 

samhällsekonomiska kostnader varvid det utgör ett stort samhällsproblem (Socialdepartementet 

2009). Under 2016 begick 388 människor över 65 år självmord i Sverige, vilket är en av de fyra 

personerna som i genomsnitt begår självmord per dag. Av de 388 äldre individerna som avled 

genom självmord år 2016 var 137 kvinnor och 251 män. Könsfördelningen i förhållande till 

antal självmord påvisar att det är betydligt fler äldre män än kvinnor som begår självmord i 

Sverige (jmf Karolinska Institutet 2017). Antal äldre människor som begår självmord varje år 

har i princip varit oförändrat sedan år 2000 (Waern 2000, ss. 16-17). Det finns sålunda ingen 

heltäckande statistik över självmord och självmordsförsök bland äldre till följd av att det 

uppskattas finnas ett stort mörkerantal i form av osäkra självmord. Äldre som slutar att inta 

näring eller medicin av egen vilja kan klassificeras som osäkra självmord (Alin Åkerman, 

Andreen och Stain 2013, s. 115). Utifrån Sveriges växande äldre befolkning förväntas 

självmord bland äldre att öka, varvid det är av vikt att studera förhållandet mellan äldre och 

självmord (Waern 2000, ss. 50-51).  

 

De mest framträdande orsakerna till självmord bland äldre är ensamhet, sorg, kroniska 

sjukdomar, funktionshinder, dålig ekonomi eller saknat stöd från omgivningen (Alin Åkerman, 

Andreen och Stain 2013, s. 115). Majoriteten av de människor som har självmordstankar, begår 

självmordsförsök eller självmord har vanligtvis en bakomliggande psykisk störning eller 

sjukdom. Den mest framträdande sjukdomen bakom självmordshandlingar är depression 

(Beskow 2000, ss. 120-121). Det finns sålunda en tydlig koppling mellan depression och 

självmord, i synnerlighet bland äldre (Waern 2000, s. 10). Det är inte ovanligt förekommande 

att en människa drabbas av sjukdom, förlorar någon närstående eller går igenom fysiska och 

psykiska förändringar vid åldrande (Tornstam 2011). Åldrandet medför ofta förlust av delar i 

livet som individen tidigare såg som betydelsefulla vilket kan leda till att personen får en känsla 

av att livet känns mindre meningsfullt (Socialstyrelsen 2012, s. 70). En låg känsla av 

meningsfullhet kan leda till att den äldre påbörjar en suicidal process som startar vid den första 

självmordstanken och kan sluta vid fullbordat självmord (Beskow 2000, s. 36; Alin Åkerman, 

Andreen och Stain 2013, s. 115).
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Antalet äldre som begår självmord kan förstås utifrån att äldre som har bestämt sig för att 

begå självmord använder sig av mer dödliga självmordsmetoder än yngre individer i form 

av hängning eller läkemedelsförgiftning. I samhället kan det råda en syn på att det är 

förståeligt att äldre vill somna in för att de är ”trötta” på sina liv, dock visar forskning att 

äldre som har dödslängtan inte är normalt betingat.  De dödliga utgångarna och att det 

inte är normalt betingat visar att fenomenet bör betraktas som allvarligt (Waern 2000, ss. 

261-263). Det är sålunda av vikt för samhällets olika verksamhetsområden att 

uppmärksamma och arbeta preventivt mot äldres höga självmordsantal 

(Socialdepartementet 2009). Flertalet äldre har vanligen någon form av funktionshinder, 

sjukdom eller depression som kan medföra ett behov av sociala insatser (Manthorpe och 

Iliffe 2011 s. 142).  Behovet av sociala insatser kan biståndshandläggare tillgodose och 

äldre som är i behov av samhällets stöd är främst biståndshandläggarnas målgrupp.  

 

1.1.1 Biståndshandläggare 
 

För att få en förståelse för biståndshandläggares relevans kring suicidalt beteende bland 

äldre är det av vikt att förklara och förtydliga dess definition, yrkesutövning och roll i 

förhållande till samhällets äldre. Biståndshandläggare arbetar med myndighetsutövning 

utifrån deras delegation från socialnämnden att fatta beslut för äldre individer. De tar emot 

ansökningar om hjälp i hemmet, korttidsplatser eller särskilt boende och påbörjar sedan 

en utredning som ska utmynna i ett beslut. Målet med beslutet är att äldre ska få en skälig 

levnadsnivå och leva ett värdigt liv (Lindelöf och Rönnbäck 2007, ss. 9-10, 63). 

Biståndshandläggare arbetar främst efter förvaltningslagen (SFS 1986:223) samt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Handläggarnas fokus riktas på första och fjärde stycket 

i 4:1 SoL som syftar till att ”den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och 

livsföring i övrigt” och ”Den enskilde ska genom bistånden tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå” (Lag 2001:453). Socialtjänstlagens mål utgår bland annat från att respektera 

den enskildes integritet, finna lösningar på sociala svårigheter och sträva efter jämlika 

levnadsvillkor (Lundgren, Sunesson och Thunved 2018, s. 19). Ett mål de strävar efter är 

helhetssynen som syftar till att biståndshandläggare ska se till hela individen i dess sociala 

sammanhang och miljö (Lindelöf och Rönnbäck 2007, s 58).  

 

Biståndshandläggarna har telefonkontakt eller träffar äldre dagligen via vårdplaneringar 

på sjukhus eller hembesök i deras bostad (Lindelöf och Rönnbäck 2007, s. 14). 
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Biståndshandläggare benämns som ”spindeln i nätet” för deras ansvar att ha kontakt med 

olika organisationer för att underlätta för och vara äldre behjälpliga i deras vardag. Det 

skapar således möjlighet att få en helhetsbild av den äldres behov (Svensson, Johnsson 

och Laanemets 2008, s. 181). Biståndshandläggaren deltar även i vård och omsorgsteam 

där olika professioner med olika arbetsgivare möts. Under dessa möten diskuteras 

omsorgstagares situation för att de ska få den vård och omsorgs de är i behov av 

(Andersson 2014, ss. 8-9). Individens behov styr vilka insatser den är behörig till. 

Biståndshandläggares uppgift är att genom interaktion i form av möten med äldre 

individer identifiera vilka individuella behov som finns och hur de kan tillgodoses i 

möjligaste mån för att en skälig levnadsnivå ska uppnås. Biståndshandläggares har 

sålunda en viktig och avgörande roll för äldre individers dagliga livsföring och välmående 

(Lindelöf och Rönnbäck 2007, ss. 87-88, 41).  

 

1.2 Problemformulering 

 

Enligt 5:4 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska biståndshandläggarens arbete ”inriktas 

på att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. Suicidalt 

beteende kan inte tänkas ingå i att känna välbefinnande och definieras som att leva ett 

värdigt liv. Äldre som har ett suicidalt beteende är därmed av relevans för 

biståndshandläggarens yrkesutövning. Vi som är författare till denna studie spenderade 

vår verksamhetsförlagda utbildning som biståndshandläggare. Under denna period 

träffade vi äldre som hade självmordstankar och försökt att begå självmord. Vi 

uppmärksammade dock att det inte talades om ämnet på arbetsplatsen och fick ingen klar 

uppfattning av hur de hanterar äldre med suicidalt beteende. Vid sökandet av forskning i 

förhållande till fenomenet fann vi att en äldre individ om dagen begår självmord i Sverige 

(jmf Karolinska Institutet 2017). Trots statistiken fann vi att forskning som berör äldre 

och suicidalt beteende är begränsad. Vår erfarenhet från den verksamhetsförlagda 

utbildningen i relation till den forskning vi fann resulterade i ett gemensamt intresse för 

suicidalt beteende bland äldre. En nyfikenhet väcktes hos oss författare kring varför 

fenomenet inte uppmärksammades mer på arbetsplatsen trots att det förekommer i 

praktiken. Forskning belyser att socialarbetare inte har tillräckligt med kunskap samt 

känner en osäkerhet kring hanterandet av suicidalt beteende bland äldre (Gellis 2010). 

Kunskap och kännedom om självmord bland äldre är avgörande för att kunna arbeta 

preventivt mot det (Waern 2000, s. 52). Har biståndshandläggare således erfarenhet och 
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kunskap om suicidalt beteende bland äldre och hur förhåller dem sig till det i deras 

yrkesutövning?  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur biståndshandläggare uppfattar och 

hanterar suicidalt beteende bland äldre. Genom att intervjua biståndshandläggare är 

målsättningen med studien att få en ökad förståelse för suicidalt beteende bland äldre 

utifrån biståndshandläggares perspektiv.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

• Hur uppfattar biståndshandläggare suicidalt beteende bland äldre utifrån deras 

yrkeserfarenheter? 

 

• Vad indikerar på ett suicidalt beteende i mötet med äldre enligt 

biståndshandläggare? 

 

• Hur beskriver biståndshandläggare könsskillnader i förhållande till suicidalt 

beteende? 

 

• Hur hanterar biståndshandläggare äldre med ett suicidalt beteende? 

 

1.5 Begreppsdefinition 

 

Vi har valt att använda oss av begreppet suicidalt beteende i vår studie. Begreppet 

suicidalt beteende omfattar självmordstankar, självmordsförsök och självmord (Beskow 

2000, s. 31). De tre begreppen som ingår i suicidalt beteende är centrala i vår studie och 

kan användas separat i texten. Beskow (2000) skriver att begreppet självmordstankar 

innefattar att en individ har tankar om att avsiktligt avlida genom en självdestruktiv 

handling. Självmordsförsök innefattar när en individ självmant försätter sig i en farlig 

situation eller aktivt skadar sig själv med uppsåt att avlida, men överlever. Självmord 

syftar däremot till när en individ med uppsåt avlidit genom självdestruktiva handlingar 

(Beskow 2000, s. 31).  
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1.6 Avgränsning 

 

Det finns flera olika professioner som arbetar med äldre inom äldreomsorgen, vi har dock 

valt att avgränsa studien till endast biståndshandläggares perspektiv. Studien är även 

avgränsad till att omfatta biståndshandläggare verksamma inom en mellanstor kommun i 

Kalmar län. Biståndshandläggare kan arbeta med individer som fyllt 18 men studiens 

syfte riktar sig mot äldre, studien är sålunda begränsad till att omfatta individer som är 65 

år eller äldre.  

 

1.7 Fortsatt framställning 

 

Studien presenteras fortsättningsvis med kapitel två som behandlar tidigare forskning. 

Därefter presenteras kapitel tre som innehåller en beskrivning av studiens teoretiska 

ansats som utgår ifrån KASAM (känsla av sammanhang), genus och gräsrotsbyråkrater. 

I kapitel fyra presenteras studiens metod och metodologiska överväganden. Slutligen 

redogörs det för studiens resultat och analys som återfinns i kapitel fem och i kapitel sex 

återfinns studiens slutdiskussion. Avslutningsvis presenteras kapitel sju som innehåller 

avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning.  

 

 

2 Tidigare forskning  
 
I kommande kapitel presenteras tidigare forskning som belyser ämnet suicidalt beteende 

bland äldre med syftet att få en övergripande bild över fenomenet. Studien utgår ifrån 

biståndshandläggares perspektiv varvid tidigare forskning som lyfter suicidalt beteende i 

förhållande till det sociala arbetet är av relevans. Kapitlet är indelat i fyra teman vilka är 

suicidalt beteende, könsskillnader, socialt arbete och suicidalt beteende samt 

sammanfattning av tidigare forskning. Under temat suicidalt beteende presenteras 

forskning som berör indikationer och orsaker till suicidalt beteende samt motiv bakom 

självmordsförsök. I könsskillnader lyfts forskning om skillnader mellan kön i förhållande 

till ett suicidalt beteende. Det sistnämnda temat innehåller forskning om socialarbetares 

uppfattning av suicidalt beteende bland äldre och avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning av den forskning som lyfts. 
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Den forskningen som berörs i kapitlet har sökts fram genom sökorden elderly, suicide, 

gender, social work i sökmotorerna Social services abstracts samt SwePub. Forskningen 

är av varierade årtal med anledning av begränsad ny och aktuell forskning inom ämnet. 

Begränsningen kan tyda på ett ökat behov av ny forskning som lyfter suicidalt beteende 

bland äldre.  

 

2.1 Suicidalt beteende   

 

Stefan Wiktorsson, Bo Runeson, Ingmar Skoog, Svante Östling och Margda Waern (2010 

ss. 57-59) har studerat vad som indikerar självmord bland äldre. Författarna har 

genomfört intervjuer med 103 äldre individer varvid 46 män och 57 kvinnor som begått 

självmordsförsök. Wiktorsson et al. (2010, ss. 59, 63) skriver att indikationer som gick 

att urskilja i resultatet var ensamhetskänslor, tidigare självmordsförsök samt psykiatrisk 

behandling. En annan indikation i form av depression och känsla av hopplöshet var 

utmärkande i resultatet och visade sig frekvent under samtliga intervjuer (Wiktorsson et 

al. 2010). Liknande indikationer skriver även Margda Waern (2000) om i sin avhandling. 

Hon har studerat kopplingen mellan livssituationer, kroppsliga sjukdomar samt psykiska 

störningar i förhållande till självmord bland äldre. Genom intervjuer med nära anhöriga 

till äldre som begått självmord har författaren studerat vad som kan vara en indikation på 

ett suicidalt beteende bland äldre. Sammanfattningsvis visade resultatet att 96 procent av 

de äldre led av någon form av depression året innan självmordet. Det framkom även att 

en del hade genomgått en psykiatrisk behandling samt att majoriteten hade 

relationsproblem eller ensamhetskänslor. Utifrån resultatet belyser Waern (2000, s. 52) 

vikten av att ha kännedom om självmordsindikationer för att kunna förhindra självmord 

och således arbeta preventivt. Författaren beskriver fysiska och sociala aktiviteter som 

kan motverka självmord i form av att individer som förhåller sig aktiva lider mindre risk 

för att utveckla ett suicidalt beteende (Waern 2000, s. 52).   

 

Katarina Skogman och Agneta Öjehagen (2003) har intervjuat 53 patienter inlagda på en 

psykiatrisk avdelning som försökt att begå självmord. Syftet med studien var att studera 

patienternas upplevda motiv bakom deras självmordsförsök. Studiens resultat påvisade 

tre ledande motiv till varför patienterna begått ett självmordsförsök. Motiven var att 

patienterna ville ta sig ifrån en svår situation och att situationen var för hemsk för dem att 

kunna tänka på ett annat alternativ än döden. Det sista alternativet var att patienterna 
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upplevde att deras tankar var så outhärdliga att de inte kunde stå ut med dem längre. 

Författarna kunde i sitt resultat urskilja att mental hälsa samt psykiska diagnoser hade en 

bakomliggande koppling till motiven (Skogman och Öjehagen 2003).  

 

Äldres uttryck av ett suicidalt beteende året innan de begick självmord belyses i Margda 

Waern, Jan Beskow, Bo Runeson och Ingmar Skoog (1999) studie. Syftet med studien 

var att studera om äldre som begått självmord gett uttryck för ett suicidalt beteende året 

innan deras självmord. Urvalet bestod av 85 äldre individer vars närstående samt läkare 

intervjuades. Studiens resultat visade att 62 anhöriga hade upplevt att deras närstående 

uttryckt ett suicidalt beteende i form av självmordstankar, livströtthet eller en önskan att 

dö under deras sista levnadsår. Resultatet visade även att läkarna hade uppmärksammat 

uttryck men inte noterat det i alla journaler. Resultatet visar sålunda att äldre inte är 

obenägna till att tala om sitt suicidala beteende om ämnet berörs och vid minsta misstanke 

bör det noteras av omgivningen (Waern et al. 1999).  

 

2.2 Könsskillnader  

 

Det råder inga större könsskillnader i förhållande till vad som kan indikera ett suicidalt 

beteende bland äldre menar Hyuk Lee, Ki Ho Seol och Jun Won Kim (2018). Författarna 

har studerat indikationer på ett suicidalt beteende med syfte att jämföra dem i förhållande 

till äldre män och kvinnor. Resultatet visar att det inte råder betydande skillnader mellan 

könen i förhållande till vad som kan indikera ett suicdialt beteende. Det visade dock att 

indikationer som var ledande för både äldre män och kvinnor var förlust av närstående, 

kronisk sjukdom eller en negativ uppfattning om sitt eget hälsotillstånd (Lee et al. 2018). 

Katarina Skogman, Margot Alsén och Agneta Öjehagen (2004) belyser dock att det råder 

skillnader mellan könen i förhållande till vad som kan indikera på ett suicidalt beteende 

bland äldre. Författarna har i deras studie följt upp 1050 äldre individer som begått 

självmordsförsök. Studiens resultat visade att män med hög ålder och som tidigare begått 

våldsamma självmordsförsök kan indikera ett suicidalt beteende. De ledande 

indikationerna i förhållande till äldre kvinnor visade dock på psykiska störningar och 

tidigare besök på psykiatriska kliniker varvid det fanns en diskrepans på vad som kan 

vara en indikation på ett suicidalt beteende i förhållande till kön. Författarna kunde 

däremot urskilja att en indikation som visade sig vid båda könen var någon form av 

depression. Skogman et al. (2004) belyser tidigare studier som framhäver att äldre män 

begår självmord i högre utsträckning än kvinnor, vilket även var ett mönster de kunde 
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urskilja i studien. Däremot är självmordsförsök vanligare bland äldre kvinnor och 

författarna diskuterar om det kan tänkas bero på att män begår fler våldsamma 

självmordsförsök, vilka oftast har en dödlig utgång (Skogman et al. 2004).  

 

2.3 Socialt arbete och suicidalt beteende 
 

Det sociala arbetet kan bidra till en förminskad självmordsrisk bland äldre menar Jill 

Manthorpe och Steve Iliffe (2011). Syftet med Manthorpe och Iliffe (2011) studie var att 

studera hur det sociala arbetet kan minska risken för självmord bland äldre. Författarna 

menar att det inte är ovanligt att äldre har någon form av funktionshinder, depression eller 

sjukdom som kan ge upphov till ett behov av sociala insatser. Det är sålunda inte ovanligt 

att äldre kommer i kontakt med socialarbetare. I mötet med äldre behöver socialarbetare 

kunna identifiera om det föreligger ett suicidalt beteende hos den äldre för att minska 

självmordsrisken. Socialarbetare behöver sålunda kunskap om fenomenet för att känna 

sig säker i att identifiera och bemöta äldre med ett suicidalt beteende. Manthorpe och 

Iliffe (2011) beskriver att sociala stöd och insatser skapar en möjlighet för den äldre att 

skapa nya kontakter, upprätthålla intressen samt få ett emotionellt stöd vid livskriser. 

Författarnas slutsatser utgår från att insatser och stöd kan således minska depression och 

därmed ett suicidialt beteende bland äldre. Avslutningsvis menar författarna att om 

socialarbetare kan identifiera fenomenet kan de även erbjuda insatser och stöd som kan 

ge äldre en ökad livskvalitet. En ökad livskvalité kan minska risken för att ett självmord 

begås (Manthorpe och Iliffe 2011, ss. 134-135). 

 

Zvi D. Gellis (2010) har studerat socialarbetares kunskap om suicidalt beteende bland 

äldre. Författaren studerade socialarbetarnas kunskap och föreställningar om suicidalt 

beteende bland äldre och deras känsla av säkerhet i förhållande till att kunna identifiera 

och bedöma fenomenet. Resultatet av studien visar att majoriteten av socialarbetarna 

upplever en osäkerhet i att bedöma och identifiera suicidalt beteende bland äldre. I 

resultatet gick det även att urskilja att socialarbetarna hade en föreställning om att 

suicidalt beteende vanligen förekommer i den yngre åldersgruppen och inte inom den 

äldre. Den uppfattningen belyser Gellis (2010) som en felaktig föreställning. 

Socialarbetarna hade även föreställningar om att medicinering är den effektivaste 

behandlingen mot äldre som är deprimerade. Utöver medicineringen ansåg 

socialarbetarna att det inte existerar andra konkreta åtgärder för äldre som är deprimerade 

och har ett suicidalt beteende. Avslutningsvis belyser författaren att det råder brist på 
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kunskap om suicidalt beteende bland äldre hos socialarbetare. Författaren menar att då 

självmordstankar och självmord är ett vanligt fenomen bland äldre indikerar detta ett ökat 

behov av kunskap hos socialarbetare vid både bedömning och hantering av suicidalt 

beteende bland äldre (Gellis 2010).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning som har presenterats har berört indikationer på ett suicidalt 

beteende bland äldre. Ensamhetskänslor, depression, psykiatrisk behandling och en 

känsla av hopplöshet var indikationer som gick att urskilja i studierna (Wiktorsson et al, 

2010; Waern, 2000). Forskningen belyste även en indikation på ett suicidalt beteende i 

form av uttryck av självmordstankar och dödsönskan varvid det är av vikt att vara 

uppmärksam när äldre uttrycker sig om deras död (Waern et al. 1999). Två olika studier 

har lyft könsskillnader i förhållande till indikationer på ett suicidalt beteende. I studierna 

gick det att urskilja en diskrepan. Lee et al. (2018) skriver att det inte finns tydliga 

könskillnader medan Skogman et al. (2004) menar att det råder skillnad mellan könen 

(Lee et al. 2018; Skogman et al. 2004). Avslutningsvis har forskning som berört 

socialarbetares kunskap i förhållande till suicidalt beteende bland äldre presenterats. Det 

framkom att kunskap är centralt för att kunna erbjuda äldre stöd och insatser som kan 

bidra till att minska risken för självmord (Manthorpe och Iliffe 2011). Vidare framkom 

även att socialarbetare inte har tillräckligt med kunskap om fenomenet (Gellis 2010). 

 
3 Teoretisk ansats 
 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som kan bidra till en 

fördjupad förståelse av studiens insamlade material. Inledningsvis redogörs det för 

KASAM (känsla av sammanhang) sedan följer en beskrivning av genus och därefter 

presenteras gräsrotsbyråkrater. Avslutningsvis redogörs det för teoriernas användbarhet 

i förhållande till studiens empiriska material. 

 

 

 

 

3.1 KASAM – känsla av sammanhang 
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KASAM (känsla av sammanhang) är ett begrepp som har utvecklats av sociologen Aaron 

Antonovsky. Alla människor utsätts för svåra utmaningar någon gång under livet och 

dessa kan exempelvis utgöra missöden, krav, konflikter eller andra svåra utmaningar. 

Antonovsky fann att människor klarade av att hantera dessa utmaningar på olika vis. En 

del individer blev svårt sjuka medan andra förblev friska oavsett hur svårhanterliga 

utmaningar de utsattes för. Denna upptäckt blev grunden för Antonovskys fortsatta 

forskning som mynnade ut i begreppet KASAM, känsla av sammanhang. KASAM 

innehåller tre centrala komponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky 2005, ss. 9-10). 

 

Antonovsky började forska om sin upptäckt utifrån ett salutogent synsätt vilket fokuserar 

på hälsans grunder. Efter en tids forskning fann han att de individer som klarat 

utmaningarna på ett bra sätt också hade stark KASAM. Stark KASAM kännetecknas av 

att individen är självsäker i sig själv, har förtroende till omvärlden och är orädd för att 

konfronteras med svåra påfrestningar eller utmaningar. Individen är även inställd på att 

söka en mening i utmaningen och göra sitt bästa för att klara sig igenom den. En person 

som har svag KASAM har i motsats ett svagt jag samt svårt för att hantera livets 

utmaningar och omställningar (Antonovsky 2005, ss. 42-43).  

 
3.1.1 Begriplighet 
 

Komponenten begriplighet syftar till en kognitiv känsla där alla påfrestningar en individ 

möter har en känsla av struktur och förutsägbarhet. Information som personen får till sig 

ses som sammanhängande och tydlig snarare än oförklarlig och förvirrad vilket även 

skapar en känsla av trygghet för personen. Denna trygghet medför att individen finner 

utmaningar begripliga och är således bättre rustade för att möta livets utmaningar. Svåra 

situationer kan förekomma som exempelvis förlust eller misslyckanden men en person 

med hög känsla av begriplighet klarar av att göra dem begripliga. Antonovsky menar att 

en person med hög grad av begriplighet har bättre förutsättningar för att hantera svåra 

utmaningar och påfrestningar än en person med låg känsla av begriplighet (Antonovsky 

2005, ss. 44-45).  

 
3.1.2 Hanterbarhet  
 

Hanterbarhet handlar om i vilken grad en person upplever att hon eller han har resurser 

till hjälp för att hantera motgångar och krav. Dessa resurser kan antingen komma från 
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personen själv eller från någon närstående som individen känner förtroende och tillit till. 

Antonovsky beskriver att en person som har en hög grad av hanterbarhet känner sig inte 

hjälplös eller tycker synd om sig själv efter omständigheterna. En låg känsla av 

hanterbarhet bidrar i motsats till att personen uppfattar livet som orättvist (Antonovsky 

2005, s. 45).  

 
3.1.3 Meningsfullhet 
 

Den mest centrala komponenten i KASAM är meningsfullhet. Att se delar i sitt liv som 

viktiga i både kognitiv och emotionell mening är avgörande för att individen ska känna 

sig motiverad och se livet som meningsfullt. En hög grad av meningsfullhet innebär att 

individen känner att det finns betydelsefulla inslag i livet. En person som har en låg känsla 

av meningsfullhet känner att det inte finns så mycket i livet som är betydelsefullt 

exempelvis sociala relationer och sammanhang. Meningsfullhet syftar generellt till i 

vilken utsträckning individen känner att en del av de utmaningar som livet medför är 

värda att lägga energi på. Antonovsky framhäver att meningsfullhet är den viktigaste 

komponenten. Bristen på en känsla av meningsfullhet ses som särskilt problematiskt 

eftersom det lätt kan leda till att individen även upplever minskad begriplighet och 

hanterbarhet (Antonovsky 2005, ss. 45-46).  

 

3.2 Genus 

 

Yvonne Hirdman (2001) skriver att begreppet genus härstammar från gender som betyder 

kön. Genus omfattar inte endast det biologiska könet utan berör även det sociala könet 

som tilldelats manligt och kvinnligt (Hirdman 2001, ss. 112-113). Joan Wallach Scott 

(2004) skriver att genus kan förstås utifrån det sociala könet som baseras på sociala 

konstruktioner och normativa föreställningar som formats av samhället. Föreställningarna 

grundas på skillnader mellan män och kvinnor och ger upphov till fördelningar av manligt 

och kvinnligt. Fördelningen har således orsakat ojämlika maktförhållanden i samhället 

(Scott 2004, ss. 81, 85). Hirdman (2004) skriver att de ojämlika maktförhållandena 

bygger på en hierarki som kallas för genushierarkin. Den hierarkin består av en 

ordningsstruktur av kön där mannen framstår sig vara överordnad vilket försätter kvinnan 

i underläge. Genushierarkin bygger på att det manliga könet definieras som norm i 

samhället.  Den definitionen baseras på processer och fenomen som har skapat mönster 

och regler som samhället efterföljer (Hirdman 2004, ss. 116-117). Hirdman (2001) 

beskriver dessa mönster som genusmönster och två tydliga mönster är mannens 
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förpliktelse att skydda och försörja kvinnan, vars förpliktelse är hushållet och 

barnafödsel. Genusmönster har bidragit till osynliga regler och skyldigheter gentemot 

kvinnan och mannen. Inom genus råder det sålunda en dikotomi mellan vad som 

klassificeras som manligt och kvinnligt vilket kan  påverka individers handlingar och 

agerande i samhället (Hirdman 2001, ss. 75-76). Katarina Jacobsson, Joakim Thelander 

och David Wästerfors (2010) menar att det skapar föreställningar om att kvinnan ska vara 

känslig medan mannen ska vara hårdhudad och modig. Över tid har det således inte varit 

lika accepterat för män att visa känslor vilket grundas på föreställningarna (Jacobsson, 

Thelander och Wästerfors 2010, ss. 108-109). Hirdman (2004) beskriver detta som 

stereotyper för hur män och kvinnor bör vara och eftersträva, vilket påverkar hur män och 

kvinnor agerar i samhället (Hirdman 2004, ss. 116-117).  

 

3.3 Gräsrotsbyråkrater (Street-level bureaucrats) 

 

Biståndshandläggare kan beskrivas som gräsrotsbyråkrater utifrån yrkets utformning 

(Blomberg och Dunér 2015, ss. 198-199). Gräsrotsbyråkrat är den svenska benämningen 

som härstammar ifrån Michael Lipskys teori om Street-level bureaucrats (Lindelöf och 

Rönnbäck 2007, s. 40). Teorin om Street-level bureaucrats syftar till individer som arbetar 

med ett offentligt arbete som exempelvis socialarbetare, polis eller lärare. 

Begreppet definieras av två termer, street-level utifrån nära interaktion med individer i 

samhället. Bureaucrat för beslutsfattandet av resurser utifrån organisationens riktlinjer 

och lagar (Lipsky 2010, s. 17). Denna studie syftar till att studera biståndshandläggares 

uppfattning och hantering av suicidalt beteende bland äldre varför vi anser att denna teori 

är lämplig för att få en teoretisk förståelse av biståndshandläggarnas yrkesutövning. I 

fortsatt text kommer begreppet gräsrotsbyråkrat att användas. Gräsrotsbyråkrat har 

samma innebörd som begreppet street-level bureaucrat.  

 

Michael Lipsky (2010) skriver att en gräsrotsbyråkrat strävar efter att göra nytta i 

samhället och förbättra utsatta individers liv med samhällets resurser. Gräsrotsbyråkrater 

kandelvis uppfattas som utsatta individers advokater för deras uppgift att argumentera för 

om individers behov är i enlighet med kriterierna för att ta del av samhällets resurser. 

Resurserna som ska fördelas i det offentliga arbetet är vanligen otillräckliga vilket 

försvårar för gräsrotsbyråkrater att utföra sitt arbete. Deras yrkesutövning är inte 

okomplicerad och kan inte ske på ett standardiserat vis. Arbetsrutinerna och 

tillvägagångssätten är svåra att skriva ner till skriftliga manualer med orsak till 
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individuella omständigheter som tillkommer i mötet med enskilda individer. En 

gräsrotsbyråkrat ska fatta beslut utifrån individens specifika situation och behov i 

samband med att de ska beakta organisationens lagar, mål och riktlinjer. 

Gräsrotsbyråkrater utvecklar sålunda sina egna strategier för att kunna hantera yrkets 

press i form av att balansera organisationens begränsningar, lagar och riktlinjer samt 

individens behov (Lipsky 2010 ss. 81, 105-106). 

 

Lipsky (2010) skriver att gräsrotsbyråkrater för att öka sin effektivitet i deras 

komplicerade yrkesutövning kan ta till en strategi i form av att kategorisera individer vid 

första anblicken genom egna kriterier. De använder sig av strategin med anledning att 

mentalt underlätta för dem själva i yrket samt för att kunna göra en effektiv 

kriteriebedömning i förhållande till resurserna de tillhandahåller. I mötet tillkommer dock 

alltid individuell information utifrån hur gräsrotsbyråkraterna för samtalet vilket utgör 

den individuella bedömningen. Strategierna skapas utifrån 

gräsrotsbyråkratens arbetserfarenhet, känsla, kunskap om lagar och riktlinjer och blir 

sålunda gräsrotsbyråkratens egna riktlinjer. En förekommande känsla av att inte känna 

sig tillfreds med sin yrkesutövning är kännetecknande för en gräsrotsbyråkrat. De 

accepterar dock känslan och strävar efter att utföra deras yrkesutövning så legitimt och 

väl som omständigheterna tillåter (Lipsky 2010, ss. 83-86, 144).  

 

3.4 Relevans och fortsatt användning av teoretisk ansats 

 

KASAM syftar till individers förmåga att ta sig igenom livets svåra utmaningar och 

påfrestningar (Antonovsky 2005). Äldre med ett suicidalt beteende kan tänkas ha låg 

KASAM om de finner det svårt att hantera livets påfrestningar. KASAM kan sålunda 

bidra till en förståelse för äldres suicidala beteende samt biståndshandläggarnas 

återberättelser om äldre i deras yrkesutövning. I analysen av det empiriska materialet 

kommer därmed de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet att 

användas. Genus baseras på normativa föreställningar som formats av samhället (Scott 

2004). Individers handlingar och agerande kan således påverkas av föreställningarna i 

form av stereotyper som definierar vad som är manligt respektive kvinnligt (Hirdman 

2001). Genus kan därmed bidra till en ökad förståelse för biståndshandläggarnas 

beskrivningar av könsskillnader bland äldre i förhållande till suicidalt beteende. Det kan 

även bidra till en förståelse för de äldres handlingar som i sin tur påverkat 

biståndshandläggarnas beskrivningar. Studien syftar till att beskriva och analysera hur 
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biståndshandläggare uppfattar och hanterar suicidalt beteende bland äldre. Det är därmed 

av relevans att använda oss av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater som beskriver 

socialarbetares unika arbetssätt. Teorin kan således bidra till en ökad förståelse för 

biståndshandläggarnas yrkesutövning i förhållande till suicidalt beteende bland äldre.  

 

4 Metod och metodologiska överväganden 
 

Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod eftersom den ansågs 

lämpligast för att besvara hur biståndshandläggare uppfattar och hanterar suicidalt 

beteende bland äldre. I detta kapitel presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats samt 

val av datainsamlingsmetod och dess styrkor och begränsningar. Sedan redogörs det för 

studiens urval och urvalsprocess, tillvägagångssätt samt analys och bearbetning av 

empiriskt material. Därefter presenteras studiens tillförlitlighet och äkthet samt etiska 

dilemman och metodologiska överväganden. Avslutningsvis beskrivs den 

arbetsfördelning som har gjorts mellan oss författare. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

 

Studiens vetenskapsteoretiska ansats är hermeneutisk vilken avser läran om förståelse och 

tolkning. Hermeneutiken syftar till att förstå och tolka människans handlingar genom att 

forskaren sätter sig in i individens värld och således försöker skapa en förståelse för 

dennes handlingar (Thomassen 2007, ss. 178-179). Genom att utgå ifrån en hermeneutisk 

ansats har vi författare fått en möjlighet att återberätta och tolka de uppfattningar och 

tankar som biståndshandläggarna delgett oss. Denna studie syftar till att skapa en 

förståelse för hur biståndshandläggare uppfattar och hanterar suicidalt beteende bland 

äldre varför studien utgår ifrån en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. 

 

 

 

4.2 Val av metod 

 

I val av forskningsmetod skall studiens syfte och frågeställningar vara styrande (Kvale 

och Brinkmann 2014, s. 144). Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur 

biståndshandläggare uppfattar och hanterar suicidalt beteende bland äldre. Studien har 

genomförts med en kvalitativ forskningsmetod eftersom studien syftar till att förstå ett 
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specifikt fenomen utifrån en annan individs perspektiv. En kvalitativ metod kan användas 

i studier som syftar till att tolka eller förstå (Levin 2008, s. 38). 

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har studiens empiriska material samlats 

in genom kvalitativa intervjuer. Eftersom studiens frågeställningar söker svar i form av 

subjektiv karaktär ansågs det relevant att använda kvalitativa intervjuer som 

forskningsmetod. Alan Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer kan hjälpa oss att 

skapa en förståelse för intervjupersonens uppfattningar, synsätt och erfarenheter (Bryman 

2011, s. 413) vilket är i enlighet med vår studies frågeställningar. Kvalitativa intervjuer 

kan bidra till en förståelse för intervjupersonens sociala verklighet (Kvale och Brinkmann 

2014, s. 47; Millner och Glassner 2016, s. 52). Genom kvalitativa intervjuer med 

biståndshandläggare har vi fått ta del av deras erfarenheter och berättelser. Det har i sin 

tur bidragit till att vi har fått en insyn i deras upplevda verklighet i förhållande till suicidalt 

beteende bland äldre. Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) beskriver att 

kvalitativa intervjuer kan bidra till en helhetsbild av intervjupersonens livsvärld vilket de 

även beskriver som en av metodens styrkor (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s. 53). 

En annan fördel med metoden är att den kan bidra till en självreflexivitet bland 

intervjupersonerna (Millner och Glassner 2016, s. 56). I denna studie kan det innebära att 

biståndshandläggarna reflekterar över suicidalt beteende bland äldre under intervjuerna 

och således även ökar sin medvetenhet kring fenomenet. En begränsning med kvalitativa 

intervjuer är att materialet påverkats av det som biståndshandläggarna valde att dela med 

sig till oss. Intervjuer medför även ett stort utrymme för tolkning. De frågor som ställdes 

kunde tolkas på olika sätt och således ge oss missledande svar och begränsa vårt material. 

Med en medvetenhet om metodens begränsningar var vi noga med att ställa följdfrågor 

samt tydliggjorde frågorna när det fanns en misstanke om tolkningsfel. 

 

Målsättningen med intervjuerna var att ha ett öppet samtal och möjlighet till att ställa 

följdfrågor varför vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2011) i likhet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att 

semistrukturerade intervjuer är flexibla i den mening att frågorna som ställs kan anpassas 

efter situationen (Bryman 2011, s. 415; Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s. 38). 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer kunde fokus läggas på det 

biståndshandläggarna ansåg relevant för att förklara och förstå fenomenet. Innan 

intervjuerna formulerades en intervjuguide (bilaga B) som innehåller frågor som är 
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formulerade utifrån särskilda temaoråden. När frågorna i intervjuguiden formulerades 

utgick vi ifrån studiens frågeställningar för att garantera att vi studerade det som studien 

syftar till att studera. 

 

4.3 Urval och urvalsprocess 

 

Frågeställningarna skall vara avgörande för vilket urval forskaren väljer att göra 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s. 39). Denna studies frågeställningar syftar till att 

förstå hur biståndshandläggare uppfattar och hanterar suicidalt beteende bland äldre. För 

att besvara studiens frågeställningar och samla in vårt empiriska material har vi intervjuat 

alla tillgängliga biståndshandläggare verksamma inom en kommun. Denna kommun är 

en mellanstor kommun belägen i Kalmar län och har sammanlagt 20 000 invånare varvid 

5000 är invånare över 65 år. Kommunen är uppdelad i olika förvaltningar och inom 

omsorgsförvaltningen är nio biståndshandläggare verksamma. Avgränsning till en 

kommun gjordes främst på grund av studiens tidsbegränsning (se 4.8 metodologiska 

överväganden) och kan således liknas till ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urval 

innebär enligt Bryman (2011) att det är tillgängligheten som styr vilket urval forskaren 

väljer att göra (Bryman 2018, s. 243-244). Genom att begränsa studien till att endast 

omfatta en kommun kan studiens empiriska material ses som begränsat i form av att det 

endast är applicerbart på den valda kommunen. Studien möjliggör inte några 

generaliseringar över hela populationen biståndshandläggare utan kan endast vara en 

grund till fortsatt forskning.  

 

När val av kommun hade gjorts togs en första kontakt med ansvarig enhetschef för 

biståndshandläggarna. Denne var sedan behjälplig med att kontakta och skicka ut ett mail 

till de biståndshandläggare som var verksamma inom kommunen. Inför studien hade vi 

som målsättning att genomföra en totalstudie och intervjua alla nio biståndshandläggare 

som arbetar inom kommunen. Vid kontakt med enhetschefen fick vi information om att 

två biståndshandläggare var föräldralediga i flera månader framöver varvid sju 

biståndshandläggare intervjuades. Jan Trost (2010) lyfter att det bör finnas en strävan 

efter att få ett urval med så stor variation som möjligt. Dock bör urvalet inte bli för stort 

eftersom det kan medföra att materialet blir svårtolkat samt att viktiga detaljer förbises 

(Trost 2010, s. 43). Genom intervjuer med sju biståndshandläggare har vi lyckats att få 

ett hanterbart och variationsrikt material att tolka. Att först göra ett urval av kommun för 

att sedan göra ett urval av de biståndshandläggare som skulle intervjuas kan liknas vid 
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det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) benämner som ett tvåstegsurval. Vid ett 

tvåstegsurval väljs först en organisation ut för att sedan välja ut de enskilda individer som 

skall delta i studien (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s. 40).  

 

4.4 Tillvägagångssätt  

 

Innan intervjuerna påbörjades formulerades ett informationsbrev (bilaga A) som innehöll 

information om studiens syfte, hur intervjuerna skulle genomföras, förfrågan om 

inspelning samt studiens etiska riktlinjer. Informationsbrevet skickades ut till både 

biståndshandläggarna och till enhetschefen. En inledande mailkontakt togs med 

biståndshandläggarnas enhetschef i den kommun som intervjuerna var tänkta att 

genomföras. Syftet med denna kontakt var att få ett godkännande att genomföra 

intervjuerna samt att få tillgång till intervjupersonernas mailadresser. Därefter togs en 

mailkontakt med de enskilda biståndshandläggarna där en förfrågan om 

intervjudeltagande ställdes. Tid för intervjun planerades in efter biståndshandläggarnas 

förslag på datum och intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats i en lugn och ostörd 

miljö. Bryman (2011) beskriver att denna typ av miljö är att föredra eftersom den medför 

att intervjupersonerna inte behöver oroa sig för att någon utomstående hör vad som sägs 

(Bryman 2011, s. 421). Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide vilken fungerade 

som ett stöd under intervjuerna. Vi valde dock att gå utanför intervjuguiden och ställa 

kompletterande frågor som ansågs relevanta i själva intervjusituationen. Det medförde att 

frågornas ordningsföljd varierades och bidrog till nya frågor baserat på 

intervjupersonernas svar.  

 

Det är av stor relevans att de som intervjuar är noggrant pålästa om det som studien avser 

att studera för att få ut så mycket som möjligt av intervjun (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne 2015, s. 44). Inför intervjuerna läste vi noga på om suicidalt beteende bland äldre 

samt frågorna i intervjuguiden. Det förekom ingen påläsning om biståndshandläggarnas 

yrkesutövning med anledning av att vi hade förkunskaper genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning som biståndshandläggare. Vid intervjutillfället 

presenterades studiens syfte och vi försäkrade oss om att intervjupersonerna tagit del av 

det utskickade informationsbrevet. Ett samtycke till att få spela in intervjun med 

mobiltelefon inhämtades muntligt, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 50) 

benämner som centralt. En fördel med att spela in och sedan skriva ut intervjun menar 

Bryman (2011) förbättrar minnet och underlättar en noggrann analys av vad 
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intervjupersonerna har sagt. Däremot kan en nackdel med att spela in intervjun vara att 

intervjupersonerna hämmas av inspelningen och således inte vågar eller vill säga det som 

de egentligen tänkt berätta (Bryman 2011, s. 428). Vi ansåg dock att det var mer gynnsamt 

att spela in intervjuerna för att underlätta vår analys och bearbetning av det insamlade 

materialet. Vi båda författare medverkade under alla intervjuer och varje intervju pågick 

i ungefär 45 minuter. Vi delade upp huvudansvaret inför varje intervju och under samtalet 

fall det sig naturligt att vi båda ställde kompletterande frågor. Argument fördes om vi 

skulle anteckna vid sidan av intervjun men vi kom underfund med att vi ville lägga all 

uppmärksamhet på det som biståndshandläggaren berättade.  

 

4.5 Analys och bearbetning av empiriskt material 

 

Efter varje intervjutillfälle tog vi oss tid till att reflektera och diskutera över intervjun 

samt skriva ned anteckningar med tankar som vi fann relevanta och intressanta. 

Anteckningarna innehöll saker vi uppmärksammat under intervjun samt likheter och 

skillnader mellan intervjuerna. Vi delade upp transkriberingsarbetet och började att 

transkribera direkt efter varje intervjutillfälle. Peter Öberg (2015) menar att det är viktigt 

att påbörja transkriberingen så snart som möjligt då intrycken från intervjun är lättare att 

komma ihåg (Öberg 2015, s. 63). Under transkriberingsperioden arbetade vi enskilt men 

hade mycket kontakt med varandra för att diskutera likheter, skillnader och idéer som 

uppstod under arbetet. Redan under transkriberingen påbörjades vår analys av det 

insamlade materialet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) i likhet med Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att transkribering möjliggör för författaren att lära känna sitt 

material och tolkningsarbetet inleds redan under själva skrivandet och lyssnandet 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s. 51; Kvale och Brinkmann 2014, s. 220).  

 

Efter att alla intervjuer transkriberats påbörjades analysen av det insamlade materialet. 

Den analysmetod som har använts i denna studie kan liknas det Bryman (2011) 

benämner som tematisk analys. Den generella strategin vid tematisk analys är att 

materialet från intervjuerna analyseras med hjälp av kategorier och teman som kan 

användas för att hitta olika mönster i det insamlade materialet (Bryman 2011, s. 527). 

För att analysera vårt insamlade material användes olika färgpennor för att sortera ut 

relevanta kategorier. Sammanlagt fyra olika kategorier sorterades ut och utifrån dessa 

plockades sedan relevanta teman ut. Genom att sortera in materialet i kategorier och 

teman kunde vi urskilja likheter och skillnader i biståndshandläggarnas berättelser. 
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Slutligen tolkades materialet med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter. Vi 

genomförde även en jämförelse mellan det resultat som framkommit med den tidigare 

forskning som presenterats i studien. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet och äkthet 

 

Vid kvalitativa studier kan begreppen tillförlitlighet och äkthet användas som två 

grundläggande kriterier. Begreppen kan relateras till de bedömningskriterier som finns 

inom kvantitativ forskning vilka benämns reliabilitet och validitet. Studiens tillförlitlighet 

baseras på fyra delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2018, s. 467).  

 

Trovärdighet innebär att studien utförs i överensstämmelse med de regler som finns inom 

ramen för studien samt att studiens resultat bör redogöras för intervjupersonerna (Bryman 

2018, s. 467). Genom hela studiens gång har vi utgått från vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Uppsatsens resultat har även skickats ut till intervjupersonerna vilka bekräftade 

att vi uppfattat dem korrekt. Det finns således en överestämmelse mellan studiens resultat 

och biståndshandläggarnas uppfattningar. Det andra delkriteriet är överförbarhet som 

syftar till om resultatet eventuellt är möjligt att överföra till andra miljöer (Bryman 2018, 

ss. 467-468). I denna studie kan överförbarheten anses vara begränsad i form av att 

resultatet är baserat på de specifika biståndshandläggare i den kommun studien är 

avgränsad till. Andra biståndshandläggare i andra kommuner kan tänkas ha andra 

uppfattningar och hantera fenomenet på annat sätt än de vi har intervjuat. Pålitlighet 

innebär att forskaren skall ha ett kritiskt synsätt genom att skapa en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla faser (Bryman 2018 s. 468). I 

studiens metodavsnitt finns en tydlig genomgång av hur vi gått till väga i 

forskningsprocessen. Vi har varit noga med att skriva alla delar i metodavsnittet så 

detaljerat som möjligt och inte medvetet utelämnat delar av forskningsprocessen.  

 

Det sista delkriteriet är en möjlighet att styrka och konfirmera som innebär att personliga 

värderingar inte medvetet ska påverka studien (Bryman 2018, s. 470). Vi författare har 

tidigare erfarenheter av biståndshandläggning genom vår verksamhetsförlagda utbildning 

vilket kan ha påverkat hur vi har agerat i intervjusituationerna. De följdfrågor vi har ställt 

och inte ställt kan ha påverkats av dessa erfarenheter vilket kan ha haft både en positiv 

och negativ inverkan på det empiriska materialet. Vi har dock varit uppmärksamma på 
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att förhålla oss objektiva och kritiskt tänkande genom hela arbetsprocessen med studien. 

Under arbetet med studien har vi även deltagit i grupphandledningar med andra studenter 

som har medfört att vi fått en viss distans till vår förförståelse. Genom  reflektion och 

utbyte av tankar med andra är vår uppfattning att vi har lyckats formulera en objektiv 

förståelse. 

 

Utöver tillförlitlighet finns begreppet äkthet som handlar om den nytta som studien bidrar 

med. Begreppet baseras på kriterier som syftar till att studien ska ge en rättvis bild av 

intervjupersonernas utsagor, öka förståelsen för fenomenet hos intervjupersonerna samt 

möjliggöra för dem att förändra de förhållanden som studerats (Bryman 2018, s. 470). 

Samtliga intervjupersoner som medverkade i vår studie ansåg att ämnet var relevant och 

mycket intressant. Nyttan med vår studie är att den kan bidra till att biståndshandläggare 

reflekterar över suicidalt beteende och således ökar sin medvetenhet kring fenomenet i 

deras yrkesutövning. Den ökade medvetenheten kan även bidra till att 

biståndshandläggarna intar ett preventivt förhållningssätt i mötet med äldre och således 

kan även risken för suicidalt beteende bland äldre minskas. 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) poängterar att 

en studie som innehåller känsliga personuppgifter och riskerar att påverka individerna i 

studien negativt fysiskt och psykiskt ska etiskt prövas. Denna studie avser inte att 

intervjua utsatta individer, behandla känsliga personuppgifter eller påverka 

biståndshandläggarna negativt varför vi ansåg inte att det fanns ett behov av en etisk 

prövning. Däremot har individskyddskravet som Vetenskapsrådet (2002) delar upp i fyra 

huvudprinciper beaktats. Dessa huvudprinciper är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda kravet innebär att 

intervjupersonerna skall få information om studiens utformning. Samtyckeskravet syftar 

till intervjupersonernas medverkan i studien baseras på frivillighet. 

Konfidentialitetskravet syftar till att de som medverkar i studien skall tillägnas 

anonymitet och det sistnämnda kravet innebär att personuppgifter endast ska användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 6-14).  

 

I denna studie har informationskravet beaktats genom att samtliga biståndshandläggare 

har fått ta del av ett informationsbrev (bilaga A) innan intervjutillfällena. Genom 
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informationsbrevet fick de information om studiens syfte, hur studien var tänkt att 

genomföras samt de villkor som gäller för deltagandet. Brevet innehöll även information 

om att medverkan är frivillig och att den kan avbrytas när som helst, vilket kan kopplas 

till samtyckeskravet. Eftersom denna studie inte tillhandahåller några personuppgifter 

eller är av ytterst känslig etisk karaktär har vi valt att inhämta ett muntligt samtycke från 

biståndshandläggarna. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits hänsyn till 

genom att det forskningsmaterial som samlats in har behandlats på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kunnat få tillgång till det. Biståndshandläggarna har tilldelats fiktiva namn 

i studien för att utomstående inte ska kunna identifiera de utifrån deras utsagor. Det 

insamlade materialet har endast använts i syfte av forskningsändamål (jmf 

vetenskapsrådet 2002, s. 6-14).  

 

Studien är avgränsad till ett urval av biståndshandläggare verksamma endast inom en 

kommun. Denna avgränsning kan tänkas öka risken för att intervjupersonerna kan 

identifieras utifrån deras utsagor av exempelvis enhetschef eller kollegor. Vi har således 

varit särskilt uppmärksamma på att beakta konfidentialitetskravet och skyddat vårt 

insamlade material för att andra inte ska kunna ta del av det. Vi har även avidentifierat 

biståndshandläggarnas personuppgifter i studien och tilldelat dem fiktiva namn i resultat 

och analysavsnittet. Stafström (2017) belyser att individsskyddskravet syftar till att 

skydda individerna som deltar i studien (Stafström 2017, s. 13). Genom att utgå ifrån alla 

de fyra huvudprinciperna i individskyddskravet och särskilt beaktat 

konfidentialitetskravet (jmf Vetenskapsrådet 2002, s. 6-14) har vi enligt vår mening 

lyckats att skydda de biståndshandläggare som medverkat i studien. 

 

4.8 Metodologiska överväganden 

 

Inför studien övervägde vi att använda fokusgruppintervjuer som metod för att besvara 

studiens frågeställningar. Vid fokusgruppintervjuer samlas kvalitativt material in genom 

att en liten grupp människor träffas och för en informell diskussion om ett specifikt ämne 

(Wilkinsson 2016, s. 84). Vi såg dock svårigheten med att samla alla biståndshandläggare 

samtidigt varför kvalitativa individuella intervjuer ansågs vara ett bättre alternativ. Vid 

individuella kvalitativa intervjuer kan intervjupersonerna inte påverkas av kollegiala 

samtal utan ges utrymmet till att tala fritt vilket var ytterligare ett argument till varför 

kvalitativa individuella intervjuer valdes.  
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I studien har vi avgränsat oss till att intervjua biståndshandläggare verksamma inom en 

kommun. Målsättningen inför studien var att urvalet skulle bestå av två kommuner med 

argumentet att det insamlade materialet skulle kunna bli mer variationsrikt. Två 

kommuner med skiljaktig karaktär kan medföra att biståndshandläggarna har skilda 

erfarenheter och olika hanteringssätt av suicidalt beteende bland äldre. Ett annat argument 

till varför två kommuner kan vara att föredra handlar om den etiska aspekten. Risken för 

att enhetschefen kan identifiera vilken biståndshandläggare som har sagt vad minskar vid 

två kommuner. Kontakt togs med två enhetschefer för två olika kommuner i Kalmar län. 

En av dessa kommuner visade sig ha en hög arbetsbelastning vid tillfället. Det var även 

flertalet andra studenter som var intresserade av att intervjua dessa biståndshandläggare 

varför intervjuer kunde bokas väldigt långt fram. På grund av studiens tidsbegränsning 

valde vi således att avgränsa oss till endast en kommun. Denna kommun kunde ta emot 

oss väldigt nära inpå förfrågan skickades, vilket vi ansåg betydelsefullt eftersom vi ville 

påbörja transkribering och analys av vårt insamlade material så snabbt som möjligt. En 

fördel med att begränsa studien till en kommun kan vara att resultat är applicerbart på alla 

biståndshandläggare inom denna kommun.  

 

 

4.9 Arbetsfördelning 

 

Vårt övergripande mål har varit att göra allt arbete gemensamt. Större delen av studien 

har arbetats fram tillsammans men på grund av studiens tidsbegränsning har en del 

arbetsfördelning gjorts. Avsnittet tidigare forskning har vi delat upp där Sara ansvarat för 

rubriken suicidalt beteende och Louise har ansvarat för socialt arbete och suicidalt 

beteende. Rubriken könsskillnader under tidigare forskning har skrivits gemensamt. Även 

transkriberingsarbetet delades upp. Resterande avsnitt i studien har vi arbetat fram 

tillsammans. Trots en viss arbetsfördelning står vi båda författare bakom samtliga delar 

av studien. Alla avsnitt har vi gått igenom och diskuterat tillsammans för att språket och 

innehållet skall ha en röd tråd samt en sammanhängande text.  

 

 

 

5. Resultat och analys 
 

Följande kapitel innehåller en presentation av studiens empiriska material. Resultat och 

analys är sammanflätat i kapitlet med argumentet att vi ansåg att det skulle ge en intressant 
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analytisk diskussion och minska risken för upprepande. Utifrån studiens frågeställningar 

är kapitlet fördelat under olika teman. Inledningsvis presenteras biståndshandläggarnas 

bakgrund och förkunskaper och biståndshandläggarnas erfarenhet. Därefter presenteras 

temat indikationer i mötet vilket även är uppdelat i underteman som är verbala och fysiska 

indikationer. Sedan framställs temat könsskillnader. Till sist presenteras temat 

tillvägagångssätt som är uppdelat i underteman vilka är uppmärksamma, insatser och 

handlingsplan. Resultatet analyseras med hjälp av KASAM (känsla för sammanhang), 

genus och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrat. Resultat och analys kopplas även till den 

tidigare forskning som har presenterats i studien. 

 

5.1 Biståndshandläggarnas bakgrund och förkunskaper 

 

Alla biståndshandläggare som medverkat i vår studie har en socionomexamen. Förutom 

yrkeserfarenhet som biståndshandläggare hade flertalet intervjupersoner även erfarenhet 

av andra arbeten inom det sociala arbetet och äldreomsorgen. Alla biståndshandläggare 

har tilldelats fiktiva namn i studien med anledning av att skydda deras anonymitet (jmf 

Vetenskapsrådet 2002, s. 12-13). De fiktiva namn som har tilldelats biståndshandläggarna 

är Sara, Amanda, Lisa, Stina, Maja, Emma och Anna. Intervjupersonerna har arbetat som 

biståndshandläggare mellan ett till åtta år.  

 

Vid den första intervjun fick vi information om att hälften av biståndshandläggarna 

nyligen genomgått en utbildning om äldres psykiska ohälsa. Utbildningen riktade sig till 

alla professioner inom äldreomsorgen i denna kommun och var inte specifik riktad till 

biståndshandläggare. Huvudfokus var att professionerna skulle få en ökad kunskap om 

psykisk ohälsa genom utbildningen. En del av intervjupersonernas svar kan ha påverkats 

av utbildningen och i samtliga intervjuer var även utbildningen återkommande. 

 

5.2 Biståndshandläggarnas erfarenhet  

 

Inledningsvis i intervjuerna talade biståndshandläggarna om att suicidalt beteeende bland 

äldre förekommer men att det däremot inte är lika uppmärksammat som i den yngre 

åldersgruppen. Biståndshandläggarnas uppfattning om att suicidalt beteende är mer 

uppmärksammat bland yngre är i likhet till det Gellis (2010) belyser i sin studie. 

Författaren lyfter att det råder en föreställning bland socialarbetare att suicidalt beteende 
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förekommer vanligen bland yngre än bland äldre vilket är en felaktig föreställning (Gellis 

2010).   

 

Flertalet av biståndshandläggarna i studien uppgav att de har erfarenhet av äldre som 

uttryckt att de har självmordstankar. De poängterade att självmordstankar bland äldre inte 

är ovanligt förekommande i deras yrkesutövning.  

 

Jag hade en man för inte så länge sedan som uppgav på en 

vårdplanering att han tänkt gå till sitt vapenförråd och skjuta sig 

själv i huvudet nu i två års tid (Emma).  

 

Anna uppgav att hon inte har erfarenhet av äldre som uttryckt självmordstankar. Däremot 

hade hon erfarenhet av att anhöriga till äldre berättat att det föreligger 

självmordstankar. Majoriteten av biståndshandläggarna berättade att det inte är ovanligt 

att äldre uttrycker att de inte längre vill leva. När äldre uttrycker att de inte vill leva mer 

och har en känsla av hopplöshet kan det enligt Wiktorsson et al. (2010, s. 63) vara en 

indikation på att äldre har tankar på att begå självmord. Sara berättade att hon har kontakt 

med en man som berättat att han har tankar på att avsluta sitt liv vilket även Stina och 

Maja hade liknande erfarenhet av.  

 

En gång var jag med om en person som väldigt tydligt sa att han 

tänkte på att ta livet av sig. Det var väldigt uttalat rakt ut 

och anhöriga berättade att han hade en viss planering om att han 

skulle hoppa ut från balkongen (Maja).  

  

Maja upplevde att mannen kunde tala öppet om sina självmordstankar för henne. En del 

av biståndshandläggarna upplevde i enlighet med Maja, att äldre överlag inte har svårt 

för att öppna upp sig och tala om deras självmordstankar.  

 

Det händer att dem pratar mycket kring att de tänkt att ta livet av 

sig /../ Och som sagt många är väldigt öppna med hur de mår, de 

är de verkligen… förvånansvärt och berättar om allt (Emma). 
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Däremot hade några av handläggarna en annan uppfattning och upplevde att äldre har 

svårt att tala om att de har självmordstankar. 

 

De pratar ju inte om det, det är inte vanligt att de säger det rakt ut, 

jag har självmordstankar eller jag vill dö eller så (Amanda).  

  

Stinas erfarenhet var att äldre kan ha svårt för att tala om sina självmordstankar eftersom 

de inte vill erkänna det för sig själva. Amanda uppgav en liknande förklaring.  

 

Jag tror att det finns ett väldigt stort mörkerantal, främst med 

anledning av att det är tabu att prata om det. Lite det här med att 

det är en skam att prata om självmordstankar. Man vill inte visa 

att man mår så dåligt att man vill ta livet av sig, det är väl det 

främsta tror jag (Amanda). 

 

Amandas uppfattning kan förstås utifrån det Alin Åkerman, Andreen och Stain (2013) 

skriver. Författarna menar att det finns ett stort mörkerantal över självmordstankar, 

självmordsförsök och fullbordade självmord bland äldre. Det finns därmed ingen 

heltäckande statistik över suicidalt beteende bland äldre (Alin Åkerman et al. 2013, s. 

115). Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att de har erfarenhet av äldre som berättat 

att de har begått självmordsförsök. Stina och Lisa uttryckte att de båda varit med om äldre 

som berättat i mötet att de har försökt att begå självmord. Emma hade erfarenhet av en 

man som berättat att han begått flera självmordsförsök.   

 

Han berättade att han aktivt försökt att ta livet av sig i tre dagars 

tid men inte lyckats. Han berättade att han både försökt att hänga 

sig, försökt att skära sig själv i handlederna och även försökt att 

ta mediciner så att han skulle dö (Emma).  

  

Biståndshandläggarnas erfarenhet av att äldre öppet talar om deras självmordstankar eller 

självmordsförsök i mötet kan förstås utifrån det Waern et al. (1999) lyfter i deras 

forskning. Författarna menar att äldre kan tala öppet om deras tankar och känslor kring 

självmord om de får frågan eller om ämnet berörs. Samtliga biståndshandläggare har 

erfarenhet av äldre som uttryckt att de har självmordstankar eller försökt att begå 
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självmord i mötet. Däremot hade ingen av intervjupersonerna erfarenhet av ett fullbordat 

självmord i deras yrkesutövning. Karolinska institutet (2017) beskriver att en äldre om 

dagen begår självmord i Sverige och det är därmed möjligt att dra slutsatsen att 

biståndshandläggarna bör ha erfarenhet av självmord. Lisa och Maja berättade att de har 

erfarenhet av äldre som vägrat att inta näring eller dryck och som sedan avlidit. Vid dessa 

dödsfall spekulerade de om det kan ha varit ett självmord. Intervjupersonerna kan således 

tänkas varit med om att äldre begått självmord men att det inte kunnat fastställas. Äldre 

som slutar att äta eller ta sin medicin beskriver Alin Åkerman et al. (2013, s. 115) som 

osäkra självmord. Biståndshandläggarnas brist på erfarenhet av fullbordade självmord 

kan även förklaras med att de är verksamma i en mellanstor kommun med endast 20 000 

invånare. Om studien hade avgränsats till en större kommun med fler invånare skulle 

erfarenheten av fullbordade självmord kunnat se annorlunda ut. En annan förklaring kan 

vara att de har uppmärksammat uttryck eller en indikation på ett suicidalt beteende i ett 

tidigt stadie. Genom att uppmärksamma fenomenet menar Manthorpe och Iliffe (2011) 

att äldre kan erbjudas insatser och stöd som kan minska risken för att ett självmord begås. 

Det är således möjligt att tänka att biståndshandläggarna har uppmärksammat ett suicidalt 

beteende i mötet med den äldre i ett tidigt stadie och därefter erbjudit insatser som minskat 

risken för självmord.  

 

Sammanfattningsvis har biståndshandläggarna utifrån deras erfarenheter uppfattningen 

om att det är vanligt att äldre har självmordstankar, att självmordsförsök förekommer 

sporadiskt och att fullbordade självmord är ovanligt. Hälften av biståndshandläggarna 

uppfattade att äldre talar öppet om deras suicidala beteende i mötet medan övriga 

handläggare inte hade den uppfattningen. 

 

5.3 Indikationer i mötet 

 

Samtliga biståndshandläggare talade om deras uppfattning av vad som indikerar ett 

suicidalt beteende bland äldre. En del handläggare hade själva upplevt indikationerna i 

mötet med äldre medan andra hade fått kunskap om dem under utbildning. Hälften av 

biståndshandläggarna har således till viss del ökat deras kunskap genom utbildningen 

medan hälften ansåg att det kan vara svårt att tyda indikationer på ett suicidalt beteende i 

mötet. Manthorpe och Iliffe (2011, ss. 134-135) menar att kunskap om suicidalt beteende 

kan bidra till att socialarbetare kan identifiera äldre i risk för självmord. Det kan därmed 
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tolkas att det är av vikt att biståndshandläggare har kunskap om indikationer för att kunna 

minska risken för att äldre begår självmord. Biståndshandläggarna talade om att de kan 

och har uppmärksammat verbala och även fysiska indikationer i mötet.  

 

5.3.1 Verbala indikationer 

 

Amanda berättade att det är först när de äldre talar om sig själva som hon kan se 

indikationer på ett suicidalt beteende. Majoriteten av biståndshandläggarna uppgav att 

äldre som talar om att deras värk är för outhärdlig eller att de är mycket deprimerade och 

orkeslösa indikerar ett suicidalt beteende föreligger. De nämnda indikationerna kan 

förstås i relation till det Skogman och Öjehagen (2003) nämner som motiv bakom 

självmordsförsök. Ett motiv var att situationen var för svår och outhärdlig och att det i 

samband med motivet vanligen förelåg en psykisk diagnos (Skogman och Öjehagen 

2003). Den psykiska diagnosen kan förstås som depression vilket samtliga 

biståndshandläggare talade om. Depression menade även Wiktorsson et al. (2010) och 

Waern (2000) var en ledande indikation på ett suicidalt beteende bland äldre. Anna 

berättade att hon varit med om verbala indikationer i form av att äldre uttryckt ”hintar” 

eller talat om krämpor.  

 

De säger ibland när man ska gå att vi får se om jag är här nästa 

gång och lämnar typ små hintar. Och ibland säger de att de har 

ont i bröstet eller magen, vilket också kan vara tecken på att de 

mår psykiskt dåligt, att de har ångest och det är viktigt att 

uppmärksamma ändå (Anna).  

 

Anna menade att när de talar om att de kanske inte är kvar nästa gång kan det vara en 

indikation på att den äldre har en tanke på att begå självmord. Fyra av 

biståndshandläggarna talade dock om att det kan vara svårt att urskilja verbala 

indikationer då äldre vanligen talar om att de är nedstämda och har värk i kroppen. Det 

kan förstås till det Gellis (2010) skriver om att socialarbetare känner sig osäkra med att 

identifiera ett suicidalt beteende. Intervjupersonerna hade en uppfattning om att äldre som 

talar om att de inte längre ser någon mening med livet kan vara en verbal indikation på 

att suicidalt beteende föreligger. Det kan förstås i enlighet med det Antonovsky (2005) 

beskriver som låg KASAM i form av att meningsfullhet är en central del av att känna en 

känsla av sammanhang. Individer som inte längre finner livet meningsfullt kan förstås 
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inneha låg KASAM vilket skapar svårigheter för individen att hantera livets påfrestningar 

(Antonovsky 2005). Det kan tolkas utifrån att äldre som talar om att de inte finner mening 

med livet har svårt att hantera den påfrestningen vilket kan indikera att de har tankar på 

att avsluta sina liv. Dessa verbala indikationer menar biståndshandläggarna ofta tar sig i 

uttryck i samband med en förlust av närstående. Emma och Maja beskrev att de har 

erfarenhet av flertalet äldre som förlorat sina barn och således uttryckt att de inte längre 

finner någon anledning till att gå upp på morgonen. Det kan ses som en tydlig indikation 

på att de inte längre vill leva. Emma och Majas beskrivningar är exempel på verbala 

indikationer som äldre kan uttrycka i mötet när de har tankar på att begå självmord. Deras 

beskrivningar av förlust av närstående kan förstås utifrån det Antonovsky (2005) 

beskriver som begriplighet som är en komponent i att känna en känsla av sammanhang. 

Vid låg begriplighet har individer svårare att acceptera död och förlust (Antonovsky 

2005).  

 

Biståndshandläggarna hade uppfattningen av att äldre som är deprimerade, har svår värk, 

förlorat närstående och ensamhetskänslor vanligen uttrycker sig i termer av att de inte ser 

någon mening med deras liv. Handläggarnas uppfattning är i enlighet med det Wiktorsson 

et al. (2010) belyser i deras studie. Författarna fann att indikationer bakom äldres 

självmordsförsök var ensamhetskänslor, depression och känsla av hopplöshet. Stina 

berättade att hon upplever att äldre som talar om deras livssituation utan hopp och 

meningsfullhet kan indikera att de vill avsluta deras liv. Äldre som talar om deras 

livssituation på det sättet kan förstås utifrån det Antonovsky (2005) beskriver som låg 

KASAM i form av att individen har svårt för att se livet hanterbart, begripligt och 

meningsfullt.  

 

 

5.3.2 Fysiska indikationer 

 

Förutom de verbala indikationerna beskrev några av biståndshandläggarna att de kan 

uppmärksamma indikationer genom observation av de äldres sinnesstämning, specifika 

handlingar eller den äldres miljö.  

 

Förändrat beteende, alltså sinnesstämningen om man kan se att 

personen förändras väldigt fort och då kan det ju vara så att den 
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verkligen har bestämt sig, bestämt sig för att nu ska jag göra det 

här och känner sig lättare för att man tagit det beslutet (Sara). 

 

Den indikation Sara beskriver i citatet ovan talade även Emma om. Båda uppgav att de 

lärt sig den under utbildningen. Den förändrade sinnesstämningen kan ta sig i uttryck 

genom att äldre som varit nedstämda en längre tid blir glada och pigga från ingenstans. 

Båda uppgav att de har erfarit detta i mötet med äldre men inte tänkt att det kan vara en 

indikation på ett suicidalt beteende. Lisa uppgav att äldre som har svårt att ta till sig 

information kan indikera ett suicidalt beteende. Hon har erfarenhet av äldre som inte tar 

in information för att de har ”gett upp”. Lisas beskrivning kan förstås utifrån det 

Antonovsky (2005) skriver om att individer med låg begriplighet har svårt för att ta in 

information som inte har någon innebörd för dem.  

 

Emma och Stina talade om att de observerat äldre som är undernärda och själva väljer att 

inte äta vilket kan indikera att de svälter sig själva för att avsiktligt avlida. De uttryckte 

att det kan vara så att äldre har dålig aptit vilket försvårar för dem att veta om äldre svälter 

sig själva eller har svårt att äta. De pratade även om äldre som inte vill ta sin medicin 

vilket kan indikera på att de inte vill bli bättre och att de bör uppmärksamma detta vid 

observation. Alin Åkerman et al. (2013, s. 115) benämner att äldre som svälter sig själva 

till döds eller inte tar sin medicin klassificeras som ett osäkert självmord.  

 

Sammanfattningsvis beskrev biståndshandläggarna både verbala och fysiska indikationer 

som de kan uppfatta i mötet med äldre. Waern et al. (1999) belyser i deras studie att äldre 

individer visat indikationer på ett suicidalt beteende året innan deras självmord. 

Indikationerna hade uppmärksammats av både närstående och läkare dock hade läkarna 

inte noterat detta i de äldres journaler. Författarna lyfter vikten av att uppmärksamma och 

notera upplevda indikationer hos äldre vid misstanke om suicidalt beteende. En suicidal 

process menar Beskow (2000, s. 36) påbörjas vid första tanken om självmord.  

 

5.4 Könsskillnader  

 

Samtliga intervjupersoner uppfattade att det råder skillnader mellan män och kvinnor i 

förhållande till suicidalt beteende. Det fanns en diskrepans mellan biståndshandläggarnas 

beskrivningar om vilket kön som i högre utsträckning begår självmord. Majoriteten av 
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handläggarna hade en tanke om att det är fler män som har självmordstankar eller har 

försökt att begå självmord. Biståndshandläggarnas tanke är i enlighet till det mönster 

Skogman et al. (2004) fann i deras och andras forskning. Författarna lyfter att män är 

överrepresenterade vid självmord. Det belystes även i forskning framtagen av Karolinska 

Institutet (2017) som visade att 251 äldre män begått självmord i förhållande till 137 

kvinnor.  

 

Jag upplever nog att det är mer männen som handgripligen tar 

livet av sig. Får vi rapport om att någon har tagit livet av sig eller 

att de försökt att ta sitt liv, för mig har det ju varit män. Har aldrig 

varit med om att en kvinna har gjort det (Emma). 

 

Sara upplevde däremot att fenomenet är vanligare bland kvinnor vilket hon baserar på 

sina egna erfarenheter.  

 

Jag har ingen erfarenhet av män, utan jag har bara varit i kontakt 

med kvinnor. Jo men jag tror att det är vanligare bland kvinnor 

och de är väl enligt statistiken mer deprimerade så de löper nog 

större risk med den anledningen (Sara).  

 

Flertalet av biståndshandläggarna beskrev att män vanligen inte talar om sina 

självmordstankar eller självmordsförsök. De menade att män har svårare att tala om sitt 

suicidala beteende eftersom kvinnor överlag har lättare för att tala om sina känslor. 

Biståndshandläggarnas beskrivning om att kvinnor är mer känsliga är i likhet med de 

föreställningar som Jacobsson et al. (2010) beskriver i relation till genus. 

Föreställningarna syftar till att mannen skall vara okänslig och kvinnan känslig, vilka kan 

skapa en uppfattning om att det är mer accepterat för kvinnor att visa känslor (Jacobsson 

et al. 2010, s. , ss. 108-109). 

 

Kvinnorna talar mer om det, om deras känslor och är mer öppna 

med hur de mår (Sara). 

 

Maja hade däremot en annan uppfattning. Hon beskrev att kvinnor vanligen inte säger 

rakt ut att det föreligger självmordstankar eller planer på att begå självmord utan talar mer 



 

31 

i termer om deras hälsa. Det talar emot föreställningen om att kvinnan är öppen att tala 

om sina känslor som Jacobsson et al. (2010, ss. 108-109) beskriver. Amanda och Maja 

benämnde att när män väl talar om sitt suicidala beteende finns det en mer aggressiv ton 

i deras uttalanden som även medför att uttalandet känns allvarligare. Det kan förstås 

utifrån det Jacobsson et al. (2010, ss. 108-109) beskriver som en genusföreställning vilken 

grundar sig i att män ska vara hårdhudade och modiga.  

 

Men de männen har ju varit mer, ja kanske mer att de har pratat 

om självmord eller att det har varit försök tidigare när de väl pratat 

om det. Det har varit mycket allvarligare eller vad man ska säga 

(Maja). 

 

Det Maja beskrev i citatet ovan kan förstås utifrån det Skogman et al. (2004) beskriver 

om att suicidalt beteende ter sig på olika sätt mellan äldre män och kvinnor. Män begår 

betydligt fler våldsamma självmordsförsök vilket kan vara ett tecken på att de verkligen 

har i syfte att avsluta sina liv (Skogman et al. 2004). Emma och Lisa beskrev att män som 

har självmordstankar eller planer på att begå självmord vill klara sig utan någon hjälp från 

omgivningen och ’’biter ihop’’ innan de slutligen begår självmord. De talade om att 

kvinnor är mer öppna för att ta emot hjälp till skillnad från män. Det kan förstås utifrån 

det Skogman et al. (2004) nämner om att kvinnor med ett suicidalt beteende ofta har 

kontakt med psykiatrin för deras mående vilket kan förklara handläggarnas uppfattning 

om att kvinnor är mer villiga att ta emot hjälp. Hirdman (2004) redogör för genushierarkin 

som syftar till att mannen ses som norm och har en plats överordnad kvinnan. Dessa 

samhälleliga föreställningar bidrar till att kvinnor överlag ses som svagare än män 

(Hirdman 2004, s. 116-117). Genushierarkin kan medföra en föreställning om att kvinnor 

är i behov av mer hjälp än män eftersom de ses som svagare. Det kan i sin tur tänkas bidra 

till att det ses som mer accepterat för kvinnor att ta emot hjälp. Stina och Lisa beskrev 

dock att deras erfarenhet är att kvinnor har en tendens till att vara starkare än män. De 

menade att män är mer svaga eftersom de har svårare för att ta tag i sina problem. Både 

Lisa och Stina beskrev att kvinnor har en tendens att finna egna lösningar på deras 

problem.  

 

Jag upplever att kvinnor klarar sig bättre för att de har lättare att 

ta sig för saker och tänker nej nu gör jag det här och sätter igång 
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och städar istället, skurar golven eller så för att skingra deras 

tankar (Lisa).  

Även Stina beskrev att kvinnor är starkare.  

 

Jag tror att män är mer svaga, att de hamnar mer i sånt. På något 

vis är kvinnor starkare känns det som (Stina).  

 

Stinas och Lisas beskrivningar talar delvis emot genus som teori, dock kan 

sysselsättningarna kopplas till det Hirdman (2004) benämner som genusmönster. 

Mönstren består av manliga och kvinnliga förpliktelser där det råder dikotomi. Män följer 

därmed mönstret att vara överhuvud i familjen och försörja kvinnan. Kvinnans mönster 

är att ta hand om barn och hushållet (Hirdman 2004, ss. 75-76). Stina och Lisas 

beskrivning av att kvinnor sysselsätter sig med hushållssysslor kan förstås att de följer 

genusmönster. Intervjupersonernas uppfattning om att män klarar sig sämre kan förstås 

utifrån att de har svårare för att fortsätta med deras tidigare levnadssätt i form av att 

försörja familjen genom arbete. De menar att män kan ha svårare för att acceptera det 

levnadssätt som åldrandet medför vilket även bidrar till deras uppfattning om att män har 

suicidalt beteende i högre utsträckning än kvinnor.  

 

Samtliga biståndshandläggare i vår studie uttryckte att de tidigare inte reflekterat särskilt 

mycket över könsskillnader i förhållande till suicidalt beteende bland äldre i deras 

yrkesutövning. Emma belyste att de bör uppmärksamma att suicidalt beteende kan 

framträda på olika sätt beroende på vilket kön de möter. Hon menar att en medvetenhet 

kan bidra till att se olika tendenser till suicidalt beteende utifrån kön.  

 

 

5.5 Biståndshandläggarnas tillvägagångssätt 

 

Samtliga biståndshandläggare i studien talade om att de bemött äldre med ett suicidalt 

beteende. Under detta avsnitt redogörs det för hur biståndshandläggarna går till väga i 

mötet med äldre som uttrycker eller där misstanke finns om suicidalt beteende. Avsnittet 

belyser även hur biståndshandläggarna hanterar äldre med suicdialt beteende samt deras 

hanteringssätt vid hög självmordsrisk. Avsnittet är uppdelat i underteman för att 

tydliggöra strukturen. De underteman som fortsättningsvis kommer att presenteras är: 

uppmärksamma, insatser och handlingsplan.  
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5.5.1  Uppmärksamma 

 

Samtliga biståndshandläggare talade om att de träffat äldre där de misstänkt att det 

föreligger ett suicidalt beteende. De beskrev att det är genom att fråga den äldre om det 

föreligger självmordstankar som ämnet lyfts (jmf Waern et al. 1999). Maja uppgav att 

hon inte alltid har som vana att lyfta ämnet i mötet med äldre. Däremot ställer hon frågan 

om den äldre tydligt visar indikationer på ett suicidalt beteende. Hon berättade även att 

om hon inte frågar finns risk att det förbises vilket kan resultera i att den äldre begår 

självmord. Majas beskrivning kan förstås utifrån det Beskow (2000, ss. 120-121) 

beskriver som en suicidal process. Han menar att en indikation såsom självmordstankar 

kan vara första steget i en process som kan avslutas med ett fullbordat självmord (Beskow 

2000, s. 120-121). Anna uppgav att hon aldrig har ställt frågan och att hon inte med 

säkerhet kan uppge att hon skulle våga fråga.  

 

Ja… asså jag har ju aldrig ställt frågan. Så det är ju lätt att säga 

att jag skulle våga göra det och så för man vet ju att det är det rätta 

liksom. Men jag skulle vilja tro att jag vågar fråga (Anna). 

 

Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att de frågar vid misstanke om att ett suicidalt 

beteende föreligger. Dock uttryckte Lisa, Sara och Anna att det är en svår fråga att ställa. 

 

Det är en svår fråga att ställa men det gör jag, för då ser jag ju vad 

det blir för reaktion och det kan ju rädda livet på någon också 

(Lisa). 

 

Biståndshandläggarnas beskrivning av att det är en svår fråga att ställa och Annas 

osäkerhet på om hon skulle våga fråga kan förstås i enlighet med det Gellis (2010) belyser 

i sin forskning. Författaren lyfter att det råder en osäkerhet hos socialarbetare i att bedöma 

och hantera suicidalt beteende. Osäkerheten kan förklaras med att socialarbetarna har en 

brist på kunskap och erfarenhet (Gellis 2010). Utifrån tidigare avsnitt om indikationer är 

det möjligt att dra slutsatsen att biståndshandläggarna har god kunskap om vad som 

indikerar ett suicidalt beteende. Waern (2000, s. 50) belyser vikten av kunskap om 
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självmord bland äldre för att kunna arbeta förebyggande. Det kan tolkas som att 

biståndshandläggarna har kunskap om hur suicidalt beteende ter sig bland äldre men inte 

tillräckligt med erfarenhet av fenomenet.  

 

Flertalet av biståndshandläggarna talade om vikten av att ställa rätt frågor vilket är 

avgörande för vilken information de får i mötet med den äldre. Amanda och Emma 

uppgav att de genom att känna in situationen vet vilka frågor de ska ställa. Det kan ge en 

antydan på om den äldre är i ett tidigt skeende eller om situationen är akut. Emma beskrev 

att magkänslan tillsammans med verksamhetens riktlinjer och den information hon får av 

den äldre avgör hur hon går tillväga i det specifika mötet. Amandas och Emmas 

beskrivningar av vad som påverkar hur de går tillväga i mötet med den äldre kan förstås 

utifrån Lipskys (2010) beskrivning av hur en gräsrotsbyråkrat hanterar sitt arbete ute i 

praktiken. Genom att balansera organisationens riktlinjer, individers specifika situation 

samt sin egen magkänsla anpassar gräsrotbyråkraten sin arbetsutövning efter det. 

Gräsrotsbyråkratens yrkesutövning sker därmed inte på ett standardiserat sätt utan utgår 

från de strategier som gräsrotsbyråkraten skapat utifrån varje specifikt möte (Lipsky 

2010). Utifrån Lipskys resonemang kan det öka förståelsen för hur biståndshandläggarna 

beskriver deras yrkesutövning på olika sätt i intervjuerna. Sara uppgav att när hon 

uppmärksammat att ett suicidalt beteende föreligger så ”slår hon inte på den stora 

trumman” varje gång. Hon berättade att hon talar med den äldre om hans eller hennes 

situation och intar en kurators roll för att ge ett emotionellt stöd. Samtliga 

biståndshandläggare uppgav att det är av vikt att stötta den äldre i sitt mående.   

 

5.5.2 Insatser  

 

Majoriteten av biståndshandläggarna talade om den betydelse insatser kan ha för att öka 

äldres välmående och livskvalitet. Det kan förstås utifrån Manthorpe och Iliffes (2010) 

studie som belyser att socialt stöd och insatser kan bidra till en förbättrad livskvalitet hos 

äldre. Emma berättade att hon utifrån sin magkänsla och verksamhetens riktlinjer gör en 

bedömning om vilka insatser som kan bidra till en meningsfull vardag för den äldre. Det 

kan förstås utifrån Lipskys (2010, s. 9) beskrivning av att en gräsrotsbyråkrat arbetar för 

att förbättra individers liv. Emma berättade att hon tillsammans med den äldre diskuterar 

vilka insatser som kan bidra till en mer meningsfull vardag. Hon informerar den äldre 

tydligt och utförligt om vilka insatser som kan erbjudas och vad insatserna innebär. Maja 

berättade att hon observerat att insatserna har bidragit till en mer strukturerad vardag för 
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äldre. Emmas och Majas redogörelser kan förstås utifrån Antonovskys (2005) 

beskrivning av KASAM. En komponent i begreppet är begriplighet som syftar till 

individens upplevelse av struktur och förutsägbarhet i livet (Antonovsky 2005, s. 44-45). 

En tydlig och detaljrik information om insatserna kan bidra till att den äldre upplever en 

förutsägbarhet i hur insatserna fungerar. Insatserna i sig kan även tänkas bidra till att den 

äldre får mer struktur i sin vardag i form av att personal besöker personen dagligen.  

 

Vi kan erbjuda promenader, social kontakt, fånga upp vad de är 

intresserad av. Agera är viktigt och man kanske inte kan förhindra 

allt men det gäller att försöka koppla de insatser som är rätt. Hitta 

det meningsfulla i vardagen och erbjuda insatser och ha ett gott 

bemötande och lyssna för att försöka fylla dennes dag. Sedan 

utvärdera det genom att följa upp, och se om man lyckats få dem 

att må bättre (Sara).  

 

Samtliga biståndshandläggare uppgav att insatserna kan förbättra äldres livskvalitet och 

därmed minska risken för att äldre utvecklar ett suicidalt beteende. Anna benämnde att 

äldre som har självmordstankar i samband med ensamhetskänslor kan exempelvis 

erbjudas social kontakt eller tillsynsbesök. Lisa talade om att äldre som har en känsla av 

isolering kan få ledsagning till sociala aktiviteter. Det finns även flertalet träffpunkter 

som erbjuder aktiviteter för äldre som kan bryta känslan av ensamhet. Insatserna kan 

förstås utifrån det Lipsky (2010, s. 9) beskriver som gräsrotsbyråkratens resurser vilka de 

kan erbjuda samhällets medborgare. Insatserna kan även förstås utifrån Antonovskys 

(2005) redogörelse för hanterbarhet. Individer som upplever sig ha resurser till sitt 

förfogande har lättare för att klara av livets påfrestningar och utmaningar (Antovsky 2005, 

s. 45). De insatser som biståndshandläggarna kan erbjuda den äldre kan således bidra till 

att äldre upplever sig ha mer resurser som hjälper honom eller henne att klara av livets 

utmaningar. Resurserna skulle kunna handla om att hemtjänstpersonal besöker den äldre 

dagligen och hjälper denne med moment i vardagen som individen upplever som 

svårhanterliga.  

 

En annan insats som Sara talade om var promenader i sällskap med omsorgspersonal. 

Hon menade att denna insats kan motverka nedstämdhet och därmed också minska risken 

för att äldre begår självmord. Saras beskrivning är i likhet till det Waern (2000, s. 52) 
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skriver om att äldre som deltar i sociala och fysiska sammanhang löper mindre risk för 

att utveckla ett suicidalt beteende. Emma berättade att biståndshandläggarna kan öka 

insatsernas utformning utifrån de riktlinjer som finns inom ramen för verksamheten. Om 

den äldre har ett stort behov av att exempelvis bryta sin sociala isolering eller ensamhet 

kan promenad beviljas dagligen trots att det går utöver verksamhetens riktlinjer. Emma 

påtalade att vid självmordstankar eller självmordsförsök försöker hon sätta in insatsen 

flera gånger i veckan tills personen upplever ett förbättrat välmående. Det kan förstås 

utifrån de individuella behov som gräsrotsbyråkraten ska utgå ifrån i sitt arbete (Lipsky 

2010, s. 14).  

 

Samtliga intervjupersoner som deltog i studien uttryckte att insatserna kan minska risken 

för att äldre utvecklar ett suicidalt beteende vilket inte är i enlighet med Gellis (2010) 

studie. Författaren belyser att socialarbetare har föreställningen om att sociala insatser 

och stöd inte kan bidra till ett förbättrat välmående hos äldre som har självmordstankar 

eller har försökt att begå självmord (Gellis 2010). Däremot visar Manthorp och Iliffes 

(2011) studie att insatser och emotionellt stöd kan bidra till en ökad livskvalitet och ett 

förbättrat välmående. Sociala insatser kan bidra till att äldre skapar nya kontakter och 

bibehåller intressen som i sin tur kan bidra till ett förbättrat välmående och en mer 

meningsfull vardag (Manthorpe och Iliffe 2011). Manthorpe och Iliffes (2011) 

resonemang är i enlighet med biståndshandläggarnas uppfattning om att insatser kan bidra 

till en förbättrad livskvalitet och ökad livslust. Sara uppgav att hon följer upp insatserna 

och utvärderar om de bidragit till ett bättre välmående och minskat personens suicidala 

beteende. Om personen fortfarande har ett suicidalt beteende så är det hög tid att agera 

menar Sara.  

 

5.5.3 Handlingsplan 

 

En del av biståndshandläggarna uppgav att de bör agera efter handlingsplanen om de 

bedömer att det föreligger en hög självmordsrisk. De talade dock om att handlingsplanen 

är diffus, gammal och inte anpassad specifikt för biståndshandläggare. Det kan kopplas 

till det Manthorpe och Iliffe (2011, ss. 134-135) skriver i form av att det inte finns 

riktlinjer att utgå ifrån vid suicidalt beteende bland äldre inom det sociala arbetet.Amanda 

uppgav att hon skulle följa handlingsplanen om den äldre har en hög självmordsrisk. Sara 

uppgav att hon inte är säker på vart hon kan finna handlingsplanen och att hon skulle 
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agera utifrån magkänsla snarare än utifrån handlingsplanen. Lisa uppgav liknande 

resonemang.  

 

Ja det ska vi ha, men jag är inte insatt i den. Jag går nog mer på 

magkänslan än efter handlingsplanen i mötet, man handlar ju efter 

situationen i varje möte (Lisa). 

 

Att biståndshandläggarna agerar mer utifrån sin magkänsla än utifrån en färdig 

handlingsplan kan förstås genom det Lipsky (2010) skriver om gräsrotsbyråkratens 

arbetsstrategier. Han menar att gräsrotsbyråkraters utvecklar egna strategier till följd av 

att det vanligen tillkommer individuella omständigheter i varje möte. Gräsrotsbyråkraters 

tillvägagångssätt kan därmed variera beroende på situationen och individen de möter 

vilket försvårar för gräsrotsbyråkrater att utgå ifrån skriftliga manualer (Lipsky 2010, s. 

105). Det kan öka förståelsen till varför Lista och Stina uppgav att det inte är möjligt att 

följa en manual i en sådan situation. 

 

Samtliga biståndshandläggare uppgav att de inte varit i en situation där äldre haft en hög 

självmordsrisk. De talade däremot om hur de skulle hantera situationen om den skulle 

uppstå. Samtliga intervjupersoners hanteringssätt skilde sig ifrån varandra vilket kan 

förstås utifrån det Lipsky (2010, s. 15) menar med att gräsrotsbyråkraters yrkesutövning 

inte består av standardiserade arbetssätt. Däremot nämnde samtliga biståndshandläggare 

en gemensam hantering i form av att inte lämna den äldre ensam. Maja och Emma uppgav 

att de skulle ta på sig en kurator sroll och tala med den äldre om varför individen vill begå 

självmord. Stina uppgav att hon skulle försöka motivera den äldre till att finna 

meningsfullhet genom att lyfta betydelsefulla delar i individens liv. Det kunde Stina 

exempelvis göra genom att tala om individens anhöriga och poängtera att personen är 

viktig för dem. Stina berättade att det kan vara så att kontakten med biståndshandläggare 

inte är tillräcklig och då skulle hon ta kontakt med andra instanser som kan vara den äldre 

behjälplig. Sara uppgav att hon främst skulle tala med den äldre och om det inte ger någon 

respons skulle hon kontakta anhöriga eller en sjuksköterska. Emma talade om att göra en 

orosanmälan till polis och läkare. Lisa uttryckte att hon inte alls vet med säkerhet vad hon 

skulle göra. 
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Jadu, det undrar jag med faktiskt. Det har jag tänkt ibland, vad 

gör jag då? Jag tror jag skulle få ringa en kollega eller min chef. 

Jag vet faktiskt inte men jag skulle inte våga lämna någon som är 

i kris (Lisa).  

 

Anna uppgav att hon skulle kontakta en instans som kan erbjuda professionell hjälp i form 

av samtalsterapi. Hon berättade dock att hon är osäker på vem hon ska kontakta och hur 

hon skulle hantera den situationen vilket är i likhet med Lisas beskrivning.  

 

Jag upplever en osäkerhet med det här. Att få veta att någon mår 

dåligt men man vet inte hur man riktigt ska gå tillväga och ingen 

kunde egentligen svara på det heller (Anna).  

 

Anna uppgav att de ställde frågor under utbildningen om hur de skulle hantera situationen 

i mötet men upplevde att hon inte fick konkreta svar. Samtliga intervjupersoner upplevde 

en viss osäkerhet i hur de ska hantera äldre med hög självmordsrisk, vilka instanser de 

kan kontakta och vad andra instanser kan erbjuda den äldre. Biståndshandläggarnas 

osäkerheten är i enlighet med det Gellis (2010) skriver, att socialarbetare upplever en 

osäkerhet i att hantera suicidalt beteende bland äldre. Emma, Maja och Anna uppgav att 

de som biståndshandläggare önskar mer kunskap om hur de bör hantera äldre med hög 

självmordsrisk och att det ska utformas en specifik handlingsplan anpassad för 

biståndshandäggare. Samtliga intervjupersoner uppgav att då självmordsstatistiken är hög 

bland äldre är det av vikt att ha en handlingsplan för att kunna arbeta preventivt. Amanda 

uppgav att de gör så gott de kan men att en handlingsplan kan bidra till ett tydligare 

hanteringssätt och en känsla av att de arbetar på rätt sätt. Intervjupersonernas känslor kan 

förstås utifrån det Lipsky (2010) skriver är en normal känsla hos gräsrotsbyråkrater. Han 

menar att gräsrotsbyråkrater vanligen har svårt att känna sig tillfreds med deras 

yrkesutövning med förklaringen att de arbetar med diffusa arbetssätt och varierande 

individer (Lipsky 2010, s. 81).  

 

Sammanfattningsvis uppfattade biståndshandläggarna i vår studie att handlingsplanen är 

diffus, svåråtkomplig och inte anpassad för biståndshandläggares yrkesutövning. De 

upplevde därmed att den är svår att utgå ifrån när äldre har en hög självmordsrisk. 

Intervjupersonerna uppgav att de inte erfarit en situation där äldre haft en hög 
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självmordsrisk men beskriver olika hanteringssätt vid den situationen. Samtliga 

biståndshandläggare upplevde en osäkerhet i hanterandet av äldre med hög 

självmordsrisk vilket även blev påtagligt under intervjuerna utifrån hur 

biståndshandläggarna uttryckte sig.  

 

6 Avslutande diskussion  
 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning och diskussion av resultatet samt de 

huvudsakliga slutsatser som framkommit. Resultat och analys avsnittet är uppdelat i fyra 

huvudteman vilka är biståndshandläggarnas erfarenhet, indikationer mötet, 

könsskillnader och biståndshandläggarnas tillvägagångssätt. Vi har valt att dela upp 

studiens övergripande resultat utifrån dessa huvudteman för att skapa en tydlig struktur.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet från temat biståndshandläggarnas erfarenhet att 

biståndshandläggarna uppfattar att ett suicidalt beteende inte är ovanligt bland äldre de 

möter. De uppfattade att självmordstankar är vanligt förekommande medan 

självmordsförsök sker mer sällan. Ingen av biståndshandläggarna hade erfarit ett 

fullbordat självmord bland äldre i deras yrkesutövning. Det anmärkningsvärda är att 

statistik framtagen av karolinska Institutet (2017) belyser att det är en äldre om dagen 

som begår självmord i Sverige. Antalet äldre som begår självmord har även varit 

oförändrat i 16 år (jmf Waern 2000). Intervjupersonerna har en yrkeserfarenhet av 

biståndshandläggning som sträcker sig åtta år tillbaka i tiden men har ändå inte erfarit ett 

fullbordat självmord. Det kan förklaras genom de osäkra självmord som 

biståndshandläggarna erfarit men inte kunnat fastställa som säkra självmord. Det kan 

även förstås utifrån att biståndshandläggarna är verksamma i en mellanstor kommun. Om 

studien riktat sig mot en större kommun eller flera kommuner skulle resultatet kunnat se 

annorlunda ut. Majoriteten av biståndshandläggarna uppfattade att äldre är öppna att tala 

om deras suicidala beteende medan ett fåtal handläggare fann att de har svårt att tala om 

det. Biståndshandläggarnas uppfattning är delvis i enlighet till det Waern (1999) skriver 

att äldre inte är ovilliga att tala om suicidalt beteende om de blir tillfrågade (Waern 1999).  

 

Resultatet från temat indikationer i mötet visar att biståndshandläggarna uppfattar att det 

finns verbala och fysiska indikationer i mötet med äldre som kan indikera ett suicidalt 

beteende.Verbala indikationer var att tala om värk, depression, ensamhetskänslor eller att 

det inte längre finns någon mening med livet. Dessa indikationer kunde 
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biståndshandläggarna koppla till att äldre förlorat någon närstående. Fysiska indikationer 

på ett suicidalt beteende var däremot äldre som vägrar att inta mat, vatten eller medicin 

samt att vara omottaglig för information. 

 

Från huvudtemat könsskillnader är det huvudsakliga resultatet att det råder en diskrepans 

i hur biståndshandläggarna beskriver könsskillnader i förhållande till suicidalt beteende. 

En del av biståndshandläggarna beskrev att kvinnor är mer öppna för att tala om sitt 

suicidala beteende. Majoriteten av biståndshandläggarna beskrev dock att män vanligtvis 

inte talar om sitt suicidala beteende eftersom de har svårare för att visa känslor och öppna 

upp sig. Biståndshandläggarna uppfattar att män som talar om suicidalt beteende vanligen 

har en aggressiv och allvarligare ton. De uppfattade även att män har svårare att ta emot 

hjälp i form av insatser än vad kvinnor har.  En gemensam syn som går att urskilja ur 

biståndshandläggarnas beskrivningar är att de uppfattade att suicidalt beteende var 

vanligare bland män. Biståndshandläggarnas syn är i enlighet till de mönster Skogman et 

al (2004) urskilde i deras studie och i andra studier, att män begår självmord i högre 

utsträckning än kvinnor (Skogman et al. 2004).  

 

 

Temat biståndshandläggarnas tillvägagångssätt har berört hur biståndshandläggarna 

hanterar äldre med suicidalt beteende. Det övergripande resultat som framkom var att 

först och främst uppmärksamma äldre som de misstänker har ett suicidalt beteende genom 

att lyfta ämnet i mötet och fråga. Biståndshandläggarna påtalade dock att det var en svår 

fråga att ställa. En central del i hanterandet var att stötta äldre i sitt mående genom att inta 

en kurators roll. Biståndshandläggarna hanterar äldre med ett suicidalt beteende genom 

att erbjuda och informera äldre om insatser. Insatserna var social kontakt, ledsagning till 

social aktivitet, promenad och tillsynsbesök. Syftet med insatserna är att öka äldres 

välbefinnande, livskvalite och motverka risk för självmord. Vid akuta situationer där 

självmordsrisken anses hög finns en handlingsplan som biståndshandläggarna kan följa. 

Den uppfattades dock som diffus, gammal, svåråtkomlig och inte specifik för 

handläggare. Biståndshandläggarna uppgav att de inte erfarit äldre med en hög 

självmordsrisk, men återgav skilda hanteringssätt vid den situationen.  
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I studiens problemformulering ställdes frågan om biståndshandläggarna har erfarenhet 

och kunskap om suicidalt beteende bland äldre. Utifrån studiens resultat är det möjligt att 

dra slutsatserna att biståndshandläggarna har erfarenhet av suicidalt beteende bland äldre 

och att det förekommer i deras yrkesutövning. Det framgår utifrån studiens resultat att 

biståndshandläggarna visar på goda kunskaper om vad som kan tänkas indikera ett 

suicidalt beteende bland äldre. Kunskapen kan tyda på att biståndshandläggarna kan 

identifiera om det föreligger ett suicdialt beteende bland äldre. Det kan dock diskuteras 

om de gör det i deras yrkesutövning. Studiens resultat visade att biståndshandläggarna 

upplever en osäkerhet i hanterandet av äldre med suicidalt beteende med hög 

självmordsrisk. I samband med att en del talade om deras osäkerhet uttryckte de även ett 

behov av en konrket handlingsplan anpassad för deras specifika yrkesutövning. En 

slutsats utifrån resultatet är att bristen på en specifik handlingsplan bidrar till en känsla 

av osäkerhet i hur biståndshandläggarna bör hantera äldre med hög självmordsrisk. 

Biståndshandläggarna upplevde att en bra handlingsplan kan öka möjligheten för dem att 

arbeta preventivt mot det höga antalet självmord bland äldre. Biståndshandläggarna 

upplevde även att de till viss del har kunskap om suicidalt beteende bland äldre, men att 

den inte är tillräcklig för att med säkerhet hantera äldre med ett suicidalt beteende. De 

önskade mer utbildning och kunskap om ämnet. Det är därmed möjligt att dra slutsatsen 

att biståndshandläggare i den kommun studien ämnade att studera är i behov av ökad 

kunskap och en konkret handlingsplan för att kunna hantera och arbeta preventivt mot 

äldre som har ett suicidalt beteende. Vi vill dock poängtera att då studien endast är 

genomförd i en kommun är det inte möjligt att generalisera det resultat som framkommit 

i studien.  

 

Studiens resultat har behandlat biståndshandläggarnas uppfattning av suicidalt beteende 

bland äldre utifrån deras yrkeserfarenhet. Resultatet har även behandlat vad som kan 

indikera på ett suicidalt beteende bland äldre och hur biståndshandläggarna beskriver 

könsskillnader i förhållande till ämnet. Slutligen har resultatet presenterat hur 

biståndshandläggarna hanterar suicidalt beteende bland äldre. I studien har vi beskrivit 

och analyserat hur biståndshandläggarna uppfattar och hanterar suicidalt beteende bland 

äldre. Vi anser att vi således har fått en djupare förståelse för suicidalt beteende bland 

äldre utifrån biståndshandläggarnas perspektiv, vilket är i enlighet med studiens syfte. 

Intervjuerna med biståndshandläggarna öppnade upp för diskussion och det framkom att 

de tidigare inte diskuterat ämnet frekvent. Biståndshandläggarna uttryckte i slutet av 



 

42 

intervjuerna att det satt igång deras tankar om ämnet och att suicidalt beteende bland äldre 

behöver uppmärksammas mer i samhället. Vi kan därmed dra slutsatsen att intervjuerna 

kan ha bidragit till en ökad medvetenhet hos biståndshandläggarna om suicidalt beteende 

bland äldre.  

 

7 Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 
 

Det som genomsyrade samtliga intervjuer var biståndshandläggarnas jämförande av den 

äldre åldersgruppen med den yngre. De poängterade att suicidalt beteende är mer 

uppmärksammat bland yngre och till följd av det lägger samhället mer resurser på yngre 

med ett suicidalt beteende än på äldre. Vår upplevelse är att det råder en syn i form av att 

det är normalt att äldre är nedstämda och har brist på livslust i samhället. Det framkom 

tydligt vid sökandet av forskning till studien, då det fanns betydligt större mängd 

forskning som berörde suicidalt beteende bland yngre än äldre. Forskning om äldre var 

tydligt begränsad och gammal i jämförelse. Vi upplever att det behövs mer forskning av 

suicidalt beteende, främst som belyser interventioner för äldre med suicidalt beteende. 

Det vi ansåg anmärkningsvärt var att antal självmord bland äldre är hög och har varit 

oförändrad i 16 år, varför vi anser att suicidalt beteende bland äldre behöver 

uppmärksammas mer av samhället.  

 

Avslutningsvis är vår förhoppning att studien kan bidra med inspiration till vidare 

forskning av suicidalt beteende bland äldre. Vi ser att en intressant inriktning hade varit 

att studera samhällets uppfattning och hantering av suicidalt beteende bland yngre 

respektive äldre och jämföra grupperna emellan. Vi tror även att det hade varit intressant 

att sedan applicera det teoretiska perspektivet ålderism på denna forskning. På grund av 

tidsbrist är vår studie begränsad till intervjuer med biståndshandläggare inom endast en 

kommun. Ett förslag till vidare forskning kan vara att applicera vår studie på 

biståndshandläggare i flera kommuner. Vi anser även att det finns ett stort behov av att 

studera äldres perspektiv. En intressant inriktning skulle kunna vara att studera hur äldre 

med ett suicidalt beteende uppfattar de stöd och insatser som samhället erbjuder och om 

dessa bidrar till en ökad livskvalité och således ett minskat suicidalt beteende.  
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Bilaga A - Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter vid namn Louise Lidgren och Sara Thunberg som läser vår 

sjätte termin på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under denna 

termin skriver vi vår C-uppsats på kandidatnivå inom ramen för det sociala arbetet. Vår 

studie syftar till att studera hur biståndshandläggare uppfattar suicidalt beteende 

(självmord, självmordsförsök och självmordstankar) bland äldre människor. Vi avser att 

genomföra kvalitativa intervjuer med biståndshandläggare som dagligen kommer i 

kontakt med äldre människor i sitt arbete. Vår förhoppning är således att du som 

biståndshandläggare kan tänkas vilja delta i vår studie då vi tror att du besitter viktig 

kunskap och erfarenhet om ämnet som kan bidra till vår uppsats. Intervjun kommer att 

pågå i cirka 45 – 60 minuter och datumet för intervjun kommer att anpassas efter din 

möjlighet att medverka. Vi har en önskan om att få spela in intervjun för att underlätta 

transkriberingen. Ingen annan än vi studenter kommer att ha tillgång till ljudfilen.  

 

Vi kommer att utgå ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt. Intervjupersonerna har även rätt att avstå från att besvara enskilda 

frågor och medverkan kan när som helst avbrytas, utan orsak. Det material som vi samlar 

in kommer endast att användas till denna studie och när uppsatsen är klar kommer allt 

material att förstöras. Deltagarnas namn och arbetsplatsen kommer att avidentifieras i 

uppsatsen. Om intresse finns får intervjupersonerna ta del av vår studie när den är färdig. 

Den kommer även att publiceras i Linnéuniversitetets databas och DiVa portal där den 

finns tillgänglig för vem som helst.  

 

Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss eller vår handledare. Tack på 

förhand! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Sara Thunberg, st222@student.lnu.se , tel. 0704501609 

Louise Lidgren, ll222wp@lnu.se, tel. 0762099070 

Handledare: Jan Petersson, Jan.petersson@lnu.se  
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Bilaga B – Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

 

• Hur lång erfarenhet har du inom biståndshandläggning? 

• Vilken utbildning har du? 

• Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

Erfarenheter och syn på suicidalt beteende bland äldre 

 

• Enligt forskning är det ungefär en äldre person om dagen som begår självmord i 

Sverige, vad tänker du när du hör detta?  

- Är detta uppmärksammat och diskuterat inom verksamheten? 

 

• Har du yrkeserfarenheter av suicidalt beteende bland äldre? Vill du berätta om 

dessa?  

 

• Om du inte har yrkeserfarenheter av suicidalt beteende bland äldre, hur tror du 

att du skulle reagera i mötet med en äldre person som uttrycker suicidalt 

beteende? 

 

• Varför tror du att äldre har självmordstankar, begår självmordsförsök eller 

självmord?  

Mötet 

 

• Hur identifierar du en äldre person som du tror har självmordstankar? Kan du ge 

ett exempel? 

 

• Om du misstänker att någon har självmordstankar och vill avsluta sitt eget liv, 

känner du då att du kan fråga omsorgstagaren om detta? (integritet)  

 

• Hur upplever du att äldre individer kan ge uttryck för självmordstankar eller 

”självmordsbeteende”? 

 

• Om en omsorgstagare uppger under ett hembesök/vårdplanering att denne har 

självmordstankar eller att denne vill begå självmord, hur bemöter du det?  

- Finns det några svårigheter i dessa situationer? Kan du ge ett exempel? 

 

• Vad tycker du är viktigt att tänka på i mötet med en äldre person som uttrycker 

suicidalt beteende? Hur förbereder du dig inför dessa möten? 

 

• Vad är din roll i situationer där självmordstankar eller självmordsförsök kommer 

upp? 

 

• Vilket kön upplever du främst begår självmord eller har självmordstankar bland 



 

III 

äldre individer? Utifrån vilket kön du upplever, varför tror du att det är så? 

- Bemöter du könen olika i detta avseende? Utveckla på vilket sätt i så fall. 

 

• Upplever du att det råder skillnader mellan hur män och kvinnor kan ge uttryck 

för ett suicidalt beteende? Ge exempel. 

 

      Arbetet 

 

• Om du träffar på en äldre individ som uttrycker ett suicidalt beteende, hur 

använder du ditt handlingsutrymme i det sammanhanget? 

 

• Diskuteras självmordstankar, självmordsförsök och självmord bland kollegor, 

och isåfall på vilket sätt diskuteras det?  

 

• Samverkar ni med andra professioner kring en person med självmordstankar 

eller som har begått självmordsförsök? På vilket sätt samverkar ni? 

 

• Finns det några riktlinjer eller handlingsplan gällande självmordstankar, 

självmordsförsök och självmord? De nya stegen. Följer dem till punkt och 

pricka? Eller efter situationen.  

 

• Hur arbetar ni vidare när en äldre person har uttryckt självmordstankar eller 

självmordsförsök? Kan du ge ett exempel?  

 

• Hur arbetar ni vidare när ni har fått kännedom om att en äldre person med 

biståndsbeslut har begått självmord? Kan du ge ett exempel? 

 

• Drar du in anhöriga i problematiken och var i processen i så fall? Har du något 

exempel på att det varit bra eller dåligt? 

Kunskap 

 

• Upplever du att du har tillräcklig kunskap för att hantera frågor som rör suicidalt 

beteende bland äldre?  

- Om nej, Hur skulle din kunskap om ämnet kunna förbättras? 

 

• Erbjuds du någon utbildning i att hantera frågor som rör psykisk ohälsa och 

suicidalt beteende? Får du stöd? 

 

• Vad är dina tankar funderingar över det vi har pratat om idag? Har du några 

tankar kring hur arbetet med suicidalt beteende bland äldre behöver utvecklas?  
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