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Abstract 
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Title: Prevention of depression among elderly people - A qualitative study about how unit 

managers for residential homes look at the prevention of depression among elderly people 

[Translated title] 

Supervisor: Angelika Thelin 

Assessor: Kerstin Gynnerstedt 

 

 

Studies show that 10-15 percent of Sweden's population, 65 years or older are estimated to have 

depression or depression symptoms. The symptoms of depression among elderly people are less 

than symptoms of young people. This could cause that elderly people with depression are not 

always discovered. Studies show that elderly people who live in residential homes show more 

signs of depression than elderly people living at home. If elderly people live in a supporting 

environment, can it prevent that a depression developed. 
 
The prevention of depression among elderly people is a topic that is not discussed among 

previously research. The purpose of this study is to examine how the unit managers of the 

residential homes for elderly people look at the prevention of depression. This study is 

qualitative where six unit managers in charge of residential homes have been interviewed. The 

interviews were based on different themes; how the unit managers approach the prevention of 

depression among elderly people and how they describe the discretion to take preventive 

treatment for depression among elderly people, also the unit manager views on elderly peoples 

depression. The study is made in a small number of municipalities which means that it can not be 

generalized. The result may not be the same if the study had been made on a larger scale. 
 
The results of the study show that the unit managers of the residential homes for elderly people 

work to prevent depression in different ways. An explanation of why the unit managers works 

different are based on the unit manager ideas and interpretations of depression among elderly 

people. Also the unit manager priorities, past experience, number of years as a professional and 

their views about elderly people’s depression are factors that affect the unit manager work. The 

unit manager views on its way to approach the prevention of depression, the political guidelines 

and decisions have impact on the way the unit manager work to prevent depression among 

elderly people in the residential home. 
 

 

Key words: Elderly people, preventive treatment, depression, unit manager, residential home, 

discretion and street-level bureaucracy. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt ges en inledande bakgrund till det problem som denna studie vill belysa. Det bryts 

först ner till en problemformulering och sedan till det syfte och de frågeställningar som studien 

kommer besvara.  

 

Socialstyrelsen (2010) skriver att depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna 

och drabbar människor i alla åldrar. Minst 40 procent av Sveriges befolkning kommer någon 

gång i livet att få en behandlingskrävande depression (ibid). Nils Christian Gulmann (2003) 

konstaterar att 10-15 procent av Sveriges befolkning som är äldre än 65 år beräknas ha 

depressionssymtom, varav fem procent lider av svår depression. Symtomen för depression hos 

äldre personer är oftast färre än symtomen hos yngre personer, vilket riskerar att leda till att äldre 

personers depression inte alltid uppmärksammas. De vanligaste symtomen för depression bland 

äldre personer är sömnstörningar, viktnedgång, minskad glädje, ångest, aptitlöshet och en känsla 

av skuld. Gulmann skriver att dessa tillstånd inte får betraktas som obetydliga även om det skulle 

röra sig om en lättare depression (ibid). Birgitta Hedelin (2000) skriver att depressionen handlar 

om känslan av meninglöshet i livet och en känsla av hopplöshet inför framtiden, känslor av 

isolering och övergivenhet. Hedelin skriver att självmordet kan ses som den enda möjliga 

lösningen eller som den slutgiltiga befrielsen från lidandet (ibid).  

 

Karin Sjöström och Anna Ekwall (2010) skriver att det är svårt att få en samlad bild av äldre 

personer som lider av depression då de äldre personerna kan komma att uppsöka olika 

vårdverksamheter. En av de verksamheter som kan bli aktuell för den äldre personen är den 

kommunala äldreomsorgen. Sjöström och Ekwall skriver att det är svårt för verksamheten att 

hantera depressionen då den äldre personens behov kan variera över tid, med perioder som 

kräver större psykriatiska insatser som sedan kan övergå i perioder där fokus ligger på kroppslig 

sjukdom (ibid). Gulmann (2003) skriver att undersökningar visar att det är mindre än 20 procent 

av äldre personer som får behandling mot sin depression (ibid).  

 

Danuta Wasserman (2003) skriver att om äldre personer vistas i en stödjande miljö kan detta till 

viss mån förhindra att en depression utvecklas eller lindra en depression. Miljöer som har brister 
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i stödjandet kan bidra till att depression utvecklas. En depression beror inte bara på biologiskt 

åldrande utan har även psykosociala orsaker då bristande stimulering, engagemang och omsorg 

är en bidragande faktor (ibid). Mona Bendz (2005) skriver att äldre personer som har svårt att 

klara av sina dagliga aktiviteter löper större risk att utveckla ohälsa och därmed ökar risken för 

depression. Samtidigt skriver Bendz att vi inte vet särskilt mycket vad det gäller förebyggande 

insatser som kan tänkas ha effekt mot depression (ibid). 

 

Mai- Brith Schartau (1997) menar att enhetscheferna inom kommunal verksamhet spelar en 

viktig roll då de är ansvariga för den slutgiltliga utformningen av servicen (ibid). Enhetschefer 

får därmed en central roll i hur det inom det särskilda boendet arbetas för att förebygga 

depression bland äldre personer. Därför är det viktigt att lyfta fram enhetschefers syn på det 

förebyggande arbetet mot depression bland äldre personer.  

1.1 Problemformulering 

Då tidigare statistik visar att 10-15 procent av personer äldre än 65 år har depressionsymtom och 

att forskning visar att miljöer har en påverkan på depression, blev vi efter en kunskapsöversikt 

över forskningsfältet förvånade. Trots att den tidigre forskningen visar på ett problem vad det 

gäller depression bland äldre personer, finns det inte mycket forskning om hur det arbetas 

förebyggande mot detta. Wasserman (2003) skriver att äldre personer som lever på 

ålderdomshem visar i större utsträckning tecken på depression än äldre personer som bor hemma 

(ibid). Vi anser att det förebyggande arbetet mot depression bland äldre personer behöver belysas 

ytterligare då det förebyggande arbetet bör vara en del av det arbete som bedrivs i särskilda 

boenden. Detta för att den äldre personen ska  kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(SFS 2001:453).  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur enhetschefer för särskilda boenden ser på förebyggande 

arbete mot depression bland äldre personer. 

1.3 Frågeställningar: 

- Hur ser enhetschefer på de äldre personers depression inom det särskilda boendet? 
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- Hur beskriver enhetschefer att de arbetar mot depression bland äldre personer inom det 

särskilda boendet? 

- Vad uppfattar enhetschefer påverkar deras förebyggande arbete mot depression bland 

äldre personer? 

2 Centrala begrepp 

I studien användes begreppen äldreomsorg, särskilt boende, enhetschef, äldre personer och 

omsorgsgivare. Nedanför görs en förtydling av vad begreppen innebär i studien. 

 

Äldreomsorg är den del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller 

annan service till äldre personer. 

 

Särskilt boende är vad vi benämner det boendet som är anpassat för äldre personer i behov av 

omsorg. Det särskilda boendet innefattar en bostad med enskilda lägenheter för den äldre 

personen, där det finns omsorgspersonal tillgänglig dygnet runt. 

 

Enhetschef är i denna studie den person som ansvarar för det särskilda boendet. Enhetschefen är 

den som ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och den inriktning 

som fastställts av kommunens socialnämnd.  

 

Äldre personer är personer som är 65 år och äldre. 

 

Omsorgsgivare är personer som arbetar i verksamheten med att ge den äldre personen vård och 

omsorg och som ingår i den personalgrupp som enhetschefen ansvarar för. 

 

Genom studien återkommer begreppen depression och förebyggande arbete. Vi väljer att inte 

fastslå en bestämd definition av dessa begrepp utan väljer att hålla en öppenhet för olika 

definitioner och tolkningar av begreppen.  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer först en kort genomgång av äldreomsorgens historia. Efter det en inblick i 

socialtjänstlagen som är en av de lagar som påverkar enhetschefens arbete inom äldreomsorgens 

särskilda boenden. Slutligen en redogörelse för den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.  

3.1 Äldreomsorgens historia 

Sven Erik Wånell  (2006) skriver att det förr var sockens ansvar att ta hand om äldre personer, 

fattiga personer och sjuka personer. Det fanns fattighus till de tidigare nämnda grupper för att de 

skulle få tak över huvudet och överleva. Första gången det fastslogs att det var socknens ansvar 

att det skulle finnas en fattigstuga var år 1734 (ibid). Mats Thorslund (2010) skriver att det inte 

var förrän i början på 1900-talet som diskussionen om äldreomsorgens utveckling togs upp i 

samhället. År 1918 började det diskuteras om äldre personer och fattigvården skulle särskiljas 

och om människor med olika behov borde skiljas åt (ibid). I denna veva lanserades idén om 

ålderdomshem för äldre personer där det enligt lag skulle finnas en kvalificerad föreståndare 

eller föreståndarinna på plats. Byggandet av ålderdomshem började komma igång på allvar i 

början av 1930-talet (Trydegård, 2000). 

  

Thorslund (2010) skriver att det under 1960- och 1970 talet skedde en ökning av antalet platser 

på ålderdomshem och under 1980-talet fortsatte utbyggnaden av servicehus och särskilda 

gruppbostäder för personer med demenssjukdom. Efter 1980-talet har gapet mellan behov och 

resurser inom äldreomsorgen ökat. Antalet platser vid särskilt boende stannade av och har sedan  

2000-talet minskat med en femtedel, dock har efterfrågan av platser på särskilda boenden inte 

minskat. Thorslund skriver att personer i åldersgruppen 65-79 år som bor på särskilt boende har 

mer än halverats sedan 1980-talet. År 1980 var det över 60 procent av befolkningen som var 80 

år och äldre som bodde i särskilt boende (ibid). Gun-Britt Trydegård (2000) skriver att 

ädelreformen som trädde i kraft år 1992 gjorde att äldrevården blev ett kommunalt ansvar. I 

ädelreformen står det bland annat att kommunerna ska ansvara för långvarig vård och service till 

äldre personer. Särskilt boende ska finnas tillgängligt för den äldre personen som inte känner 

trygghet i sin vanliga bostad eller om det inte längre är praktiskt möjligt att ge nödvändig service 

till den äldre personen (ibid). Thorslund (2010) skriver att år 2008 har andelen äldre personer 
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som är över 80 år och som bor på särskilt boende minskat med 37 procent. Trots denna 

minskning skriver Thorslund att det inte kan dras paralleller till att den äldre befolkningens 

behov av vård och omsorg också minskat (ibid). 

3.2 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna och socialtjänsten, de som verkställer och 

upprätthåller lagen, stor frihet att själva anpassa sitt arbete efter de behov som klienterna har 

(Nordström, Thunved, 2011). Socialtjänstlagens övergripande mål och grundläggande 

värderingar för samhällets socialtjänst står i den så kallade portalparagrafen. 

  

Socialtjänstlagen 1 kap. 1 § 

“Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva 

deltagande i samhällslivet.” 

  

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som innebär att det finns skrivna skyldigheter för 

myndigheten att erbjuda viss service och hjälpinsatser till medborgarna samt specifika rättigheter 

för enskilda medborgare. De specifika rättigheterna avser de individuellt prövade insatserna 

enligt biståndsparagrafen 4 kap. 1 §, där det krävs ett unikt ställningstagande i varje enskilt fall 

(Lindelöf, Rönnbäck, 2004).  

 

Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § 

“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 (försörjningsstöd) 

och för sin försörjning i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes 

möjligheter att leva ett självständigt liv.” 

 

Den äldre personen kan få hjälp från samhället genom att ansöka om bistånd enligt ovannämnd 

paragraf. Det är biståndshandläggaren inom kommunen som beslutar om bistånd för den äldre 

personen, där beslutet skall ges utifrån den äldre personens individuella behov och där den äldre 

personens vilja alltid ska vägas tyngst (Lindelöf, Rönnbäck, 2004). De hjälpinsatser som kan 

beviljas är inte preciserade i lagen. Om den äldre personen ansöker om särskilt boende, ska 

kommunens biståndshandläggare enligt socialtjänstlagen kap 4. 1 §, behandla ansökan och  
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bedöma om den äldre personens behov inte kan tillgodoses på annat sätt (Westlund, 1994). Om 

den äldre personens behov inte kan tillgodoses på annat sätt är det upp till biståndshandläggaren 

att utforma ett bistånd som svarar mot behovet så att den äldre personen tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå (Lindelöf, Rönnbäck, 2004).  

3.3 Nationell värdegrund för äldreomsorgen 

Den nationella värdegrunden är tillskriven i socialtjänstlagen kap 5. 4 §. Där samhället enligt 

socialtjänstlagen har ett särskilt ansvar för att äldre personer ska ha möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. 

(Lindelöf, Rönnbäck, 2004). Den nationella värdegrunden är till för att bland annat ge den äldre 

personen mer brukarinflytande (prop.2009/10:116). 

  

Socialtjänstlagen 5 kap. 4 § 

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande” 

  

Regeringen och riksdagen har enligt propopositionen Värdigt liv i äldreomsorgen (2010) 

utarbetat värdegrunden som ett sätt att tydliggöra den människosyn, de värderingar och de 

förhållningssätt som regeringen och riksdagen vill ska gälla i den dagliga verksamheten inom 

äldreomsorgen och för att kvaliteten och tilliten till äldreomsorgen ska öka (ibid). Värdegrunden 

är ett sätt att vägleda äldreomsorgens verksamheter och all personals bemötande och agerande 

mot de äldre personerna. Detta för att ge de äldre personerna ett värdigt liv och att de ska känna 

välbefinnande. Värdegrunden ska tillämpas av alla som arbetar inom äldreomsorgen utifrån 

socialtjänstlagen. Värdegrunden innehåller inte detaljskrifter eller konkreta anvisningar, vilket 

innebär att den kan tolkas på olika sätt (Blennberger, Johansson, 2010). Vad det gäller själva 

tillämpningen av värdegrunden har de olika kommunerna och äldreomsorgsverksamheterna ett 

egenansvar över hur de ska arbeta för att leva upp till värdegrunden (Nordström, Thunved, 

2011).  

 

I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen (2010) görs av riksdag och regering en 

sammanfattning av den föreslagna värdegrunden och det mest väsentliga som bör ingå för att den 

äldre personen ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Propositionen föreslår att 
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den värdegrunden som bedöms medverka till att uppnå god kvalitet i insatser och i verksamheten 

ska bestå av två delar; att verksamheten ska inriktas på att den äldre personen ska få leva ett 

värdigt liv och att den äldre personen ska få känna trygghet och meningsfullhet i tillvaron. I 

propositionen ges exempel på vad värdegrunden kan innehålla. I värdegrunden ingår det bland 

annat individanpassning och delaktighet som inrymmer att den äldre personen ska ha tillgång till 

tydlig, saklig och korrekt information om olika former av omsorg, vård, sociala och kulturella 

aktiviteter. Detta för att den äldre personen ska kunna vara delaktig och ha möjlighet att påverka 

sin vardag. Den äldre personen ska tillåtas vara med och påverka besluten och insatserna, samt 

ha ett inflytande över omsorgens dagliga innehåll. Det nämns även att alla anställda ska 

tillgodogöra sig kunskap om den äldre personens unika livshistoria och livsstil för att kunna 

anpassa äldreomsorgen till den äldre personens behov och förutsättningar. Samt att de anställda 

ska vara uppmärksamma på faktorer som kan förhindra att en äldre person inte upplever trygghet 

och välbefinnande. Att den äldre personen ska lyssnas till och att personalen ska stödja den äldre 

personens förmåga att uttrycka sina behov. Den äldre personens egna krafter och förmågor ska 

uppmärksammas och stärkas samt att den äldre personen ska stimuleras med aktiviteter som 

upprätthåller den äldre personens intressen och personliga livsstil (ibid). 

 

4 Tidigare forskning 

Då det inte finns någon påvisande forskning kring enbart förebyggande arbete mot depression 

inom äldreomsorgens särskilda boenden, kommer det i detta avsnitt istället en redogörelse för 

den tidigare forskning som är relevant kring både förebyggande arbete inom äldreomsorgen och 

forskning kring depression bland äldre personer. Enhetschefens roll inom den kommunala 

äldreomsorgen kommer även att belysas i detta avsnitt.  

4.1 Depression bland äldre personer 

Pia Fornholt (2003) skriver att en depression gör att den äldre personen får mindre energi och 

minskad motivation, detta leder till sämre koncentration och sämre förmåga att ta till sig 

information. En äldre person som är deprimerad kan ha svårt att klara av situationer där det 

gäller att lära in eller komma ihåg information. Fornholt menar att en äldre person som är 
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deprimerad ofta är uppslukad av sin depressiva föreställningsvärld och att händelser runt 

omkring upplevs som relativt betydelselösa (ibid). Hedelin (1997) skriver om kännetecken på 

depression hos äldre personer som bland annat är sänkt stämningsläge, motorisk och psykisk 

tröghet, sömnstörningar, aptitlöshet, hopplöshet, likgiltighet, ångest, en känsla av meningslöshet, 

förvirring och kroppslig oro (ibid). Gulmann (2003) beskriver att en orsak till varför depression 

bland äldre personer är underdiagnostiserat är att omsorgsgivare förväxlar depressionsymptomen 

med kroppsliga sjukdomar, det vill säga att nedstämdhet blir tryckande huvudvärk och ångest 

blir yrsel. Gulmann skriver att demens är en överdiagnostiserad sjukdom bland äldre personer 

och depression är en underdiagnostiserad och glömd psykisk sjukdom bland äldre personer. 

Undersökningar visar att det är mindre än 20 procent av äldre personer som får behandling mot 

sin depression (ibid). Wasserman (2003) skriver att en depression kan förekomma hos äldre 

personer med demens. Detta visar sig genom att den äldre personen blir lättrörd, får tårar i 

ögonen och lider av nattångest. Om den äldre personen både har en demenssjukdom och en 

depression uppvisar den äldre personen en stark oro och vissa personlighetsförändringar. 

Wasserman skriver att den äldre personen kan känna sig svartsjuk och att paranoia kan uppstå, 

som till exempel misstankar om att någon vill komma in i lägenheten eller att någon vill stjäla 

ens saker (ibid). 

 

Wasserman (2003) skriver att om en äldre person varit deprimerad under en längre tid är med om 

en förändring i sin livssituation är risken för självmord stor. En förändring i livssituationen kan 

för den äldre personen vara att byta omsorgsgivare, då detta för den äldre personen kan ses som 

ett svek (ibid). 

 

Marie Ernsth Bravell (2011) skriver att det finns en allmän uppfattning i samhället om att äldre 

personer inte har behov att tala om döden, då den äldre personen redan har vant sig vid tanken, 

men Ernsth Bravell menar att att det är viktigt att den äldre personen får göra avslut. Att den 

äldre personen får känna sig tillfredsställd eller att få möjlighet att prata om livet och döenden. 

Ernsth Bravell skriver att det är viktigt för den äldre personen att få möjlighet att i form av 

eftertanke och reflektion få tänka igenom det liv man levt och att det är viktigt att 

omsorgsgivarna är lyhörda för detta behov (ibid). 
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4.2 Behandling av depression 

Agneta Grimby (2008) menar att behandling genom samtal eller en kombination av samtal och 

medicinering skulle kunna hjälpa den äldre personen med att höja sinnesstämningen, men att den 

äldre personen kan uppleva samtalsstöd som nytt och ovant (ibid). Wasserman (2003) menar att 

stödsamtal och ett tryggt omhändertagande samt kontinuitet i behandlig är av särskild vikt vid 

sidan av behandling med antidepressiva mediciner hos äldre personer. Wasserman skriver att 

olika former av avslappningsterapier kan vara ett sätt att minska den äldre personens depression 

och ångest. Även olika former av motion, sjukgymnastik, arbetsterapi, musik- och konstterapi 

förstärker de positiva effekterna av medicinering och stödsamtal (ibid).  

 

Wasserman (2003) menar att det är viktigt att stödja den äldre personen som har en depression  

till att fullfölja en påbörjad behandling och att inte ge upp om effekterna av behandlingen inte 

märks på en gång. Det brukar ta tid innan de depressiva symtomen och ångestsymtomen avtar. 

Hos yngre personer och medelålders personer tar det i genomsnitt mellan fyra till sex veckor, hos 

äldre personer kan det ta månader innan effekterna av behandlingen märks. Wasserman menar att 

det är viktigt att den äldre personen inte isolerar sig då detta förvärrar depressionen. Det är 

viktigt med stimulerande och uppiggande aktiviteter. Det viktigaste för den äldre personen är 

enligt Wasserman en kontinuerlig god och kärleksfull omvårdnad som inte kan ersättas av 

mediciner. Den äldre personen kan bli deprimerad av vissa läkemedel som används för att 

behandla kroppsliga sjukdomar så som vissa hjärtmediciner och blodtrycksmediciner (ibid). 

Bendz (2005) menar att en större andel äldre personer med depression får sannolikt den 

behandling de behöver då ökningen av antidepressiva läkemedel har varit snabb. Bentz skriver 

att frågan om överskrivning är aktuell och tar upp att det kan finnas äldre personer som får 

antidepressiva läkemedel på bristande och felaktiga grunder eller som står kvar onödigt länge på 

sin medicin (ibid). Wasserman (2003) skriver att depression hos äldre personer skall behandlas 

på samma sätt som depression hos andra vuxna personer. Omkring en femtedel av alla personer 

som behandlas med antidepressiva medel besväras av mer eller mindre svåra biverkningar, oftast 

är dessa av övergående natur. Wasserman menar att man skall ha klart för sig att äldre personer 

är känsligare för mediciner och får fler biverkningar än yngre personer (ibid).  
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4.3 Enhetschefer inom kommunal äldreomsorg 

Maria Wolmesjö (2005) skriver att den kommunala äldreomsorgen är en offentlig och politiskt 

styrd organisation där valda politiker i nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för att 

utforma riktlinjer och mål samt att fatta de övergripande besluten (ibid). Monica Nordström 

(2000) skriver att enhetschefen är den offentligt anställda person som arbetar på uppdrag av 

politikerna inom äldreomsorgen (ibid). Wolmesjö (2005) skriver att verksamhetsansvaret är 

hierarkiskt uppbyggt, från politisk nämnd via förvaltningschef till enhetschef. Vilket enligt 

Wolmesjö gör att den kommunala äldreomsorgen är en komplex verksamhet, i vilken olika 

traditioner möts. I denna komplexa verksamhet ska enhetschefer leda (ibid). Nordström (2000) 

skriver att enhetschefen har en position som överordnad mot omsorgsgivare för att leda 

verksamheten, men enhetschefen är samtidigt underordnad förvaltnings- och avdelningschefer 

(ibid). Schartaus (1997) forskning visar att politikerna utövar sitt inflytande över äldreomsorgen 

via budget och olika satsningar på ledarskapsutbildning. Schartaus forskning visar att om 

enhetschefen har ett gott förhållande till sin närmaste chef, ett kontaktnät som kan ge information 

och stöd i olika frågor och om enhetschefen arbetar i en kommun där politiker satsar på 

ledarskapsutbildningar kan detta underlätta chefskapet (ibid). 

 

Margareta Drakenberg (1997) skriver att enhetschefen är den person som har fullt ansvar för att 

verksamheten ska fungera genom att verkställa överordnade fattade beslut (ibid). Nordström 

(2000) skriver att enhetschefens uppgifter är att samordna och övervaka omsorgssituationen. 

Enhetschefen ska stödja och leda omsorgsgivarna, följa upp behovsbedömningen med den äldre 

personen samt samordna alla involverade aktörer (ibid).  

 

Nordström (2000) skriver att verksamhetens regler och krav styr i hög grad enhetschefens 

indirekta arbete. Enhetschefernas uppfattningar om vad arbetet inom verksamheten ska innehålla 

och omfatta är även en faktor som styr enhetschefens arbete (ibid). Schartaus (1997) skriver att 

de faktorer som kan sätta hinder för enhetschefen är delvis organisationens struktur och lagar och 

även de mänskliga faktorerna som finns inom verksamheten (ibid). Wolmesjö (2008) menar att 

enhetschefernas ledningsuppdrag ofta medför stor handlingsfrihet och stort handlingsutrymme. 

Enhetschefen har därmed makt och möjlighet att agera självständigt (ibid). Schartau (1997) 

skriver om enhetschefens möjligheter och svårigheter inom den kommunala äldreomsorgen och 
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menar att enhetschefens tolkningar, prioriteringar och bedömningar är det som styr 

verksamhetens innehåll. Schartau skriver att enhetschefen blir påverkad av faktorer i 

omgivningen som styr agerandet (ibid). Samtidigt menar Wolmesjö (2008) att enhetschefens 

utbildningsbakgrund, ålder, kön och antal år i yrket också är faktor som gör att det förekommer 

olika normer och traditioner bland enhetscheferna (ibid). 

 

Utifrån Schartaus (1997) forskning framkommer det att om enhetschefen har en stark krävande 

chef, mycket pappersarbete, mycket administrativt arbete påverkar detta enhetschefens 

handlingsfrihet. Om det bland omsorgsgivarna finns informella ledare, att personalgruppen är 

äldre och har arbetat tillsammans under en lång tid är faktorer som kan påverka enhetschefens 

handlingsfrihet. Schartau påvisar att enhetschefens personlighet och hur pass villig enhetschefen 

är på att följa reglerna har en avgörande roll för att lösa eventuella hinder. Enhetschefernas 

största handlingsfrihet ligger i att de offentliga målen ofta är oklart formulerade vilket gör att de 

har tolkningsföreträde när de ska konkretisera målen och översätta dem till handlingsplaner som 

ska passa deras verksamhet (ibid). Ingrid Hjalmarson, Eva Norman och Gun-Britt Trydegård 

(2004) menar att enhetschefens roll i äldreomsorgen är viktigt för vården, omsorgens kvalitet och 

för omsorgsgivarnas arbetsmiljö och trivsel (ibid). 

 

Ingrid Karlsson (2006) menar att gräsrotsbyråkrater (se teoriavsnitt) kännetecknas av att de 

samspelar med sina klienter och har ett stort handlingsutrymme och stor handlingsfrihet i sitt 

arbete. Karlsson menar att det går att argumentera för att enhetschefer inte är gräsrotsbyråkrater 

eftersom de inte alltid står i direktkontakt med brukarna. Samtidigt skriver Karlsson att i de flesta 

kommuner i Sverige har det genomförts en uppdelning mellan handläggningen av biståndsbeslut 

och verksamhetschefer, men denna uppdelning gäller inte på äldreomsorgens särskilda boenden. 

Där sker inte någon biståndsbedömning angående vad den beviljade omsorgen ska innehålla. 

Vilket gör att enhetschefen har stor del av ansvaret. Enhetscheferna har hela ansvaret för den 

insatsen som biståndshandläggaren har beviljat ska verkställas. När enhetschefen ska verkställa 

sina beslut i den praktiska verksamheten har de relativt stort handlingsutrymme och detta är ett 

kännetecken och en förutsättning för gräsrotsbyråkratens arbete (ibid).  
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4.4 Förebyggande arbete 

Jimmie Kristensson och Ulf Jakobsson (2010) förklarar att det goda åldrandet ofta kopplas 

samman med livskvalitet. Att skapa ett gott åldrande med hög livskvalitet är det primära målet 

för äldreomsorgen. Detta kräver kunskap om vård och behandling av olika sjukdomar och 

kännedom om vilka faktorer som påverkar de äldre personernas livskvalitet. Kända faktorer som 

påverkar den äldre personens livskvalitet är sociala nätverk och boendeförhållande (ibid). 

 

Tove Hernett och Birgitta Larsson (2011) skriver att vården för äldre personer ska bygga på en 

humanistisk människosyn där den äldre personen ska stå i centrum. Den äldre personen ska ses 

som en person som man talar med och inte om. Vården ska präglas av ömsesidig respekt där 

varje människa blir behandlad utifrån personliga förutsättningar (ibid). 

 

Hedelin (2000) menar att stödjande miljöer, sociala nätverk och socialt stöd har betydelse för den 

psykiska hälsan. Hedelin menar att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och socialt 

nätverk. Personer med svåra psykiska störningar har ofta ett mycket begränsat socialt nätverk där 

ofta enbart familjemedlemmar ingår. Det finns även samband mellan depression och en låg nivå 

av social integration, få förtroendefulla relationer samt att personen sällan upplever emotionellt 

stöd (ibid). Även Bendz (2005) menar att en viktig faktor för livskvaliteten hos äldre personer är 

det stöd som ett socialt nätverk kan utgöra. Under ålderdomen blir det betydelsefullt att ha ett 

socialt nätverk då Bendz menar att sociala kontakter och relationer är bra för hälsan (ibid). 

 

Bendz (2005) skriver att målet för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är det goda 

åldrandet. En grundläggande förutsättning för det goda åldrandet är självbestämmande och att 

kunna påverka sin egen situation. Bendz menar att de grundläggande förutsättningar för det goda 

åldrandet är att få respekt, vara aktiv och delaktig i samhällslivet. Bendz menar att det går att 

motivera förebyggande arbete samhällsekonomiskt och att det bör utvecklas ett sådant 

förhållningssätt i samhällets omsorg för äldre personer. Bendz skriver att det går att nå goda 

effekter när det gäller att skapa trygghet och stärka den äldre personens egenvårdsförmåga, det är 

inte en faktor utan en kombination av flera olika faktorer som påverkar äldre personers hälsa och 

deras möjlighet att fortsätta ett självständigt liv med bibehållen egenmakt (ibid). 
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Bendz (2005) skriver att det finns fyra grundpelare för god hälsa, de är fysisk aktivitet, bra 

matvanor, social gemenskap och tillgång till meningsfulla uppgifter. De utgör grunden för äldre 

personers hälsa och livskvalitet. Bendz menar att det är mot dem som hälsofrämjande och 

förebyggande insatser bör riktas (ibid). Berit Johannessen (1996) menar att de metoder och 

upplevelser som främjar hälsa kan också användas för att behandla sjukdomar. Johannessen 

skriver att det är bra för hälsan att promenera i skogen och att få sig ett gott skratt, sådana 

upplevelser kan också fungera terapeutiskt och bidra till att reparera skador på hälsan (ibid). 

 

Johannessen (1996) skriver att det är bättre att förebygga än att behandla, ändå ställer sig alltför 

få grupper i samhället bakom förebyggande arbete. Johannessen menar att en viktig del av det 

förebyggande arbetet är att människor själva har en aktiv roll, inte bara i sitt eget liv utan också i 

samhället. Johannessen menar att det finns en diskussion om förebyggande arbete eller bot är 

viktigast. Det finns två sätt att se på saken. Ett sätt att se på saken är att det är oetiskt att ta medel 

från sjuka människor och satsa dem på friska. Ett annat sätt att se på saken är att det är oetiskt att 

låta människor fortsätta att bli sjuka, om vi kan bidra till att hålla dem friska (ibid). Hedelin 

(2000) menar att det hälsofrämjande arbetet ofta diskuteras som en balansgång mellan att vara 

samhällets ansvar och individens ansvar. Där argument som att det är den enskilda människans 

rätt och frihet att själv få bestämma över och ta ansvar för sitt liv och hälsa står mot argument 

som att det är statens och samhällets ansvar att ta vara på folkhälsan (ibid). 

 

Johannessen (1996) skriver att förebyggande arbete traditionellt har riktat in sig på mindre 

grupper. Förebyggande omvårdnad basers oftast på personer som befinner sig i en redan 

identifierad riskzon. Det förebyggande arbetet utgår från risken och jobbar med att begränsa 

denna. Johannessen beskriver att det finns statistik som visar att självmord bland ensamstående 

äldre män ökar. Denna statistik blir en utmaning för det förebyggande arbetet, då det är sådan 

statistisk som är en vanlig utgångspunkt för förebyggande insatser. Johannessen skriver att 

sjukdom och lidande betraktas som ett hinder för god hälsa och för ett gott liv. Förebyggande 

arbete inriktar sig på att människor ska undvika att bli sjuka (ibid).  
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras hur materialet till denna studie har samlats in. Först kommer en 

redovisning av val av metod och urval av respondenter sedan en beskrivning av genomförandet 

av intervjuer och hur bearbetning av material gått till. En diskussion kring studiens validitet, 

generaliserbarhet och reabilitet görs i detta avsnitt. Slutligen görs redogörelse om våra etiska 

övervägande och en avslutande metoddiskussion.  

5.1 Val av metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av öppna intervjuer med viss prestrukturering 

utifrån utvalda teman. Valet av intervjuform grundade sig i att vi ville sätta olika aspekter av 

enhetschefernas arbete i fokus. Vi ville upprätthålla en öppenhet genom intervjuerna, genom att 

inte ställa ledande frågor till resopndenterna. Dag Ingvar Jacobsen (2007) skriver att den öppna 

intervjun är bäst lämpad när relativt få enheter undersöks (ibid). Valet av den kvalitativa 

metoden grundar sig på syftets utformning, genom studien ville vi få fram enhetschefernas syn 

på det förebyggande arbete mot depression bland äldre personer inom särskilda boenden. I 

relation till studiens syfte anser vi att den kvalitativa metoden är lämpligast då denna metod 

avser att förklara ett visst fenomen (Bryman, 2011). 

5.2 Urval 

Vi har i denna studie använt oss av ett målinriktat urval där vi kontaktat enhetschefer för 

särskilda boenden runt om i Småland. Vi valde att kontakta enhetschefer då de har 

helhetsansvaret för verksamheten. Vi kontaktade 51 enhetschefer med ansvar för särskilt boende 

runt om i Småland via mejl. I mejlet (se bilaga 1) berättade vi vilka vi var och syftet med studien, 

och vi frågade om de vill medverka i studien. Sammanlagt fick vi 28 svar, varav 23 enhetschefer 

avböjde att medverka i studien och  fem enhetschefer tackade ja till att ställa upp. När de 

enhetschefer som tackat ja till att delta i studien hade bestämt tid och plats för intervjun skickade 

vi ett mejl för att bekräfta den tiden och den platsen. Efter en diskussion om fem respondenter är 

tillräckligt för att täcka svaren på våra frågeställningar bestämde vi oss att genom telefonsamtal 
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kontakta de enhetschefer vi inte fått svar från. Målet var att boka ytterligare en intervju. Den 

första enhetschefen som svarade blev vår sjätte intervjuperson. 

5.3 Genomförande 

Vid intervjutillfällerna med respondenterna berättade vi åter vårt syfte med studien. Vi frågade 

respondenten om vi fick spela in intervjun. Detta fick vi samtycke till från samtliga respondenter. 

Vi förklarade att respondenterna kommer att bli avidentifierade. Intervjutiden var mellan 30-60 

minuter vilket visade sig vara en lagom tid för att få fram den information vi behövde för att 

besvara våra frågeställnigar. Intervjuerna var inbokade under en veckas tid, med en intervju om 

dagen. Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats, då respondenterna önskat detta. 

Respondenterna fick själva bestämma tid och plats, vi tror att detta bidrog till att respondenterna 

kände sig mer trygga i intervjusituationen. Före intervjutillfällerna bestämde vi vem som skulle 

ta den ledande rollen under intervjun med respondenten. Samtidigt som vi båda under 

intervjunstillfället ställde följdfrågor och återkopplade till de teman vi utformat. Under intervjun 

hade vi  med oss en kopia av den intervjumall (se bilaga 2) vi utformat som respondenterna 

kunde titta på under intervjutidens gång. Under intervjutillfällerna var vi öppna för 

respondenternas egna tankar och försökte återkoppla med följdfrågor utifrån det respondenterna 

berättade. 

5.4 Bearbetning 

Tack vare inspelningen av intervjuerna kunde vi transkribera intervjumaterialet och 

respondenternas utsagor blev på detta sätt korrekt återgivna, vilket stärker reabiliteten (Jacobsen,  

2007). Transkriberingen av intervjuerna gjordes direkt efter varje intervju. Detta för att i ett tidigt 

skede försöka hitta ett mönster att koda materialet efter och för att det kunde ge uppslag till 

följdfrågor inför nästkommande intervju. Vi har med hjälp av utskrifterna från intervjuerna 

granskat materialet och hittat mönster utifrån respondenternas utsagor som vi sedan placerade 

under olika teman. Materialet kodades utifrån de gemensama faktorer som speglar studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

Efter varje intervjutillfälle tog vi tio minuter till att diskutera och reflektera över hur vi tyckte 

intervjun gått. Vi diskuterade vad respondenten sagt under intervjun som väckte funderingar och 
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frågor hos oss. Diskussionerna och reflektionerna spelades in för att sedan komma till 

användning under uppsatsskrivandets gång. 

5.5 Etiska aspekter 

Det finns enligt Alan Bryman (2011) fyra grundläggande etiska övervägande som  bör tas hänsyn 

till inom forskning. Informationskravet som innebär att deltagarna ska informeras om syftet med 

studien och att det är frivilligt att delta, samtyckekravet som innebär att deltagarna själva har rätt 

att bestämma om, hur länge och villkoren för deltagandet. Konfidentialitetskravet som innebär 

att deltagarna ska försäkras största möjliga anonymitet och nyttjandekravet som innebär att de 

insamlade uppgifterna endast får användas för det forskningsändamålet som deltagarna har fått 

information om (ibid).  Vi kommer nedanför visa hur vi gått tillväga för att täcka dessa. 

 

I denna studie är sex respondenter runt om i Småland intervjuade. Vi har valt att inte nämna 

respondenterna vid namn i resultatdelen utan vi har valt att tilldela respondenterna fiktiva namn 

för att anonymisera dem. Vi har valt kvinnonamn då äldreomsorgen i Sverige är ett 

kvinnodominerande yrke. Eftersom vi inte utgått från ett könsperspektiv i denna studie är det inte 

relevant att redogöra för respondenternas biologiska kön. Vi anser att detta inte har någon 

betydelse för studiens resultat.  

 

Respondenterna har deltagit frivilligt i undersökningen utan några som helst påtryckningar från 

vår sida. Respondenterna blev även informerade om att de när som helst kunde avbryta eller 

avböja från att svara på en fråga. Respondenterna fick information om syftet innan 

intervjutillfället via ett informationsmejl och även i början av intervjutillfället. Vi försäkrade 

även att den data vi samlade in endast kommer att användas i denna studie. Vi valde att inte 

lämna ut interjuvmallen till respondenterna innan intervjun, detta för att vi ville ha så spontana 

tankar och reflektioner som möjligt från respondenterna. Respondenterna fick endast utskickat de 

teman vi ville belysa under intervjun.  

 

5.6 Validitet, generaliserbarhet och reabilitet 

Jacobsen (2007) skriver att validitet handlar om att man mäter det man vill mäta. När det 

kommer till kvalitativa studier är hög validitet sammankopplat med öppenhet, nyansrikedom, 
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närhet och flexibilitet då det leder till att den riktiga förståelsen av det forskaren vill undersöka 

kommer fram (ibid). Intervjuerna med enhetscheferna har varit öppna och av prestrukturerade 

art. Vi har varit flexibla utifrån intervjumallen och för att fånga nyanserna hos enhetscheferna 

har vi ställt många följdfrågor. Jacobsen (2007) skriver att generaliserbarhet är att något kan tas 

från några få enheter som undersöks och placeras på andra som inte undersökts (ibid). Vi har 

intervjuat enhetschefer om deras syn på sitt handlingsutrymme att arbeta förebyggande mot 

depression bland äldre personer, något som vi ser blir påverkat av enhetschefernas tidigare 

erfarenheter. Detta gör att vår studie inte är generaliserbar. En annan faktor som påverkar 

generaliserbarheten är att denna studie är begränsad till storleken då sex enhetschefer är 

intervjuade.   

 

Reabilitet i kvalitativa studier handlar om studiens trovärdighet, detta är sammankopplat med 

intervjuarens trovärdighet, kompetens och förmåga. Intervjuarens närvaro påverkar resultatet på 

ett visst sätt, även platsen där intervjun genomförts kan påverka resultatet (Jacobsen, 2007). Att 

låta respondenterna själva bestämma tid och plats för intervjun kan ha påverkat resultatet, då 

respondenterna troligen valde plats efter deras egen uppfattning om vart de känner sig mest 

bekväma, och att de på så sätt skulle vara bekväma under intervjusituationen. Vi har båda varit 

med under intervjutillfället, vilket kan ha påverkat resultatet då respondenterna intervjuats 

individuellt. Det har överlag varit en avslappnad atmosfär under intervjutillfällena. Av de 

respondenter som ställde upp i studien var det några som nämnde att de själva minns att det var 

svårt att få tag på intervjupersoner och att detta var anledningen till deras medverkan. Några 

respondenter nämnde att de har haft praktikanter som påpekat problemet att få respondenter att 

medverka och att de var därför de ställde upp och medverkade. Samtidigt nämnde majoriteten av 

respondenterna att det var ett intressant ämne. Vi ställer oss frågan om detta påverkat resultatet.   

5.7 Metoddiskussion 

Både de respondenter som tackat ja till studien och de enhetschefer som avböjt att medverka i 

studien  har nämnt att ämnet för studien varit intressant. Trots detta har vi haft svårt att få tag på 

respondenter till studien. Vi ställer oss frågan vad det kan bero på. Av de respondenter som 

ställde upp i studien har hälften av dem varit osäkra på vad ett förebyggande arbete egentligen är. 

Några respondenter har under intervjun frågat oss om det de just berättat är förebyggande arbete. 
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Trots att respondenterna uttryckte att förebyggande arbete mot depression bland äldre personer är 

ett intressant ämne visade det sig samtidigt att det inte vara något som de ansåg låg inom deras 

ansvarsområde. Det tror vi kan ha bidragit till att det var svårt att få respondenter att delta i 

studien.  

 

Vid intervjutillfällerna har vi haft intervjumallen som grund men har inte tagit upp de olika 

teman i samma ordning vid varje intervjutillfälle. Respondenterna har fått samma huvudfrågor 

men olika följdfrågor. Intervjutillfällets följdfrågor har påverkats av studiens syfte och 

frågeställningar. Samtidigt har vi sorterat bort vissa av följdfrågorna då de inte varit relevanta för 

studien. 

 

Respondenterna arbetade i olika kommuner. Det uppfattar vi som en fördel eftersom det i olika 

kommunerna kan finnas olika möjligheter att arbeta förebyggande mot depression bland äldre 

personer. Vi anser att detta har gett oss en bredare belysning av studiens syfte. 

 

Efter att sex intervjuer genomförts, gjorde vi en överblick av det material vi fått in för att 

överväga om vi hade tillräckligt med material för att svara på studiens frågeställnigar, det fann vi 

att vi hade.  

 

Vi intervjuade sex enhetschefer med ansvar över åtta särskilda boenden. Dock anser vi att en av 

de respondenterna med två särskilda boenden endast talade om ett av boenderna. I vår studie är 

det sju särskilda boenden som är aktuella. 

5.8 Arbetsfördelning 

Uppläget i studien har utgått från samarbete och delaktigthet. Vi har inte delat upp arbetet med 

olika ansvarsområden, vi har båda varit lika engagerade i alla delar i uppsatsen. Vi har arbetat i 

ett program som heter google docs för att kunna arbeta med samma text från varsin dator, detta 

för att båda skulle kunna vara lika delaktiga.  
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6 Teorier 

I detta avsnitt kommer en presentation av de teorier som används för att analysera och tolka det 

resultat som framtagits. Först kommer en redogörelse av Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkrati. Sedan kommer en beskrivning av Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) 

perspektiv på handlingsutrymme samt Berglinds (1995) handlingsteori.   

6.1 Gräsrotsbyråkrati 

Statsvetaren Michel Lipsky introducerade begreppet Street-level bureaucracy i en artikel som 

skrevs år 1969, dock blev den publicerad först 1979 (Johansson, 2007). Begreppet Street-level 

bureaucracy översatt till svenska är gräsrotsbyråkrat. En gräsrotsbyråkrat är enligt Lipsky (1980) 

en statstjänsteman som i sitt jobb agerar direkt med medborgare och har väsentlig frihet i sitt 

jobbutförande (ibid). Byråkraterna är de som står längst ner i hierarkin och som skall verkställa 

de beslut som politiker och högre myndigheter har beslutat om (Eriksson, Markström, 2000). 

  

Roine Johansson (2007) menar att Lipskys huvudsyfte med att introducera teorin om 

gräsrotsbyråkrati var att ifrågasätta den traditionella synen på genomförandet av politiska beslut. 

Lipsky menar att det finns ett nerifrån- och upp perspektiv som går ut på att 

gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet gör att det är deras handlande som i praktiken bestämmer 

den offentliga politikens utformning (ibid). 

  

Enligt Lipsky (1980) arbetar gräsrotsbyråkrater inom verksamheter där det finns motstridiga och 

tvetydiga mål. Lipsky menar att desto svagare mål och större brist på återkoppling utifrån desto 

mer ensam känner sig gräsrotsbyråkraten i sitt arbete (ibid). Lisbeth Eriksson och Ann-Marie 

Markström (2000) menar att det inom vissa verksamheter där det finns gräsrotsbyråkrater inte 

finns några rätta metoder att arbeta efter. Trots detta förväntas gräsrotsbyråkraten kunna lösa 

uppgifterna professionellt (ibid).  Lipsky (1980) menar att en del av gräsrotsbyråkraterna lämnar 

arbetet eller blir utbrända relativt tidigt i karriären. De som stannar växer ofta med sitt jobb och 

utvecklar tekniker men inte utan att anpassa sig till vanor och de klienter som de möter. Dock 

försöker en gräsrotsbyråkrat alltid göra sitt bästa, på ett eller annat sätt (ibid). 
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Samhället vill, enligt Lipsky (1980), ha gräsrotsbyråkrater som agerar flexibelt i unika situationer 

för att kunna behandla människor efter deras individuella förutsättningar (ibid). Eriksson och 

Markström (2000) menar att mötet mellan klienten och gräsrotsbyråkraten ständigt påverkas av 

bristen på resurser i förhållande till behov. Detta innebär att det redan i utgångsläget finns 

begränsningar för vad som kan göras och vad som inte kan göras för klienten (ibid). 

  

Lipsky (1980) menar att ledningen ser gräsrotsbyråkrater som en resursenhet som har blivit 

placerad på en uppgift, men på grund av handlingsutrymmet upplever gräsbyråkraterna sin 

jobbsituation som unik. Lipsky skriver att gräsrotsbyråkraten blir kontrollerad av ledningen då 

kontroll sker bland annat genom formella regler. Ledningen kan påverka förutsättningarna för 

arbetarna det vill säga styra över rekommendationer för avancering och förflyttning, arbetspass 

och arbetsuppgifter. Ledningen kan också underlätta eller försvåra för en individuell arbetare 

genom att bevilja eller avslå en önskan om en ledig dag, öka trycket på en viss arbetsuppgift och 

överlag göra jobbet mer eller mindre önskvärt (ibid). Johansson (2007) menar att en 

gräsrotsbyråkrats arbete kräver att det ska finnas handlingsfrihet och att arbetet är svårt att 

övervaka. Det innebär inte att ledningen står utan kontroll möjligheter då kontroll kan utövas 

både före, under och efter själva utförandet av arbetsuppgifterna (ibid).    

6.2 Handlingsteori och handlingsutrymme 

Som tidigare beskrivits är enhetschefen en gräsbyråkrat som står längst ner i heirarkin och som 

skall verkställa beslut som politiker och högre myndigheter har beslutat om. Kerstin Svensson, 

Eva Johnsson och  Leili Laanemets (2008) menar att enhetschefen har ett handlingsutrymme som 

är styrt av verksamhetens ramar och av de rutiner och traditioner som råder inom verksamheten. 

Enhetschefens egna tolkningar har också betydelse för hur enhetschefens handlingsutrymme 

utformas. Dessa faktorer gör en inverkan på hur enhetschefen ser på depression bland äldre 

personer och som även styr hur enhetschefen agerar i arbetet (ibid). För att kunna tolka varför 

enhetschefen handlar utifrån sitt tillskrivna handlingsutrymme på ett visst sätt kan förklaras 

genom Hans Berglind (1990) handlingsbegrepp, där en handling även utformas utifrån personens 

inre faktorer (ibid). 
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Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förklarar att alla verksamheter som bedriver socialt 

arbete är på något sätt organiserade. De verksamheter som bedriver socialt arbete utformar sitt 

handlingsutrymme både inom organisationen och från den organisering som sker utifrån de 

regelfasta uppfattningarna.  Det som påverkar vad som är möjligt att göra i socialt arbete är dels 

de administrativa ramarna och dels de tankemässiga ramarna som verksamheten besitter. 

Svensson, Johnsson och Laanemets menar att det är verksamheten som formar 

handlingsutrymmet där verksamhetens uppdrag avgör hur stort enhetschefens handlingsutrymme 

är. Något som även påverkar användningen av handlingsutrymmet är vilka rutiner verksamheten 

präglas av, vilka traditioner som finns inom verksamheten och den professionellas tolknigar. 

Även enhetschefens individuella faktorer har betydelse för hur handlingsutrymmet utformas. 

Friheten i handlingsutrymmet uttnyttjas på olika sätt av olika enhetschefer då Svensson, 

Johnsson och Laanemeets menar att enhetschefens tidigare erfarenheter är en faktor som gör att  

handlingsutrymmet utnyttjas på olika sätt. Svensson, Johnsson och Laanemets menar att den 

professionalitet som finns inom verksamheten styr användningen av handlingsutrymmet. Något 

som också påverkar handlingsutrymmet är vad som sker i samspelet med de individer som den 

professionella möter samt den professionellas personlighet. Svensson, Johnsson och Lannemets 

menar att det finns en stor frihet i hur enhetschefen arbetar men att arbetet samtidigt styrs av 

lagar, regler, överrenskommelser och traditioner inom verksamheten (ibid).  

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att en stark profession kan påverka hur 

verksamheten sätter ramarna för arbetet medan en svag profession kan bli verksamhetens 

verktyg. Som professionell i socialt arbete går det antingen att acceptera det utrymme som 

verksamheten gett personen eller arbeta för att utvidga detta utrymme. När den professionella 

ställs inför ett dilemma går det att agera på olika sätt. Antingen följa verksamhetens riktlinjer 

utan att gå in i en diskussion. Eller arbeta för en förändring, att förklara problemet för högre 

chefer och att arbeta för att utrymmet ska vidgas. Eller kringå problemet och hitta en lösning 

utanför reglerna utan att påtala problemet (ibid). 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att den professionella kan se klienten som 

representant för sin kategori eller kan den professionella se klienten som en särskild individ med 

en historia, ett sammanhang och framtidsplaner. Om den professionella ser klienten på detta sätt 
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är det svårt att kategorisera individen. När den professionella däremot kategoriserar klienten blir 

individen svår att se (ibid).  

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att en handling inte alltid har samma 

innebörd. Ibland formas handlingen i form av normer av värderingar och ibland formas 

handlingen i form av regler (ibid). Berglind (1990) förklarar handlingsbegreppet som att det 

består av faktorer både hos personen som utformar handlingen men även i omgivningen där 

handlingen utspelas. Berglind menar att i de personliga krafterna ingår det två faktorer; 

Motivationsfaktor och Power faktorn. Motivationsfaktor beskrivs som synonym med begreppet 

strävan samtidigt som Power faktorn är synonym med förmåga eller kompetens hos individen 

som utför handlingen. Dessa faktorer är ständiga hos individen, detta gör att individens handling 

har att göra med hur både omgivningens faktorer ter sig och även de personliga faktorerna. 

Omgivningens faktorer kan påverka en handling beroende på uppgiftens svårighetsgrad som 

individen ska utföra. Omgivningen kan vara utformad på ett sätt som antingen hindrar eller 

underlättar en viss handling. Hindren av en handling kan visas på olika sätt, dels om kraven på 

handlingen överstiger personens förmåga, och dels att individen ser handlingen som förbjuden 

(ibid). 

 

7 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras det resultat som framtagits från intervjuerna. Resultatet analyseras 

sedan utifrån Lipskys gräsrotsbyråkratisteori, Svensson, Johnsson och Laanemets perspektiv på 

handlingsutrymme och utifrån Berglinds handlingsteori.  

7.1 Synen på depression 

Utifrån tidigare presenterade teoretiska perspektiv har enhetscheferna ett handlingsutrymme 

inom vilket de agerar. Enhetschefernas handlingar får stor betydelse för hur det förebyggande 

arbetet mot depression bland äldre personer till slut utformas. En viktig faktor som förklarar hur 

enhetscheferna till slut agerar är deras förståelse av situationen. Därför belyses i detta avsnitt 

enhetschefernas förståelse av äldre personers depression.  
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Alla enhetschefer ger sin syn på äldre personers depression under intervjun. Enhetschefernas syn 

handlar om depressionens uttryck, orsaker och konsekvenser. Synen är dock inte den samma hos 

alla enhetschefer. Särskilt synen på orsaker skiljer sig åt. Vissa enhetschefer lägger tonvikt på 

den äldre personens livshistoria för att förklara depressionen, medan andra lägger tonvikt på 

nutiden och själva flytten till det särskilda boendet. Det framkommer även att enhetschefernas 

syn på depression påverkas av deras sammankoppling mellan depression och demens.  

  

Therese är en av de enhetschefer som lägger tonvikt på den äldre personens livshistoria. Hon 

menar att de äldre personerna på det särskilda boendet som har en depression har haft detta i sin 

sjukdomshistoria långt tillbaka. Bodil säger att depression är vanligt bland äldre personer och att 

antidepressiva läkemedel inte är ovanligt bland de äldre personerna på det särskilda boendet. 

Therese menar att hon kan se en förändring i beteendet hos den äldre personen efter inflytten till 

det särskilda boendet, då hon menar att depressionen försvinner efter ett par dagar. Therese är en 

av de enhetschefer som kopplar samman depression med en demenssjukdom, hon säger att den 

äldre personen som fortfarande visar symtom efter inflytt på det särskilda boendet har en 

demenssjudom och inte en depression. 

  

Bodil menar att en depression oftast kommer med en demenssjukdom. Att äldre personer med en 

demenssjukdom oftast hamnar i ett mellanläge där de är halvt medvetna om sin demensdiagnos. 

Bodil menar att när den äldre personen kommer till ett stadie i sin sjukdom då den äldre personen 

inte längre är medveten om sin demenssjukdom mår den äldre personen bättre. Katarina och Ulla 

kopplar också samman den äldre personens depression med en demenssjudom och nämner att det 

kan vara svårt att se en skillnad på en demenssjukdom och depression. De menar att en början på 

en demenssjukdom ter sig likvärdigt som en depression.  

 

Katarina menar att depressionen kan handla om att den äldre personen befinner sig i en kris i 

livet och depression behöver inte vara kopplat till ensamhet. Katarina menar att en depression 

kan drabba alla männsikor och att man måste se helheten kring den äldre personen som har en 

depression. 
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Katarina säger: 

”Att se vad är grunden till de, de är ju en sjukdom i sig, de kan ju drabba alla oavsett 

vad man än har… det handlar inte om ensamhet faktiskt som man kan tycka en del 

har varit ensamma hela livet nää, det handlar om andra saker tror jag som kan 

komma in i olika kriser i livet.. en kris kan vara att hamna på ett sådant här ställe.. 

man är inte van med det man kommer hemifrån sin miljö…” 

 

Frida menar att de inom verksamheten troligen har fler äldre personer med psykisk ohälsa 

jämfört med andra kommunala särskilda boenden. Hon har en uppfattning om att många äldre 

personer med psykisk ohälsa, bland annat depression, placeras inom verksamheten. Frida menar 

att anledningen till detta är att de äldre personerna har sina egna lägenheter på det särskilda 

boendet. Frida menar att de äldre personerna med psykisk ohälsa inte passar på andra boende där 

andra människor bor tätt inpå den äldre peronen. 

  

Gunnel menar att det inte är konstigt att äldre personer på särskilda boenden blir deprimerade då 

det särskilda boendet är den äldre personens sista bostad. Gunnel har vid olika tillfällen hört att 

den äldre personen uttryckt minskad livslust. 

 

Gunnel säger: 

”För de är ju klart så att många av de gamla tänker ju så att de vet ju det att detta är 

det sista.. De väntar ju bara på att det ska ta slut eller så.. och blir man inte 

deprimerad då så.. Men de är inte många som man sitter ner och pratar med de om 

utan det är vid något tillfälle man hört. Nä jag kunde lika gärna dö… Men sånt är ju 

livet…” 

   

Katarina säger att det inte är ovanligt bland äldre personer att inte se någon anledning till att leva. 

 

Katarina säger: 

”Män som känner att... som blir äldre som inte kan det dom alltid har kunnat… de 

här det.. det.. är dom som faktiskt blir deprimerade mer än kvinnor. Som min.. inte 

vetenskapligt men.. det är min uppfattning.. pratar vi depression och förändringar 

så är det ofta män /…/ Män tar oftare steget ska man säga.. handlingskraftiga 

oavsett om man har rullator eller ej” 

   

Gunnel och Ulla säger att det finns det en handfull äldre personer på det  särskilda boendet som 

har en begynnande depression. Gunnel menar att det kan vara svårt att ta denna problematik på 
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allvar. Gunnel menar att arbetets fokus ligger på omvårdnad och medicinering. Gunnel säger att 

de äldre personerna inom det särskilda boendet har möjlighet att träffa läkare, så de äldre 

personerna kan få behovet av läkemedel tillgodosedda. 

 

Gunnel säger: 

”De finns ju… men sen är det svårt att förstå att de är just detta som är problemet 

för oftast så är det väl så att det blir lätt att… inte lätt kanske men…att man inte tar 

den delen direkt på allvar att man tänker att de är gamla och glömska och de är 

trötta på det mesta och så för då… då kan det bli lite stämningshöjande… Inte 

några större utredningar så utan… för de har ju svårt att samverka också ju och 

samarbeta och så..” 

  

Från resultatet framgår det att studiens enhetschefer har olika syn på förekomsten av depression, 

denna syn kan påverka det förebyggnade arbetet. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) 

beskriver att den professionellas syn på handlingutrymmet dels styrs av den tankemässiga ramen 

inom verksamheten, som i sin tur styr hur arbetet inom organisationen utformas (ibid). Den 

tankemässiga ramen inom enhetschefernas verksamheter styrs av den syn enhetscheferna har på 

depression bland äldre personer. Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) är det även de 

professionellas egna tolkningar av ett problem som styr verksamheten (ibid). Därmed kommer 

enhetschefernas tolkning av depression bland äldre personer påverka verksamhetens arbete och 

hur enhetschefen använder sitt handlingsutrymme. Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets  

(2008) agerar sedan enhetschefen efter sin uppfattning av hur handlingsutrymmet ser ut (ibid). 

Att enhetscheferna har olika syn på uttryck, konsekvenser och orsaker på den äldre personens 

depression gör att enhetscheferna för de särskilda boenderna arbetar på olika sätt mot depression 

bland äldre personer. 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att enhetschefen antingen kan se den äldre 

personen som en representant för sin kategori eller som en enskild individ med en livshistoria, 

sammanhang och framtidsplaner. Detta styr sedan hur enhetschefen använder sitt 

hanlingsutrymme (ibid). Resultatet visar att enhetscheferna i vissa fall kategoriserar den äldre 

personen som gammal och trött och att den äldre personen har det särskilda boendet som sin sista 

anhalt. Det finns enhetschefer som säger att de äldre personerna har haft med sig depressionen 

hela livet, att detta är en del i den äldre personens livshistoria. Denna kategorisering påverkar i 
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sin tur hur enhetscheferna använder sitt handlingsutrymme för att arbeta förebyggande mot 

depression bland äldre personer.  

7.2 Det förebyggande arbetet  

I föregående avsnitt belyses enhetschefernas syn på depression bland äldre personer. Enligt valda 

teorier förklaras det att enhetschefernas syn är en faktor som påverkar hur enhetscheferna arbetar 

förebyggande mot depression bland äldre personer. Utifrån intervjuerna framkommer det att 

enhetscheferna arbetar förebyggande mot depression bland äldre personer på olika sätt. Några av 

enhetscheferna nämner att biologiskt åldrande och den äldre personens livssituation är en faktor 

som gör att de inom verksamheten inte kan arbeta förebyggande. Majoriteten av enhetscheferna 

nämner att de arbetar förebyggande,  då inriktat mot de äldre personernas fysiska hälsa. Andra 

enhetschefer nämner att omsorgsgivarnas kompetens samt ett salutogent synsätt bidrar till det 

förebyggande arbetet. Majoriteten av enhetscheferna nämner genomförandeplanen och 

kontaktmannaskapet som ett sätt att inom verksamheten arbeta förebyggande mot depression 

bland äldre personer.   

 

Therese och Bodil menar att det biologiska åldrandet är en faktor för att de inom det särskilda  

boendet tycker att det är svårt att arbeta förebyggande. De menar att i dagens samhälle bor äldre 

personer i sitt hem längre vilket bidrar till att den äldre personen är sjukare när de flyttar in till 

det särskilda boendet. Detta bidrar till att arbetsbördan för omsorgsgivarna blir tyngre. Therese 

menar att det kan vara svårt för omsorgsgivarna att hinna med den sociala tiden och aktiviteterna. 

  

På frågan om hur Gunnel ser på möjligheterna att arbeta förebyggande mot depression bland 

äldre personer svarar Gunnel att hon tror att detta är svårt då den äldre personen som flyttar in på 

det särskilda boendet oftast är runt 95-100 år. Gunnel menar att den äldre personen som kommer 

till det särskilda boendet oftast är uttröttad och inte vill aktiveras. Gunnel säger att de inom 

verksamheten inte arbetar på något speciellt sätt mot depression bland äldre personer och menar 

att det inom verksamheten inte ingår i arbetsrutinerna att arbeta förebyggande mot depression. 

 

Gunnel säger: 



  
 

27 

”Ja jag tror att det är svårt asså… jag tror att det är svårt…dels för att som sagt 

var att de i regel är i så pass dåligt skick när de kommer ju och sedan gamla.. asså 

trötta, normalt uttröttade om man säger de vill i regel inte men att försöka bry sig 

så mycket man kan.. jag tror inte man kan göra så mycket mera.. det låter hemskt 

men det känns ju så…”.  

 

Therese menar att det är svårt att arbeta förebyggande inom ett särskilt boende, men både 

Therese och Bodil nämner att de arbetar utifrån det salutogena tänket i sin verksamhet. Vilket 

innebär att den äldre personen ska få en meningsfull dag där delaktighet för den äldre personen 

ska stå i centrum. Therese menar att om den äldre personen inte känner sig delaktig i vardagen 

kan detta leda till en depression. 

  

Bodil säger: 

”Jag tror man ofta ser… man ser när det redan har hänt och det är då man ta in 

insatser. Jag tror inte att man tänker så mycket förebyggande utan det är nog mer 

att just bevara det som är och att förbättra det som har blivit, inte så mycket vad 

kommer hända sen.” 

  

Frida säger att förebyggande arbete inte är något de tänker på inom verksamheten, men nämner 

att de arbetar i team där sjuksköterskor, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, sjukgymnast och 

enhetschefen tar upp ärenden om till exempel den äldre personen på det särskilda boendet mår 

dåligt. Ulla nämner vikten av att de inom arbetsgruppen ska ta upp en diskussion om någon ser 

att den äldre personen mår dåligt eller har ändrat sitt beteende. Ulla menar att det är viktigt att 

den äldre personen ska må bra sista tiden i livet. Katarina menar att om de inom verksamheten 

ser att någon av de äldre personerna är nedstämda försöker de inom arbetsgruppen ta reda på vad 

detta kan bero på. 

 

Katarina säger: 

”Man kan vara deprimerad ha väldigt …  ha en demensbeteende.. man blir glömsk 

och är sig inte själv så teamets kunskap är jätteviktig.. /.../ vi pratade om 

förändringar, vad kan vi göra.. allt från att koppla in demenssköterskan till att vi 

pratar om aktiviteter till att läkarbesök till att vi tänker på att flytta dom innanför 

huset.. en sån sak kan göra jättemycket..” 
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Frida menar att de inom det särskilda boendet främst arbetar förebyggande med att motverka  

den fysiska ohälsan hos de äldre personerna. På frågan om hur de inom verksamheten arbetar 

kring äldre personers depression svarar Frida:  

 

”Jaaa.. vi är ju inte jättebra på det.. men vi har ju några som mår dåligt och då 

har vi handledning men de mår ju skitdåligt de personerna så det är väl det vi 

gör…” 

 

Majoriteten av enhetscheferna tar upp senior alert som det generella förebyggande arbetet inom 

verksamheten. Senior alert är ett kvalitetsregister, där den äldre personen kartläggs utifrån risken 

som finns för att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. 

Enhetscheferna nämner att gymnastik är ett förebyggande arbete för att motverka fallrisk. 

  

Frida och Therese ser ett behov av social samvaro hos de äldre personerna. Therese, Frida och 

Bodil nämner att de inom verksamheten har en träffpunkt där de äldre personerna erbjuds 

aktiviteter. Frida menar att de på detta sätt arbetar förebyggande då det ger den äldre personen 

social stimulans. 

  

Therese menar att de arbetar förebyggande mot depression bland äldre personer genom 

aktiviteter både i grupp och individuellt anpassade aktiviteter. De vill på det särskilda boendet 

försöka komma bort från grupptänket som Therese menar varit en ganska traditionell tanke 

tidigare inom verksamheten. 

 

Therese säger: 

”Med aktivitet menar man då inte sitta och gympa utan kan vara sitta och hålla i 

hand eller titta i ett fotoalbum eller… gå en extra lång promenad” 

  

Katarina säger att det är viktigt att omsorgsgivarna arbetar mot samma mål. Hon säger att 

omsorgsgivarna måste ha förståelse för varför de arbetar på ett visst sätt inom verksamheten, 

Katarina menar att det leder till ett förebyggande arbete. Hon menar att fortbildning för 

omsorgsgivarna är viktigt då kunskap är makt och utan kunskap går det inte att arbeta 

förebyggande. Katarina menar att de inom verksamheten behöver jobba på att ha mer struktur 
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inom arbetsgruppen samt att de äldre personerna inom det särskilda boendet ska få mer egentid 

med omsorgsgivarna. 

 

Katarina säger: 

”Det här behöver vi jobba med kanske vi behöver ha mer aktiviteter på X. Vi 

behöver ha mer struktur vi behöver ha mer egentid, det är ju det som egentligen är 

förebyggande för att inte bli deprimerad.” 

   

Therese menar att om omsorgsgivarna ser att den äldre personen är deprimerad är det viktigt att 

de  utmanar den äldre personen. Det är viktigt att försöka få ut den äldre personen i matsalen och 

att den äldre personen ska vistas utomhus för att få extra solljus. Bodil menar också att de inom 

verksamheten arbetar för att motivera den äldre personen som visar tendens till att vara 

deprimerad. Frida samtycker med Bodil då Frida menar att omsorgsgivaren måste bekräfta och 

ge den äldre personen som har psykisk ohälsa mer uppmärksamhet, hon menar att det är 

påfrestande för omsorgsgivarna. Ulla menar att det går att lindra den äldre personens depression 

genom att försöka bidra med en strukturerad vardag. Ulla menar att den äldre personen som är 

deprimerad ofta behöver en mer snäv vardag. 

  

Ulla säger: 

”Hon flyttar möbler hela dagarna, hon är jätteorolig, hon äter ingenting, hon ja, 

då är det ju viktigt, vi satt och pratade om det, dom sa att hon lever nog inte så 

länge till men då är det ju viktigt, extra viktigt är det, att vi tar det här; det här är 

vad vi upplever och hur ska vi göra, eller kan vi göra nånting, eller inte, det tror ja 

är det viktigaste.” 

  

Therese säger: 

”Ung eller gammal spelar ingen roll men det är självklart att din dag ska vara så 

meningsfull som möjligt, att den ska vara meningsfull för dig.” 

  

Katarina menar att det viktigaste är den medicinska bakgrunden. Om personalen ser en 

förändring i beteendet hos den äldre personen startas det till hundra procent en medicinsk 

undersökning. Katarina menar att om det visas en förändring i beteendet hos en äldre person kan 

orsaken vara en fysisk sjukdom. 
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På frågan om hur de inom verksamheten arbetar förebyggande mot depression bland äldre 

personer svarar majoriteten av enhetscheferna att genomförandeplanen är ett sätt. 

Genomförandeplanen tar fasta på saker som den äldre personen tycker om att göra, hur den äldre 

personen vill bli bemött och omvårdad av omsorgsgivarna. Majoriteten av enhetscheferna 

nämner att de inom verksamheten har kontaktmän vars uppgift är att upprätta 

genomförandeplanen för den äldre personen. Ulla menar att genomförandeplanen är en 

överenskommelse mellan den äldre personen och kontaktpersonen, där de övriga omsorgsgivarna 

måste arbeta utifrån genomförandeplanen oavsett deras personliga åsikter. Kontaktmannens 

uppdrag är att öka tryggheten för den äldre personen inom det särskilda boendet och vara den 

äldre personens talesman.  

  

Frida säger: 

”Man ska känna sig trygg med sin kontaktman för det är ju mycket folk i rörelse på 

ett sånt här ställe… Folk är sjuka och man ska ha hjälp hela dygnet och att man ändå 

känner att.. Jag har min kontaktman och när hon kommer kan hon hjälpa mig att 

reda upp det här.” 

   

Samtliga enhetschefer nämner att kontaktmannen är knuten till lägenheten, vilket innebär att de 

inte utgått från personliga egenskaper hos kontaktpersonen och den äldre personen. Endast Frida 

nämner att den äldre personen inom det särskilda boendet har rätt att byta kontaktman om 

personkemin inte stämmer. Frida säger att det är vanligare att det är omsorgsgivarna som vill 

byta men att det i undantagsfall har hänt att den äldre personen vill byta kontaktman när 

personkemin inte stämmer. Ulla nämner att de inom verksamheten uppmärksammat att om det är 

färre omsorgsgivare runt den äldre personen visar den äldre personen mindre tecken på 

depression och annan psykisk ohälsa, vilket har bidragit till att de inom Ullas verksamheten 

arbetar i mindre arbetsteam.   

  

Resultatet visar att enhetscheferna har olika sätt att arbeta förebyggande på. Detta kan enligt 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) grunda sig i att det handlingsutrymme som skapas 

inom organisationen används på olika sätt beroende på de traditioner och rutiner som råder inom 

verksamheten (ibid). En enhetschef nämner exempelvis att det inte ingår i arbetsrutinerna på det 

särskilda boendet att arbeta förebyggande mot depression bland äldre personer, vilket kan ses 
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som en tradition inom det särskilda boendet. En annan enhetschef nämner att de arbetar 

förebyggande genom att samla olika professioner för att försöka ta reda på hur de ska arbeta 

förebyggande mot depression bland de äldre personerna på det särskilda bondet, vilket också kan 

ses som en rutin eller som en tradition inom verksamheten.  

 

Det går att utläsa från resultatet att majoriteten av enhetscheferna har en gemensam faktor i hur 

de arbetar förebyggande mot depression bland äldre personer inom det särskilda boendet, vilken 

är genomförandeplanen. Detta är en del i vad Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver 

att handlingen i sig bygger på normer i form av regler och att enhetschferna styrs av politiska 

riktlinjer och mål (ibid). Då genomförandeplanen är en regelstadgad faktor uppifrån högre 

chefer.  

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) nämner att handlingsutrymmet skapas av de 

individuella faktorerna hos enhetscheferna och att handlingen byggs i form av normer av 

värderingar (ibid). Att det förebyggande arbetet ter sig olika beror på hur enhetschefen är som 

person, vilket påverkar hur de arbetar förebyggande mot depression bland äldre personer på det 

särskilda boendet. Utifrån resultatet går det utläsa att vissa enhetschefer nämner vikten av att 

utmana den äldre personen som har en depression. Andra enhetschefer nämner vikten av att 

bekräfta och aktivera den äldre personen som har en depression, samtidigt som en del av 

enhetscheferna uttalar sig om att den äldre personen redan är så gammal att den äldre personen 

inte kan eller vill aktiveras. Dessa uttalande från enhetscheferna är baserade utifrån 

enhetschefernas personliga normer och värderingar. Om enhetscheferna tycker att det är viktigt 

att utmana den äldre personen kommer verksamheten utformas efter denna värderingsnorm, 

vilket har en påverkan på handlingsutrymmet. Om enhetschefen tycker att den äldre personen är 

för gammal för att aktiveras utgår verksamheten och enhetschefens handlingsutrymme efter 

detta.  

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att den professionella antingen kan acceptera 

det handlingsutrymme som verksamheten ger personen eller också arbeta för att utvidga detta 

(ibid). Enhetschefernas delade meningar om det går eller inte går att arbeta förebyggande, och 

hur de arbetar förebyggande kan kopplas till det Berglind (1995) förklarar som 
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motivationsfaktorn och strävan, att en handling består av personliga faktorer hos en individ 

(ibid). Att enhetscheferna har olika strävanden till att arbeta förebyggande mot depression bland 

äldre personer har att göra med hur de i sin tur arbetar mot detta. De enhetschefer som inte ser att 

depression bland de äldre personerna på det särskilda boendet som ett problem upplever heller 

inte en stark strävan till att arbeta förebyggande.  

7.3 Faktorer som styr det förebyggande arbetet 

Det har i tidigare avsnitt presenterats hur enhetscheferna ser på äldre personers depression och 

hur det i sin tur påverkar det förebyggande arbetet. Det har även visats hur enhetschefens 

tolkningar styr det förebyggande arbetet. Nedan presenteras andra faktorer som påverkar hur 

enhetscheferna arbetar förebyggande mot depression bland äldre personer. Utifrån intervjuerna 

har enhetscheferna nämnt olika faktorer som påverkar det förebyggande arbetet. Enhetscheferna 

nämner faktorer som socialtjänstlagen, ekonomi, politiska mål och riktlinjer som faktorer som 

påverkar det förebyggande arbetet mot deprisson bland äldre personer. Några av enhetscheferna 

nämner att den äldre personens fysiska hjälpbehov och tidsbristen är faktorer som styr hur de 

inom det särskilda boendet kan arbeta förebyggande. Det finns en delad mening bland 

enhetscheferna i hur stort handlingsutrymmet är inom verksamheten för att arbeta förebyggande 

mot depression bland äldre personer.  

 

Therese, Bodil, Katarina och Ulla säger att de faktorer som framför allt styr arbetet är 

socialtjänstlagen och ekonomi. Ulla nämner även att en viktig faktor som styr arbetet som 

enhetschef är just den äldre personen. 

 

Ulla säger: 

”Det som styr egentligen allra mest är ju den enskilde, om man ska vara riktig så 

är det ju egentligen de som bestämmer här, de är inte vi som personal.” 

  

Therese, Gunnel och Katarina nämner att de politiska målen är faktorer som styr arbetet som 

enhetschef. Therese och Bodil nämner att det är mycket riktlinjer, mål och direktiv inom 

verksamheten som styr arbetet. Katarina nämner att de har en personalhandbok, där står de 

riktlinjer och rutiner som lagen tillskrivit. 
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Bodil säger att det finns riktlinjer inom kommunen om hur  arbetet ska utföras, men det finns 

inga vedertagna riktlinjer för hur verksamheten ska arbeta förebyggande mot depression bland 

äldre personer. Bodil säger att som chef finns möjligheten att påverka omsorgsgivarna till ett 

arbetssätt som blir förebyggande mot depression bland äldre personer. 

  

Ulla har den nationella värdegrundens ledord uppsatta på varje våning på det särskilda boendet 

men hon tror att sina tidigare yrkeserfarenheter gör att hon automatiskt har arbetat med de ledord 

som värdegrunden innehåller innan denna lagstadgades, fast på ett omedvetet sätt. 

  

Katarina menar att den nya värdegrunden inte kommer påverka verksamheten på något sätt då de 

tidigare arbetat efter en egen värdegrund. Även Gunnel säger att värdegrunden inte påverkat 

verksamheten på något sätt. 

 

Gunnel säger: 

”Det känns inte som det har påverkat direkt. Det är mycket som vi ska tänka på, så 

den är en del av mycket annat.” 

  

Frida nämner att den nya lagen om värdegrunden kommer att påverka verksamheten på ett 

positivt sätt. Hon menar att det är viktigt att den äldre personen ska få vara delaktig, känna 

värdighet och att må bra. Frida säger att detta kommer påverka verksamheten på det sätt att det 

sedan länge varit ett fokus på att omsorgsgivarna ska må bra och nu kommer detta att ändras 

genom värdegrunden. 

  

Bodil har arbetat som enhetschef mindre än ett år och har tidigare arbetat som omsorgsgivare 

inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. Bodil ser positivt på sin chefsroll men menar att 

det finns begränsningar i arbetet som dels styrs av ekonomi, som styr hur mycket personal som 

kan sättas in och hur stor mängd material det kan inhandlas. Bodil känner sig begränsad i arbetet 

av de riktlinjer som kommer från socialstyrelsen och från hälso- och sjukvårdsverksamheten.  

  

Frida har arbetat som enhetschef sen början av 1990-talet och har tidigare erfarenheter som 

omsorgsgivare. Frida har arbetat som enhetschef inom verksamheten i drygt fem år. Frida menar 

att det finns ett dilemma i chefsrollen, att som enhetschef både kunna påverka till stor del och att 
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det samtidigt finns krav på sig som enhetschef. Hon menar att det går att påverka mycket bara 

det finns en motivering bakom handlingen. Frida känner också att jobbet till stor del består av 

mycket administrativa uppgifter.   

 

Frida säger: 

”Man känner att man är mer och mer låst till datorn… mer och mer 

kontroll. Bara kontroll, kontroll, kontroll och hålla koll på sånt så det är ju 

lite synd… fast jag tycker ju om att sitta vid datorn.” 

  

Gunnel tycker att det finns för mycket riktlinjer och rutiner inom verksamheten, vilket gör att ett 

dilemma uppstår mellan att det inom det särskilda boendet ska vara så hemlikt som möjligt och 

att samtidigt kunna följa de riktlinjerna och rutiner som finns. Katarina tycker att 

handlingsutrymmet som enhetschef inom verksamheten inte är tillräckligt stort då hon anser att 

hon har en stor personalgrupp.  

 

Katarina har arbetat inom äldreomsorgen sedan mitten av 1970-talet som omsorgsgivare. Hon 

har arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen sedan början av 2000-talet och som enhetschef 

inom det särskilda boendet sedan slutet av 2000-talet.  Katarina beskriver sitt arbete som roligt, 

givande och inspirerande. Katarina är enhetschef för två särskilda boenden och ser detta negativt 

då arbetsklimaten på de särskilda boenderna främst byggs upp av personalen och inte av Katarina 

själv. Däremot anser Katarina att handlingsutrymmet mot de politiska målen är större då hon kan 

arbeta mer självständigt på ett annat sätt och ge sin egen karaktär på arbetssättet. 

 

Therese har tidigare arbetat som enhetschef inom handikappsomsorgen och har nu arbetat som 

enhetschef inom äldreomsorgen i cirka fem år. Therese har tidigare erfarenheter av 

äldreomsorgen och har arbetat som omsorgsgivare cirka ett år. Therese lägger vikt vid att 

uppmuntra personalen att framföra sina egna tankar, idéer och att ta egna initiativ. Personalen 

behöver inte alltid fråga henne om lov för att agera i sitt arbetssätt. Therese menar att de på det 

särskilda boendet har ett anarkistiskt arbetssätt. 
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Therese säger: 

”Väldigt anarkistiskt laga här överlag men huvudsaken är att 

pensionärerna har det bra, det är de vi jobbar för.” 

 

Ulla har arbetat inom äldreomsorgen sedan slutet av 1970-talet, både som biståndshandläggare 

och som enhetschef. Hon har arbetat på det särskilda boendet sedan fem år tillbaka. Ulla ser 

jobbet som enhetschef som inspirerande och utvecklande. Det som Ulla nämner som positivt 

med sitt chefskap är bland annat att hon delar detta med en kollega. Ulla har huvudansvaret för 

de äldre personerna, handledning, samtal och kontakter med bland annat sjuksköterska och 

arbetsterapeuter. 

 

Ulla säger: 

”Vi valde utifrån det som kanske, det som vi kände oss mest hemma i och 

det har ju varit ett vinnande koncept tycker vi, och personalen också för de 

vet ju precis vem de ska gå till när det gäller vissa frågor.” 

  

Gunnel har arbetat som sjuksköterska inom verksamheten sedan början av 2000-talet, och har 

sedan mitten av 2000-talet arbetat som enhetschef inom verksamheten. Gunnel tycker att arbetet 

som chef är spännande men ser en nackdel med att ha en stor personalgrupp under sig med 

blandade professioner. Gunnel har både omsorgsgivare och sjuksköterskor i sin personalgrupp 

och ser gärna att detta istället ska delas mellan två chefer. 

 

Therese menar att handlingsutrymmet för det förebyggande arbetet är jättestort men menar att 

det största problemet är bristen på tid då hon har ganska många arbetsuppgifter. Therese menar 

att då hon har många arbetsuppgifter är det viktigt att ha en bra personal som är engagerad och 

har höga krav på sig själva.   

  

Bodil och Ulla delar samma uppfattning om hur deras möjligheter ser ut för att arbeta 

förebyggande mot depression bland äldre personer. Bodil menar att möjligheterna finns för att 

arbeta förebyggande, hon menar att handlingsutrymmet är stort men samtidigt att det är svårt att 

arbeta mot något som inte kan förutses. 
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Bodil säger: 

”Sen är det mycket lättare att arbeta med det som redan är, för det är 

svårt att se liksom någonting som kommer komma men det hade nog ändå gått.” 

 

I tidigare avsnitt har det dels presenterats hur enhetschefernas syn på depression påverkar det 

förebyggande arbetet mot depression bland äldre personer och dels att enhetscheferna är 

gräsrotsbyråkrater. Lipsky (1980) menar att samhället vill ha gräsrotsbyråkrater som agerar 

flexibelt till unika situationer för att kunna behandla människor utifrån deras individuella 

förutsättningar (ibid). Handlingsutrymmet i hur enhetschefen har möjlighet att agera flexibelt kan 

leda till den skillnad i hur enhetschefen arbetar förebyggande mot depression bland äldre 

personer. Vissa av enhetscheferna nämner att det går att påverka arbetet till stor del, samtidigt 

som det finns krav. Trots att gräsrotsbyråkraten är kontrollerad av formella regler nämner hälften 

av enhetscheferna att de anser sig ha stor handlingsfrihet i arbetet. Utifrån resultatet framkommer 

det att samtliga enhetschefer erkänner att det finns ett handlingsutrymme till att arbeta 

förebyggande mot depression bland äldre personer. Enhetscheferna har delade meningar om hur 

stort handlingsutrymmet är. Vissa enhetschefer anser sig ha ett stort handlingsutrymme och 

andra enhetschefer menar att de har ett begränsat handlingsutrymme. Lipsky (1980) menar att en 

gräsrotsbyråkrat styrs av ledningen genom lagar och regler (ibid). Om enhetscheferna har strikta 

lagar uppifrån påverkar detta enhetschefernas handlingsutrymme. Johansson (2007) menar att en 

gräsrotsbyråkrats arbete kräver att det finns handlingsfrihet men att det inte innebär att 

enhetschefens ledningen står utan kontrollmöjligheter (ibid). Resultatet visar att enhetscheferna 

menar att det förebyggande arbetet styrs av politiska mål, socialtjänstlagen, tidsaspekten, den 

nationella värdegrunden och ekonomin. En anledning till att vissa enhetschefer anser sig ha ett 

begränsat handlingsutrymme går att koppla till det Lipsky (1980) skriver att dessa faktorer är 

enhetschefernas lednings sätt att kontrollera enhetschefernas handlingsutrymme (ibid).   

 

I resultatet presenteras enhetschefernas tidigare yrkeserfarenheter inom socialt arbete. Det visar 

sig i tidigare avsnitt att enhetscheferna arbetar förebyggande på olika sätt mot depression bland 

äldre personer på det särskilda boendet, vilket kan kopplas till faktorn att enhetscheferna 

utnyttjar friheten i handlingsutrymmet olika. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar 

att enhetschefens tidigare erfarenheter är en faktor som gör att den professionella uttnyttjar 

handlingsutrymmet på ett visst sätt (ibid). Samtliga enhetschefer har olika bakgrund i det sociala 
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arbetet. Dessa skillnader ger en förklaring till varför enhetscheferna arbetar olika mot depression 

bland äldre personer och även hur de ser på det förebyggande arbetet mot depression bland äldre 

personer.  

 

8 Diskussion 

I detta avsnitt görs en diskussion kring den tidigare forskningen om ämnet, det empiriska 

materialet och analysen. Svaren på studies frågeställningar kommer även att tydliggöras i detta 

avsnitt. 

 

Utifrån det empiriska materialet och valda teorier går det att utläsa att enhetschefens syn på 

depression bland äldre personer påverkar hur de arbetar förebyggande mot den äldre personens 

depression. Det går även att utläsa att enhetschefernas syn på depression bland äldre personer 

påverkar enhetschefens handlingsutrymme då handlingsutrymmet delvis styrs av enhetschefens 

tankemässiga ramar. Det framkommer att en faktor som styr hur enhetschefen arbetar 

förebyggande mot depression bland äldre personer är hur handlingsutrymmet är utformat inom 

det särskilda boendet. Verksamheten styrs bland annat av politiska mål, verksamhetens 

tankemässiga ramar, verksamhetens traditioner och rutiner. Enhetschefens bakgrund och 

tolkningar styr verksamheten och det förebyggande arbetet mot depression bland äldre personer.     

8.1 Synen på äldre personers depression 

Resultatet visar att enhetscheferna upplever att det inom verksamheten finns äldre personer som 

är deprimerade. Enhetscheferna har olika uppfattningar om orsaker till varför den äldre personen 

är deprimerad. Vissa enhetschefer ser den äldre personens depression som en del i livshistorian 

och som naturlig på grund av den äldre personens biologiska åldrande. Andra enhetschefer 

menar att depressionen utgörs av en kris i livet, som exempelvis flytten till det särskilda boendet. 

Några enhetschefer menar att den äldre personens depression har ett samband med en 

demenssjukdom.  

 

I tidigare forskning beskrivs det att demens är en överdiagnostiserad sjukdom och att depression 

är en underdiagnostiserad och glömd sjukdom (Gullman, 2003). Studiens resultat visar att 
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enhetscheferna erkänner att det finns depression bland de äldre personerna inom de särskilda 

boendena. Därmed är denna sjukdom inte bortglömd på det särskilda boendet. Samtidigt som 

hälften av enhetscheferna kopplar ihop den äldre personens demenssjukdom och depressionen 

nämner enhetscheferna samtidigt att det är svårt att ta depressionsproblematiken på allvar. 

Enhetscheferna menar att den äldre personens depression är en del av livsprocessen. Vår tolkning 

är att om enhetscheferna inte ser depression bland äldre personer som ett problem, har 

enhetscheferna ingen anledning till att arbeta förebyggande mot detta. Om enhetscheferna 

kopplar ihop den äldre personens demenssjukdom och den äldre personens depression, kan 

enhetschefen då missa symtomen på depressionen och att depressionen på så vis, trots allt, blir 

en bortglömd sjukdom. 

 

Den tidigare forskningen visar att läkemedelsbehandling inte är en ovanlig insats av behandling 

mot depression bland äldre personer (Bendz, 2005). Enhetscheferna menar att det inte är ovanligt 

att de äldre personerna på det särskilda boendet som har en depression har läkemedel insatta mot 

depressionen. Å ena sidan kan läkemedelsbehandling ses som ett förenklat sätt att behandla 

depression bland äldre personer. Å andra sidan kan läkemedelsbehandling ses som den mest 

effektiva insatsen att behandla depression bland äldre personer.  

8.2 Förebyggande arbete mot depression  

I resultatet går det att utläsa att enhetscheferna inom de särskilda boendena arbetar mot 

depression bland äldre personer på olika sätt. Majoriteten av enhetscheferna nämner 

genomförandeplanen och kontaktmannarskapet som ett förebyggande arbete mot depression 

bland äldre personer inom det särskilda boendet. Vissa av enhetscheferna nämner vikten av 

omsorgsgivarnas kompetens och det salutogena synsättet som ett sätt att arbeta förebyggande 

mot depression bland äldre personer. Några enhetschefer nämner att de äldre personernas 

biologiska åldrande gör att de inom verksamheten inte kan arbeta förebyggande mot depression. 

 

Den tidigare forskningen visar att en förändring i livssituationen för den äldre personen kan vara 

att byta omsorgsgivare, det kan för den äldre personen upplevas som ett svek (Wasserman, 

2003). En enhetschef nämner att de inom verksamheten arbetar förebyggande mot depression 

bland de äldre personerna på boendet genom att ha få omsorgsgivare runt den äldre personen, 
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vilket kan bidra till en stödjande miljö för den äldre personen. Den tidigare forskningen visar att 

stödsamtal, ett tryggt omhändertagande och kontinuitet i behandling är av särskild vikt för den 

äldre personen (Wasserman, 2003). Detta kan kopplas till det enhetscheferna nämner om att de 

inom verksamheterna har ett tänk kring att den äldre personens kontaktperson ska ge denna en 

trygghet i omsorgen. Majoriteten av enhetscheferna nämner kontaktmannaskapet som ett sätt att 

arbeta förebyggande mot depression bland äldre personer. Enhetscheferna nämner att 

kontaktpersonen är kopplad till en specifik lägenhet i det särskilda boendet. Om personkemin 

mellan omsorgsgivaren och den äldre personen inte stämmer har både den äldre personen och 

omsorgsgivaren rätt att byta. Å ena sidan kan detta vara en väl fungerande förebyggande insats, 

men om omsorgsgivaren å andra sidan inte längre vill vara kontaktperson för den äldre personen 

och om den äldre personen inte delar samma mening, kan detta bli ett svek för den äldre 

personen och insatsen som från början hade mening att vara en förebyggande insats blir det 

motsatta. I resultatet framkommer det att en av enhetscheferna nämner att äldre personer som har 

en depression vill ha mycket uppmärksamhet och att detta är påfrestande för omsorgsgivarna. 

Kan denna påfrestande situation göra att omsorgsgivaren vill frånsäga sig kontaktmannarskap 

och att det på detta sätt kan förvärra den äldre personens depression? 

 

Den tidigare forskningen visar att stödjande miljöer för den äldre personen är viktigt för att 

lindra en depression (Hedelin, 2000). Vissa enhetschefer kopplar depressionen till den äldre 

personens biologiska ålder och att det innebär en naturlig trötthet. Enligt Hedelin (2000) kan 

trötthet vara symtom för depression (ibid). Om enhetscheferna gör en koppling att symtomet är 

en naturlig faktor hos den äldre personen kan detta då leda till att det inom det särskilda boendet 

inte arbetas för att förebygga depression bland äldre personer? Kan detta riskera att bli en ond 

cirkel då det förebyggande arbetet mot depression bland äldre personer inte förekommer 

eftersom enhetschefen inte ser depressionen och att det därmed blir en miljö som istället för att 

lindra, riskerar att bidra till att den äldre personen blir deprimerade? Samtidigt nämner 

majoriteten av enhetscheferna att genomförandeplanen är ett sätt att arbeta förebyggande mot 

depression bland äldre personer. Då genomförandeplanen kan ses som ett sätt att upprätthålla en 

stödjande miljö för den äldre personen då denna innehåller en beskrivning om hur den äldre 

personen själv vill att den beslutade insatsen praktiskt ska genomföras. Enhetscheferna nämner 

vid upprepade tillfällen att det är självklart att den äldre personen ska må bra på det särskilda 
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boendet. Å ena sidan nämner de att det är svårt att arbeta förebyggande mot depression bland 

äldre personer. Å andra sidan bidrar det till att om den äldre personen får en depression kommer 

den äldre personen inte må bra på det särskilda boendet. Frågan är om det förebyggande arbetet 

mot depression är en för komplex fråga inom särskilda boenden? Då en respondent utrycker sig 

att det är svårt att arbeta för något som inte redan existerar. Eller handlar detta om att den 

psykiska hälsan inte tidigare uppmärksammats i stor utsträckning inom äldreomsorgen utifrån ett 

socialt perspektiv? 

 

Enhetscheferna nämner senior alert som ett sätt att arbeta förebyggande mot den fysiska hälsan 

bland äldre personer inom verksamheten. Senior alert är en kartläggning av risk för fall, 

undernärning, mun ohälsa och liggsår. Hedelin (2003) skriver att symtomen för depression hos 

äldre personer bland annat kan vara aptitlöshet, motorisk tröghet och sömnstörningar (ibid). 

Gulmann (2003) nämner att det är vanligt att psykiska problem ses som fysiska (ibid). En 

koppling som kan göras är att de faktorer som senior alert kartlägger kan vara symtom på 

depression hos äldre personer då undernärning kan ses som aptitlöshet, fallrisk kan ses som 

motorisk tröghet och liggsår kan ha samband med sömnsvårigheter.  

 

Det nämns av enhetscheferna att den äldre personens biologiska ålder medför trötthet och ovilja 

till aktiviteter och att det är en anledning till att de inom verksamheten inte arbetar förebyggande. 

Å ena sidan säger värdegrunden att insatserna ska anpassas efter den enskilde individen och om 

den äldre personen är trött och inte vill aktiveras ska detta respekteras. Å andra sidan skriver 

Fornholt (2003) att depression gör att den äldre personen får minskad energi och motivation 

(ibid). Om då enhetschefen ser att den äldre personens trötthet och olust till aktiviteter som en 

naturlig del av det biologiska åldrandet, kan det riskeras att symtomen för depression bland äldre 

personer ses som naturlig.  

 

Johannessen (1996) menar att det finns en diskussion om prioritering inom vården, om 

förebyggande arbete eller bot är viktigast (ibid). Utifrån resultatet går det att utläsa att 

enhetscheferna inte beskriver hur de arbetar förebyggande mot depression bland äldre personer. 

Enhetscheferna pratar mer om hur de arbetar när en depression hos den äldre personen redan 

uppkommit. Enligt Johannessen (1996) är det bättre att förebygga än att behandla (ibid). Några 
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enhetschefer menar att det kan vara svårt att arbeta förebyggande mot depression bland äldre 

personer och en enhetschef betonar vikten av att det är svårt att förebyggande för något som inte 

redan existerar.  

8.3 Faktorer som påverkar det förebyggande arbetet 

Enhetscheferna nämner att de faktorer som påverkar det förebyggande arbetet mot depression 

bland äldre personer är socialtjänstlagen, ekonomi, riktlinjer, politiska mål, tidsbristen och den 

äldre personens fysiska hjälpbehov.  

 

Schartau (1997) skriver att de faktorer som påverkar enhetschefens handlingsutrymme är delvis 

verksamhetens struktur och de lagar som råder inom verksamheten. Även den budget som 

politikerna utformar är en faktor som påverkar enhetschefens arbete (ibid). Detta är också något 

som samtliga enhetschefer nämner, då enhetscheferna själva uppger att faktorer som styr 

verksamheten inom det särskilda boendet är socialtjänstlagen, ekonomi, riktlinjer, politiska mål, 

tidsbrist och den äldre personens fysiska hjälpbehov. Nordström (2000) menar att en faktor som 

styr verksamheten är enhetschefens uppfattningar om vad arbetet inom verksamheten ska 

omfatta (ibid). Schartau (1997) skriver att enhetschefens tolkningar, prioriteringar och 

bedömningar är det som styr servicens innehåll inom det särskilda boendet (ibid). Detta är inget 

som enhetscheferna själva reflekterar över. Wolmesjö (2008) skriver att enhetschefens 

utbildningsbakgrund, ålder, kön och antal år i yrket är faktorer som gör att det förekommer olika 

normer och traditioner i verksamheterna (ibid). Den tidigare analysen visar att enhetschefens 

tidigare erfarenheter av socialt arbete, verksamhetens traditioner och enhetschefens tankemässiga 

ramar är faktorer som styr det förebyggande arbetet mot depression bland äldre personer. Dessa 

faktorer är inget som enhetscheferna själva reflekterat över under intervjuerna.   

 

Wolmesjö (2008) skriver att enhetschefens ledningsuppdrag ofta medför en stor handlingsfrihet 

och ett stort handlingsutrymme (ibid). Enhetschefen har där med stor makt och möjlighet att 

agera självständigt. Några av enhetscheferna nämner att det i stort sätt går att göra vad som helst 

inom verksamheten om det går att motivera. Samtidigt nämner en enhetschef att de inom det 

särskilda boendet inte arbetar förebyggande mot depression bland äldre personer på något 

speciellt sätt då hon menar att det inte ingår i arbetsrutinerna. Å ena sidan har enhetscheferna ett 
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stort handlingsutrymme om det går att motivera handlingarna, och om enhetschefen tycker att det 

förebyggande arbetet mot depression ska vara prioriterat, så hade det, genom att motivera 

handlingarna, gått att genomföra. Å andra sidan, om inte enhetschefen upplever att depression 

bland äldre personer på det särskilda boendet är ett problem så ser inte enhetschefen någon 

anledning till att nyttja sitt handlingsutrymme.  

 

9 Avslutning 

Efter en kunskapsöversikt över det forskningsfält som fanns till förfogande vid inledandet av 

studien, blev vi förvånade över att det inte fanns relevant forskning kring det förebyggande 

arbetet mot depression bland äldre personer. Vi fann däremot forskning kring förebyggande 

arbete mot äldre personers fysiska ohälsa och en mycket småskalig forskning kring äldre 

personers depression i relation till socialt arbete. Detta gjorde oss intresserade av att undersöka 

hur enhetschefer inom äldreomsorgens särskilda boenden ser på att arbeta förebyggande mot 

depression. 

 

Den färdigställda studien visar att enhetschefer på särskilda boenden för äldre personer arbetar 

olika aktivt att förebygga depression bland äldre personer. Detta har dels att göra med 

enhetschefernas syn och tolkningar av depression bland äldre personer men även enhetschefens 

prioriteringar, tidigare erfarenheter, antal år i yrket och tankar är faktorer som påverkar arbetet. 

Enhetschefens syn på sitt handlingsutrymme och på de politiska riktlinjer och mål har inverkan 

på hur enhetscheferna arbetar förebyggande mot depression bland äldre personer inom de 

särskilda boendena. Denna studie belyser vikten av att enhetscheferna borde bli medvetna om 

hur stor inverkan deras tankemässiga ramar har på det förebyggande arbetet mot depression 

bland äldre personer. Till vidare forskning kan det vara intressant att undersöka samma ämne 

men från andra perspektiv. Hur ser enhetschefer i andra län än i Småland på det förebyggande 

arbetet mot depression bland äldre personer? Blir resultatet annorlunda om frågan jämförs i små 

kommuner och i stora kommuner? Har omsorgsgivarna på särskilda boenden samma uppfattning 

som enhetschefen? Vad säger de äldre personerna själva och hur upplever de det förebyggande 

arbetet mot depression på de särskilda boendena? 
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           Bilaga 1 

  

Hej. 

 

Vi är två Socionomstudenter som går termin sex av sju vid Linnéuniversitetet Växjö och skriver 

nu vår kandidatuppsats. Syftet med vår studie är att undersöka hur enhetschefer inom den 

kommunala verksamheten ser på förutsättningarna att förebygga depression hos äldre personer. 

Vi skulle gärna vilja komma i kontakt med enhetschefer inom äldreomsorgen för en intervju till 

vår studie. Intervjun genomför vi gärna någon gång under vecka 17 eller 18. Intervjun beräknas 

ta mellan 1-2 timmar och den kommer att äga rum på en tid och plats som anpassas med hänsyn 

tagen till dina önskemål. 

 

Det är frivilligt att delta. Du kan när som helst avbryta intervjun eller avstå från att svara på 

frågor. Det Du berättar i intervjun kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. 

Alla uppgifter vi får till förfogande genom intervjun kommer behandlas konfidentiellt. 

 

Gällande upplägget av intervjun kommer vi båda vara med och genomföra denna där vi utgår 

från en intervjuguide med olika teman så som depression hos äldre och förebyggande insatser. Vi 

hoppas på att få spela in och transkribera intervjun, detta för att intervjun ska bli korrekt 

återgiven i studien. Vi vill även poängtera att Du som intervjuperson får vara helt anonym om så 

önskas. 

 

Handledaren till vår studie heter Angelika Thelin och är doktorand vid Linnéuniversitetet. Vill ni 

komma i kontakt med henne så är mailadressen: Angelika.thelin@lnu.se 

 

Hälsningar Emelie Eriksson och Louise Tydén Oledal 

 

Vid vidare frågor hör gärna av er. 

 

Emelie Eriksson 

070-xxxxxxx 

eeryf09@student.lnu.se 

 

 

 

mailto:eeryf09@student.lnu.se
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Intervjumall 

 

Inledande faktafrågor om respondenten  

- Erfarenhet inom socialt arbete 

- Tror du det har påverkat dig? 

- Vilken utbildning har du bakom dig?  

 

Vill du berätta hur det är att vara enhetschef inom äldreomsorgen? 

- Faktorer som styr 

- Fördelar / Nackdelar  

 

Hur ser du på ditt handlingsutrymme som chef? 

- Förebyggande arbete 

- Depression 

- Värdegrunden  

 

Frågor kring förutsättningar och förebyggande arbete 

- Hur ser du på din möjlighet att i verksamheten arbeta förebyggande? 

- Svårigheter 

- Depression 

- Styrdokument 

 

Upplever Du att förebyggande arbete mot depression bland äldre diskuteras? 

- Enhetscheferna 

- Omsorgspersonal 

 

Depression bland äldre 

- I vilken utsträckning möter Du depression bland de äldre som du kommer i kontakt med i ditt 

jobb? 

- Nätverk 

- Riskgrupper 

- Tillvägagångssätt 

 


