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Abstract 
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Title: “You can’t give them what they need” - A study of the work and perception of elderly 

with mental illness in residential care. 

 [Translated title] 
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The aim of this study was to understand how care staff in residential care perceive and work 

with elderly mental health and how these perceptions and work is related to aging. We have 

gathered our empirical material through eight qualitative interviews and vignettes with care 

staff in residential care. The study was conducted in a municipality with 10 000 to 20 000 

inhabitants in southern Sweden. The material was analyzed with use of ageism as a theoretical 

frame of reference. The results showed that the care staff had different perceptions of mental 

illness in general and regarding the elderly. The results also showed lack of resources in terms 

of education, time and staffing. Care staff had the ambition to provide the time and support 

for older people with mental illness, but this ambition was most of the time not possible to 

implement due to the lack of resources. Medication treatment was therefore the common 

treatment method. Caring staff advocated psychological assistance to mental health in 

general, however this treatment was never mentioned as a suitable therapy for the elderly. 
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1. Problemformulering 

I Socialstyrelsens (2013) rapport Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa går att läsa att 

Sverige inom en 20 års period kommer att ha en befolkning där 25 % är 65 år och äldre. 

Socialstyrelsen rapporterar vidare att det i dagsläget är omkring 20 % av Sveriges äldre 

befolkning som lider av psykisk ohälsa som exempelvis depression och ångestsjukdomar. 

Samtidigt säger socialstyrelsen att det troligtvis finns ett stort mörkertal kring antal äldre med 

psykisk ohälsa. Rapporten visar på hur äldre med psykisk ohälsa ofta inte får den vård och 

hjälp de behöver samt hur huvudmännen inom äldreomsorg och sjukvård brister i att 

uppmärksamma äldres behov gällande denna problematik. Rolfner Suvanto (2012) menar att 

det finns flera orsaker till att äldre med psykisk ohälsa inte får den hjälp de behöver som 

exempelvis bristande samverkan, föreställningar kring att depression kommer med åldern 

samt skamkänslor som associeras till psykisk ohälsa.  

En amerikansk studie visar på hur äldre patienter och läkare som möts i primärvården i 

genomsnitt lägger två minuter per besök på att diskutera patientens psykiska hälsa (Tai-Seale, 

McGuire, Colenda, Rosen & Cook 2007). En tidigare studie (Herrick, Pearcey & Ross 1997) 

visar på hur fenomen som stigma och ålderism spelar in på hur vård- och omsorgspersonal 

bedömer, behandlar och diagnostiserar äldre med psykisk ohälsa. Ålderism är besläktat med 

både rasism och sexism och kan beskrivas som fördomar och särbehandling kopplat till ålder. 

Ålderismen bidrar till att skapa stereotypiska bilder av äldre människor vilket exempelvis kan 

leda till lägre förväntningar gällande återhämtning efter sjukdom eller medför att den äldres 

problematik inte tas på allvar (Harnett, Jönson & Wästerfors 2012, Herrick, Pearcey & Ross 

1997, Rolfner Suvanto 2011). 

Ytterligare en studie (Ruppel, Jenkins, Griffin & Kizer 2010) visar hur äldres psykiska ohälsa 

ofta förklaras som symptom som tillskrivs “normalt” åldrande och anses därför inte behöva 

samma behandling och insatser som yngre personer med liknande symptom. 

Som nämnt ovan tyder tidigare forskning och rapporter på svårigheter kring äldre med 

psykisk ohälsa genom brist på diagnostisering och genom att förklaras som något som 

kommer med åldrande. 

Personal i särskilt boende är den profession som arbetar närmast de äldre och kan därmed bli 

de första att uppmärksamma symptom på psykisk ohälsa. De blir även de som ofta tar det 

första initiativet gällande åtgärder. Om det så gäller att slå larm till sjuksköterskorna för 
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vidare kontakt med äldrepsykiatrin eller att skapa nya rutiner för att underlätta för den äldre. 

Vi vill därför i denna studie förstå hur omsorgspersonal i särskilt boende uppfattar psykisk 

ohälsa hos äldre och hur deras syn på ålder och åldrande har betydelse för dessa 

uppfattningar. Vi vill även förstå hur arbete med äldre med psykisk ohälsa ser ut och vilka 

verktyg och resurser omsorgspersonalen har tillgång till. För att avgränsa oss har vi valt att 

inte inkludera demensproblematik i vår definition på psykisk ohälsa. 

För att sammanfatta det vi nämnt ovan kan sägas att äldre med psykisk ohälsa är en grupp 

som inte alltid prioriteras och därmed inte får tillgång till rätt vård och behandling. Vi anser 

därför detta vara ett relevant område för socialt arbete. Svensk forskning gällande äldre med 

psykisk ohälsa (med undantag för demens) är ett begränsat område i jämförelse med 

internationell forskning. Vi tror därför denna studie kan bidra med viktig kunskap kring dessa 

frågor. I och med den ökande gruppen äldre i samhället behövs kunskap kring psykisk ohälsa 

bland äldre uppmärksammas ytterligare.  

1.1. Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur omsorgspersonal i särskilt boende uppfattar och arbetar 

med äldres psykiska ohälsa samt hur dessa uppfattningar och arbete står i relation till 

åldrande. 

1.2. Frågeställningar 

 Hur uppfattar omsorgspersonal i särskilt boende psykisk ohälsa hos äldre? 

 Hur resonerar omsorgspersonal i särskilt boende kring psykisk ohälsa hos äldre i 

relation till ålder? 

 Vilka möjligheter och resurser finns tillgängliga i arbetet med äldre med psykisk 

ohälsa? 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för olika definitioner på psykisk ohälsa, göra korta 

klargöranden kring särskilt boende för äldre och geropsykiatriska avdelningen samt försöka 

reda ut var ansvaret för äldre med psykisk ohälsa ligger. 
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2.1. Särskilt boende för äldre 

Särskilt boende för äldre är ett individuellt behovsprövat boende som beviljas med stöd av 

socialtjänstlagen. På ett särskilt boende finns tillgång till omfattande omsorg och vård dygnet 

runt. Särskilt boende för äldre kan har flera andra benämningar så som äldreboende eller 

vårdhem (Proposition 2011/12:147). Vi kommer fortsättningsvis benämna detta som särskilt 

boende.  

2.2. Geropsykiatri  

Geropsykiatriska avdelningen är det samma som äldrepsykiatri och är en del av den svenska 

psykiatrivården. Geropyskiatrins uppdrag innefattar prevention, ställa diagnos, behandling, 

rehabilitering och omvårdnad (Tham, Pontén & Norström 2000). Vi kommer fortsättningsvis 

att använda förkortningen geropsyk. 

2.3. Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa sägs av flera vara ett vagt begrepp och definieras olika i tidigare forskning. 

Något som tycks nämnas i synonym till psykisk ohälsa är psykiskt funktionshinder och 

psykisk sjukdom. Statens offentliga utrednings (SOU) definition på psykiskt funktionshinder 

är: 

”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter att 

utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma bestå under längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av en psykisk störning.” 

(SOU 2006:100 s. 326) 

För att diagnostisera psykisk störning används en manual som kallas DSM (Diagnostical and 

statistical manual of mental disorder) (Parrisch 2012). Det riktas dock kritik mot denna 

manual då äldres symptom varierar mycket beroende på individ och därför inte i alla fall når 

upp till kriterierna för psykisk störning (Karlsson & Skoog 2013). WHO (World Health 

Organisation) nämner dock att psykisk hälsa innebär ett tillstånd mer än att inte ha en psykisk 

funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom (WHO 2014). WHO definierar psykisk hälsa som 

ett tillstånd av välbefinnande där personen ser sina egna förmågor, kan hantera de 

påfrestningar livet tillför samt kan arbeta och bidra till det samhälle hon eller han lever i 

(WHO 2014). WHOs definition kan därför ses en aningen bredare än SOUs definition på 

psykiskt funktionshinder då det också kan ses innefatta lindrigare besvär. WHOs definition 
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kan också ses som ett ideal för den psykiska hälsan eftersom att alla någon gång i livet känner 

sig ledsna eller nedstämda och inte befinner sig i ett tillstånd av välbefinnande. Det kan också 

riktas kritik till SOUs definition på psykiskt funktionshinder där krav ställs på varaktighet och 

svårigheter i vardagen. Detta eftersom flertalet äldre som lider av depression exempelvis kan 

uppvisa detta genom diffusa smärtor vilket gör att definitionen kan anses bristfällig eftersom 

detta i flera fall inte kan anses påverka viktiga livsområden.  

2.4. Vems Ansvar? 

1995 tillkom en psykiatrireform i Sverige. Reformen bidrog bl.a. till att formatera om 

slutenvård till öppenvårdinsatser inom psykiatrin. En konsekvens av reformen blev att 

kommunernas socialtjänst fick ett mer omfattande ansvar gentemot personer med långvarig 

psykisk sjukdom. Kommunerna är idag ansvariga för boende, stöd och övrig vård medan 

landstinget står för psykiatrisk vård och specialinsatser (Larsson & Berger 2007).  

I bakgrunden till reformen diskuterades att äldre människor representerade en stor del av 

patienterna i den slutna psykiatrivården och att de äldre nu skulle kunna ställa högre krav på 

insatser. Trots detta visar uppföljningar av reformen att samverkan mellan kommun och 

landsting gällande äldre med psykisk ohälsa fortfarande brister (Larsson & Berger 2007). 

Socialstyrelsen skriver “I dag återfinns äldre personer med psykiatrisk problematik framför 

allt inom primärvården och äldreomsorgen, utan tillgång till specialistpsykiatrins kompetens” 

(Socialstyrelsen 2013:11). 

I Socialtjänstlagen (2001:453) går att läsa: 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med 

landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer (Socialtjänstlagen 5 Kap 6 § 2 st.). 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det 

ansvar som vilar på andra huvudmän (Socialtjänstlagen 2 Kap 1 §) 

Detta kan sammanfattas med att det finns ett lagstadgat stöd för samverkan mellan kommuner 

och landsting. Dock bär kommunen det yttersta ansvaret. För äldre i särskilt boende är den 

dagliga kontakten främst med boendets omsorgspersonal. Det blir därmed personalen som bär 

en stor del av ansvaret för att äldres psykiska ohälsa uppmärksammas så att första steget mot 

insatser kan tas.  
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3. Tidigare Forskning 

I detta avsnitt kommer vi redovisa tidigare forskning på området psykisk ohälsa hos äldre.  Vi 

har valt att dela in den tidigare forskningen under fem teman: äldre med psykisk ohälsa, 

psykisk ohälsa i relation till ålder, bemötande, stigma och diskriminering samt 

uppmärksammande. Genom dessa teman får läsaren en inblick i psykisk ohälsa hos äldre men 

också hur uppfattningar om ålder spelar in för den vård äldre får tillgång till samt hur äldre 

med psykisk ohälsa uppmärksammas och bemöts. Med utgångspunkt i vårt syfte att förstå hur 

omsorgspersonal i särskilt boende uppfattar och arbetar med äldres psykiska ohälsa samt hur 

dessa uppfattningar och arbete står i relation till åldrande anser vi denna uppdelning av 

forskningen vara relevant. Avslutningsvis kommer vi göra en sammanfattning och diskussion 

kring det som framkommit i den tidigare forskningen.  

3.1. Äldre med psykisk ohälsa 

Tidigare medicinsk forskning (Gottfries & Karlsson 2001, Karlsson & Skoog 2013) påvisar 

att psykisk ohälsa som ångest- och depressionssjukdomar är vanliga bland äldre människor. 

Forskarna förklarar att den sedvanliga behandlingen för dessa sjukdomar är psykofarmaka 

och att behandling i form av terapi därför inte blir aktuell. Det finns en märkbar 

underdiagnostisering och därmed naturligt en underbehandling. De menar att detta kan höra 

samman med att de diagnostiska manualerna som finns som hjälpmedel inom psykiatrin inte 

är anpassade och förenliga med psykiska sjukdomar hos äldre och därmed försvårar korrekta 

diagnoser. Symptom för psykisk ohälsa kan skilja sig hos äldre jämfört med yngre personer 

och kan därför göra diagnosen svårbedömd eller feltolkas som symptom kopplat till åldrande 

(ibid).  

Holm, Lydberg och Sverinssons (2014) forskning visar även att äldre med psykisk ohälsa kan 

ha svårt att skilja mellan mental och fysisk smärta. Detta kan i sin tur leda till att de inte blir 

tagna på allvar av läkare och andra professionella. 

Som nämnt i problemformuleringen visar en amerikansk studie (Tai-Seale mfl. 2007) hur 

läkare och äldre patienter i primärvården i genomsnitt lade två minuter per möte på att 

diskutera patientens psykiska hälsa. Studien genomfördes genom att mötena mellan läkare 

och patient videofilmades. Studien visade att läkarna endast i 22 % av de observerade mötena 

ställde frågor kring patientens psykiska hälsa. En patientundersökning i anknytning till 



 

9 

 

forskningen visade dock att 50 % av de medverkande patienterna led av 

depressionsproblematik. I de möten som inrymde frågor kring psykisk ohälsa lades som 

nämnts ovan i genomsnitt två minuter per möte. Av studien framkom även att vidareslussning 

till specialister var sällsynt från läkarens sida, även i de fall där patienterna led av svår 

depression eller självmordstankar. Artikelförfattarna menar att uppdaterade och användbara 

riktlinjer gällande dialog kring psykisk ohälsa i primärvården är att eftersträva (ibid).  

3.2. Psykisk ohälsa hos äldre i relation till åldrande 

Are they depressed or just old (Ruppel mfl 2010) är en enkätstudie som genomförts med 

studenter från två universitet i USA. Med hjälp utav vinjetter mätte författarna studenternas 

uppfattningar kring äldre respektive yngre personer med depression vid två tillfällen, 1989 

och 2006. Studien mätte föreställningar kring allvarlighetsgraden av depression, om orsaken 

berodde på ålder eller depression, sannolikheten till förbättring samt om behandling ansågs 

vara samtalsterapi eller medicin. Resultatet visade att studenterna ansåg yngre personer ha 

större chans till förbättring än äldre med samma problematik. Studenternas inställning till 

medicinska behandlingsmetoder blev mer positiv över de 17 åren till båda åldersgrupperna. 

Ingen av gångerna sågs samtal som en given behandlingsmetod för de äldre. Studien visade 

att allvarlighetsgraden ansågs vara lika hög hos både de äldre som de yngre dock sågs orsaken 

till depression hos äldre i högre grad bero på normalt åldrande. Författarna menar därför att 

studien visar på att det finns föreställningar kring att normalt åldrande leder till depression 

men också på ålderism (ibid). 

Gottfries & Karlsson (2001) skriver att symptomen på depression och ångestsjukdomar ofta 

misstolkas av patienten, anhöriga och personal inom primärvården som normala för åldrandet. 

Vilket förstärks av Sarkisian, Lee-Henderson & Mangiones (2003) studie som undersökte 

äldres inställning till att söka hjälp för depression. De äldre som relaterade depression till 

ålderdom ansåg det inte vara av vikt att söka hjälp medan de äldre som såg depression som en 

sjukdom var mer benägna. Detta menar författarna därför kan vara en barriär för äldre att söka 

hjälp vilket också ställer högre krav på att omsorgspersonal uppmärksammar den psykiska 

ohälsan hos äldre. 
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3.3. Bemötande 

I Martinssons (2012) avhandling om omsorg av äldre med psykisk sjukdom i den kommunala 

äldrevården går att läsa att vården präglas av en rörelse mellan att vara altruistisk (osjälvisk) 

och egoistisk. 

De altruistiska vårdgivarna präglades av att de var närvarande i situationen och såg den äldre 

som en jämlike. De uppmuntrade den äldre till deltagande och tog sig tid att vara i situationen, 

dock fanns det motstridiga känslor att den äldre skulle agera utifrån sina egna föreställningar. 

De egoistiska vårdgivarna såg istället till sina egna behov. Att ge omsorg till personer med 

psykisk sjukdom var förknippat med en känsla av hjälplöshet. I försök att inte bli för 

involverad eller engagerad hittade vårdgivarna sätt att undkomma detta. De skilde på sin 

professionella och sin privata roll för att på detta sätt sätta tydliga gränser. De satte egna mål 

för besöket vilket i vissa fall kunde ses motstrida de äldres egna önskemål. De använde sig av 

hög arbetsbelastning som ett sätt att undkomma hotfulla situationer och för att ta avstånd från 

de äldre. 

Vårdgivarna kämpade hela tiden för att hitta en balans i denna rörelse. Svårigheterna med 

denna balans gjorde att vården av de äldre nedprioriterades för att klara av obehag och 

situationer där vårdgivarnas kunskaper inte räckte till (ibid). 

3.4. Stigma och Diskriminering  

Herrick, Pearcy och Ross (1997) har diskuterat Goffmans begrepp stigma i relation till 

ålderism. I sin diskussion definierar artikelförfattarna stigma som en process som stämplar 

och etiketterar människor genom att vara annorlunda. Författarna menar även att stigma blir 

ett verktyg för att rättfärdiga stämpling och att se “annorlunda” människor som underlägsna 

vilket leder till avhumanisering och skapande av stereotyper. Diskussionen sätter fokus på 

stigmatiserande av äldre och då i relation till begreppet och teorin ålderism som de förklarar 

som diskriminering baserat på ålder. Författarna pekar på att rädsla för att bli stigmatiserad 

hindrar många äldre att söka hjälp för psykisk ohälsa. Ålderism kommer sedan in i hur läkare 

och sjuksköterskor bemöter äldre utifrån egna fördomar och stereotypiska bilder av äldre 

(Herrick, Pearcy & Ross 1997). 

En norsk studie av Holm, Lydberg och Sverinsson (2014) visar dock att denna diskussion kan 

ses ur ytterligare perspektiv. Deras studie genomfördes med målet att fördjupa förståelsen för 

deprimerade äldres erfarenheter och upplevelser kring bemötande gällande deras fysiska 
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hälsoproblem. Empirin till studien samlades in genom intervjuer med personer med psykisk 

ohälsa över 60 år. Resultatet visade att flertalet äldre kände att läkarna inte tog deras fysiska 

åkommor på allvar och istället förklarade det som bieffekter av de äldres psykiska hälsa eller 

som inbillade symptom. Resultaten visade även att de äldre kunde dra sig för att berätta om 

sin psykiska hälsa då de oroade sig för att inte bli tagna på allvar gällande sina fysiska 

åkommor. Denna studie i relation till ovan redovisade forskning uppvisar ännu en aspekt på 

diskriminering och stigmatisering och dess konsekvenser. 

3.5. Uppmärksammande 

I en engelsk studie (Bagley, Cordingley, Burns, Mozley, Sutcliffe, Challis & Huxley 2000) 

gjord med personal på ålderdomshem visas hur personalen uppmärksammar depression hos 

äldre. Studien visade att personalens uppmärksammande av depression hos äldre var låg, det 

visade också att det inte fanns någon skillnad beroende på vilken utbildning personalen hade. 

Personalens utbildning kring äldres symptom vid depression var näst intill obefintlig. 

Författarna menar att personalen underdiagnostiserade symptomen för depression som mindre 

humörsvängningar eller ingen depression alls. Detta till trots att personalen innan fått 

information om symptom vid depression och därför skulle kunnat ha haft detta i fräscht minne 

(ibid).  

Westerby (2013) skriver att professionella ofta är upptagna med det medicinska. Hon menar 

att professionella endast ser de kroppsliga symptomen och de konsekvenser detta har vilket 

minskar uppmärksammandet av den psykiska ohälsan. Författaren menar därför att det är av 

stor vikt att personalen undersöker sina egna attityder och föreställningar samt är medvetna 

om att det kan vara de äldre som inte ber om hjälp som mest behöver det. 

3.6. Sammanfattning tidigare forskning 

Tidigare forskning redovisar brister i kunskap och diagnostisering gällande äldre med psykisk 

ohälsa. Att de äldre ofta känner sig särbehandlade p.g.a. av sin problematik eller drar sig för 

att uppsöka vård. Forskningen visar hur symptom på psykisk ohälsa bland äldre ofta avskrivs 

som åkommor relaterade till åldrandet. Äldre personer anses även ha lägre chans till 

tillfrisknande efter depression i jämförelse med yngre personer. 

Flera artiklar i detta avsnitt är publicerade i medicinska tidsskrifter och vi är medvetna om att 

forskning med medicinsk utgångspunkt kan skilja sig från forskning i socialt arbete gällande 

synen på kunskap, psykisk ohälsa och tillvägagångssätt. Med detta i åtanke anser vi dock att 
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den tidigare forskning vi presenterat tar upp relevanta aspekter och perspektiv på vårt 

forskningsproblem. Att använda internationell forskning för att understödja sin uppsats kan 

även det skapa frågetecken och problem. Sociala inrättningar, lagar och regler samt kulturella 

aspekter på problem kan skilja sig länder emellan. Det är exempelvis troligt att forskning 

genomförd i Sverige hade fått ett annat utfall om studien genomfördes i USA eller Norge. 

Detta är något vi som uppsatsförfattare är medvetna om och förhåller oss till i tolkning och 

användande av tidigare forskning från andra länder. Dock har valet av vår redovisade 

forskning både att göra med dess relevans samt att svensk forskning gällande området är äldre 

med psykisk ohälsa är mer sällsynt än internationell forskning.  

 

4. Teoretiskt Perspektiv  

Vi ska i detta avsnitt redogöra för vårt teoretiska perspektiv. Då vårt syfte är att förstå hur 

omsorgspersonal i särskilt boende uppfattar och arbetar med äldres psykiska ohälsa samt hur 

dessa uppfattningar och arbete står i relation till åldrande, ansåg vi teorin ålderism som 

lämplig för analys av vårt empiriska material. Ålderism hjälper oss förstå hur underliggande 

fördomar och stereotyper av äldre spelar in på omsorgspersonalen och verksamhetens syn på 

äldre och åldrande i relation till psykisk ohälsa. 

4.1. Ålderism 

Begreppet ålderism myntades ursprungligen av Robert N. Butler (1927-2010) i artikeln Age-

ism: Another From of Bigotry som publicerades 1969 i the Gerontologist. Begreppet och 

teorin har sedan utvecklats vidare under åren, både av Butler själv och andra forskare. 

I Butlers (1969) ursprungliga artikel beskriver han hur ytterligare en form av diskriminering 

förkommer utöver klass, kön och etnicitet, nämligen ålder. Detta illustrerar Butler genom att 

dra paralleller till en händelse i USA under 1960-talet. National Capital Housing Authority 

ville köpa upp höghuset Regency House i Chevy Chase och omvandla detta till ett boende för 

fattiga äldre (varav många var afroamerikaner). Förslaget möttes av hårt motstånd från 

invånarna i området. Butler menar att motståndet inte bara grundades i de tilltänkta 

hyresgästernas samhällsklass och etnicitet utan även i deras höga ålder. Huset Regency House 

var utrustat med diverse bekvämligheter vilket användes som motargument då de äldre inte 

ansågs vara vana vid sådan “lyx”. Butler kallade denna “nya” form av diskriminering för 

ålderism (age-ism). Han beskriver vidare att ålderism innebär fördomar och diskriminering av 



 

13 

 

äldre som grundar sig i en djup oro hos unga och medelålders inför att åldras och att dö. 

Ålderism menar Butler förkommer också mellan andra åldersgrupper (Butler 1969).  

Genom åren har Butler reviderat och utökat sin teori kring ålderism flera gånger. I en artikel 

från 1980 redovisar Butler för tre grundaspekter av ålderism: (1) Fördomsfulla attityder mot 

äldre, hög ålder och processen att åldras samt de äldres egna attityder. (2) Diskriminerande 

praxis, främst inom arbetsmarknaden. (3) Institutionella metoder och strategier, ofta 

omedvetna, som vidmakthåller stereotypiska föreställningar om äldre (Butler 1980). Trots att 

dessa aspekter diskuteras var för sig är de bundna till varandra. I en något nyare artikel från 

2005 förklarar Butler hur ålderism innefattar så mycket mer än attityder, ord och handlingar. 

Han menade att ålderismen finns inbäddad i samhällets uppbyggnad och dess normer (Butler 

2005). Detta kan exemplifieras genom det Jönsson (2012) diskuterar i sin artikel. Han 

beskriver hur “nonold people may uphold ideas about older people as “the other” by 

constructing their own future selves as “essentially different”” (Jönsson 2012:198). Det vill 

säga tron på att när de själva blir gamla kommer de ha andra behov och krav än dagens äldre. 

Exempelvis att äldre idag anses nöjda med dusch en gång i veckan men att det är förhållanden 

de själva aldrig skulle acceptera. 

Det finns också andra definitioner på ålderism. Andersson (2008) definierar begreppet 

ålderism som “fördomar eller stereotypiska föreställningar som utgår från en människas ålder 

och som kan leda till diskriminering” (Andersson 2008:12). Andersson menar att fördom är 

nära besläktat med stereotyper men skiljer sig åt då en fördom bygger på en känsla eller 

affekt. En stereotyp beskriver Andersson (2008) ofta bygger på okunskap och är i många fall 

omedvetna processer utan känslomässiga övertoner. Genom stereotyper behandlas individer 

som om de tillhör en grupp med karakteristiska egenskaper. Diskriminering är den handling 

som följer av fördomar och stereotyper. I samband med denna definition diskuterar 

Andersson tre olika ställningstaganden kopplat till att definiera ålderism: (1) ska ålderism 

endast innefatta äldre eller ska ålderism innefatta ålderism mellan alla åldersgrupper (2) ska 

ålderism innebära både positiv och negativ ålderism samt (3) ska ålderism innebära uppfattad 

eller kronologisk ålder. Andersson (2008) menar att hans definition riktas till alla åldrar och 

kan ses både positiv och negativ samt avser uppfattad ålder.  

I Anderssons definition saknas dock fördelningen av resurser till äldre vilket är nödvändigt 

för att besvara vårt syfte. Där står Bill Bytheway (1995) istället för en användbar definition. 

Han menar att grupper av människor systematiskt förnekas möjligheter och resurser som finns 
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tillgängligt för andra på grund utav sin kronologiska ålder. Detta rättfärdigas och upprätthålls 

av förställningar och handlingar kopplat till åldersprocessen. Han förklarar att dessa 

föreställningar och handlingar kan tas sig uttryck i allt ifrån välmening, nedlåtenhet och 

kränkning (Bytheway 1995).  

Eftersom syftet med studien är att förstå hur omsorgspersonal i särskilt boende uppfattar och 

arbetar med äldres psykiska ohälsa samt hur dessa uppfattningar och arbete står i relation till 

åldrande kommer vi vår analys använda oss utav Butlers tankar kring samhällets normer och 

värderingar samt hans tre grundaspekter av ålderism. Vi kommer också använda Jönssons 

tankar kring diskriminering av sitt framtida jag. I dessa definitioner saknas dock bristen på 

resurser vilket gör att vi också kommer använda oss utav Bytheways tankar kring att äldre 

nekas resurser och möjligheter. För att få in en bra och användbar definition kring fördomar, 

stereotyper och diskriminering kommer vi också använda Anderssons mer övergripande 

definition. Vi kommer i vår analys inte se till kronologisk ålder utan uppfattad ålder. 

 

5. Metod 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för våra överväganden och val gällande metod, 

datainsamlingsmetod och urval. Vi kommer även redogöra för de etiska överväganden vi gjort 

genom studien samt hur arbetsfördelningen mellan uppsatsförfattarna har sett ut. Avsnittet 

rymmer även en diskussion rörande studiens validitet, reliabilitet och trovärdighet.   

5.1. Kvalitativ metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie. Ahrne & Svensson (2011) förklarar att 

kvalitativa studier har till syfte att påvisa att saker finns, i vilka situationer de förekommer och 

hur de fungerar. Till skillnad från kvantitativa metoder där fokus ligger på mätningar och 

statistik är kvalitativa metoder inriktade på att studera känslor, tankar och upplevelser. Vanligt 

förekommande metoder inom kvalitativ metod är observationer, intervjuer och 

dokumentanalys. Metodens svagheter kan ta sig i uttryck genom att intervjupersonernas 

utsagor påverkas genom att de studeras. De kanske exempelvis inte talar sanning. En 

kvalitativ studie kan heller aldrig anses slutgiltig då samhället som studeras ständigt förändras 

(ibid). Vårt syfte med studien är att förstå hur omsorgspersonal i särskilt boende uppfattar och 

arbetar med äldres psykiska ohälsa samt hur dessa uppfattningar och arbete står i relation till 
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åldrande. Eftersom det därmed är omsorgspersonalens upplevelser och erfarenheter som är i 

fokus anser vi det lämpligt att använda oss utav kvalitativ metod.   

5.2. Datainsamlingsmetod 

Vi genomförde vår studie med hjälp utav kvalitativa intervjuer och vinjetter. I vår studie ville 

vi få tillgång till omsorgspersonalens egna upplevelser och erfarenheter vilket gjorde att vi 

ansåg intervjuer vara en lämplig metod. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer 

(bilaga 3) vilket innebär en intervjuguide uppbyggd med öppna frågor som bas som sedan 

lämnar utrymme för följdfrågor och ytterligare diskussion. Vi har under intervjuernas gång 

varit medvetna om att våra förutbestämda frågor även styrt intervjupersonernas svar. Dock 

kan detta till viss del avhjälpas genom att använda halvstrukturerade intervjuer där frågorna är 

öppna och tillåter intervjupersonerna att tänka fritt och kunna delge oss av vad de tycker är 

viktigt gällande ämnet. Intervjuer är något som är skapat i situationen och i sammanhanget 

vilket gör att personen vid ett annat tillfälle under andra förutsättningar skulle kunna ge ett 

annat svar. Detta gör att detta endast blir en bild av verkligheten. Trots detta är intervjuer ett 

bra sätt för att få ta del av personers känslor och uppfattningar vilket varit vårt mål med 

studien (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

För att få en djupare förståelse för intervjupersonernas resonemang kring ämnet psykisk 

ohälsa hos äldre valde vi att komplettera intervjufrågorna med vinjetter (bilaga 3). 

Vinjettstudier går ut på att intervjupersonen får korta historier berättade för sig som 

intervjupersonen sedan ska ta ställning till. Intervjupersonens resonemang och förklaringar 

blir sedan grunden för det empiriska materialet (Egelund 2008). Genom att intervjupersonerna 

fick resonera kring ett fall blev också förståelsen för de resonemang som förs i samband med 

arbetet kring psykisk ohälsa tydligare.  

Vi började med att utforma vinjetterna genom att läsa på kring psykisk ohälsa hos äldre 

genom böcker och internet. Vi valde att utgå från symptom på ångest (vinjett 1), depression 

(vinjett 2) och självmord (vinjett 3). Vi valde just dessa symptom eftersom detta är något som 

är vanligt förekommande som psykisk ohälsa hos äldre (Gottfries & Karlssons 2001, Karlsson 

& Skoog 2013). Efter utformningen testades vinjetterna på en närstående till en av 

uppsatsförfattarna som tidigare arbetat inom vården eftersom det är viktigt att vinjetterna är 

realistiska. 
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Vi genomförde åtta intervjuer som varierade mellan 30-60 min. Tre stycken utav intervjuerna 

genomfördes i intervjupersonernas hem och fem stycken genomfördes på två olika särskilda 

boenden. Att intervjuerna genomfördes på olika platser kan till viss del påverka resultatet (jfr 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 ). Vi uppfattade att intervjupersonerna som intervjuades 

hemma var mer bekväma i intervjusituationen och med att ge kritik. Flera av 

intervjupersonerna som intervjuades på boendena riktade också kritik men var inte lika 

bekväma i situationen. Vi uppfattade att ett fåtal av intervjupersonerna på boendena var 

reserverade och försiktiga med hur de besvarade frågorna.  

Vi började varje intervju med att be om tillåtelse att spela in intervjun. Vi fortsatte sedan med 

fyra inledande frågor kring psykisk ohälsa och åldrande för att få ett spontant svar utan 

påverkan från vinjetterna. Intervjupersonerna fick sedan själva läsa igenom vinjetterna innan 

de fick svara på bestämda kvalitativa frågor. Vi avslutade sedan intervjun med några 

kompletterande intervjufrågor som intervjupersonerna fick ta ställning till. Vi är medvetna om 

att ordningen på intervjufrågorna och vinjetterna kan ha påverkat de svar vi fått.  

Vi har sedan transkriberat det inspelade materialet där vi valt att utesluta hummanden och 

skratt samt ändrat talspråk till skriftspråk för att underlätta läsningen. Tre punkter efter 

varandra i citaten i analysen står för utelämnad text. Vi analyserade sedan det insamlade 

materialet med hjälp utav ålderism som teoretisk referensram.  

5.3. Urval 

Vi har genomfört vår studie i en kommun med en befolkning på 10 000 - 20 000 invånare i 

södra Sverige. Vi valde att utgå ifrån en kommun som vi på förhand visste relativt lite om. 

Detta då vi ville gå in med så lite förförståelse som möjligt i studien. Emellertid kan 

förförståelse och förkunskap vara en tillgång. Vi gjorde dock övervägningen att det i denna 

studie kunde blivit ett hinder snarare än en tillgång. Detta då vi på förhand hade kännedom 

om hur vissa kommuner i området jobbar med psykisk ohälsa hos äldre och redan bildat oss 

en uppfattning och värdering. Så för att kunna hålla en distans till studien valde vi en för oss 

främmande kommun. 

Vi har intervjuat åtta personer från fem olika särskilda boenden i kommunen. Studiens krav 

på intervjupersoner var omsorgspersonal som arbetat inom äldreomsorgen minst ett år och 

som för närvarande inte arbetar på ett demensboende (ej timanställda). Detta för att 

omsorgspersonalen är den grupp som arbetar närmast de äldre och därför kan anses ha mest 
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erfarenhet och kunskap kring synen på psykisk ohälsa samt hur det arbetas med detta inom 

äldreomsorgen. Därmed hade vi intresset av att intervjua både undersköterskor och 

vårdbiträden. 

Steg ett blev att kontakta enhetscheferna för de särskilda boendena i kommunen via mejl och 

telefonkontakt. När vi fått godkännande från enhetscheferna försökte vi få tillgång till 

personallistor så vi själva skulle kunna göra ett urval. Vi valde därmed att göra ett 

tvåstegsurval. Tvåstegsurval innebär att först välja en organisation och söka godkännanden att 

använda sig av denna. Nästa steg blir att välja ut personer ur organisationen till studien. 

Optimalt är att forskaren själv gör detta urval med hjälp av personallistor eller liknande så 

urvalet blir slumpmässigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011) Dock ville enhetscheferna ge 

sitt godkännande och valde därmed ut intervjupersoner till oss. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

(2011) förklarar att forskare ibland får hålla till godo med personer ledningen eller chefer valt 

när det gäller tvåstegsurval. Konsekvenser av denna typ av urvalsprocess kan vara att 

enhetscheferna låter de anställda med speciell utbildning eller intresse av psykisk ohälsa bli 

intervjuade. Detta för att möjligen ge en mer positiv bild av verksamheten (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). Då vi vill kunna få ett så generellt resultat som möjligt kan detta 

innebära att resultatet blir något riktat och snävt. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) 

upplyser dock om att det är svårt för ledning och chefer att välja personer med enbart positiva 

bilder av verksamheten när forskaren gör flera intervjuer i samma organisation. Dock 

informerade vi enhetscheferna om att vi ville intervjua olika omsorgspersonal och inte enbart 

de med utbildning eller intresse. Ytterligare konsekvenser med att enhetschefer väljer ut 

lämpliga intervjupersoner är att den frivilliga medverkan kan ifrågasättas. Kan det tolkas som 

en frivillig medverkan om chefen förfrågar eller eventuellt beordrar din medverkan? För att 

undvika detta påmindes intervjupersonerna innan varje intervju om att medverkan var helt 

frivillig. Genom denna process fick vi kontakt med sex intervjupersoner. 

På två av kommunens boenden var enhetschefen sjukskriven. Detta ledde till beslutet att ta 

kontakt via en vän till en av uppsatsförfattarna som tidigare arbetat i kommunen. Hon hjälpte 

oss kontakta personer som var lämpliga att medverka i studien. Efter att hon först förfrågat 

personerna om medverkan fick vi tillgång till deras telefonnummer och tog kontakt och 

informerade om oss och studien. Då dessa intervjupersoner helt självständigt fick ta ställning 

till att medverka eller ej blir problematiken med frivillighet inte av samma betydelse som 

ovan.  
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Urvalet gällande de två sista intervjupersonerna blev därmed ett bekvämlighetsurval. Denna 

typ av urval innebär att forskaren få undersöka det som finns tillgängligt för tillfället. 

Problemet med detta är att urvalet ofta inte blir representativt, dock kan det vara acceptabelt 

om forskaren står inför en situation denne inte har råd att avstå från (Bryman 2002).  

Intervjupersonerna var alla kvinnor mellan 29-60 år som arbetat inom vården mellan ca 10-30 

år. Då samtliga intervjupersoner arbetat minst tio år inom äldreomsorgen blev urvalet något 

skevt. Det hade varit lämpligt att även intervjua omsorgspersonal som arbetat kortare tid i 

vården. Nackdelar med att alla arbetat relativt länge kan vara att de sedan länge blivit 

“inkörda” i arbetsplatsens sätt att arbeta och den jargong som råder och därmed inte ser 

verksamheten med öppna eller kritiska ögon. Detta kan och andra sidan även ses som en 

fördel eftersom att de känner till området och är väl införstådda i hur arbetet utförs samt 

hunnit uppleva eventuella förändringar. 

5.4. Etiska aspekter 

Grundläggande för forskning är att den ska skydda intervjupersonen från att ta psykisk eller 

fysisk skada. Ett sätt att göra detta är att använda sig utav fyra krav: nyttjandekravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002).  

Innan intervjuerna genomfördes skickades informationsbrev (bilaga 1) ut till enhetscheferna 

för att vidarebefordras till intervjupersonerna. I de fall där enhetschefen inte kontaktades 

skickades informationsbrevet direkt till intervjupersonerna. Vi erbjöd alla intervjupersoner på 

plats att läsa informationsbrevet innan de fick skriva på ett skriftligt samtycke (bilaga 2) där 

vi poängterade att studien är frivillig och att det när som under studiens gång går att dra 

tillbaka sitt samtycke. Informationsbrevet innehöll information kring att det insamlade 

materialet endast kommer användas till uppsatsen, studiens syfte och metod samt att 

uppgifterna kommer hanteras konfidentiellt (jfr Vetenskapsrådet 2002).   

Att hantera de inkomna uppgifterna konfidentiellt innebär att vi i uppsatsen inte kommer att 

skriva ut vilka som deltagit i studien samt att inte framställa resultatet på ett sådant sätt att det 

går att härleda till vem som sagt vad. Detta eftersom känsliga uppgifter framkommit i 

intervjuerna såsom kritik riktat till den egna organisationen. Dock måste det finnas med i 

beräkningen att det finns risk att de anställda på boendena kommer känna till vilka mer som 

deltagit i studien. Detta gör att etiska överväganden från vår sida behövt ske under hela 

arbetets gång (jfr Vetenskapsrådet 2002). 
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Då vi intervjuat personal inom äldreomsorgen och deras perspektiv på vårt forskningsproblem 

anser vi att risken för att intervjupersonerna ska komma till skada är relativt liten. De problem 

som kan tänkas uppstå är att intervjupersonerna känner sig ifrågasatta, att deras sätt att arbeta 

kritiseras eller att intervjupersonerna kan associera våra frågor till problematik i sitt eget 

privatliv och bli illa berörda. Något annat som kan ske är att intervjupersonerna ger exempel 

på äldre med psykiska problem som kan härledas eller kännas igen av utomstående. Detta kan 

till viss del avhjälpas genom att använda sig utav vinjetter genom att intervjupersonerna då 

kan härleda sina resonemang till dessa exempel och därmed skydda de äldre. Vi anser att den 

risk som finns med studien är mindre än den nytta vi kan återge genom studiens resultat. 

5.5. Reliabilitet, Validitet och Trovärdighet 

Begreppen reliabilitet och validitet kopplas främst till kvantitativ forskning och är ett sätt att 

mäta studiens kvalité (Bryman 2002). Reliabilitet innebär frågan om resultatet skulle bli 

detsamma om resultatet gjordes om vid en annan tidpunkt. Validitet innebär att forskaren 

mäter det som denna avsett sig att göra (Kvale & Brinkman 2009). Det pågår dock 

diskussioner om hur dessa begrepp ska eller kan överföras på kvalitativ forskning eftersom 

kvalitativ forskning inte innebär mätningar. Reabilitet och validitet kan enligt Bryman (2002) 

jämföras med trovärdighet. Trovärdighet delas in i fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (ibid).  

Vi har i vår studie uppnått trovärdighet genom att i vår uppsats tydligt redogjort för varje steg 

i processen och argumenterat för de val vi gjort. Detta för att andra forskare ska kunna 

granska vårt material samt för möjligheten att genomföra studien igen. Vi har använt oss utav 

både intervjuer och vinjetter som datainsamlingsmetod samt intervjuat flera ur 

omsorgspersonalen och på så vis uppnått högre trovärdighet genom användandet av flera 

metoder och datakällor. Vi har genom att ha valt en kommun som relativt liten kunskap om 

försökt hålla oss så distanserade till materialet som möjligt och inte låtit egna värderingar 

påverkat intervjupersonerna eller framställningen av vårt resultat (jfr Bryman 2002).  

5.6. Kodning 

Bryman (2002) förklarar att en forskare som gjort intervjuer ofta står inför en mängd data som 

ska utmynna i ett resultat och en analys. Han beskriver att detta kan vara en svår process och 

att det inom den kvalitativa forskningen finns ett fåtal allmänt accepterade och erkända 

metoder för analysera kvalitativ data.  
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Vi har analyserat vårt insamlade material genom kodning och då utgått från den process 

Bryman (2002) redogör för: (1) Inledningsvis läst igenom materialet, i vårt fall de 

transkriberade intervjuerna, utan att notera eller tolka. (2) Läst igenom materialet ytterligare 

en gång och noterat iakttagelser, kommentarer, tolkningar och återkommande teman i 

marginalen som bildar koder. (3) Gått igenom koderna på nytt och granskat dem kritiskt, finns 

det koder som relaterar till tidigare forskning eller annan litteratur, finns det samband? (4) 

Börjat framställa övergripande teoretiska idéer gällande data och börjat göra kopplingar 

mellan olika begrepp och kategorier, koderna tolkas (Bryman 2002). Vi har i vårt 

kodningsarbete följt Brymans process då vi ansett det varit ett lämpligt sätt att bli förtrogen 

med vårt material och ett gynnsamt sätt att få fram det väsentliga och kunna besvara våra 

frågeställningar. 

5.7. Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har vi delat arbetsuppgifter mellan oss och emellanåt skrivit var för sig. 

Dock har vi sedan omarbetat våra texter tillsammans och hela tiden diskuterat texten och 

viktiga överväganden gemensamt. Analys och bearbetning av vårt empiriska material är till 

största del gjord gemensamt. Därmed kan sägas att alla delar av uppsatsen är genomarbetade 

och framställda av båda uppsatsförfattarna. 

 

6. Resultat och analys 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för resultatet av vårt insamlade material och analysera 

detta med hjälp av teorin ålderism och tidigare forskning. Vi har under analysens gång kunnat 

utkristallisera tre återkommande huvudteman: psykisk ohälsa, behandling - bemötande och 

resurser. Vi kommer redogöra för varje tema under var sitt avsnitt med tillhörande 

underteman/ rubriker. I resultatet kommer vi inte redovisa svaren från vinjetterna var för sig 

utan kommer väva in detta i de teman som utkristalliserats. Detta eftersom vi genom våra 

vinjetter främst ville få tillgång till de resonemang och uppfattningar som förekommer i 

samband med arbetet med psykisk ohälsa. 

Vi ska med utgångspunkt i dessa teman besvara våra frågeställningar i ett slutsatsavsnitt.  
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6.1. Psykisk ohälsa  

I detta avsnitt kommer vi redogöra för omsorgspersonalens uppfattningar kring begreppet 

psykisk ohälsa. Både i allmänhet och specifikt för äldre. Temat redovisar även 

omsorgspersonalens egna teorier kring vad som orsakar psykisk ohälsa hos både yngre och 

äldre. 

6.2.1. Psykisk ohälsa i allmänhet 

Synen på psykisk ohälsa i allmänhet varierade bland intervjupersonerna, dock återkom vissa 

uppfattningar. Flera intervjupersoner beskrev psykisk ohälsa som att tappa fotfästet i vardagen 

och inte klara av de vardagliga utmaningar man ställs inför. Att inte må bra i sig själv var 

även det en återkommande association till psykisk ohälsa.  

“Alltså det första som jag tänker på det är att man mår inte bra 

i sig själv av en eller annan anledning” 

 Intervjuperson 1 

Några av intervjupersonerna nämner vikten av att få hjälp snabbt vid psykisk ohälsa och att 

alla oavsett gammal eller ung ska få hjälp. De nämner dessutom vikten av att få prata med en 

psykolog eller samtalsterapeut. Dock upplevs psykisk ohälsa av intervjupersonerna som 

svårgreppat. Intervjuperson 8 nämner att det är lättare med fysiska åkommor eftersom har du 

ont i ett ben så har du ont i ett ben men vid psykisk ohälsa så är det inget att ta på.  

Att samhället inte tar psykisk ohälsa på allvar är också det en vanligt förekommande åsikt. 

Det upplevs också av personalen som att yngre söker hjälp i större mån än äldre personer. 

Intervjuperson 4 säger att detta gör att personalen behöver gräva djupare för att ta reda på vad 

som är problemet.  

Flertalet pratar om psykisk ohälsa som tabubelagt i samhället och den stigmatisering som blir 

till följd av denna problematik och då främst hos äldre personer. I Herrick, Pearcy och Ross 

(1997) artikel beskrivs rädslan att bli stigmatiserad om den äldre berättar om sina psykiska 

besvär. Dels av att inte bli trodd men också utav att bli stigmatiserad som psykiskt sjuk. Detta 

kan förklaras genom de äldres egna fördomar mot psykisk ohälsa vilket gör att teorin ålderism 

inte passar in här men också av rädslan att inte bli trodd. Detta kan höra samman med 

Anderssons (2008) teori om fördomar och stereotyper av äldre människor. 
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“Det tas inte på allvar riktigt så det inte gör. “Äh de är bara 

gamla”, alltså den känslan får man lite liksom att, ja det tas inte 

på allvar” 

 Intervjuperson 1 

Genom stereotyper av äldre som att det hör till att bli ledsen när du blir gammal förstärker 

också de äldres egna stereotyper av sig själva att detta är normalt vilket i sin tur skapar 

ålderism. Detta gör att det ställs högre krav på omsorgspersonalen att uppmärksamma äldre 

som lider av psykisk ohälsa.  

6.2.2. Psykisk ohälsa hos äldre 

Psykisk ohälsa hos äldre nämns som annorlunda än hos yngre personer. I intervjuerna nämns 

att symptomen hos äldre med psykisk ohälsa kan ses annorlunda än hos yngre personer 

genom att den äldre exempelvis uppvisar ett förändrat beteende eller blir inbunden och inte 

längre vill vara med på aktiviteter. Att de blir arga och oroliga ses också som vanligt 

förekommande. Av intervjuperson 3 nämns övermedicinering som en orsak till psykisk ohälsa 

hos äldre samtidigt som intervjuperson 5 säger att det händer något i huvudet när vi bli gamla 

som gör att de äldre inte beter sig som en normal människa gör.  

Personalen säger också att det är svårt att avgöra skillnaden mellan demens och psykisk 

ohälsa. Intervjuperson 1 nämner att psykisk ohälsa ofta förväxlas med demens och att detta 

sker åt båda hållen. Dels att symptom på psykisk ohälsa såsom ångest eller depression många 

gånger förklaras som att den äldre är på väg att få demens men också att de äldre som har 

demens och uppvisar symptom på psykisk ohälsa förklaras genom demensdiagnosen.  

I början av intervjuerna sägs det av personalen vara ett fåtal av de äldre på boendet som lider 

av psykisk ohälsa samt att de som lider av det har haft sin diagnos hela livet. I samband med 

vinjetterna framkommer dock att de klassiska symptomen på depression och ångest är vanligt 

förekommande inom äldreomsorgen.  

“Det skulle ju kunna vara vem som helst som flyttar in här” 

(kommentar på vinjett) 

 Intervjuperson 4 
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Detta gör att en syn på psykisk ohälsa som en psykisk funktionsnedsättning eller 

diagnostiserad psykisk sjukdom framkommer. Detta eftersom det i SOUs definition på 

psykisk funktionsnedsättning dels handlar om att ha betydande svårigheter i vardagen men 

också att det inom definitionen innebär att ha en psykisk sjukdom (jfr SOU 2006:100). Det 

framkommer dock i resultatet att psykisk ohälsa också handlar om att inte må bra i sig själv 

vilken kan göra att en vidare definition kan ses som exempelvis WHOs definition på psykisk 

ohälsa (jfr WHO 2014).   

De stereotyper som yngre har av äldre människor kan ses som ålderism. Genom Anderssons 

(2008) förklaring på begreppet stereotyper framkommer att detta är något som ofta sker 

omedvetet och tillskriver en individ karakteristika drag av en grupp människor. De symptom 

som förekom i vinjetterna var klassiska symptom på ångest och depression. Genom en 

normaliseringsprocess kan därför dessa symptom ha blivit så vanliga att detta inte 

uppmärksammas som psykisk ohälsa utan som en del av att bli gammal. En del i 

svårigheterna att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre kan vara att det av personalen 

upplevs som svårgreppat och svårt att ta på. Detta kan också bero på att intervjupersonerna 

anser att det finns en stark koppling mellan demens och psykiska ohälsa och därför inte 

uppmärksammar symptomen. Också detta ses som ålderism eftersom intervjupersonerna till 

en början hade svårt att se personer som inte hade demens som att dessa hade psykisk ohälsa. 

Detta gör att synen på psykisk ohälsa blir annorlunda än mot yngre personer eftersom detta 

hos omsorgspersonalen i hög grad är förknippat med demens.  

6.2.3. Orsaker 

Personalen säger att det finns skillnad i orsaker till psykisk ohälsa hos äldre och yngre 

personer. Hos yngre personer säger intervjupersonerna att stressen och kraven från samhället 

bidrar till den psykiska ohälsan. Det nämns bl.a. att om du är yngre så har du kraven på dig att 

vara duktig i skolan samtidigt som du ska träna och vara aktiv på fritiden eller att du som 

vuxen ska vara bra på ditt arbete samtidigt som du är en bra förälder. 

“Det är mycket stress i samhället idag, mycket passa in, alltså 

du ska vara så himla bra på allting. Du ska vara snygg, du ska 

vara smal du ska vara duktig i skolan och du ska helst träna 

samtidigt och du ska göra allt liksom och de det går ju inte.” 

 Intervjuperson 6 
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Stress och krav från samhället ses dock inte som orsaker till psykisk ohälsa hos äldre utan där 

ses ensamhet som den främsta orsaken. I intervjuerna nämns att de äldre p.g.a. att deras 

partner och kompisar dör runt omkring samt att deras barn nu har egna liv drabbas av psykisk 

ohälsa. Också i vinjetterna framkommer ensamhet som en orsak till den psykiska ohälsan som 

personen i vinjetterna har drabbats av. Ensamheten nämns också av intervjuperson 7 som en 

orsak till att psykisk ohälsa fångas upp snabbare hos yngre än hos äldre då yngre anses ha ett 

större nätverk omkring sig som fångar upp personen.  

“det är lite mer att man kanske mår dåligt för att man tänker att 

man börjar bli gammal och vad ska hända, deras kamrater runt 

omkring börjar gå bort den ena efter den andra. Och helt 

plötsligt kanske man inte har någon. Jag tror det är många 

äldre som är ensamma faktiskt, man inte har barn eller 

barnbarn i närheten eller, så försvinner kanske en efter den 

andra” 

 Intervjuperson 6 

Genom att det av intervjupersonerna beskrivs som att psykisk ohälsa beror på olika saker 

beroende på om du är ung eller gammal visar också detta på ålderism. Detta kan visas på det 

Jönsson (2012) menar med generationsklyftor. Personalen refererar till sig själva som 

stressade och har stora krav från samhället men kan inte se detta hos de äldre. Istället för att se 

att de äldre också kan vara stressade och ha krav på sig att vara på ett visst sätt när du blir 

äldre ser personalen till ensamhet. Detta gör att personalen upplever sin generation som 

annorlunda mot de äldres generation. Detta kan också enligt Jönsson (2012) vara ett sätt att 

distansera sig från den andra generationen genom ett “vi och dem” tänk. Detta kan dock inte 

härledas till dessa utsagor som intervjupersonerna givit i detta fall. Samtidigt kan synen att de 

yngre fångas upp snabbare än äldre p.g.a. ett större nätverk också detta kunna ses som en 

stereotypisk bild av äldre personer. När de äldre bor på boendet blir det också 

omsorgspersonalen som får uppgiften att uppmärksamma och se till att de äldre får den hjälp 

de är i behov av. Dessa utsagor kan därför ses som att personalen distanserar sig från att vara 

det uppfångande nätverket för de äldre på boendet. 
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6.2. Behandling – Bemötande 

Detta tema behandling - bemötande rör hur omsorgspersonalen önskar och faktiskt arbetar 

med äldre med psykisk ohälsa. Vi kommer även beröra synen på medicinering och 

professionell hjälp samt uppfattade chanser till förbättring. 

6.2.1. Bemöta äldre med psykisk ohälsa  

Då vi diskuterat de vinjetter som togs upp under intervjutillfällena har samtliga 

intervjupersoner beskrivit hur det är viktigt för de äldre som lider av psykisk ohälsa att de som 

omsorgspersonal finns tillgängliga för de äldre och framförallt lyssnar och är närvarande. De 

beskriver vikten av att personalen är lugn och finns till hands om de behövs. Ytterligare ett 

förslag på åtgärd som återkom genom intervjuerna var att försöka få äldre med psykisk ohälsa 

att tänka på något annat. Att bryta ett beteende för att personen ska kunna tänka på något 

annat, om det så bara är för en liten stund.  

“Ja det är ju att försöka få dem till att komma över det här de 

har i huvudet. Det sitter ju härinne så man måste ju försöka, 

man går förbi det så att de glömmer det för en stund” 

 Intervjuperson 3 

Intervjuperson 1 pratar om att hitta nya vägar kring psykisk ohälsa, att om det inte fungerar 

för en person att berätta vad som är fel så kanske det exempelvis går att måla det istället. 

Intervjuperson 5 berättar också om alternativa metoder, vill personen inte komma ut på 

aktiviteter så kanske personalen får göra aktiviteterna inne i rummet eller lägenheten istället. 

Taktil-massage nämns också som en bra metod när det gäller främst oro och ångest. 

Ett återkommande tema genom intervjuerna är att man som omsorgspersonal ofta inte 

behöver se längre än till sig själv när det gäller att bemöta äldre med psykisk ohälsa. Flertalet 

intervjupersoner känner brist på kunskap gällande äldre med psykisk ohälsa och berättar att 

arbetet därmed utgår mycket från hur omsorgspersonalen själva skulle vilja bli behandlade 

och “sunt förnuft”. Dessa uttalanden strider mot det Jönsson (2012) förklarar som tendenser 

att diskriminera sitt framtida jag genom att acceptera förhållanden för äldre som de själva 

aldrig skulle acceptera. Detta genom att se sin egen generation som annorlunda och med andra 

behov. Jönsson förklarar att detta brott mot den “gyllene regeln” (bemöt andra som du själv 

vill bli bemött) är ett tydligt exempel på ålderism (Jönsson 2012). Att utgå ifrån hur man själv 
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vill bli bemött påvisar däremot en grundtanke om att man har liknande behov och tankebanor 

ung som gammal. 

Däremot stämmer Jönssons resonemang in på andra aspekter kring bemötande och åtgärder. 

Vissa intervjupersoner svarar på frågan “Vad innebär psykisk ohälsa för dig i allmänhet?” hur 

viktigt det är att få professionell hjälp av psykolog eller samtalsterapeut. Dock nämner ingen 

denna åtgärd i frågan om psykisk ohälsa gällande äldre. Det intervjupersonerna poängterar här 

är istället att de äldre får personalens stöd genom att berätta hur de mår, hjälp med 

medicinering och om det blir ohållbart kontakt med geropsyk. Här bekräftas Jönssons (2012) 

exempel på ålderism med tankar kring att äldre anses ha andra behov och att åtgärderna för 

yngre och äldre därför skiljer sig.  

Detta kan uppfattas som motsägelsefullt då det och ena sidan berättas om att bemötande av 

äldre med psykisk ohälsa ofta har sitt ursprung i hur man själv skulle vilja bli bemött men och 

andra sidan anses inte yngre och äldre vara i behov av samma behandling. För yngre anses 

psykologhjälp som en naturlig behandling mot psykisk ohälsa medans det för äldre endast 

diskuteras åtgärder möjliga genom personal på särskilt boende eller i sista utväg kontakt med 

geropsyk. Detta resonemang går även att se i Ruppels mfl. (2010) studie om yngres attityder 

till depression över olika åldrar. Resultatet visade bl.a. att yngre inte ansåg samtal som en 

självklar åtgärd gällande äldre med psykisk ohälsa men däremot för yngre och att denna 

attityd inte förändras under den tid studien pågått (1989-2006).  

6.2.2. Medicinering och behandling på särskilt boende  

Som redovisats ovan anser samtliga av intervjupersonerna att äldre med psykisk ohälsa 

behöver få tid från personalen, chans att prata och blir hörda samt att få chans att hitta egna 

sätt att genomföra aktiviteter. Dock redovisar personalen att det i regel blir medicinering som 

blir lösningen. Detta bl.a. då tiden att möta upp på annat sätt inte finns (se mer i nästan avsnitt 

kring resurser). Intervjuperson 4 berättar att de vid tillfälle kan ge de äldre en smoothie innan 

sänggående och att detta ibland kan hjälpa vid sömnlöshet och oroliga nätter. Fungerar inte 

detta blir det att sätta in sömntablett eller lugnande. Detta är återkommande i intervjuerna att 

försöka använda de medel som verksamheten tillhandahåller men att det ofta slutar med 

medicinering.  

“Ja, de är ju om man kan försöka gå in och prata med honom, 

gå in och stötta honom och fråga honom vad problemet är och 
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hur han mår … Men hjälper inte det då så får en sköterska 

komma in och kanske ge honom sitropran eller någonting. 

Något stämningshöjande så han mår lite bättre” 

 Intervjuperson 2 

Mer än en intervjuperson har uttryckt att det inte anser medicin vara en lämplig första åtgärd 

när det handlar om psykisk ohälsa hos äldre. Intervjuperson 1 berättar att hon personligen 

anser mediciner vara en sista utväg efter att man har provat med allting annat, men förklarar 

även att när tid eller personal inte räcker till är medicinering i alla fall bättre än ingenting. 

“I det läget så är det ju bättre med lugnande mediciner för 

deras skull också även om jag inte alls tycker om det och tycker 

att det är helt fel väg att gå men det ger ju åtminstone dem ett 

litet andningshål också i motsats till att ligga och må jättedåligt 

och ingen kan vara hos en och ingen kan ta hand om en på det 

sättet man skulle behöva.” 

 Intervjuperson 1 

Likadant har flera intervjupersoner uttryckt nyttan med mediciner i form av stämningshöjande 

och lugnande. Att det kan finnas en poäng och även ett behov av dessa mediciner men att 

medicin nu sätts in som första åtgärd och att detta inte är optimalt.  

“För mediciner är nästan nödvändigt också för att hjälpa en 

människa som är väldigt nedstämd” 

 Intervjuperson 4 

Efter att ha kommenterat vinjetterna med tankar kring bemötande och att låta de äldre berätta 

vad som är fel kommer flertalet intervjupersoner in på passande medicinering. Gällande 

vinjett 2 om “Stina” som bland mycket annat har värk i kroppen av obestämd anledning 

nämner övervägande antal intervjupersoner att hon borde få smärtstillande medicin. Detta då 

de ansåg nedstämdhet kunna påverkas av smärta och likaså sömnlöshet. 

Holm, Lydberg och Sverinsson (2014) skriver om hur äldre med psykisk ohälsa ibland kan ha 

svårt att skilja på psykisk och fysisk smärta. Detta går att sätta i relation till hur 

intervjupersonerna diskuterar runt ”Stina” i vinjett 2. Flera av intervjupersonerna anser att 
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Stina borde få smärtstillande. Detta visar på att även omsorgspersonalen kan ha svårt att tänka 

i banor kring vad som är psykisk eller fysisk smärta.  

Gottfries och Karlsson (2001) påvisar i sin artikel att den vanligast förkommande 

behandlingen för äldre med psykisk ohälsa är just medicinering. Detta styrks av 

intervjupersonernas resonemang i vår studie. Även resonemanget kring medicinens betydelse 

för äldre med psykisk ohälsa går att återkoppla till ovanförda diskussion gällande olika syn på 

åtgärder i form av behandling i relation till ålder. Att medicinering ses som ett nödvändigt led 

på vägen till tillfrisknade för äldre med psykisk ohälsa upprätthåller samtidigt särskillnaden i 

behandling yngre och äldre. En utav Butlers (1980) tre grundaspekter av teorin ålderism gäller 

institutionella metoder och strategier som ofta är omedvetna men som vidmakthåller 

stereotypiska föreställningar om äldre. Därmed blir grundtanken om att medicinering är en 

nödvändighet för tillfrisknande ett indirekt sätt att upprätthålla den åtskilda synen på 

behandling. Även om medicinering beskrivits av intervjupersonerna som en möjlig åtgärd 

även för yngre med psykisk ohälsa framkommer det aldrig som ensam lösning på 

problematiken. Bytheway (1995) menar att denna särbehandling kan vara aktioner av 

välmening med ambitionen att underlätta, dock upprätthåller det föreställningar som 

rättfärdigar särbehandling gällande resurser och möjligheter beroende på ålder.  

6.2.3. Chanser till förbättring 

I intervjuerna nämns ofta att chanserna till förbättring hos äldre med psykisk ohälsa är små. 

Två sidor kan ses utav synen på förbättring dels att det finns hjälp att få och att du kan bli 

bättre men inte bra och dels att det inte finns något du kan göra åt situationen. Intervjuperson 

5 nämner svårigheterna för äldre att hitta ljusglimtar i livet och att p.g.a. att det oftast går så 

pass långt i depressionen spelar det till slut ingen roll vad du gör för det går inte göra något åt 

situationen ändå.  

“Kanske han kommer bli bra eller bli bättre i alla fall” 

 Intervjuperson 2 

“Det är väl det mest troliga egentligen, för att det har hänt 

någonting liksom, och att han har blivit mer öppen och så det är 

ju svårt att tänka sig egentligen” 

 Intervjuperson 3 
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Något som nämns återkommande i intervjuerna är att när den äldre flyttat till särskilt boende 

förändras den äldre. Av personalen används ord som att den äldre “gett upp”, “börjar tackla 

av” eller att den äldre gjort sitt för att beskriva detta fenomen. I dessa fall anses det svårt att få 

den äldre att bli bättre eftersom de har “bestämt sig”. Av intervjuperson 8 jämförs särskilt 

boende med den sista anhalten eftersom detta boende är en plats som du inte kommer flytta 

ifrån. Detta fenomen nämns även i vinjetterna som förklaring till den psykiska ohälsan. 

Intervjuperson 2 nämner i samband med vinjett 3 att eftersom den äldre flyttat in på särskilt 

boende kan den inte bli annat än deprimerad eftersom livet på särskilt boende är så 

annorlunda mot livet hemma. Det nämns dock utav intervjuperson 5 att det förekommer att 

äldre personer kan bli bra men att det är guldklimpar när de väl kommer. 

 

“Men just det att de vill vara för sig själva eller så det är ju inte 

så ovanligt. Det är ju många som bara vill få somna in eller så. 

De har gjort sitt.” 

 Intervjuperson 8 

Detta kan jämföras med Ruppel mfl. (2010) artikel där chanserna till förbättring för äldre som 

led av depression ansågs vara små. Detta förstärker bilden av att det är normalt för äldre att 

lida av psykisk ohälsa samt att det inte går att göra något åt situationen. I och med detta kan 

även här ses på prov på ålderism. Hos endast en av intervjupersonerna fanns en uppfattning 

kring att äldre kan bli bra, hos de andra var uppfattningen att de kan bli bättre men inte bra 

eller att det inte går att göra något åt situationen. Genom detta visas också prov på hur 

personalens uppfattningar styr vården. Varför ska någon behandlas om inte tron finns att 

personen kommer bli bra? Dock kan även de äldres egna attityder mot åldersprocessen spela 

in på den psykiska ohälsan som Butler (1980) skriver om i de tre grundaspekterna. Genom att 

de äldre själva har uppfattningar om vad som händer med oss när vi blir gamla, som gör att de 

upplevs ”tackla av”, spelar också in på den psykiska ohälsan. Genom detta visas på hur 

ålderism finns inbäddad i samhället och gör att personalen och de äldre till synes på ett 

omedvetet sätt skapar stereotyper av vad som händer med oss när vi blir gamla. 

6.3. Resurser 

“Men jag kan känna att vi får varken utbildning eller hjälp 

varken från sjuksköterskor eller läkare eller någonting så, det 
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var lättare förr. Då bara skickade man in dem akut till geropsyk 

och så tog de hand om dem där inne. Så är det inte idag”  

 Intervjuperson 8 

Under detta tredje tema gällande resurser kommer vi redogöra för hur omsorgspersonalen 

uppfattar verksamhetens resurser gällande äldre med psykisk ohälsa. Resurser är ett brett 

begrepp som kan innebär mycket. Med utgångspunkt i intervjupersonernas utsagor har vi i 

detta tema valt att samla resurser i form av personalens syn på sin egen kunskap, tid och 

bemanning samt stöd av geropsyk, varandra och överordnade. 

6.3.1. Kunskap 

Nära på alla intervjupersoner har under intervjuerna uttryck att de upplever bristande kunskap 

gällande psykisk ohälsa. Att de själva känner att de inte har kunskapen att bemöta äldre som 

lider eller drabbas av psykisk ohälsa så som de skulle vilja. Denna brist på kunskap som 

kommer upp under intervjuerna anspelar intervjupersonerna både på sig själva men även 

arbetslaget och organisationen i stort. 

“För vi känner ju också att vi inte kan hantera det liksom så vi 

gör. Det märker man ju själv att man inte kan på det sättet man 

skulle vilja“  

 Intervjuperson 6 

Vissa intervjupersoner förklarade hur de tror att okunskap hos personalen på särskilt boende 

(både omsorgspersonal och sjuksköterskor) är en anledning till att psykisk ohälsa hos äldre 

inte alltid tas på allvar och att åtgärderna ofta endast innefattar medicinering.  

Många har uttryckt att psykisk ohälsa är ett ämne som de skulle vilja lära sig mer om, men att 

kunskapen fattas i nuläget. Dock upplevs intresset finnas hos personalen och att utbildningar 

har efterfrågats men att det inte blivit av. 

“Så där kände jag, att jag har ju ingen kunskap om de 

egentligen och de skulle jag vilja ha.” 

 Intervjuperson 6 

“Nej jag önskar det hade varit mer utbildning om psykisk 

ohälsa.” 
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 Intervjuperson 7 

Vissa intervjupersoner beskriver hur de i utbildningen (vårdbiträde och 

undersköterskeutbildningen) lär sig omvårdnad men att det fattas psykiatri och att kunskapen 

att bemöta äldre med psykisk ohälsa är något de saknar. Intervjuperson 1 berättar att psykiatri 

är ett ämne som måste väljas till och därför inte ingår i grundutbildningen till undersköterska. 

“Men som sagt var mera avdelningar på psykisk ohälsa för de 

behöver hjälp och det får de inte inom kommunen. Det är 

landstinget som får ta det tycker jag för vi kan det inte. I så fall 

får de ju utbilda oss om vi ska göra det.” 

 Intervjuperson 8 

Bagleys mfl. (2000) har studerat i vilken omfattning omsorgspersonal uppmärksammar 

depression hos äldre. Resultatet visade att personalen hade bristande utbildning gällande 

området. Studien visade även att personalens grundutbildning inte spelade in i huruvida de 

upptäckte depression hos de äldre eller inte. Personalen i studien hade tidigare fått 

information om depression och vanliga symptom. Detta visade sig dock inte heller spela in i 

hur personalen sedan uppmärksammade depression hos de äldre. Denna studie kan jämföras 

med vårt resultat där både utbildade undersköterskor och vårdbiträden uttryckt att de saknar 

kunskap inom området psykisk ohälsa. Detta visar på att vilken utbildning du som 

omsorgspersonal gått inte är avgörande för uppmärksammande av psykisk ohälsa. Det visar 

också på att psykisk ohälsa inte är prioriterat i utbildningar för arbete inom äldreomsorgen.  

Genom den bristande kunskap som intervjupersonerna upplever kan tänkas att de äldre inte 

får den hjälp de är i behov av vilket skulle göra Bytheways (1995) definition på ålderism 

aktuell kring minskade möjligheter och resurser för äldre. Ålderism är en användbar teori som 

bl.a. hjälper oss förstå underliggande fördomar och stereotyper gällande synen och arbetet 

med äldre med psykisk ohälsa. Dock kan tänkas att enbart ålderism inte kan förklara alla 

aspekter av vårt resultat. Exempel på detta kan vara hur intervjupersonerna känner att de 

saknar utbildning gällande psykisk ohälsa hos äldre och att detta är en väsentlig orsak till att 

behandling och bemötande brister. Detta samtidigt som tidigare forskning visar på att 

omsorgspersonal med utbildning i området ändå inte uppmärksammar dessa svårigheter. Här 

kan tänkas att det även är organisatoriska omständigheter som spelar in. Om inte 

verksamheten eller organisationen lämnar utrymme eller skapar möjligheter att 
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uppmärksamma och bemöta äldre med psykisk ohälsa på lämpligt sätt, är lösningen då enbart 

att prioritera utbildning för personalen? Det kan spekuleras att så inte är fallet och att det 

därmed kan bli aktuellt att förklara genom en organisatorisk teori. Dock kan ålderism och 

andra sidan även skymtas i detta resonemang. Det är samhällets värderingar och normer som i 

grund och botten avgör vilka resurser och prioriteringar äldreomsorgen får ta del av. Finns då 

tankar kring att äldre inte har samma behov som andra åldersgrupper blir ålderismen återigen 

aktuellt. Dock kommer vi inte fördjupa oss ytterligare i denna diskussion i detta analys- och 

resultatavsnitt. Vårt mål med studien lägger främst fokus på ålderns betydelse och inte 

organisatoriska aspekter, vi vill dock uppmärksamma att olika teoretiska utgångspunkter är 

möjliga 

6.3.2. Tid och bemanning 

Som nämnt i tidigare avsnitt om behandling och bemötande finns ambitioner från 

omsorgspersonalens sida att underlätta och hjälpa de äldre i verksamheten som lider av 

psykisk ohälsa. Detta genom att kunna finnas till hands för bl.a. samtal och stöttning. Som 

vidareutveckling av detta resonemang förklarar majoriteten av intervjupersonerna att tiden för 

att ge de äldre den hjälp de behöver inte finns.  

“Man skyller ju alltid på tiden så är det ju, men så är ju 

verkligheten att tiden liksom räcker inte till det här extra eller 

vad man ska säga, utan man ska stiga upp, duscha, äta, vila men 

när det kommer sådana här grejer att det är de som behöver 

extra tid, extra utrymme, extra resurser då finns inte det, och det 

är väl det som gör att det blir så fel. 

 Intervjuperson 1 

Det framkommer även av intervjuerna att många anser att den bristande tiden är ytterligare en 

faktor som spelar in i vilken behandling eller bemötande de äldre kan få ta del av. När inte 

tiden finns att exempelvis sitta lite extra hos någon eller sitta uppe med någon på natten blir 

lugnande eller stämningshöjande istället lösningen. Som nämnt tidigare har vissa 

intervjupersoner kunskap i Taktil-massage och att detta ses som en resurs gällande psykisk 

ohälsa. Dock framkommer att tiden att ge massage även den kan vara svår att hitta. 
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Att det tillfälligt sätts in extrapersonal kan flera intervjupersoner berätta, men att det endast är 

under kortare perioder om det är “kris” och att det ofta hänger samman med äldre som lider av 

demenssjukdom och är aggressiva eller uppe och går mycket. 

Intervjuperson 8 sticker ut något från de övriga intervjupersonerna. Hon förklarar att äldre 

med psykisk ohälsa är någonting hon aktivt prioriterar i sitt arbete. Hon berättar hur hon kan 

välja bort städ eller dusch en dag för att istället kunna sitta tillsammans med den äldre och 

prata eller bara hålla handen.  

”Så jag prioriterar det faktiskt. Jag hoppar över lite annat som 

inte är livsviktigt. För städning och tvätt det springer liksom inte 

iväg.” 

 Intervjuperson 8 

Dock berättar hon att hon inte alltid får stöd av arbetslaget gällande dessa prioriteringar. Att 

vissa anser att hon smiter undan från andra arbetsuppgifter som då exempelvis dusch och städ. 

Men det är ju för att få den här människan att må bra förklarar hon. Hon berättar att detta 

ibland leder till konflikter men att det inte är det som är det viktiga, det är att den äldre mår 

bra. Här blir det en fråga om hur personalen prioriterar när det gäller äldre med psykisk 

ohälsa. Var läggs fokus från personalens sida. Intervjuperson 8 uppfattar därmed inte att all 

omsorgspersonal lägger vikt vid äldres psykiska ohälsa. Intervjuperson 1 nämner att ibland 

kan det bli för mycket fokus på rutiner, man ska gå upp, äta frukost och middag vid bestämda 

klockslag och menar att man ibland kan behöva rucka på dessa rutiner för att underlätta för en 

person som lider av psykisk ohälsa. 

“Men är det någon som mår dåligt så sätter jag dem i första 

hand. Det gör jag, men alla gör inte det.” 

 Intervjuperson 8 

Återkommande i intervjuerna är känslan av otillräcklighet. Många beskriver hur de vill göra 

mer än vad tiden och personaltätheten räcker till och att detta föder frustration. Intervjuperson 

5 målar upp ett exempel gällande bristande tid. Hon förklarar att det ständigt handlar om att 

prioritera och om någon prioriteras extra blir det per automatik att någon annan prioriteras 

bort.  
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“Jag säger det man får ta sig tid och det gör vi men då blir 

andra lidande” 

 Intervjuperson 5 

Intervjuperson 1 beskriver att när tiden inte räcker och frustrationen kommer blir de personer 

som lider av psykisk ohälsa lätt till stressmoment och kan ibland uppfattas som jobbiga. Men 

hon förklarar att detta i grund och botten grundar sig i känslan av otillräcklighet och 

frustration över att inte kunna ge dem vad de behöver och att det då tar sig uttryck i att det blir 

besvärligt. Martinsson (2012) skriver om hur omsorgspersonal i äldreomsorgen rör sig mellan 

att vara att vara altruistiska och egoistiska. Den altruistiska personalen uppmuntrar de äldre 

till deltagande och tar sig tid att vara närvarande och finnas till hands. Den egoistiska 

personalen ser mer till sina egna behov och psykisk ohälsa hos äldre blir en symbol för 

maktlöshet. Dock kan omsorgspersonalen pendla mellan dessa två ytterligheter och sträva 

efter att hitta en balans.  

I intervjuerna framkom även att den tid som finns inte alltid prioriteras på de mest behövande. 

Både intervjuperson 5 och 8 förklarar att man ibland hellre frågar de man på förhand vet vill 

medverka i aktiviteter än de som är liggande och inte vill någonting. Detta då man själv får ut 

mer av händelsen med någon som är positivt inställd. Flera intervjupersoner berättar också att 

personalen beroende på hög arbetsbelastning själva inte mår bra och att det då är svårt att 

stötta andra som mår dåligt. Båda dessa utsagor går att koppla till Martinssons (2012) 

avhandling. Hon förklarar hur den personal med benägenhet att luta mot den egoistiska 

ytterligheten sätter egna mål för mötet eller aktiviteten med den äldre. Likadant kunde hög 

arbetsbelastning användas som ett skäl att undvika svåra situationer. Martinsson (2012) 

förklarar även att strävan efter balans som nämnts ovan kan komma att överskugga det 

faktiska arbetet med de äldre. Var fokus läggs kan kopplas till ålderism. Om fokus i 

verksamheten främst läggs på personalens välmående så kan, som nämnt av Martinsson, de 

äldres välmående hamnar som sekundär prioritering. Det kan jämföras med Bulters (1980) 

diskusson om diskriminerande praxis. Trots att Butler främst nämner detta inom 

arbetsmarknad kan diskriminerande praxis kopplas till resonemanget ovan. Vilken praxis 

råder inom verksamheten? Är det allmänt vedertaget att personalen är utgångspunkten eller 

står de äldres behov som regel i centrum?  

“Och sen är det svårt när personen inte vill göra någonting, nej 

men då blir det ju lätt att då väljer ju jag att göra det med någon 
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som vill, för jag vill ju också ha utlopp av det. Erbjuder jag en 

promenad så ser jag ju heller att någon svara ja än att någon 

svara nej” 

 Intervjuperson 5 

Kunskap, utbildning och tid är resurser som enligt intervjupersonerna brister i arbetet med 

äldre med psykisk ohälsa. Bytheway (1995) förklarar hur ålderism kan yttra sig genom att 

äldre inte får tillgång till samma resurser och möjligheter som andra åldersgrupper. Att 

resurserna för att bemöta äldre med psykisk ohälsa är bristande inom äldreomsorgen kan ses 

som ett exempel på detta. Att undersköterskor och vårdbiträden inte får grundläggande 

kunskap om psykiatri samtidigt som psykisk ohälsa hos äldre stadigt ökar (jfr Socialstyrelsen 

2013). Synbart behövlig kunskap prioriteras inte i utbildningen vilket resulterar i inkompetens 

hos personalen och förnekade av resurser för äldre med psykisk ohälsa. Det framkommer 

även att tid och personal inte prioriteras när det kommer till psykisk ohälsa hos äldre. 

Intervjupersonerna berättar att det sätts in extrapersonal. Dock sätts dessa extraresurser in 

främst när det gäller äldre som är aggressiva eller förflyttar sig mycket, inte i samband med 

att den äldre är för dålig för att komma ur sängen. Är då syftet med extrapersonal att 

underlätta för personalen eller de äldre? Eller är det enbart riktat till vissa äldre? Även detta 

resonemang är kopplat till prioriteringar och diskriminerande praxis (Butler 1980). Vilka 

prioriteras först i verksamheten, personalen eller de äldre? 

6.3.3. Geropsyk och personalens upplevda stöd från varandra och överordnade 

Alla intervjupersoner kan berätta att det boendet där de arbetar någon gång haft kontakt med 

geropsyk. Dock beskriver många att situationen måste ha blivit ohållbar och den äldre i fråga 

ska vara mycket dålig för att kontakten med geropsyk ska tas. Intervjuperson 8 berättar att 

hon vid tillfälle uppmärksammat äldre som ansetts behöva stöttning från geropsyk men att 

hon mötts av motstånd från sjuksköterskor med motiveringen: så dålig är hen väl inte? 

De gånger geropsyk har kontaktas upplever flertalet intervjupersoner att handledningen och 

stödet de erbjudit varit en resurs. Handledningen har skett ute på de olika särskilda boendena, 

detta då det är ovanligt att en äldre med psykisk ohälsa blir inlagd.  

När det gäller stödet från överordnade varierar utsagorna. Vissa intervjupersoner beskriver att 

de känner att psykisk ohälsa hos äldre inte alltid tas på allvar och att detta främst gäller 

sjuksköterskor och läkare men även stundtals i arbetslagen. Medans andra känner att de har 
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ett bra stöd i boendets sjuksköterskor. Flera intervjupersoner berättar att de känner stöd i 

arbetslaget och att den psykiska ohälsan oftast tas på allvar dem emellan. Intervjuperson 3 

förklarar att de måste ta det på allvar då de möts av det dagligen. 

“Det är man ju tvungen till att göra för att det, man märker att 

det är så då måste man ta det på allvar ju. Det går ju inte säga 

gaska upp dig. Det hjälper liksom inte” 

 Intervjuperson 3 

Intervjuperson 7 berättar att hon kan ibland kan uppleva det svårt att få gehör från 

sjuksköterskorna i verksamheten när de tar upp äldre som de misstänker lider av psykisk 

ohälsa. Hon berättar att de då ibland får ta en omväg och gå till anhöriga och förklara 

problematiken och att processen då brukar få en välbehövlig skjuts framåt.  

“Ibland ringer vi till anhöriga och då går det fortare. Både från, 

ja från allas håll höll jag på att säga” 

 Intervjuperson 7 

Det framkommer att flera av intervjupersonerna kan uppleva att de får kämpa för att 

processen mot att vida åtgärder ska komma igång. Vissa upplever att de äldre har svårt att bli 

hörda och detta just för att de är äldre. De upplever att de som omsorgspersonal får ligga på 

sjuksköterskorna för att någonting ska hända. Speciellt i det fall när det gäller äldre som inte 

har anhöriga. Detta tyder på att de känner ett större ansvar och kämpar lite extra för de äldre 

som inte har någon uppbackning utifrån.  

Intervjuperson 4 förklarar att hon anser att geropysk borde kopplas in i tidigare stadium än 

vad som görs i nu läget. Tai-Seale mfl. (2007) visar på att läkare inom primärvården sällan 

slussar vidare äldre med psykisk ohälsa till specialister. Detta förekom även i de fall där 

patienterna led av självmordstankar eller svår depression. Tai-Seale mfl. (2007)  föreslog 

därmed att uppdaterade och användbara riktlinjer gällande dialog kring psykisk ohälsa i 

primärvården är att eftersträva. Vid frågor gällande handlingsplaner och rutiner när det gäller 

äldre med psykisk ohälsa svarar majoriteten av intervjupersonerna att detta inte finns. Flera 

intervjupersoner nämner dock att det är något som skulle behövas. 

“Men det är väl inte i första läget vi tar hjälp ifrån geropsyk 

utan det är ju när det blir nästan ohållbart när vi inte tycker att 
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vi klarar av det riktigt. Det är ju inte bara vi det är ju de och 

också. De är ju de framförallt som ska må bra.” 

 Intervjuperson 3 

Intervjuerna påvisar att en övervägande del av intervjupersonerna anser att psykisk ohälsa har 

ökat inom äldreomsorgen under den tid de arbetat i verksamheten (minst 10 år). 

Intervjupersonerna har även olika förklaringar till denna ökning men återkommande är att 

synen på psykisk ohälsa har förändras och att det därför blivit mer synligt samt att den 

psykiatriska biten överlämpas allt mer på kommunen och äldreomsorgen. Intervjuperson 8 

förklarar hur hon uppfattar att äldre med psykisk ohälsa allt mer blir kommunens ansvar.  

“Jag måste säga att jag känner mig inte säker i detta … Ändå så 

lassas det på mer och mer på kommunen, men vi får ju ingen 

utbildning.” 

 Intervjuperson 8 

Flera intervjupersoner beskriver att de upplever att de äldre med psykisk ohälsa inte alltid tas 

på allvar och då ofta med anledning av att de är gamla. Att inte bli tagen på allvar på grund av 

sin ålder och de fördomar som finns riktade mot sin åldersgrupp blir därmed ett tydligt 

exempel på ålderism. Ett exempel på dessa fördomar målar intervjuperson 8 upp. Hon berättar 

att ibland när hon försökt uppmärksamma psykisk ohälsa fått svaret att äldre kan bli lite 

ledsna, och ingen åtgärd vidtagits. Sarkisian, Lee-Henderson & Mangiones (2003) diskuterar 

om barriärer som står i den äldres väg att själv söka hjälp för psykisk ohälsa. Författarna 

uppmanar därför omsorgspersonal att bli bättre på att uppmärksamma psykisk ohälsa hos 

äldre då de äldre inte alltid gör det själva. Samtidigt framkommer det i resultatet att äldre med 

psykisk ohälsa måste vara mycket dåliga för att kontakt utifrån (geropsyk) ska tas. Än en gång 

blir Bytheways (1995) definition av ålderism brukbar. De äldre nekas möjlighet till 

professionell hjälp om inte dennes situation blir kritisk och ohållbar. Utifrån vårt material kan 

dock frågan ställas om vad det är som avgör när gränsen är nådd och kontakt med geropsyk 

ska tas? Är det när det inte längre är hanterbart för personalen eller för den äldre? 

I resultatet framkommer att intervjupersonerna upplever att allt mer ansvar läggs på 

kommunerna och att den psykiska ohälsan därmed ökar inom äldreomsorgen. I och med dessa 

uttalanden exemplifieras att kommunen trots lagstadgat stöd för samverkan med landstinget 

drar ett tungt lass. Larsson och Bergers (2007) skriver om ökat tryck på kommunerna efter 
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psykiatrireformen 1995. Även detta styrker flera intervjupersoner som förkunnar att trycket på 

äldreomsorgen har stigit gällande äldre med psykisk ohälsa. Att ansvar flyttas över till 

verksamheter som inte har de rätta verktygen att hantera och bemöta problematiken kan även 

detta ses som en typ av ålderism. Butler (2005) förklarar att ålderism sitter inpräntat i 

samhället och dess normer och går längre än enskilda handlingar och attityder. Att samhället 

ser det som en lämplig lösning att placera äldre med psykisk ohälsa i verksamheter som inte 

kan tillgodose deras behov visar just på en underliggande ålderism i samhället.  

6.4. Slutsats 

I detta avsnitt kommer de slutsatser vi dragit av materialet att redovisas samt kopplas till vårt 

syfte och frågeställningar.  

Vårt syfte var att förstå hur omsorgspersonal i särskilt boende uppfattar och arbetar med 

äldres psykiska ohälsa samt hur dessa uppfattningar och arbete står i relation till åldrande. 

Frågeställningarna var: Hur uppfattar omsorgspersonal i särskilt boende psykisk ohälsa hos 

äldre? Hur resonerar omsorgspersonal i särskilt boende kring psykisk ohälsa hos äldre i 

relation till ålder? Vilka möjligheter och resurser finns tillgängliga i arbetet med äldre med 

psykisk ohälsa? Vi kommer inte att besvara varje frågeställning var för sig utan kommer 

nedan redovisa de slutsatser vi dragit av vårt resultat som går att relatera till vårt syfte och 

frågeställningar. Detta då vi anser att svaren på frågeställningarna ofta hänger ihop med 

varandra och därmed kan tappa viktiga aspekter och utsagor om de endast associeras med en 

frågeställning.  

Det vi sett i vår studie är att omsorgspersonal i särskilt boende har olika syn på psykisk ohälsa 

gällande äldre och yngre exempelvis när det gäller orsaker till att äldre och yngre drabbas av 

psykisk ohälsa såsom stress och ensamhet.  

Resultatet visar att samtliga intervjupersoner uppfattar att det finns bristande resurser för att 

bemöta och behandla äldre med psykisk ohälsa. Dels bristen på kunskap och utbildning kring 

psykisk ohälsa och dels tid, bemanning och stöd från sjuksköterskor, läkare och arbetslag.  

Inställningen till behandling skiljer sig också beroende på om du är äldre eller yngre. 

Omsorgspersonalen anser att professionell hjälp i form av psykolog eller samtalsterapeut är en 

viktig behandlingsmetod för yngre med psykisk ohälsa, däremot nämns denna behandling inte 

för äldre. Där anses istället behandling i form av medicinering, stöd från omsorgspersonal och 

i sista utväg geropsyk vara lämplig.  
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Resultatet visar att ovanstående behandling för äldre som förespråkas av omsorgspersonalen 

ofta inte går att genomföra. Detta genom att omsorgspersonalen i särskilt boende får ta ett 

stort ansvar för äldre med psykisk ohälsa då hjälp från geropsyk endast tas till när situationen 

blivit ohållbar och kritisk. Ofta går inte heller omsorgspersonalens ambition att kunna ge tid 

och stöd till de äldre som lider av psykisk ohälsa att förverkliga. Detta eftersom tiden och 

bemanningen inte finns hos omsorgspersonalen vilket gör att medicinering blir den givna 

behandlingsmetoden för äldre.  

Resultatet visar också att bristen på resurser och kunskap föder frustration hos personalen 

vilket kan leda till negativa bilder av de äldre med psykisk ohälsa, men att detta har sin grund 

i känslan av frustration och maktlöshet. Det framkommer också att det varierar om den 

psykiska ohälsan hos äldre tas på allvar inom äldreomsorgen. 

Det vi kan se av vårt resultat är att det inte bara är en aspekt som skapar ålderism när det 

gäller psykisk ohälsa hos äldre utan att flera faktorer spelar in. Samhällets och till viss del 

omsorgspersonalen syn på problemet och dess åtgärder inverkar på prioriteringar och resurser 

som tilldelas verksamheten, vilket i sin tur blir avgörande för vilka medel omsorgspersonalen 

har att jobba med. Samtidigt leder otillräcklig kunskap kring psykisk ohälsa hos äldre till 

frustration hos omsorgspersonalen vilket kan skapa negativa bilder av de äldre. Detta kan i sin 

tur leda till bortförklaringar för att på sätt distansera sig och rättfärdiga den diskriminerande 

praxis som Butler nämner i sina tre grundaspekter. Genom detta skapas stereotyper och 

fördomar kring psykisk ohälsa hos äldre. Här blir Butlers (2005) teori om att ålderism finns 

inbäddad i samhället och dess normer högst aktuell. Detta kretslopp medverkar till att 

upprätthålla synen på psykisk ohälsa hos äldre och bidrar till det Bytheway (1995) förklarar 

som systematiskt nekande av möjligheter och resurser som finns tillgängligt för andra. Även 

att detta rättfärdigas och upprätthålls av förställningar och handlingar kopplat till 

åldersprocessen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vi genom de slutsatser vi dragit av vårt empiriska material 

anser oss besvarat vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi diskutera vårt empiriska material, konsekvenser av urvalsprocessen 

och de nya tankar och frågeställningar som kommit till oss efter analysen. Vi kommer också 
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att ge förslag på ytterligare intresseväckande aspekter att beforska kring området psykisk 

ohälsa hos äldre.  

Då urvalsprocessen i denna studie inte skett på det sätt vi skulle önskat har detta till viss del 

påverkat vårt resultat. Vi har fått nöja oss med de personer som enhetscheferna valt ut till oss 

samt fått ta alternativa vägar gällande två intervjupersoner. Vi förklarade dock i kontakt med 

enhetscheferna att vi strävade efter att intervjua personal som inte har extra utbildning eller 

intresse för området. Vi har uppfattat det som att två enhetschefer tog hänsyn till denna 

önskan. 

Det kan tänkas att resultatet av vår studie målar upp en mer positiv bild av verksamheterna 

p.g.a. av urvalets bristande representativitet. Detta då enhetschefer valt ut flertalet 

intervjupersoner. Det är därmed rimligt att tänka att vårt resultat visar en mer tilltalande bild 

av verksamheten än om vi lyckats med ambitionen att genomföra ett sumpmässigt urval. Vi 

tycker dock att vi fått en bra spridning på yngre och äldre samt antalet år personerna varit 

verksamma. Det hade emellertid varit önskvärt att haft någon som arbetat kortare tid också för 

att få ta del av deras erfarenheter och uppfattningar. Utsagorna som ligger till grund får vårt 

resultat är genomgående i intervjuerna, trots bristen i urvalet återkom ändå dessa 

uppfattningar och erfarenheter. Vi kan inte generalisera vårt material eftersom vi inte 

intervjuat tillräckligt antal personer samt att urvalet varit bristande. Emellertid kan tänkas att 

eftersom dessa uppfattningar och sätt att arbeta fanns i kommunen vi studerat skulle det kunna 

tänkas att det även förekommer i andra kommuner. 

Genom att använda intervjuer och vinjetter har vi fått bra tillgång till omsorgspersonalens 

uppfattningar och upplevelser. Emellertid går det inte att se om intervjupersonerna i det 

praktiska arbetet gjort det som de utgett sig för att göra. Genom att komplettera med 

observationer hade vi kunnat få tillgång till det praktiska arbetet och sett hur 

omsorgspersonalen förhåller sig till äldre med psykisk ohälsa. Att använda observationer är 

dels tidskrävande och dels tillkommer etiska aspekter som behövs tas hänsyn till 

(Czarniawska 2011). I vår uppsats har vi dock haft begränsat med tid vilket gjort att vi inte 

kunnat genomföra detta.  

Vi har i vårt resultat använt oss utav ålderism som teoretisk referensram. Dock skulle en del 

av materialet också kunna förklaras genom en organisatorisk teori. I vårt resultat framkommer 

hur omsorgspersonalen upplever brist på resurser i form av bl.a. bemanning, tid och kunskap. 

Detta skulle kunna förklaras genom att organisationen inte tillhandahåller tillräckligt med 
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resurser för omsorgspersonalen att ta hand om äldre med psykisk ohälsa. Det skulle också 

kunna tänkas att personalen genom att inte ha tillräckligt med resurser brister i att 

uppmärksamma den psykiska ohälsan. Exempelvis visar resultatet att personalen till en början 

nämner att de har ett fåtal äldre med psykisk ohälsa tills intervjupersonerna får resonera kring 

vinjetterna och de nämner att detta är något de påträffar varje dag. Frustrationen över att inte 

ha tillräckligt med resurser och därmed inte möjlighet att kunna hjälpa de äldre som lider av 

psykisk ohälsa skulle därför kunna ses som en aspekt av att uppmärksammandet brister. En 

organisatorisk aspekt skulle också kunna ses genom intervjuperson 8 som genom att gå emot 

organisationens regler såsom att inte städa och duscha istället uppmärksammar och bemöter 

äldre med psykisk ohälsa genom att vara närvarande och sitta och lyssna. När hon gör detta 

möts hon av kritik från arbetslaget som anser att hon smiter från arbetsuppgifter. Detta kan 

förklaras genom att hon inte längre rättar sig efter de rutiner och regler som organisationen 

har. Samtidigt kan detta även ses som ålderism. Genom att organisationen inte tillhandahåller 

de resurser som behövs kan visa på att samhället som skapar normer och värderingar inte tar 

psykisk ohälsa hos äldre på allvar.  

I vårt material nämns vikten av att få hjälp snabbt när det gäller psykisk ohälsa i allmänhet 

men trots detta återspeglar vårt material att det måste bli kritiskt för att kontakt ska tas med 

geropsyk. Personalen säger att detta endast görs när personalen inte längre vet hur de ska 

hantera situationen eller personalens kunskap inte längre räcker till. Samtidigt nämner 

personalen sin bristande kunskap kring psykisk ohälsa hos äldre. Vi funderar därmed över när 

gränsen är nådd och vad som spelar in i bedömningen kring om kontakt ska tas eller inte. Det 

framkommer i resultatet att extra bemanning sätts in när de äldre har demens och är uppe och 

går mycket eller när de äldre är aggressiva. Det sätts dock inte in när den äldre inte vill gå upp 

ur sängen eller är deprimerad och inte vill gå på aktiviteter. Detta gör att frågan om extra 

bemanning sätts in för de äldre eller för att situationen är ohållbar för personalen behövs 

ställas. Detta skulle kunna härledas till att kontakt med geropsyk tas först när situationen är 

kritisk. Också här kan ses att först när personalen inte har tillräckligt med kunskap eller att de 

äldre är aggressiva och utåtagerande tas kontakt med geropsyk. Också här kan frågan ställas 

om insatsen är till för den äldre eller för personalen. Under intervjuerna har vi stundtals fått 

känslan av att personalen blir utgångspunkten. Kanske framförallt när det gäller kontakt med 

geropsyk. Vi uppfattar att geropsyk kontaktas när personalen inte längre upplever det hållbart 

för deras del. Dock har vi även reflekterat kring om personalen redan på förhand vet att de blir 



 

42 

 

avvisade av geropysk om inte den äldre är mycket dålig och att även detta kan vara en av 

anledningarna att inte kontakt tas i tidigare skede.  

Studiens resultat och även tidigare forskning visar på att den vanligaste behandlingsmetoden 

för äldre med psykisk ohälsa inom äldreomsorgen är medicinering av olika slag. Resultatet 

visar även att flera intervjupersoner anser att medicinering är en nödvändig del i att äldre med 

psykisk ohälsa ska må bättre. Vi ställer oss kritiska till detta. Vi menar därmed inte att 

medicinering inte är en lämplig behandlingsmetod dock ställer vi oss kritiska till att det verkar 

vara den mest använda, och i vissa fall enda, benhandlingsmetoden idag. Intervjupersonerna 

förklarar detta med bristande tid och kunskap samt som nämnt ovan att medicinering är en 

viktig del i behandling för äldre med psykisk ohälsa. Som nämnt i tidigare avsnitt anser 

personalen det vara viktigt att få prata med en psykolog eller samtalsterapeut när det talas om 

psykisk ohälsa i allmänhet emellertid nämner ingen denna behandling för de äldre. Då vi 

ställer oss kritiska till endast medicinering som behandlingsmetod anser vi att det borde finnas 

fler vägar att gå när det gäller äldre med psykisk ohälsa. Detta om det så gäller att personalen 

får mer tid och resurser att bemöta psykisk ohälsa eller att geropsyk kopplas in i tidigare 

stadium. Det är även tänkbart att det skulle finnas kuratorer även på särskilda boenden. 

Kuratorer finns tillgängliga på skolor, sjukhus och genom flera jobb, så varför inte även på 

särskilda boenden för äldre? Vår studie kan styrka att behovet finns. 

Det är intressant att fundera kring vad det är som gör att synen på medicinering ändå är 

relativt accepterad i äldreomsorgen. Det kan tänkas att personalen på särskilt boende vet med 

sig att hjälp i form av samtal eller terapi inte finns som en möjlighet för de äldre och att de 

därför inte nämner denna åtgärd under intervjuerna. Det är även tänkbart att de rentav inte 

anser det som en lämplig behandling för äldre.  

Vi ställer oss även kritiska till omsorgspersonalens attityder gällande äldre med psykisk 

ohälsas chanser till förbättring. Ingen av intervjupersonerna höll det troligt att äldre som lider 

av psykisk ohälsa kunde bli helt återställda. Dessa påståenden anser vi även spelar in i synen 

på behandling och inställningen till medicinering. Vi menar att det känns otroligt att personal 

som från början har inställningen att äldre med psykisk ohälsa inte blir återställda ser vikten 

av att tid och behandling utökas. Varför ska någon behandlas om tron på tillfrisknande ändå 

inte finns? Vi har tillsammans funderat över vad det är som föder dessa attityder. Är de 

bristen på effektiva behandlingar och hjälp som gör att omsorgspersonalen är kritiska till 

tillfrisknade eller ligger grunden i tankar kring att det är “för sent” att hjälpa äldre med denna 
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typ av problematik? Efter vår studie är vi av uppfattningen att det är en blandning av dessa 

båda påståenden. Detta då intervjupersonerna uttryckt både frustration över att inte kunna ge 

de äldre vad de anser att de behöver och att de därmed till viss del distanserar sig från dessa 

svårigheter. Även uttalande kring att många som flyttar in på särskilt boende ”ger upp” och 

”tacklar av” och att det inte finns något att göra som omsorgspersonal har lett fram till denna 

uppfattning. 

Utifrån ovanstående diskussion ser vi flera aspekter gällande området äldre med psykisk 

ohälsa som skulle vara intressant att studera vidare. Exempelvis hur samverkan mellan 

äldreomsorg och geropsyk ser ut och hur de båda huvudmännen uppfattar ansvaret för äldre 

med psykisk ohälsa? Det hade även varit av intresse att undersöka om det finns skillnader i 

uppfattningar och arbete med psykisk ohälsa beroende på vilken kommun du gör din 

undersökning i. I en sådan studie skulle det även vara intressant med en organisatorisk teori 

som utgångspunkt. Ytterligare ett område som skulle vara intressant att studera är hur 

politiker ser på äldre och deras olika behov samt vilka stereotyper samhället har av äldre och 

psykisk ohälsa. Detta för att det sätter ramarna för synen på äldre med psykisk ohälsa och 

därmed även vilka resurser som blir möjliga.  

I början av uppsatsen redovisades hur antalet äldre ökar och till följd av detta också den 

psykiska ohälsan hos äldre. Omsorgspersonalen arbetar närmast de äldre och blir de som först 

uppmärksammar den psykiska ohälsan. Den tidigare forskningen visade emellertid på brister i 

att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre genom att detta till stor del kopplas samman till 

åldersprocessen. Utifrån vårt resultat kan ses att stereotyper av äldre förekommer hos 

omsorgspersonalen men också att de minskade resurserna hos personalen leder till minskade 

möjligheter för de äldre att få den hjälp de behöver. Genom detta synliggörs att äldre med 

psykisk ohälsa är ett viktigt område att sprida kunskap om för att på detta sätt ge de äldre 

möjligheterna att “leva tills man dör”.  

Denna studie har väckt intresset för äldre med psykisk ohälsa ytterligare hos oss som 

uppsatsförfattare. Vi har insett att det finns flera faktorer som spelar in i vilka åtgärder och 

behandlingar som finns tillgängliga och att ålderismen som ligger inbäddad i vårt samhälle 

påverkar långt längre än vad vi från början skulle ha trott. 
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Bilaga 1 
 

 
 

Informationsbrev om medverkan i studie kring äldre med psykisk ohälsa 

 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vårt examensarbete. 

Vi har valt att genomföra en studie med fokus på äldre med psykisk ohälsa då det är ett 

område inom det sociala arbetet vi tycker är intressant och värt att uppmärksammas.    

 

Studiens syfte är att förstå hur personal i särskilt boende uppfattar och resonerar kring psykisk 

ohälsa hos äldre i relation till normalt åldrande. Vi vill även få en inblick i hur personal på 

särskilt boende uppmärksammar, bemöter och agerar kring äldre som lider av psykisk ohälsa.  

 

Vi söker omsorgspersonal i särskilt boende som har arbetat minst ett år inom verksamheten 

(ej timvikarier). Vi söker inte omsorgspersonal från demensboenden då vi valt att inte 

inkludera demens i studiens definition av psykisk ohälsa.  

 

Som deltagare kommer du att medverka vid en intervju, där vi ställer frågor och målar upp 

scenarion som du kommer få resonera och ta ställning till. Vi eftersträvar att fokus ska ligga 

på dig som medverkande och dina erfarenheter och uppfattningar. Intervjuerna kommer efter 

samtycke att spelas in och att sedan skrivas ner och analyseras. 

 

Intervjuerna beräknas ta ca 60 min. 

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kommer att få skriva under ett skriftligt 

samtycke. Det går att avbryta ditt deltagande när som under studien utan att du behöver uppge 

skäl. Om du väljer att avbryta din medverkan kommer vi inte använda din intervju i studien.  

 

Vår studie kommer att följa konfidentialitetskravet vilket innebär att du som medverkande 

kommer att avidentifieras så att det inte framgår vem som deltagit eller vem som sagt vad.  

 

Materialet vi får in genom intervjuerna kommer endast användas till vårt examensarbete och 

endast personer knutna till arbetat kommer kunna ta del av materialet.   
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Examensarbetet kommer att publiceras i databasen DiVA där du sedan kan ta del av arbetet. 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-1313  

 

Om du är intresserad av att medverka eller har ytterligare frågor kring studien kontakta:  

 

Caroline Gustafsson xxxx@student.lnu.se tel. 07X-XXX XX XX 

Julia Gustavsson  xxxx@student.lnu.se tel. 07X-XXX XX XX 

 

Handledare: 

Anders Giertz, lektor vid institution för socialt arbete, xxxx@lnu.se tel. 07X-XXX XX XX 

 

Med vänliga hälsningar  

Caroline Gustafsson och Julia Gustavsson  

 

 

 

 

Alvesta 2015-04-24 

  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-1313
mailto:xxxx@student.lnu.se
mailto:xxxx@student.lnu.se
mailto:xxxx@lnu.se


 

49 

 

Bilaga 2 

 
 

 
 

Samtycke till deltagande i Examensarbete 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi undersöker hur omsorgspersonal i 

särskilt boende uppfattar och resonerar kring psykisk ohälsa hos äldre i relation till normalt 

åldrande. Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din 

namnteckning längst ned.  

 

Medgivande: 

 Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer 

att gå till och den tid den tar i anspråk. 

 Jag deltar i denna studie helt frivilligt. 

 Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

 Jag ger mitt medgivande till Linnéuniversitetet att lagra och bearbeta den information 

insamlas under studien.  

 Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de studenter och handledare som 

är knutna till studien kommer att ta del av det insamlade materialet. 

 

 

Ort och datum    _____________________________________ 

 

 

 

 

…………………………………..                                     …………………………………….. 

Namnteckning       Namnförtydligande 
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Bilaga 3 
Intervjuguide och vinjetter 

 

- Hur ser ditt arbete ut, hur länge har du arbetat med detta, utbildning, område, vad har 

du jobbat med tidigare 

- Om du får tänka helt fritt om vad som händer med oss när vi blir äldre hur tänker du 

då? Vad innebär normalt åldrande för dig? 

- Följdfrågor Hur uppfattar du på sjuklighet hos äldre människor? Hur tänker du kring 

äldres funktionsförmåga? Vad ser du som välmående hos äldre människor?  

- Vad innebär psykisk ohälsa för dig?  Tänkt helt fritt! 

- Vad innebär psykisk ohälsa hos äldre för dig? 

 

Vinjetter 

Vinjett 1 

Olof 74 år är ofta orolig när du kommer in till honom, han står ofta i lägenheten och vrider 

sina händer och trampar otåligt i marken. Olof påpekar ofta vad du som personal gör och hur 

du än gör blir han aldrig riktigt nöjd. Han ältar mycket och ni har svårt att avleda hans oro. 

Olof har även svårt att bestämma sig, detta kommer t.ex. till uttryck när personalen föreslår 

dagverksamhet eller att följa med till affären. De gånger Olof faktiskt lämnar rummet är han 

ständigt orolig över om lamporna är släckta och om allt befinner sig på rätt plats. 

 

- Hur tänker du kring denna situation? 

- Finns det något i denna situation som får dig att reagera? Vad? 

- Finns det något du som omsorgspersonal kan göra för att underlätta eller hjälpa Olof? 

- Är det här en situation som du känner igen. Skulle du säga att Olof och hans situation 

är vanligt förekommande? 

 

Vinjett 2 

Stina 80 år är ofta irriterad och trött. Hon har dålig aptit och sömnsvårigheter, hon vaknar ofta 

på nätterna och är orolig. Stina berättar att det finns så mycket att tänka på. Men även de 

nätter hon sover länge är hon trött när hon vaknar. Hon klagar även över att hon har värk i 

kroppen. Stina är hellre på rummet än att vara ute med de andra brukarna under de dagliga 
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aktiviteterna på boendet där du jobbar. Stina har i sin barndom älskat att sjunga och lyssna på 

musik men trots att det är dagens aktivitet vill inte Stina lämna sitt rum.  

 

Vinjett 3 

Klas har varit tyst och tillbakadragen sedan den han flyttade in på det särskilda boendet där du 

jobbar. Han har varit svår att få till samtal och han håller sig oftast för sig själv. På morgnarna 

är det svårt att få Klas att stiga upp, han skriker att han vill bli lämnad i fred och vill ligga 

kvar i sängen hela dagen. 

Men de senaste dagarna har Klas levt upp och pratar mycket med både personal och andra på 

boendet. Han pratar mycket om sin gård som han kvar och om sina barnbarn som han vill ska 

ta över gården. 

 

 

- Vad uppfattar du som varningssignaler eller begynnande symptom på psykisk ohälsa 

hos brukarna? Vad kan det vara som gör att du märker att något inte står rätt till?  

- Vilka symptom anser du vara vanligast? 

- Var tycker du gränser går mellan att vara ledsen och att vara deprimerad?  

- Hur agerar du kring brukare med psykisk ohälsa, finns det rutiner? Hur ser du på 

behandling? Bemöter du dessa brukare på ett annat sätt? 

- Har ni möjligheter att genomföra det förslag du gett på bemötande av de äldre som har 

psykisk ohälsa? 

- Hur går tankar och diskussioner i arbetslaget kring brukarna med psykisk ohälsa? 

- Tar ni hjälp utifrån någon gång? 

- Hur tänker du kring psykisk ohälsa och demens? 

 

Finns det något du vill ta upp kring ämnet som vi inte redan nämnt? 

 

 


