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Sammanfattning 
 

I arbete som innebär att möta människor blir samtalet ofta det främsta verktyget för den 

professionella. Präster är en av flera yrkesgrupper i samhället som tar emot människor som 

har behov av att prata. Syftet med studien var att undersöka hur präster upplevde äldres sätt att 

förhålla sig till psykisk ohälsa och hur prästerna kunde stödja människor med psykisk ohälsa. 

Studien hade en kvalitativ ansats, det insamlade datamaterialet bestod av semistrukturerade 

intervjuer där fyra präster inom Svenska kyrkan intervjuades. Resultatet mynnade ut i två 

teman; Prästers erfarenheter av äldres psykiska ohälsa och Att mötas i samtal. Det framkom 

att det verkade råda en ovana att tala om psykisk ohälsa bland äldre, vilket förstärktes av en 

viss okunnighet och känsla av tabu inför ämnet. Detta visade sig även i äldres attityder och 

sätt att kommunicera. Resultatet visade att prästers fria sätt att leda samtal, deras tillgänglighet 

samt tystnadsplikt verkade underlätta när det kom till att klienten skulle känna sig trygg att 

berätta om svåra saker i samtal. Sammanfattningsvis förefaller studien rikta en särskild 

uppmärksamhet till att det informella samtalet genererar en möjlighet att möta och samtala 

med människor på olika sätt. 
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1. INLEDNING  

 

Professionella möten inom socialt arbete kan vara av väldigt varierande karaktär menar 

Johansson (2006) och exemplifierar detta med att yrkesfältet återfinns i flera olika miljöer och 

sociala sammanhang. I socialt arbete, förutom i den ovannämnda rumsliga variationen, 

förekommer det också ett stort antal olika metoder. Personliga egenskaper spelar stor roll i 

den här typen av yrkesutövande anser Johansson (2006). Under socionomprogrammets alla 

terminer följer samtalet med studenterna som en röd tråd i litteratur, föreläsningar och 

praktiska moment. Samtalet ses som deras viktigaste instrument i mötet med klienten, men 

kanske också den ständiga utmaningen. Vad innebär det att som professionell samtala med en 

människa som befinner sig i en utsatt situation eller svår period i livet? Vilka förutsättningar 

bör finnas och vilka färdigheter behöver den professionella ha i sin verktygslåda? Och hur vet 

hen efteråt om det blev ett lyckat samtal?  

   Att ha samtalet som en bärande form att utforska närmare i en studie förföll sig snabbt 

lämpligt och givande och det gjorde en sökning av i vilken kontext det vore relevant att göra 

en sådan studie. Bakgrunden till valet av intervjupersoner var att finna någon typ av 

profession som likt socionomer har samtalet som det främsta verktyget i mötet med 

människor. Präster med sin själavård framstod som en relevant målgrupp, de möter människor 

i blandade åldrar och har samtal med människor som befinner sig i svåra perioder i livet. 

Samtal som prästerna har sker även på ett mer informellt sätt vilket väckte ytterligare 

nyfikenhet. Bergstrand (2005) beskriver själavården som ett sätt för präster att använda sig 

utav samtal som ett redskap i mötet med människor, den består av en serie återkommande 

samtal likt hur det ser ut vid psykoterapi. I en värld där allt fler krav ställs på oss människor, 

livssituationer förändras och nya livsstilar växer fram behöver människor någon att tala med 

menar Bergstrand (2005). Okkenhaug (2004) förklarar vidare att människor idag söker någon 

som lyssnar medan de själva formar svar och lösningar på frågor som uppstått. Uppgiften för 

själavårdaren blir därför att tillsammans med personen utforska problemet och reda ut hur 

olika val kommer att mynna ut i olika konsekvenser för den personen.  

   Internationella studier visar på ett bristande intresse hos socionomstudenter gällande att 

välja kurser som är inriktade på äldres vård och omsorg skriver Melin Emilsson (2014). Även 

Socialstyrelsen vittnar om att äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område samtidigt som ca 

20 % av alla äldre människor lider av psykisk ohälsa. I jämförelse med andra vuxna är 

förekomsten av ängslan, oro, sömnproblem och ångest hög hos äldre. Samhället kan också 

framöver förvänta sig ett ökat behov av vård och stöd för äldre människor med psykisk 

ohälsa. Detta eftersom antalet äldre personer i samhället kommer att bli betydligt fler och 

risken att utveckla fysisk eller psykisk ohälsa ökar med hög ålder. Samverkan mellan 

huvudmän för denna grupp fungerar inte fullt ut och socialtjänsten omnämns som ett exempel 

på en organisation där brister påvisats. Det är av vikt att äldre får bättre socialt stöd och bättre 

diagnostisering och behandling i primärvården samt att kompetensen kring äldres psykiska 

ohälsa stärks skriver Socialstyrelsen (2013). Då ovanstående var aktuellt föreföll sig attityder 

kring psykisk ohälsa hos äldre intressant att undersöka tillsammans med samtal, utifrån 
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synvinkeln från den som träffar äldre i egenskap av hjälpare, vilket gick bra ihop med att ha 

präster som målgrupp då de möter äldre i sitt arbete.  

     

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att undersöka hur präster vid Svenska kyrkan i Umeå kommun 

upplever äldres sätt att förhålla sig till psykisk ohälsa och hur prästerna kan stödja människor 

med psykisk ohälsa. 

 Hur upplever präster att äldre uttrycker och hanterar psykisk ohälsa? 

 Hur tar präster emot människor som mår dåligt och hur använder de samtal i sin 

yrkesroll? 

 

1.2 Definitioner, benämningar och begrepp 

 

Människor har olika tankar om vad psykisk ohälsa är. Därför blev det viktigt i studien med en 

definition för att intervjupersonerna skulle förhålla sig utifrån samma tankar som studien hade 

om psykisk ohälsa. På så sätt minimerades risken för att intervjupersonerna skulle resonera 

utifrån olika referensramar. En egen definition skapades med utgångspunkt i vedertagna 

myndigheters och organisationers tolkningar av begreppet psykisk ohälsa, dessa återfinns 

under nästa avsnitt i 2.1. Studiens definition av psykisk ohälsa lästes upp för 

intervjupersonerna i början av varje intervju och löd: “I det här sammanhanget tänker vi oss 

att vi alla har en psykisk hälsa som av olika orsaker och i olika perioder förändras och om vi 

mår sämre kan det leda till att vi får psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan bero på att vi 

drabbats av t.ex. en kris, ett trauma eller en sjukdom eller att vi av okänd anledning inte mår 

bra. Det kan vara situationsbundet och bli kort eller långvarigt och handla om svåra eller 

milda former av psykisk ohälsa samt behöver inte inkludera sjukvårdskontakt. Vi ser den 

psykiska hälsan som en skala som inte är statisk”.  

   Präster, intervjupersoner och samtalsledare är alla benämningar för studiens målgrupp. I 

uppsatsen används äldre som en förkortning för människor som är 65 år eller äldre medan 

yngre och ungdomar syftar till personer i tonåren och upp till 25 år.  

   Begreppet själavård, som nämns i inledningen, förekommer fortsättningsvis i denna uppsats 

och beskrivs mer utförligt under avsnittet 2.5 i tidigare forskning och teoretiska resonemang 

nedan. 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA PERSPEKTIV  

 

Inledningsvis kommer begreppet psykisk ohälsa att förklaras med hjälp av tre olika 

definitioner då ämnet är ett centralt inslag i hela studien. Därefter följer fem delar med 

relevanta teorier som utgör en teoretisk kontextualisering mot vilken studiens resultat kommer 

att analyseras utifrån i avsnitt 4. Första delen (2.2–2.4) behandlar teorier som berör första 

frågeställning medan (2.5–2.6) behandlar den andra. Källorna kring den andra 

frågeställningen valdes med avsikt att analysen skulle ha sin utgångspunkt i liknande litteratur 

som urvalsgruppen är skolade i. Detta skulle ge en djupare förståelse om prästernas sätt att 
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stödja människor i samtal. Varje del har en egen presentation som först beskriver innehållet i 

korthet och sedan förklarar hur det blir relevant i den här studien.  

 

2.1 Begreppet psykisk ohälsa 

 

Vad innebär det att ha psykisk ohälsa? För att närma sig ämnet kan det vara av betydelse att 

först få klarhet i vad som egentligen menas med begreppet. Det kan vara väldigt förvirrande 

att söka efter en tydlig definition av begreppet då det inte finns någon riktig konsensus. 

Människor i allmänhet, men även olika organisationer och myndigheter, har olika tolkningar 

av vad psykisk ohälsa innebär. Av denna anledning faller det sig rimligt att först börja med en 

definition av psykisk hälsa, för att sedan övergå till två definitioner som syftar till att förklara 

psykisk ohälsa.  

   SKL, Sveriges kommuner och landsting beskriver i sitt projekt Uppdrag psykisk hälsa (u.å.) 

att ”Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att 

de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att 

hantera livets normala motgångar. Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, vilket 

i dag ofta används som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk 

sjukdom /…/”. Med en utgångspunkt i vad psykisk hälsa kan betyda blir det enklare att förstå 

vad motsatsen kan innebära. SKL förklarar vidare att ”/…/ Psykiska besvär beskriver olika 

tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, 

nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och 

omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så 

omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande 

livssituation”. 

   Följande två definitioner tolkar också psykisk ohälsa på liknande sätt som SKL, men med 

andra ord. Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver det som ”ett paraplybegrepp som omfattar 

alltifrån svåra psykiatriska tillstånd till olika former av mildare symtom som varierar i 

intensitet och varaktighet (1). Milda symtom kan förorsaka lidande, men behöver inte spegla 

en psykiatrisk diagnos /…/”. På Arbetsmiljöupplysningens hemsida förs ett liknande 

resonemang, men de ger också exempel på vad symptomen kan bestå av och hur psykisk 

ohälsa kan påverka en individs liv. Arbetsmiljöupplysningen (u.å.) beskriver att ”Psykisk 

ohälsa kan vara allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till tillfälliga psykiska 

besvär som mer eller mindre påverkar ens dagliga liv. Symptomen kan vara oro, ångest, 

depression, förföljelseidéer, koncentrations- och kommunikationssvårigheter kan förekomma. 

Följden kan bli att det blir svårt att sköta sitt arbete, och skam- och skuldkänslor kan hindra 

människor från att söka hjälp”.       

 

2.2 Förförståelse och horisontsammansmältning 

 

Nedan följer en sammanfattning om vad relativ konstruktionism och hermeneutisk tradition 

innebär. Detta blir centralt för att förstå bakomliggande faktorer som påverkar människors sätt 

att tolka världen och hur deras attityder till olika fenomen bildas. Relevansen till detta är att 

studien behöver den här förförståelsen för att kunna analysera hur äldre förhåller sig till 
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psykisk ohälsa och hur dessa förhållningssätt kan förklaras. 

 

Hanssen och Røkenes (2007) understryker att en människa medverkar till att forma 

verkligheten och är också formad av den, hen är alltså både medskapare och skapare. 

Människor är dock inte helt fria att skapa vilken verklighet som helst men kan välja att tolka 

verkligheten och framställa sig själva på flera olika sätt vilket Hanssen och Røkenes skriver 

kallas relativ konstruktionism. Något som också påverkar detta är vår förförståelse som kan 

förklaras följande: det som vi förstår, förstår vi alltid mot bakgrund av någonting. Denna 

bakgrund kan utgöras av de teorier som vi känner till, den kultur vi är uppväxt i eller våra 

tidigare erfarenheter. Förförståelsen märks sällan vid kommunikation mellan människor men 

blir som en osynlig ledsagare som påverkar våra val och tolkningar. Människor handlar ofta 

utifrån mer eller mindre automatiska mönster framhåller Hanssen och Røkenes (2007).  

   Hur människor uppfattar sin egen verklighet har också samband med hur de uppfattar andra 

människor. Hanssen och Røkenes (2007) anser att ett bra samtal bygger på en empatisk 

förståelse av den andra personens upplevelser. Den nödvändiga förståelsen skapas genom att 

vi tolkar det som den andra förmedlar från vårt eget perspektiv. Samtal om upplevelser ingår i 

en hermeneutisk tradition vars syfte är att tolka erfarenheter och upplevelser samt skapa 

mening i det som uppfattas som obegripligt förklarar Hanssen och Røkenes. Inom 

hermeneutisk tradition är våra tolkningar inte slumpartade, vi bemöter andra människor med 

de förutsättningar vi bär med oss och dessa har en avgörande inverkan på vår tolkning eller 

upplevelse av det som den andre berättar för oss. Dessa förutsättningar har flera benämningar 

t.ex. fördomar, förförståelse, perspektiv, horisont eller horisontsammansmältning förklarar 

Hanssen och Røkenes. Just begreppet horisontsammansmältning beskriver Hanssen och 

Røkenes mer djupgående: vi tolkar en annan persons berättelse utifrån vårt eget perspektiv 

vilket kan jämföras med en egen horisont. Vår horisont innehåller våra egna upplevelser, idéer 

och känslor men också erfarenheter av andra människor och den värld vi lever i. Vår 

förståelse och användning av ord är alltså ett resultat av våra livserfarenheter. Detta innebär 

att varje människa berättar utifrån den egna horisonten och alla som lyssnar tolkar från sin 

skriver Hanssen och Røkenes. Vår förståelse skapas i interaktionen med omgivningen, 

sanningen är således också något som individen skapar i samverkan med andra. Hanssen och 

Røkenes (2007) anser att t.ex. att visa empatisk förståelse till en annan människa går ut på att 

tolka den andres horisont utifrån sin egen och därmed närma sig en sammansmältning av 

bådas horisonter, dvs. när båda parter upplever att de förstår varandra. Detta är en krävande 

process. Vi ska både förstå och lyssna samtidigt som vi ska ha en kritisk hållning till vår egen 

horisont, genom att vara redo att inse dess begränsningar. Som professionell finns ett särskilt 

ansvar för att utveckla förmågan att förstå den människa som söker hjälp så att en s.k. 

horisontsammansmältning blir möjlig betonar Hanssen och Røkenes (2007).  

 

2.3 Selektiv öppenhet, tabu och bemästringsstrategi 

 

Vilken betydelse får kontexten i sociala sammanhang? Uppfattas en berättelse olika för den 

som berättar och den som lyssnar? Vad är det som gör det svårt att prata om ett tabubelagt 

ämne och vad innebär egentligen en bemästringsstrategi? Dessa frågor kommer få sina svar i 

det här avsnittet vars teorier kan förklara vad som påverkar människors berättande och även 
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deras förståelse för andras berättelser. Teorierna kan ge insikt i hur det kommer sig att många 

människor undviker att tala om psykisk ohälsa och slutligen reda ut hur livserfarenhet kan ha 

en betydande roll vid svåra perioder i livet. Kunskap om detta är av vikt då studien undersökt 

hur äldre kommunicerar och hanterar psykisk ohälsa.  

 

Hanssen och Røkenes (2007) belyser kontextens påverkan på människor, olika sociala 

grupper har olika regler för vilket beteende som är accepterat och hur uttryck ska tolkas. Vad 

passar sig och passar sig inte att göra i ett visst sammanhang? Reglerna är markörer för vilka 

förväntningar människor har på varandra och märks i bl.a. ordval, åsikter och bestämmelser 

om t.ex. ett visst ord ska positivt eller negativt.  

   Något annat som Hanssen & Røkenes (2007) poängterar som också påverkar människors 

kommunikation är hur deras berättelser tar form. Enligt Hanssen och Røkenes innebär att 

berätta sin livshistoria en s.k. selektiv öppenhet: det kommer alltid att finnas saker som man 

inte kan eller vill berätta och sådant man inte minns. Orsaken kan vara psykologiskt 

omedvetna försvar t.ex. att man förträngt eller förnekar delar av historien eller att man vill ge 

en viss bild av sig själv. Den som lyssnar har vanligtvis endast själva berättelsen att förhålla 

sig till, jämfört med den som berättar som både har den egna upplevelsen dvs. berättelsen men 

också varit med om de faktiska händelserna. Den som berättar om sig själv kommer alltså till 

viss del också att stänga andra ute eftersom bitar av historien faller bort. Berättelsens urval, 

personens kroppsspråk och språkbruk samt tolkning av upplevelser och händelser förmedlar 

dock ett underliggande budskap och kan ses som ett parallellt berättande. Genom berättande 

får varje individ förmedla sin egen historia på ett sätt som upplevs som meningsfullt, det är 

alltså inte viktigt att historien är sann eller objektiv. Lyssnaren berörs och utmanas medan den 

som berättar utvecklas genom att få reflektera och samtala med andra om sin egen tolkning av 

tillvaron (Hanssen & Røkenes, 2007).  

   Den selektiva öppenheten blir relevant när det kommer till tabu. Ohnstad (1993) beskriver 

att problematiken med tabu är att det hindrar oss från att kunna reflektera över vissa delar av 

verkligheten och våra egna uppfattningar om den. När tabut blockerar eller hämmar oss från 

att våga fundera över våra handlingar, känslor och tankar frodas istället ologiska idéer, 

vanföreställningar och fantasier. De viktiga reflekterande processerna som kan stimulera till 

eftertanke och kunskap fungerar alltså inte vid ett tabu (Ohnstad, 1993). Ohnstad menar att vi 

ofta saknar ett nog täckande språk när det gäller tabubelagda ämnen: vi börjar ofta famla efter 

orden när vi närmar oss ett samtalsämne som upplevs som farligt, dvs. svårt eller känsligt att 

prata om. Det är inte ovanligt att det finnas en rädsla inför hur andra ska reagera på det som 

berättas. Ohnstad poängterar att det är lätt att känslorna tar överhanden om det inte finns lite 

distans till ämnet, men distansen får inte heller vara för stor (Ohnstad, 1993).  

   Hur kommer det sig att människor väljer olika sätt att hantera svårigheter som t.ex. tabu och 

psykisk ohälsa? Malmberg och Ågren (2013) riktar uppmärksamhet mot att människor i 

stigande ålder som befinner sig i svåra situationer utvecklar bemästringsstrategier, vilket går 

ut på att de hittar sätt att övervinna svårigheterna och därigenom uppleva tillfredsställelse i 

livet. Här blir värdefullt för personerna att fråga sig själva hur de tidigare i livet handskats 

med problem, för att se om det skulle vara möjligt att hantera den aktuella situationen på 

liknande sätt. Hur individerna förhåller sig till omvärldens kravfyllda tillvaro blir det mest 
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betydelsefulla i bemästringen, men för att kunna stärka sina strategier behöver individerna 

också stöd av andra (Malmberg & Ågren, 2013).  

 

2.4 Normsystem, stereotypifiering och kunskap om psykisk ohälsa  

 

I detta avsnitt redogörs för hur förändringar i samhället påverkat äldre generationers 

förhållningsätt till normer för att läsaren ska kunna komma underfund med hur normer 

påverkar upplevelsen och hanteringen av psykisk ohälsa. Begreppen kategorisering och 

stereotypifiering behandlas också här för att ge en förståelse för komplexiteten i att analysera 

en grupp, eftersom den här studien inriktar sig på gruppen äldre. Avslutningsvis presenteras 

en studie kring skillnader mellan yngre och äldre när det kommer till kunskap om psykisk 

ohälsa som är relevant då detta var ett inslag i intervjuguiden. 

 

Malmberg och Ågren (2013) beskriver hur samhällsförändringar påverkat olika generationers 

sätt att förhålla sig till normer. Malmberg och Ågren belyser att människor som nu är 75 år 

eller äldre är en generation som varit med om en väldigt stor samhällsutveckling. Dessa 

personer har upplevt att alltifrån lagar, förordningar, attityder och värderingar har förändrats 

på grund av att sociala normsystem har kunnat påverka både historiska och sociala 

förhållanden. När människor fått uppleva att osynliga och underförstådda regler haft en så stor 

genomslagskraft driver det också dem till att uppföra sig på samma sätt som normerna 

förespråkar.  

   Normer blir ett system som används av människor för att förenkla samspelet med andra. 

Tornstam (2010) förklarar att människor har svårt att registrera den otroliga mångfald som 

finns i deras omgivning vilket skapar ett behov av att få systematisera och kategorisera 

verkligheten. Det skulle vara omöjligt att få ordning på alla djurarter om de inte skulle 

sammanföras till olika grupperingar t.ex. kräldjur och däggdjur. Samma tankesätt används för 

att förstå sociala sammanhang, genom att sammanföra individer med liknande egenskaper till 

kategorier går det att skilja på t.ex. en arbetsgivare och en arbetstagare. Däremot att 

stereotypisera, att beskriva en kategori människor utifrån enbart en språkig etikett t.ex. 

kriminell eller invandrare, menar Tornstam inte blir meningsfullt. Då försvinner alla naturliga 

olikheter, kvar blir endast en uppmålad bild som inte stämmer överens med någon enskild 

individ i gruppen. Vad som är rationellt att kategorisera är tids– och kulturberoende och har 

historiskt sett väldigt olika ut. Tornstam påpekar att dagens samhälle till stor del bygger på 

människors ålder, t.ex. läget som råder på arbetsmarknaden hänger ihop med en 

kategorisering utifrån ålder. Därav blir det alltså betydelsefullt att särskilja på grupperna unga 

och gamla vid en samhällsanalys. Tornstam fortsätter med att förklara att samspel mellan 

människor rimligtvis kommer att fungera en aning olika i ett samhälle där alla individer har 

lika mycket kunskap, i jämförelse med ett samhälle som har en ojämn kunskapsfördelning. 

Tornstam ger följande exempel: i ett samhälle där unga förfogar och bestämmer över 

betydelsefull och eftertraktade kunskap, blir det i slutändan också endast de unga själva som 

gynnas av den kunskapen (Tornstam, 2010). 

   Ojämn kunskapsfördelning mellan yngre och äldre är något som läggs fram i den här 

studien av Robb, Haley, Becker, Polivka och Chwa (2003) vid namn Attitudes towards mental 

health care in younger and older adults: similarities and differences uppmärksammas 
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föreställningen att äldre och yngre har mycket olika attityder när det kommer till att söka 

psykiatrisk hjälp. Syftet med studien var att jämföra om det fanns skillnader i attityder 

gentemot psykiatrin utifrån två olika urvalsgrupper. Den första urvalsgruppen var från ett så 

kallat ”dwelling sample” (Robb, et al, 2003, s. 143) där personer som var 65 och över ingick. 

Den andra gruppen härstammade från ett så kallat ”nationwide sample” (Robb, et al, 2003, s. 

143) med personer i åldrarna 21 till 65 återfanns. Resultatet visade att den äldre gruppen inte 

använt sig av psykiatrisk vård i samma utsträckning som den yngre urvalsgruppen. Yngre 

hade också i dubbel så stor utsträckning träffat personal inom psykiatrin. Resultatet visade 

även att äldre tyckte att de hade mindre kunskap om den psykiatriska vården och vilken 

lämplig behandling som kan ges i samband med psykisk ohälsa. Yngre höll i större grad med 

om påståendet att de skulle känna igen symtomen på psykisk ohälsa hos en nära anhörig. 

Äldre höll i större grad med om påståendet att de skulle vilja ha bättre kunskap kring när det 

är lämpligt att besöka professionella inom psykiatrisk vård. Minst viktigt i båda grupperna var 

oron över att andra skulle få reda på det och det sammankopplade stigmat. Faktum är att i 

denna studie värderade äldre stigmat som något som inte bekymrade eller hindrade dem. 

 

2.5 Relationen, härbärgering och ”Det äkta mötet” 

 

Här behandlas teorier om hur den professionella bör förhålla sig till och bemöta den som 

söker hjälp för att skapa en relation till klienten. Vad är det som gör relationen mellan 

yrkesutövare och klient så betydelsefull? Vidare kommer begreppet härbärgering tas upp och 

på vilket sätt det är avgörande i samtal med människor som mår dåligt. Slutligen behandlas 

funktionen och svårigheten som “Det äkta mötet” kan utgöra för den professionella. Detta har 

relevans för att förstå studiens resultat kring den andra frågeställningen som handlar om hur 

präster tar emot människor som mår dåligt. 

 

Hanssen och Røkenes (2007) betonar att ett arbete med människor i stora drag handlar om att 

gå in i en relation där den ena parten förväntas hjälpa den andra. Yrkesutövaren, den som 

förväntas hjälpa, riskerar att visa en väldig handlingsiver dvs. att vilja uppvisa effektivitet och 

att vidta åtgärder genom att göra något konkret åt eller med klienten. Hanssen och Røkenes 

fortsätter förklara att de anser att bakomliggande faktorer till handlingsiver har att göra med 

subjekt och objekt. Den professionella kan inte bemöta sin klient som ett objekt, en fysisk 

gestalt vars problem ska hanteras. Om så sker beror det många gånger på att yrkesutövaren 

fokuserar på sina egna yrkeserfarenheter, begrepp och teorier som används för att definiera 

klientens upplevelser. Då kan lätt handlingsiver uppstå så den professionella måste istället 

möta den klienten som en medmänniska. Se klienten som ett subjekt och förhålla dig till hens 

upplevelser, önskemål och känslor. Ett subjekt kan den professionella samverka och 

kommunicera med, därför blir det viktigare att förhålla sig till klienten än att göra något för 

hen.  

   I likhet med vikten av att inte hantera klienten som ett problem som ska hanteras förklarar 

Kero (2014) att uppbyggnaden av relationen mellan kurator och patient är av största vikt när 

det kommer till hur hjälpt en patient kommer att känna sig eller inte. Relationen både bär och 

är den hjälp som ges. Kuratorn behöver upplevas som intresserad och engagerad i patientens 

berättelse eftersom patienten vill bli lyssnad på och känna sig förstådd. Hanssen och Røkenes 
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(2007) anser likt Kero att relationen är avgörande och menar också att den är ofta mer 

betydelsefull än målinriktade metoder och tekniker inom yrken som bygger på att skapa 

förutsättningar för förändring hos andra människor (Hanssen & Røkenes, 2007). 

   Vilka andra faktorer blir viktiga i relationsskapandet? Hammarlund (2001) betonar att 

forskning visat att just acceptans, kontakt, tillit och engagemang blir de mest verksamma i en 

terapi och de viktigaste komponenterna i relationen mellan en terapeut och en patient. 

Engagemang och tid är dock två faktorer som är nödvändiga för att ett möte mellan en 

yrkesverksam och en klient ens ska kunna uppstå påpekar Hammarlund (2001).  

  Relationen är alltså av stor betydelse men Hanssen och Røkenes (2007) anser att 

professionellas yrkeskompetens i arbete med människor måste stå på två ben för att fungera. 

Metaforen syftar till att det finns både en kommunikativ relationskompetens och en 

instrumentell handlingskompetens som ska sammanflätas till en helhet. Det ena benet, 

relationskompetensen, handlar om att den yrkesverksamma har sociala och relationella 

färdigheter t.ex. att ge ett bra bemötande men också ha förmåga att göra etiska reflektioner. 

Det andra benet, handlingskompetensen, handlar om att yrkesutövaren också behöver 

instrumentella färdigheter, t.ex. grundläggande teoretisk kunskap. Det är ofta viktigare att den 

professionella är närvarande i processen än tänker strategiskt och målinriktat framhåller dock 

Hanssen och Røkenes (2007). 

  Som professionell kan mötet med klienten ibland bli allt annat än enkelt och kräva, likt 

Hanssen och Røkenes (2007) betonar ovan, en bred kompetens. Ohnstad (1993) anser att den 

yrkesverksamma som ska stötta människor att tala om svåra saker måste ha kunskap om hur 

hen på bästa sätt kan närma sig svåra ämnen. Kunskapen kan komma från den 

yrkesverksammas egna erfarenheter och då vara mer intuitiv eller baseras på andras 

erfarenheter t.ex. forskning. Ohnstad betvivlar dock att det går att bli en duktig samtalsledare 

utifrån enbart akademiska kunskaper utan tror att samtalsledare måste använda sig själv som 

det viktigaste verktyget. Samtalsledare måste ha förmågan att kunna förmedla sig så att 

klienten känner förtroende och vågar tala om det som hen nästan inte törs sätta ord fortsätter 

Ohnstad (1993).   

   Om klienten väljer att öppna upp sig för den professionella om svåra saker anser Kero 

(2014) att färdigheten att härbärgera smärtsamma berättelser blir till stor vikt för den 

yrkesverksamma. Detta för att kunna ta emot och finna sig nära patientens upplevda smärta 

som denne inte kan hantera. Härbärgering handlar alltså om att inte dras med i patientens 

känslovärld och inte heller distansera sig utan upprätthålla ett lugnt, öppet och mottagande 

förhållningssätt för att patienten ska kunna dela med sig av smärtsamma upplevelser. Kero 

anser vidare att ett av dem viktigaste inslagen i krissamtal sker genom att kuratorn förmedlar 

ett slags outtalat hopp om att patienten kommer överleva den svåra perioden, ett slags s.k. 

”vikarierande hopp”.  

   Yrkesverksamma som arbetar med människor vill gärna åstadkomma en förändring för sina 

klienter. Johansson (2006) uppger att tankar om det s.k. äkta mötet, ett möte då utgången av 

samtalet uppfattas som lyckat, framförs i både filosofiska texter men också i människors 

vardagliga uppfattningar. Föreställningar och upplevelser av det äkta, autentiska, mötet fyller 

en viktig psykologisk funktion för yrkesutövaren som gärna vill tro på det hen gör. Samtidigt 

är det ofta svårt för den professionella att veta om mötet blivit lyckat eller inte och påvisa 

någon form av resultat (Johansson, 2006). 
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2.6 Själavården och behovet av att prata 

 

Här avhandlas vad själavård är och utmaningar som prästen ställs inför i möten med 

människor. Sist berörs tystnadspliktens betydelse för tilliten mellan prästen och den som är i 

behov av stöd. Denna teoridel ger en inblick i hur präster arbetar med och förhåller sig till 

samtal och utgår från litteratur som används vid religionsstudier. Nedanstående källor blir 

relevanta i det avseende att studien kommer uppehålla sig kring prästernas sätt att hålla 

samtal, vilket skapar ett behov av att förstå syftet med hur själavården praktiseras. 

 

   Bergstrand (2005) beskriver själavården som ett sätt för präster att använda sig utav samtal 

som ett redskap i mötet med människor, den består av en serie återkommande samtal likt hur 

det ser ut vid psykoterapi. I en värld där allt fler krav ställs på oss människor, livssituationer 

förändras och nya livsstilar växer fram behöver människor någon att tala med menar 

Bergstrand. Okkenhaug (2004) resonerar i linje med Bergstrands beskrivning om själavården 

med förklaringen att människor idag söker någon som lyssnar medan de själva formar svar 

och lösningar på frågor som uppstått. Uppgiften för själavårdaren blir därför att tillsammans 

med personen utforska problemet och reda ut hur olika val kommer att mynna ut i olika 

konsekvenser för den personen ska få stöd i det som är svårt. Okkenhaug framhåller att 

själavårdens samtal i stora drag handlar om att gemenskapen som finns i kristendomen skapar 

en kontakt med människor som i övrigt inte skulle komma till ett samtal eller där samtal inte 

ter sig som ett naturligt hjälpmedel. Det finns i själavården tid för eftertanke, reflektion och 

det är ett tillfälle att ta viktig problematik på allvar. Även Okkenhaug beskriver att i mötet 

med människor inte bli för ivrig med att ge goda råd och behärska ett problem med intellektet. 

Själavården bör också vara engagerad i hur relationen till gud utvecklas, men samtidigt i detta 

inte förlora den enskilda individens längtan och möjligheter, en väg ska inte alltså inte gälla 

för alla (Okkenhaug 2004).  

   I praktiken kan ett själavårdssamtal bli en utmaning för prästen. Björklunds (2003) 

erfarenheter av själavård är bl.a. att prästens närvaro ofta är tillräcklig i mötet med människor 

som har det svårt. Om prästen hoppas att förbättring ska ske hos personen som hen samtalar 

med, kan personen själv uppfatta förhoppningen som ett krav vilket indirekt upplevs ett svek. 

Risken med att prästen är fast besluten om att lösa problem blir att personen kommer att 

känna sig övergiven om det sedan visar sig att problemet inte går att lösa. Björklund menar 

således att prästens viktigaste funktion i själavården blir att våga stanna kvar och enbart 

lyssna även om situationen uppfattas som hopplös. 

   Någonting som ter sig särskilt viktigt i själavården är tystnadsplikten. Bergstrand (2005) 

beskriver att präster som arbetar med själavårdsamtal har tystnadsplikt som regleras i 31 kap 9 

§ kyrkoordningen. Tystnadsplikten innebär att det är i princip omöjligt för prästen att lösas 

från tystnadsplikten även om t.ex. personen som prästen talar med uttryckligen ber hen gör 

det. Tystnadsplikten för präster i motsatt till annan sekretess i Sverige är inte till för att bevara 

integriteten hos den som det berör. Prästernas tystnadsplikt är till för att upprätthålla tilliten 

för själavården i kyrkan skriver Bergstrand (2005). Ovanstående resonemang kommer att 

diskuteras mer i uppsatsens sista avsnitt (5.2). 
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3. METOD 

 

3.1 Urval  

 

Enligt Bryman (2011) är ett målinriktat urval att rekommendera som ett strategiskt försök att 

få urvalet att överensstämma med vad som ska undersökas, detta kan göras på olika sätt. För 

denna studie valdes ett snöbollsurval även kallat kedjeurval, för att samla in data. Forskaren 

tar först kontakt med en mindre grupp människor som har koppling till studiens tema, dessa 

kan sedan hänvisa forskaren vidare till fler personer som blir deltagare i studien (Bryman, 

2011). Via en kontaktlista på Svenska kyrkans hemsida avseende Umeå kommun kontaktades 

präster vid kyrkor belägna i olika stadsdelar via telefon. Studien försökte få en spridning i 

urvalet utifrån vilka geografiska områden i kommunen som intervjupersonerna arbetade i och 

även deras ålder. De präster som upplevde att de själva inte kunde bidra till studien hänvisade 

vidare till andra präster som arbetade mer med målgruppen äldre. Prästerna som tackade ja till 

att delta samt de som var intresserad men tveksamma fick mejl. Detta innehöll ett bifogat 

informationsblad med studiens syfte och tillvägagångssättet av intervjun, ev. datum för 

intervjun samt kontaktuppgifter ifall frågor skulle uppstå. Urvalsgruppen kom slutligen att 

bestå av fyra präster.  

 

3.2 Litteratursökning 

 

Artiklar till studien har hittats via databaser som Google Scholar och SocINDEX. Sökord som 

“elderly” plus något av följande att kombinera med “mental illness AND stigma”, “treatment 

AND psychology” eller “attitudes towards mental illness”. Till denna studien har också 

teoretiska resonemang från litterära verk används. 

 

3.3 Datainsamling och empiriskt material 

 

Kvalitativ metod syftar inte till kvantifiering, utan dess mål är att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika aspekter från intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014). 

Kvalitativa intervjuer valdes som metod då studien handlade om intervjupersonernas 

upplevelser, resonemang och perspektiv.  

   Intervjuerna genomfördes på prästernas arbetsplatser, varade 45–90 minuter och spelades in 

med hjälp av en diktafon vilket intervjupersonerna informerades om och godkände. 

Intervjuerna inleddes med information om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till samt 

informera om studiens frivillighet som inkluderade rätten att avbryta när som helst eller välja 

att inte svara på någon fråga. Ett erbjudande till intervjupersonerna om att läsa 

transkriberingen framfördes också för att ge tillfälle för dem att tillägga eller invända något 

innan materialets analys kunde bli text. Två av fyra intervjupersoner önskade läsa igenom 

transkriberingarna från deras egen intervju men ingen respons kom åter. Klargörande av hur 

studiens syn på “psykisk ohälsa” och “samtal” lästes upp för att ha en gemensam 

utgångspunkt för de fyra samtalen, se bilaga 1 Informationsblad. 
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   En semistrukturerad intervjuguide användes vilken Bryman (2011) beskriver passar bra när 

det finns ett tydligt fokus utifrån problemställningen och har ofta relativt specifika teman som 

ska beröras under intervjuns gång. Det finns också en flexibilitet då frågorna inte måste ställas 

i en viss följd och frågor kan formulera efterhand som inte finns med i intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Eftersom studiens intresse låg i prästers upplevelser formades två teman till 

intervjuguiden: “Samtal och hantering” och “Prästernas handlingsstrategier”.  

   Under intervjutillfällena intervjuade en av uppsatsförfattarna intervjupersonen medan den 

andra skrev ned tankar som sedan kunde följa upp spår med följdfrågor för att klargöra eller 

fördjupa. Frågorna började med att intervjupersonen fick berätta om längden på sin nuvarande 

anställning och dess arbetsuppgifter. Därefter ställdes frågor om vad prästerna erfarit eller 

observerat kring äldres attityder, uttryck och hantering av psykisk ohälsa. Här förekom också 

frågor kring yngres hantering för att undersöka om det fanns likheter eller skillnader kopplat 

till ålder. I andra delen av intervjun rörde sig frågorna kring hur prästerna själva arbetade med 

den psykiska hälsan i sin yrkesroll och hur de använde sig av samtalet som verktyg. Det fanns 

också frågor som handlade om sociala problem och den kyrkliga kontexten i samhället. För 

mer detaljerad överblick av frågorna se bilaga 2 Intervjuguide.  

   Empirin innehåller ingenting som är direkt taget från prästernas enskilda själavårdssamtal, 

pga. deras tystnadsplikt, utan är allmänna resonemang utifrån studiens syfte.  

 

3.4 Bearbetning av empiri 

 

Alla ljudinspelningar transkriberades till text av uppsatsförfattarna själva. Bryman (2011) 

skriver att inspelning och transkribering är tidskrävande men är fördelaktigt genom att det 

bidrar till att förbättra minnet och halvt omedvetna och intuitiva tolkningar som görs under en 

intervju kan kontrolleras. Andra fördelar är att forskaren upprepade gånger kan gå igenom 

materialet och en noggrann analys av det som framkommit under intervjuerna underlättas 

(Bryman, 2011). Kvale och Brinkman (2014) framhåller att forskare som transkriberar sina 

egna intervjuer till viss del bär med sig sociala och emotionella aspekterna av intervjun och 

har därmed också inlett analysen redan vid transkriberingen. I denna studie ledde detta 

tillvägagångssätt till en god inblick i materialet och korrigeringar kunde göras inför 

kommande intervjuer. Materialet talade på så vis dubbelt upp, både vid intervjusituationen 

och sedan under transkriberingen. Detta underlättade och fördjupade sedan även analysen. 

   Vid genomläsningen av transkriberingarna markerades det som framträdde vara av vikt, 

dvs. meningsbärande enheter, dessa namngavs individuellt och blev då s.k. koder. Alla koder 

som relaterade till varandra på något sätt samlades ihop och bildade kategorier. Dessa i sin tur 

delades upp i grupperingar s.k. teman som beskrev det sammanlagda innehållet (Kvale & 

Brinkman, 2014).  Under bearbetningen av empirin skapades två huvudteman med vardera tre 

underkategorier. Det första huvudtemat döptes till Prästers erfarenhet av äldres psykiska 

ohälsa och hade följande underkategorier: Samhällspåverkan, Attityder och 

Kommunikationens möjligheter och dess begränsningar. Det andra huvudtemat döptes till Att 

mötas i samtal och dess underkategorier var: Aspekter som påverkar samtalet, Prästen som 

samtalsledare och Handlingsstrategier för svåra samtalsämnen. Denna procedur gjordes 

medvetet i flera omgångar från analys till skriven text. Exempelvis gjordes allra först en 

grövre sortering för att få en överblick av materialet i sin helhet. Det slutliga resultatet, som 
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ses ovan, var snävare vilket innebar att en mängd koder blev etiketterade som oanvändbara i 

sammanhanget och användes därefter inte mer.  

 

3.5 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsråd har sammanställt fyra forskningsetiska principer som syftar till att vara likt 

normer för förhållandet mellan undersökningsdeltagarna och forskare så att det vid konflikt 

kan bli bra avvägning mellan individskydds- och forskningskravet (Vetenskapliga rådet, 

2002). Nedan följer en sammanfattning av dessa principer samt kommentarer om hur denna 

studie har förhållit sig till dessa vid planeringen och genomförandet av undersökningen. 

   Informationskravet har sin utgångspunkt i att forskaren ska informera om studiens syfte och 

vilka förutsättningar som gäller vid deltagande i undersökningen samt om deltagarnas rätt att 

avbryta sin medverkan. Allting som kan påverka deras beslut att delta ska framföras 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta tillämpades genomgående t.ex. vid den första kontakten över 

telefon och när informationsbladet skrevs samt återupprepades vid intervjutillfället för att 

säkerställa att intervjupersonen hade förstått informationen rätt och ha möjlighet att komma 

med ytterligare frågor. Intervjuer inleddes med att informera intervjupersonen om studiens 

syfte, innehåll och deltagarnas frivillighet vilket inkluderade rätten att avbryta när som helst 

eller välja att inte svara på någon fråga. 

   Samtyckeskravet förklaras som inhämtning av undersökningsdeltagarens samtycke. 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta samtycke förhöll sig muntligt och inhämtades från 

intervjupersonerna som bekräftade att de var intresserade att delta på de premisser som 

informerats om. Informationen framfördes vid två tillfällen, vid det inledande telefonsamtalet 

och intervjutillfället, för att säkerställa att intervjupersonerna kunde ge ett informerat 

samtycke. Intervjupersonerna samtycke också till att intervjun spelades in på en ljudfil som 

skulle raderas efter att uppsatsen betygsatts. 

   Konfidentialitetskravet sammanfattas följande: all personal som arbetar med studien bör 

skriva under en förbindelse om tystnadsplikt gällande etiskt känsliga uppgifter om 

intervjupersonerna. Uppgifter ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda personer ej kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet har 

förvarats så att det varit åtskilt från obehöriga och förstördes efter att uppsatsen betygsattes. 

När studiens resultat blev till text gjordes en avidentifiering för att skydda intervjupersonernas 

integritet. Som ett steg i detta togs också beslutet att inte redovisa något om 

intervjupersonernas bakgrund såsom kön, ålder eller antal yrkesverksamma år. Anledning var 

en avvägning kring antalet intervjupersoner kontra det begränsade antalet präster i Umeå 

kommun. Bedömningen blev att information om intervjupersonernas bakgrund skulle kunna 

medföra viss risk röjning av avidentifieringen och uteslöts vid avrapporteringen av studien. 

   Nyttjandekravet summeras följande: Uppgifter om enskilda deltagare i det insamlade 

datamaterialet får ej användas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. 

Insamlade personuppgifter får ej tillämpas på ett sätt som påverkar den enskilde, med 

undantag om särskilt medgivande getts av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjupersonerna blev informerade om att deras intervju endast skulle användas i en 

kandidatuppsats och bidra till kunskap inom de ämnen som studien berörde.  
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3.6 Metodologisk reflektion 

 

Kvale och Brinkman (2014) anser att det går att jämföra forskaren med en hantverkare vars 

skicklighet består av att kontinuerligt ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt tolka sina resultat. 

I enlighet med ovanstående har sådana åtgärder gjorts under arbetet med studien. 

Regelbundna kontroller av transkriberingarna gjordes för att ingenting av misstag skulle 

förvanskas under arbetets gång. Trovärdigheten i det insamlade datamaterialet har ifrågasatt 

genom att kritiskt analysera eventuella bakomliggande faktorer som kan ha påverkat 

intervjupersonernas svar. Forskning och teoretiska resonemang inom aktuella områden 

användes som en referensram att tolka resultatet utifrån för att placera in det i en kontext. 

   Det har funnits en strävan efter att uppnå en reflexiv objektivitet som enligt Kvale och 

Brinkman (2014) innebär att reflektera över sina egna bidrag till den kunskap som skapas. 

Ambitionen i arbetet med studien har varit att medvetandegöra och hålla en objektivitet till 

egna eventuella fördomar och subjektiva antaganden för att sådant inte oreflekterat skulle 

påverka utformningen av studien eller dess resultat. Exempelvis var två personer delaktiga i 

analysprocessen för att få mer än bara ett perspektiv och en tolkning av materialet. Önskan 

om en reflexiv objektivitet förenklades av detta tillvägagångssätt då två personer löpande 

kunde tolka varandras bidrag och handlingar rörande studien. 

   Studiens resultat anses trovärdiga. Detta då slutsatserna av data anses rimliga utefter hur 

studien är gjord. Under metodavsnittet beskrivs hur arbetsprocessen gått till och hur studien 

har förhållit sig till olika val, vilket återgetts i hopp om att uppnå en transparens inför läsaren. 

På detta sätt kan läsaren följa med i alla steg och själv granska resultatet. Då kan hen själv 

avgöra om tillvägagångssätten anses är rimliga eller framföra kritik mot såväl metoden som 

utfallet av studien. 

   Analytisk generalisering handlar om att göra en noggrann bedömning om i vilken mån en 

situation, dvs. ett resultat från en undersökning, kan ge vägledning om vad som kommer 

hända i en annan situation vilket bygger på en analys av de avsedda situationernas likheter 

och skillnader (Kvale, 1997). Studiens resultat uppkommer till följd av intervjuer med fyra 

präster i Umeå som arbetar inom Svenska kyrkan och har ett arbetssätt med centrala likheter. 

Sättet som dessa präster arbetar med samtal och bemötande kommer från Svenska kyrkans 

värdegrund vilket också påverkar deras tolkningar. I en motsvarande situation dvs. intervjuer 

med andra präster inom Svenska kyrkan är det således troligt att finna liknande arbetssätt, 

förhållningssätt och resonemang som inte skiljer sig helt från den här studiens resultat.    

   Studien bygger på kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide, detta 

lämpade sig väl då syftet bl.a. handlade om att undersöka prästernas upplevelser. 

Kombination av struktur och frihet gjorde det möjligt för intervjupersonerna att göra sina 

röster hörda, både genom att svara på bestämda frågor samtidigt som det också fanns 

utrymme för dem att dela egna tankar kring studiens syfte och frågeställningar. En nackdel 

som följde med att låta intervjupersonerna påverka samtalets riktning var att det gav 

varierande resultat. Några av intervjupersonerna fördjupade sina resonemang med värdefulla 

praktiska exempel när de fick beskriva fritt, i motsats till annan vars utläggningar blev helt 

oanvändbara. Detta problem hade möjligen gått att undvika, eller åtminstone inte blivit lika 

märkbart, om den som intervjuade hade varit bättre på att leda tillbaka intervjupersonen till 

syftet. Slutsatsen är ändå att det blev en gynnande faktor att ha en semistrukturerad 
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intervjuguide. En mer strukturerad intervjuguide hade inneburit att flera av de centrala 

resonemangen helt gått förlorade, vilket Bryman (2011) också ser som risken med en 

strukturerad intervjuguide. I det här fallet hade det påverkat och försvagat studiens resultat.  

   Att använda snöbollurval som urvalsmetod framstod som fördelaktigt att använda men det 

kan även ha sina nackdelar t.ex. innebär det också att förlita sig på andra personer och deras 

kompetens. Bryman (2011) beskriver att det utgör en risk för att urvalet inte blir representativt 

för populationen. Till den här studien hade det kanske en annan metod gett fler fördelar som 

att hitta präster med ännu bredare erfarenhet om äldre, vilket möjligen lett till att det 

empiriska materialet om äldres psykiska ohälsa varit mer omfattande. Gällande studiens andra 

frågeställning kunde ett urval av präster som enbart arbetar med enskilda själavårdssamtal 

varit lämpligt. Utifrån den tid som fanns till förfogande och det utfall som studie sedan fick är 

bedömningen att ett snöbollsurval ändå var ett relevant val. 

   En annan nackdel med metoden är att urvalsgruppen kan uppfattas som liten, endast fyra 

personer. Om tidsramen för studien varit större hade fler intervjuer med präster hunnits med 

och det hade lett till att resultatet blivit bredare och kanske haft en större generaliserbarhet. 

Samtidigt är det inte säkert att fler intervjupersoner hade tillfört något ytterligare eftersom de 

flesta präster arbetar sannolikt på liknande sätt med själavård och samtal utifrån t.ex. Svenska 

kyrkans värdegrund. Kvale (1997) förklarar att forskaren endast behöver göra så många 

intervjuer som är nödvändigt för att få svar på det som hen vill veta. Antalet intervjuer beror 

också på studiens syfte. Kvale exemplifierar detta på följande sätt: en kvalitativ studie vars 

syfte är att undersöka upplevelser kräver inte lika många intervjuer som en kvantitativ studie 

som syftar till att förutsäga resultatet av ett riksdagsval (Kvale, 1997). Slutsatsen blir att det 

kan vara en nackdel med en liten urvalsgrupp, men det behöver inte vara det.   

4. RESULTAT/ANALYS 

 

Här kommer en redogörelse av resultatet från intervjuerna. Först presenteras alla kategorier 

inom ett tema, därefter följer en analys kopplat till tidigare forskning och teoretiska 

resonemang från avsnitt 2. Resultatet presenteras i linje med syftets uppdelning, alltså berör 

avsnitt 4.1–4.4 studiens första frågeställning medan avsnitt 4.5–4.8 behandlar den andra. 

 

4.1 Prästers erfarenheter av äldres psykiska ohälsa 

 

Innan läsaren får ta del av det här temats fullständiga resultat är det lämpligt att först säga 

några ord om ålderskategorisering. Att prata om äldre som grupp ansåg intervjupersonerna 

vara problematiskt då det finns en sådan variation bland de som benämns som äldre. 

Resonemangen som lyfts fram i detta temat är alltså framför allt generaliseringar för att få syn 

på eventuella samband mellan individer som kan tänkas tillhöra kategorin äldre. Begreppet 

kategorisering och stereotypifiering finns behandlat under avsnitten tidigare forskning och 

teoretiska resonemang samt återkommer i analys och även i diskussionen (5.1) där begreppens 

relevans för den här studien diskuteras.  

   Studiens första tema belyser psykisk ohälsa hos äldre så som prästerna uppfattat fenomenet i 

sin yrkesroll. Temat handlar om det inflytande som samhällets rådande skepnad har över olika 
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generationer och dess individer, vilka typer av attityder det skapat samt vilken roll 

kommunikationen fått i detta.  

 

4.2 Kategori 1: Samhällspåverkan 

 

Det allmännas syn på psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa var en helt annan förr påpekade 

intervjupersonerna. De människor som då uppvisade psykiska besvär skickades till låsta 

mentalsjukhus där de fick bo avskilt från resten av samhället. Detta skapade en rädsla för det 

främmande som dessa personer och psykiska ohälsa utgjorde vid den tiden. När 

institutionerna sedan lades ner släpptes de som bodde där ut och blev ett mer bekant inslag i 

vardagen och rädslan för detta okända minskade successivt, denna samhällsförändring 

berättade en intervjuperson om: 

 

/.../ folk som inte hade nån anknytning var ju helt enkelt rädda för att vara i närheten av det 

där sjukhusen, och sen kom ju den här reformen då man la ner alla dom och dom skulle ut i 

samhället [...] Idag bor ju människor med psykisk ohälsa i dom miljöer där alla bor. Där jag 

bor finns det ju lägenheter med där människor med psykisk ohälsa bor, de bor mitt ibland oss 

och blir mera en del av vår vardag och det ja, känns inte som någon är rädd för dom längre. 

 

   Övergripande ansåg prästerna att unga idag har uppväxt i en mer tillåtande tid med andra 

medel där kunskap kan spridas på ett nytt sätt bl.a. i pedagogiska barnböcker och på sociala 

medier. Detta har medverkat till en minskning av skam kring psykisk ohälsa, idag anses det 

kunna drabba vem som helst. Äldre tycktes i jämförelse med unga inte vara lika kunniga, 

kanske för att äldre inte kommer i kontakt med ämnet på samma sätt. Äldre verkade också ha 

svårigheter att relatera till en person med psykisk ohälsa pga. kunskapsbrist som också kunde 

göra att de inte kände igen egna symptom på psykosomatiska besvär utan t.ex. tog 

andningssvårigheter och hjärtklappning för astma eller en biverkning av medicin och inte 

ångest. I förlängningen kanske detta även gör att de inte söker sjukvård för sina symptom. 

Skillnaden på äldre och ungas vana med psykisk ohälsa beskrivs på följande sätt: 

 

/.../ att man [äldre] har inte det i sin väg på något vis, unga människor har det ju väldigt nära 

för att de möter det hela tiden, att vänner mår dåligt eller att man själv har gjort det eller 

media, de blir ju så matade med det. 

 

   Även då det skett en samhällelig förändring ansåg intervjupersonerna samtidigt att gamla 

normer till viss del hänger kvar. En förklaring till olika generationers skilda inställning och 

förmåga att uttrycka sig kring psykisk ohälsa var deras olika förutsättningar som blivit till 

under de tidsepoker som olika generationer har fostrats i och levt under. När det kommer till 

varför äldre inte verbaliserar psykisk hälsa eller ohälsa på samma sätt som yngre kom vanor 

och gamla könsroller upp. Att som kvinna hela tiden ha tagit hand om andra, satt sina egna 

behov åt sidan och aldrig haft utrymme för sitt eget känsloliv. Detta troddes påverka hur de 

agerar på gamla dagar. Nedan finns citat från detta resonemang: 
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/…/ det är inte så lätt för dem heller att då helt plötsligt bara börja prata om eller sätta ord 

på känslor överhuvudtaget eller ens få den tryggheten eller känslan av att det är rätt att göra 

det eller att det är meningsfullt. 

 

Studiens första kategori visar att fenomenet psykisk ohälsa förändrats pga. sociala 

normsystem men att attityder som var rådande förr fortfarande är aktuella. I likhet med vårt 

resultat menar Malmberg & Ågren (2013) att när sociala normsystem har kunnat påverka allt 

från lagar till värderingar driver det också människor till att bete sig som om dessa system 

bestämmer.  

   Resultatet visar att gruppen äldre utgörs av en bred variation av individer vilket upplevdes 

av prästerna som svårt att prata om pga. en rädsla att generalisera. Tornstam (2010) skiljer på 

att kategorisera och stereotypisera men påpekar att det är betydelsefullt att särskilja 

kategorierna yngre och äldre vid en samhällsanalys. Vid intervjuerna användes Tornstams 

synsätt som utgångspunkt för jämförelser mellan äldre och yngre.  

   Prästerna hade noterat en kunskapslucka kring psykisk ohälsa hos äldre människor vilket de 

förmodade försvårade tolkningen av psykosomatiska symtom samt förmågan att bedöma 

behovet av vård. Denna skillnad i kunskap mellan äldre och yngre återfanns också i studien av 

C. Robb et al. (2003). Där framkom även att äldre specifikt efterfrågade mer kunskap om när 

dem bör söka vård för mentala problem.  

   Äldres inställningar och synsätt om psykisk ohälsa introduceras under nästa kategori. 

 

4.3 Kategori 2: Attityder  

 

Hur människor förhåller sig och hanterar svåra saker grundar sig i det olika sociala bagage 

t.ex. kulturella vanor som de bär med sig sedan tidigare i livet. Förr fanns en större integritet 

kring att prata om sitt mående med andra, framför allt utomstående. Många äldre känner en 

rädsla för att belasta andra. De avstår därför från att berätta när de inte mår bra pga. av 

omsorg mot sina nära och kära, men i samma veva bidrar detta också till att de håller andra 

utanför. Anhöriga till äldre har berättat för prästerna om deras nära äldre som inte velat delat 

med sig av vad som händer inom dem. Vissa har t.o.m. isolerat sig från omvärlden när de haft 

det tungt. Detta sågs som ett tecken på att skamfyllda attityder kring att vara psykiskt sjuk 

lever kvar hos den här gruppen. En historia som en präst exemplifierade detta med handlade 

om en person som hade visats sig lida av sjukdom men inte berätta om det för någon. Det kom 

som en chock för alla som kände honom när uppdagades efter hans död. Det sociala bagaget 

med rädslan för att belasta andra visas genom nedanstående citat: 

 

/.../ Hur pratade mina föräldrar med mig när jag växte upp, sådant som sätter sig i en under 

livets gång, hur man liksom är med varandra. Ska jag säga som det är när du frågar mig hur 

jag mår eller ska jag inte belasta dig med det? Vad är liksom socialt… uppmuntrat? Vad är 

det för beteenden som… och den där tanken om att inte vilja vara till besvär /.../ Jag är någon 

annan [i prästrollen], ibland upplever jag att på det viset kan bli lite friare med mig, så säger 

dom “såhär mår jag, jag vill inte belasta mina barn med det” och det finns absolut en omsorg 

i det som jag kan känna bli lite sorglig.  
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och de konsekvenserna som det kan medföra: 

 

/.../ jag hade en begravning nyligen där en man hade dött och han hade tydligen varit sjuk 

ganska länge men det hade ingen vetat. 

 

   Att må dåligt psykiskt sågs förr i tiden som ett svaghetstecken och en präst reflekterade 

vidare kring att om smärta uppkommit till följd av något fysisk såsom hårt arbete verkade det 

vara mer legitimt att prata högt om det. Fortfarande märks också attityder kring att man ska 

hålla ihop, inte klaga utan rycka upp sig och tänka att det kunde ha varit värre. Dessa attityder 

verkade även stämma in på unga män. Parallellt med detta urskildes också en fin inställning 

hos de äldre inför medmänniskor som inte mår bra i själen, de blir inte utdömda utan 

välkomnas och får delta i kyrkans sociala gemenskap såsom kyrkfika. Intervjupersonerna 

menade att äldre på det hela taget har ett stort överseende och inkluderande tänk inför 

människor som kan etiketteras som avvikande på något sätt.  

 

Prästens observation om mäns inställningar till att må dåligt: 

 

Man är inte van att prata om det helt enkelt, man är inte uppfostrad med att visa svaghet. Det 

är en sak att ha skadad sig för att man har arbetat med maskiner i skogen som ung och är 

sliten helt enkelt i kroppen, det är för att man arbetat hårt liksom. Det är ju väldigt okej men 

att erkänna att man skulle vara svag på något annat vis är verkligen inte okej och bland unga 

män så tänker jag nog också att har man skadat sig inom idrott och så är det väldigt okej men 

att man mår dåligt psykiskt det handlar också om att erkänna att man påverkas av väldigt 

mycket runt omkring en, alltså att man inte är tillräckligt... jamen att man inte lyckats stå 

emot allting tillräckligt, man är inte så stark som tänker att man skulle vara kanske. 

 

Citat om den generösa inställningen gentemot andra: 

 

Att man får vara med, man får finnas i sammanhanget och det är som… inget konstigt att en 

person med… där det är märkbar psykisk ohälsa, det kan ju vara så att man inte ser det 

också, en människa kan ju dölja det också, men det som man kan se. Att dom får finnas och 

kan delta i dom aktiviteter som är, att det är som ingen som fördömer dom och vill dom illa 

eller ah att dom inte ska vara där.  

 

    En annan bild som målades upp var att en del äldre får nytta av sin erfarenhet, under sin 

livstid har de lärt sig att livet skiftar, hittat redskap för motgångarna och uppvisar ett mer 

tålmodigt resonemang. En annan intervjuperson drog paralleller till sorg, då söker äldre 

gemenskap med andra och gör saker tillsammans för att stödja varandra till att må bättre, 

möjligen kunde det vara samma i fallet med psykisk ohälsa. Hur äldre hanterar svåra perioder 

kan ses på deras förhållningssätt även om de kanske inte ventilerar vad som pågår på insidan 

så som den här intervjupersonen erfarit: 

 

/.../ sen är det också många äldre som man träffa som har varit med i livet i så många 

decennier och vet att liksom det skiftar och man kan hamna på mörka platser inombords och 
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ha gått igenom sorg och allt möjligt i livet så det är både och. Det är som att de bär den 

kunskapen i sig, också i kroppen på ett sätt, då blir vi som tvungna att prata så här generellt, 

men många äldre har ju en enorm vishet också när det gäller sådana saker även om de 

kanske inte har det kliniska språket för det. 

 

Resultatet från den andra kategorin visar att äldre hanterar och förhåller sig till svårigheter 

utifrån vanor och normer som de bär med sig. Att ha stor integritet inför att prata om frågor 

rörande psykisk ohälsa eller inte vilja verbalisera pga. rädsla att belasta andra är två exempel. 

Många äldre har även fostrat till att förknippa psykisk ohälsa med svaghet. Resultat 

överensstämmer med Hanssen och Røkenes (2007), att människor handlar utifrån automatiska 

mönster samt att de både formar och formas av verkligheten.  

  Vissa äldre har lärt sig att livet skiftar. De har ett tålmodigt resonemang kring att må dåligt 

och strategier för att hantera detta. En del av strategierna liknar dem som tillämpas vid 

sorgebearbetning. Detta överensstämmer med Malmberg & Ågren (2013) som menar att 

individer i hög ålder utvecklar en bemästringsstrategi som ofta bygger på strategier som 

individen använt tidigare för att uppleva tillfredsställelse.  

   Hanssen och Røkenes (2007) beskriver begreppet horisontsammansmältning som kan 

förklara äldres svårigheter att relatera till andras psykisk ohälsa. Om deras egna horisont 

innehåller få erfarenheter, upplevelser och känslor som är användbara för att tolka andras 

psykisk mående blir konsekvensen att horisontsammansmältningen i många fall uteblir. 

Hanssen och Røkenes (2007) hävdar att vi förstår världen genom interaktion med 

omgivningen och det är även där vi skapar sanningen. Detta kan förknippas till att äldre pratar 

öppet om fysiska krämpor men sällan psykiska. Om äldre agerar som om psykisk ohälsa inte 

är ett accepterat samtalsämne leder det till att sådana normer upprätthålls och blir till en sorts 

sanning. 

   Enligt Ohnstad (1993) är det problematiska med tabu att det förhindrar reflektion vilket 

förklara resultat som visar att vissa äldre ser psykisk ohälsa som något diffust som de inte kan 

sätta ord på. Ohnstad förklarar att detta leder till att ologiska fantasier frodas. I den här studie 

kan det kopplas till äldres bristande kunskap som antas påverka deras attityder. Att vissa äldre 

är förtegna eller isolerar sig kan också förklaras med tabuns problematik. 

   Attityder synliggörs när människor interagerar, på vilket sätt de kommunicerar eller avstår 

från att göra det. Detta berörs i nästa kategori. 

 

4.4 Kategori 3: Kommunikationens möjligheter och dess begränsningar. 

 

En gemensam uppfattning var att äldre ofta uttrycker sig kring sina fysiska åkommor, 

sjukdomar och tillhörande mediciner. Det var exempelvis vanligt att höra äldre berätta öppet 

om att deras dåliga syn eller höft och hur dessa krämpor påverkade dem i vardagen. Vad 

gällde det psykiska måendet ansågs äldre generellt inte prata så mycket om det, när det väl 

hänt har det ofta gjorts med uttryckssätt som alla intervjupersoner hört, t.ex. att säga att någon 

har svaga eller klena nerver. Det poängterades att bristen hos äldre i detta låg i förmågan att 

språkligt definiera. De kanske inte vet hur de ska sätta ord på det som känns eller väljer att 

inte göra det men alla uttrycker hur dem egentligen mår på något sätt. En intervjuperson 
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berättade dock om samtal med flera äldre som haft ett rikt ordförråd och på ett väldigt 

målande sätt kunnat beskriva sitt inre mående. 

 

Intervjuperson angående begreppet svaga nerver: 

 

/.../ berättar man om att någon person man kände kunde ha svaga nerver. Det var liksom ett 

uttryck som jag har hört. Man hade svaga nerver och det var skillnad på svaga nerver och 

missbruk det var inte samma sak asså att man hade ett alkoholmissbruk till exempel var 

nånting man hade valt på något vis i sättet att prata så uppfattar jag.. .ah men det var nåt det 

liksom hände, att man hade valt fel väg liksom.. det var en helt egen sak, medan att ha svaga 

nerver då var det på något vis jamen det kan vara nånting man ärvt eller ah men det är lite 

mer diffust vad det betyder /.../ 

  

Citat som illustrerar äldre som kan förmedla sig väl språkligt: 

 

/.../ det är så lätt att det blir så enkla generaliseringar också för jag menar att en gammal 

människa kan också ha ett enormt liksom… ha levt med språket ett helt liv och kan liksom tala 

om saker som en ung människa inte kan heller utan bara kunna sätta ord på svåra saker, 

svåra situationer och ha sådana nyanser i kommunikationen som kan vara jättestarka och 

stora tillgångar, men ibland kan det behövas lite tid, växa fram lite tillit och sådär innan det 

kommer, ibland kanske man behöver va i vädret ett tag först. 

 

 Människor använder olika språkliga uttryck och vägar för att kommunicera. Det bör därför 

inte finnas en fixering vid enbart ord, eftersom det kan göra att samtalsledaren då missar 

viktig information. Förutom exempel kring psykisk ohälsa uppkom ett annat etablerat 

fenomen som en präst relaterade till nämligen kärlek. Prästen menade att äldre kanske inte är 

uppfostrade att uttrycka kärlek i ord på samma sätt som dagens unga är. Prästen poängterade 

dock att människor som inte uttrycker kärlek i ord också älskar, men visar det på andra sätt 

som egentligen talar minst lika tydligt. Det är värdefullt för samtalsledaren att se bortom en 

persons kommunikativa begränsningar, genom att lyssna in vad som händer i samtalet i en 

vidare mening, eftersom det då kan uppenbara sig andra möjligheter att förstå den som hen 

samtalar med. En intervjuperson hade mött äldre, ofta män, där samtalsämnena kommit att 

målas upp som metaforer om naturen och därigenom landat i dialoger om svåra existentiella 

frågor.  

 

När det gällde att olika uttryck språkliga uppkom det här exemplet: 

 

/.../ Dom kanske inte säger såhär ”jag har sån ångest nu” men man kanske säger eh… ”jag 

sover inte på nätterna”, alltså något som är lättare att säga å som är mer konkret. Men det 

rymmer liksom ångesten. Å i samtalet kan man börja ana det så. 

 

Och såhär resonerade intervjupersonen om att kommunicera i metaforer: 
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/.../ Ah, det liksom framkomliga vägar å tillslut så [kort paus] kan man hamna väldigt djupt 

tillsammans i dom bilderna och orden liksom att vara del av något större, att känna tillit till. 

Det blir nästan ett religiöst språk tillslut, fast man har pratat om fjällen så. Och det känns 

värdefullt att vara öppen för det. 

 

Resultatet av den tredje kategorin visar att äldre verkar sakna ett användbart språk för att 

kunna prata om psykisk ohälsa som skulle kunna vara en konsekvens av att de levt under 

normer som inte uppmuntrade den typen av verbalisering. Detta kan kopplas till Hanssen och 

Røkenes (2007) som hävdar att våra tolkningar inte är slumpartade, vår förståelse och 

användning av ord beror på våra livserfarenheter. Det går också att koppla till Ohnstad (1993) 

som menar att vi ofta saknar ett täckande språk och famlar efter orden när vi ska prata om 

något känsligt. En viktig reservation mot ovanstående är att prästerna även träffat andra äldre 

med välutvecklade vokabulär för att beskriva hur de mår, således skiljer sig troligen deras 

livserfarenheter från den första gruppen. Prästerna ansåg att unga hade mer vana och lättare 

att prata om psykisk ohälsa än äldre. Detta skulle kunna bero på att unga inte upplever det 

som en lika känslig fråga. 

   Selektiv öppenhet innebär att det alltid finns saker man inte kan eller vill berätta menar 

Hanssen och Røkenes (2007) som också lyfter att berättelser ger underliggande budskap i 

form av språkbruk, urval och tolkningar av upplevelserna. Detta tankesätt kopplas till 

resultatet som visar att prästerna var öppen för äldres olika sätt att kommunicera t.ex. 

omskrivningar av ångest till sömnproblem eller metaforer som hjälp att närma sig ett jobbigt 

ämne. Att lyssna till berättelsen så som den berättats uppmanar studiens resultat vilket 

Hanssen och Røkenes (2007) anser handlar om att ge personen ett sätt att få förmedla sin 

subjektiva historia så som hen finner det meningsfullt. 

 

4.5 Att mötas i samtal 

 

Inledningsvis följer en reflektion med inslag av humor kring svaret på frågan om hur det 

kommer sig att människor väljer att gå till just prästen för att prata: 

 

/.../ jag bedömer att det finns ett stort förtroende för kyrka och präster, att man tänker att jag 

som präst på något sätt ska ge dom stöd och hopp. Jag tror det ligger ganska djupt det där… 

och sen ser man det i många filmer också, präster finns alltid i kyrkorna, särskilt på nätterna 

bor dom i kyrkan å så kommer [skratt]  

 

Studiens andra tema fokuserar på prästens främsta yrkesredskap: samtalet. Temat lyfter fram 

vilka faktorer som kan påverka samtal, hur präster tolkar samtalsledarrollen och till sist vilka 

handlingsstrategier som präster tillämpar vid särskilt tunga samtalsämnen. 

 

4.6 Kategori 1: Aspekter som påverkar samtalet 

 

Förtroende, tid och tillit var givna komponenter som skapar en relation och ger förutsättning 

för ett bra samtal, t.ex. genom att lägga tid på mer ytligt prat så personen efter ett tag eller vid 
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ett annat tillfälle skulle känna sig trygg nog för att komma in på djupare ämnen. 

Användningen av öppna frågor, t.ex. “hur står det till”, hade genom erfarenhet visats sig vara 

uppskattat, den som prästen pratar med vill ha en samtalspartner som är intresserad och 

engagerad. Det upplevdes också viktigt att inte tolka, utan vara neutral och inte dömande. Att 

våga vara dynamisk i samtal och inte ha förutbestämda ambitioner var en strategi för att 

mötas, dvs. inte i förväg ställa sig in på vad som bör sägs eller göras för att hjälpa den andre. 

Att ha ett öppet förhållningssätt inför varje samtal och agera efter vad som händer i stunden 

var något en präst sa sig ha lärt sig av mer erfarna kollegor. Ovanstående belyses med citat 

från två olika intervjupersoner: 

 

När det gäller liksom kriser är det väldigt osmart att försöka tolka människors situation, utan 

det är dom själva som äger sin berättelse, så jag försöker vara extra noga med det att inte 

lägga på människor tolkningar av deras liv för det tror jag är väldigt lätt hänt, eller det gör vi 

hela tiden i livet; tolkar det som människor säger…  

 

/.../ att lyssna in och kolla, att möta någon där den personen är i den personens språk och så 

när det gäller dom här stora frågor om liv och död och sånt, att inte komma... och det är lite 

vanskligt med ambitioner överhuvudtaget exempelvis om jag har en ambition till någon att 

“nu ska jag trösta dig”, det kan bli jättefel och konstigt utan jag behöver nästan vara 

ambitionslös, vilja gott naturligtvis och så men… en kollega till mig pratar mycket om att gå 

in med “tomma händer”, släppa verktygen och gå in och ta emot och se /.../ 

 

  Att möta en annan människa handlar om att hitta ett gemensamt språk. Prästen bör vara 

lyhörd och kunna anpassa sin egen kommunikation till en nivå som fungerar i det aktuella 

samtalet. Just när det kommer till verbal kommunikation är det bra att vara medveten om att 

exempelvis ord kan ha olika innebörd för olika personer beror på i vilken kontext som 

samtalet utspelar sig i. En motpol till vikten av ett relationsskapande var erfarenhet av att 

många kan ha lättare att prata ut med någon som de ser som utomstående. Många människor 

som är beredda att dela sina tankar har samtidigt en föreställning om att det språkliga kanske 

kan bli ett hinder vilket beskrivs i detta citat: 

 

Väldigt många av våra samtal börjar med att “jag är inte troende men…” och det är liksom 

som att någon vill säga i början att “här kommer du med din prästkrage och jag vet inte vad 

det betyder riktigt och det är inte säkert att jag delar ditt språk men jag pratar gärna” och då 

kommer det ena och det andra och till slut tycker jag ofta vi kan mötas jättebra, ibland behövs 

lite det översättningsarbete vad vi menar med de olika orden.   

 

Kero (2014) anser att relationens uppbyggnad mellan professionell och klient är av största 

betydelse för hur hjälpt klienten kommer att känna sig. I resultatet framkom att flera präster 

arbetar utifrån ett sådant synsätt och praktiserar detta bl.a. genom att visa intresse för 

människor med öppna frågor. De ansåg också att tid, tillit och engagemang var viktiga 

relationsskapande faktorer som förutsättningar för goda möten vilket Hammarlund (2001) 

också hävdar. Hanssen och Røkenes (2007) är också övertygade om vikten av kvalitet på 

relationen och menar att det ofta är viktigare att vara i processen än att tänka strategiskt och 
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målinriktad. Detta återfanns i studiens resultat i och med prästen som förespråkade att gå in i 

möten helt utan ambitioner; släppa verktygen och gå in och ta emot, agera i stunden. 

   Resultatet visar att mötas i samtal ställer krav på anpassning hos prästen, både vad gäller 

hens eget språkbruk men också prästens lyhörd inför att kunna kommunicera på olika vis för 

att nå en gemensam plattform för samtalet t.ex. när människor mellan raderna dels säger att de 

vill prata men tror att skilda religiösa uppfattningar kan utgöra ett hinder. Hanssen och 

Røkenes (2007) menar i linje med ovanstående att olika sociala kontexter har olika regler för 

vilket beteende som är accepterat. Detta visar sig t.ex. i ordval, åsikter och klargörande av 

uttryck. Detta förklarar varför prästerna måste ha en bred kompetens i bemötande, de är en 

yrkesgrupp som möter många människor med olika bakgrund och förutsättningar 

   I nästföljande kategori kommer prästyrket att tas upp utifrån hur den kan ta sig uttryck i 

rollen som samtalsledare vid möten med människor som söker sig till prästen för att prata. 

 

4.7 Kategori 2: Prästen som samtalsledare  

 

Prästen har ofta en frihet i utformningen av sitt schema. Beroende på arbetsuppgifter kunde 

det betyda att de har fem minuter för samtal i stunden eller medvetna luckor i kalendern 

närmaste dagarna för att kunna boka in längre samtal. Ett enskilt själavårdssamtal är inte 

behandlingsinriktat utan ett stöd för den som har behov av en samtalspartner, dock ej att likna 

vid en psykolog. Prästens uppgift är att möta människan framför sig och låta hen sätta 

agendan för samtalet. Prästen bör inte heller försöka ge kloka råd, komma med lösningar eller 

ge svar utan ofta handlar det bara om att lyssna. En intervjuperson menade att det i dagens 

samhälle kan vara det som människor behöver samt prästerna upplevde att äldre generellt har 

stort förtroende för såväl kyrka som präster. 

   En intervjuperson lyfte vikten av att hänvisa vidare till andra instanser vid problem som rör 

sig bortom prästyrkets kompetens. En annan kunde i ett sådant läge erbjuda sig att följa med 

och etablera kontakt hos t.ex. psykiatrin. Ytterligare instämde men sa också att hen hade 

träffat äldre som sökt hjälp via samhällssystemen och mötts av så mycket hänvisningar att 

upplevelsen sedan blivit att de inte fått någon egentlig hjälp. Prästen menade att kyrkan kunde 

vara som en motkultur till detta. Där kan personer för stöd i processen på sätt som inte andra 

samhällsorgan kan ge. Prästen kan också introducera personer till kyrkans 

gemenskapsfrämjande verksamheter. Citatet nedan illustrerar hur intervjupersonen 

resonerade: 

 

/.../ nu pratar jag om att ibland hänvisa personer där jag känner att de kanske behöver annan 

hjälp, men alltså att försöka att inte hänvisa så mycket för det gör samhället annars. Jamen 

vänd dig dit, vänd dig till socialen, nämen försäkringskassan tillslut har man suttit i telefonkö 

en hel dag utan att få något stöd, någon människa vid sin sida.  

  

Genom att präster har tystnadsplikt kan det uppstå situationer när de inte kan agera som andra 

professioner och ringa efter hjälp, eftersom det skulle bryta mot tystnadsplikten som t.ex. om 

någon i samtal uppger att hen inte vill leva längre. Det kan finnas en anledning till att saker av 

den här sorten blir uttalade hos just prästen: det blir inte någon åtgärd vilket skapar mod att 
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vara transparent med det som tynger. Nedan följer två citat om tystnadsplikten, det första 

berör vad den här aspekten ger samtalet: 

 

/.../ Men ett värde jag ser i det, det är att det skapas ett utrymme där samtalet blir fritt på ett 

väldigt speciellt sätt och där en person kan säga vad som helst och det liksom… det går att 

göra det. 

 

och det andra citatet beskriver hur en annan präst tar emot saker som går under denna plikt: 

 

/.../ och jag kan stötta genom att jag inte blir rädd för det som människor berättar för mig, om 

någon säger så här till mig att “jag skulle bara vilja svälja massor av tabletter för att jag 

orkar bara inte”. Jag är inte rädd för att höra det, jag blir liksom inte… Det skrämmer mig 

inte för jag vet att det är så man kan känna och det tror jag är väldigt stor skillnad att kunna 

berätta sådana saker för någon som man vet orkar stå kvar och höra på det. Som man inte 

har någon relation till heller, så att man vet att den personen aldrig skulle säga att “men fy 

nu måste vi ringa akuten här och du måste ju verkligen åka in”…  

 

Som nämns i första temat knyter studiens resultat an till begreppet horisontsammansmältning 

och Hanssen och Røkenes (2007) skriver att visa empatisk förmåga går ut på att tolka den 

andres horisont utifrån sin egen samt att det finns ett ansvar hos den professionella att 

utveckla förmågan att förstå den hjälpsökande vilket överensstämmer med studiens resultat. 

Prästens roll handlar till stor del om att försöka förstå den som kommer till samtal vilket 

också beror på att samtalet är prästens redskap som Bergstrand (2005) beskriver gällande 

själavård. Både Bergstrand (2005) och studiens resultat menar det samhället som vi lever i 

bidrar till att människor har behov att prata med någon. 

   Hur resultatet beskriver att prästerna tar emot människor hänger samman med Hanssen och 

Røkenes (2007) utläggning om att möta människor som subjekt. Prästerna kommunicerar och 

samverkar med de människor som de träffar i sin yrkesroll. De anser att det viktigaste är att 

förhålla sig till personen än att hantera och göra något för denne vilket också Hanssen och 

Røkenes (2007) betonar. Resultatet som visade att hänvisning är viktig men ibland kanske 

någon främst behöver en annan människa vid sin sida vilket även kan förklaras med att 

prästerna i huvudsak bemöter människor som subjekt och inte objekt som ska hanteras.  

   Tystnadsplikten är en specifik sak som både påverkar samtalet och är central för prästen i 

samtalsledarrollen. Bergstrand (2005) förklarar att tystnadsplikten syftar till att upprätthålla 

tilliten för själavården och i studiens resultat ses samma sak. Många vågar öppna upp sig för 

prästen om saker som i andra sammanhang genererar ett pådrag av åtgärder t.ex. uttalade 

självmordsplaner som prästen inte kan gå vidare med. I dessa lägen visar resultatet att 

prästerna behöver kunna härbärgera de smärtsamma berättelserna och i vissa fall försöka vara 

ett s.k. vikarierande hopp för personen vilket kopplas till Kero (2014) som lyfter betydelsen 

av dessa två saker. 

   Vilka strategier som prästerna tillämpar i möten som inkluderar svåra samtalsämnen berörs i 

temats sista kategori. 
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4.8 Kategori 3: Handlingsstrategier för svåra samtalsämnen. 

 

Att vara för hurtig i inledande kontakt stänger dörren för möjligheten att människor vill öppna 

upp sig framkom i intervjuerna. Det signalerar att prästen inte tål att lyssna till de svåraste 

saker som människor bär på. För att en präst ska ses som en möjlig samtalspartners gäller det 

att hen visar sig tillgänglig och inger trygghet. Prästen ska framstå som öppen inför att ta del 

av alla typer av historier. I själavårdssamtal kan personen tillsammans med prästen kartlägga 

vad hen behöver för stöd och av vem, utifrån den situationen som personen befinner sig i. 

Prästen möter ofta människor i svåra situationer och en intervjuperson beskrev äldres 

hantering av kris på följande sätt: 

 

/.../ kris är ju ett stort begrepp, men allvarliga livskriser är ju svår för alla människor att 

hantera. När det händer så är det ju alltid traumatiskt och man… ja människor reagerar ju 

olika; en del är introverta, en del är extroverta men alla reagerar ju på en kris. 

 

Prästrollen inviterar specifikt jämfört med andra yrkesroller människor till att prata om 

existentiella frågor som ofta kan vara ett tema som exempelvis människor som lider av 

psykisk ohälsa har behov att få prata om. När prästen haft ett enskilt samtal kan det avslutas 

med att prästen och personen ber tillsammans. Bönen är något som prästen alltid kan 

tillämpas oavsett svårighetsgraden i samtalsämnet, vilket också ofta efterfrågas: 

 

/.../ om någon frågar “ja du kan väl be för mig?” så har jag verktyget att säga “jo det kan jag 

göra” ibland uttrycker människor “jamen kan du tänka på mig?” och då menar dom samma 

sak. 

 

   Huruvida kunskap om psykisk ohälsa var hjälpsamt att ha som präst eller inte uppkom 

skilda åsikter. En tyckte att detta var viktigt eftersom hen hade blivit mindre ängslig och fått 

lättare att relatera till människor med psykiska besvär när hen blivit mer upplyst. En annan 

ansåg att det var klokt att vara okunnig för att hen då inte gick in med förutfattade meningar. 

Varje möte krävde då att hen ställde frågor om hur t.ex. en viss sjukdom eller känsla tedde 

sig. Detta ökade uppmärksamheten på varje enskild persons unika upplevelse.  

   I ett samtal kan prästen behöva göra en bedömning om det är lägligt att utmana det som 

berättas, och stimulera till djupare reflektioner, eller om det är fullt tillräckligt för personen att 

bara få prata av sig. När det gällde äldre kunde detta ofta upplevas vara särskilt svårt för 

prästen att avgöra. En intervjuperson uttryckte det på detta vis: 

 

/.../ där kan jag känna ibland i samtal, i mötet med äldre, vad är det som är vettigt att börja 

rucka på nu i det här läget… eller när ska jag vara följsam bara eller när ska jag liksom 

utmana någonting eller puffa lite eller fråga igen liksom, dra i någonting? Det har jag inget 

facit på, men det är väl en sån där “ständig känna av läget”-grej. 

 

Att våga lita till processen och att den bär är en genomgående hjälp men också utmaning för 

prästen. Det som är gångbart när någon mår väldigt dåligt är att ställa frågor som handlar om 

vad som kan hjälpa personen just här och nu när det känns väldigt mörkt. En annan strategi 
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som prästerna upplyste om vid behov var kyrkans verksamhet som heter Jourhavande präst 

och nås på telefon, mejl, chatt på internet eller kopplas via 112. 

   Prästerna pratar om vad som ligger till grund för bra samtal och kallar dessa ”goda möten”. 

Samtidigt kunde prästerna uppleva det som svårt att efter ett möte med tunga ämnen inte veta 

om samtalet gjort någon skillnad för personen. Blev samtalet lyckat eller inte? Denna typ av 

utvärdering ansågs vara nästintill omöjlig och därav meningslös. Prästen behövde därför hitta 

strategier för att istället hantera ovissheten på andra sätt.  

 

Exempel på handlingsstrategi i samtal med någon som inte orkar leva ut: 

 

Jag skulle säga att ah men “hur tänker du kring att du skulle orka med den här dagen?” eller 

“vad tänker du att du skulle behöva för stöd för det här?”. 

 

och på detta sätt beskrev en annan präst ovissheten om lyckade samtalet: 

 

/.../ Och det har jag väl bara fått lära mig med åren, också att för det första är det väldigt 

svårt att veta när man har lyckats eller inte, det är nästan omöjligt. Å ibland visar det sig 

vara helt tvärtom mot vad man trodde. Men att hitta en vila på nåt sätt lite mer i det. 

 

Resultatet av kategori tre visar att prästen behöver framstå som öppen, trygg och stark nog att 

lyssna på vad som berättas. Ohnstad (1993) understryker detta genom sin tes om att 

samtalsledaren måste använda sig själv som det viktigaste verktyget och förmedla sig så att 

klienten känner förtroende att sätta ord på det svåra. Även resultatet som handlar om prästens 

eventuella kunnighet kring psykisk ohälsa eller inte kan ställas mot Ohnstads (1993) tolkning 

om att samtalsledaren bör ha kunskap om svåra ämnen som kan grunda sig i både egna 

intuitiva erfarenheter eller på andras t.ex. akademiskt. Det skulle kunna förklaras med att 

prästen som var upplyst hade erövrat kunskap från andras erfarenheter, medan den prästen 

som förespråkade okunnighet och att agera utefter varje enskild situation gick, enligt 

Ohnstads tes, på sin intuition. En annan förklaring är Hanssen och Røkenes (2007) tankegång 

om den professionellas tvåbenta yrkeskompetens. Resultatet visar både gällande 

kunskapsfrågan men också i stort hur prästyrket målats upp i den här studien, att den bygger 

både på den relationella kompetensen och den instrumentella handlingskompetensen. Fler 

exempel kring detta är prästernas kunskap om vilka samtalskomponeter som utgör ett bra 

samtal t.ex. öppna frågor och deras insikt i hur viktig relationen kan vara för mötet, men även 

hur den relationella kompetensen blir det återkommande redskapet, speciellt då 

tystnadsplikten hindrar prästerna från att koppla in andra professioner t.ex. när människor 

uttalar att de inte vill leva.  

   Resultatet säger att själavårdssamtalen kan utgöra en arena för kartläggning av vad personen 

har för stödbehov och Okkenhaug (2004) menar just detta, att uppgiften för prästen är att 

tillsammans med personen utforska problemet och olika val och konsekvenser. Okkenhaug 

(2014) skriver också att människor söker någon att ha vid sin sida när de söker sina svar vilket 

överensstämmer med hur prästerna i den här studien ser på sin roll. Hanssen och Røkenes 

(2007) är också inne på att en yrkesutövare riskerar att drivas av en vilja att vidta åtgärder för 

klienten för att lösa problemet vilket en präst diskuterar i form av tankarna om följsamhet 
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eller utmaning. Kopplingen handlar om att prästen gör en bedömning av vad som hen tror är 

bäst. De agerar inte bara med att utmana då det kanske är snarare en mer passivt lyssnande 

samtalspartner som är vad personen behöver. 

   Flera präster refererar till vad de kallar ”goda möten” när de beskriver vad ett bra samtal kan 

leda till. Samtidigt pekar studiens resultat på att det för prästen är komplext att avgöra 

huruvida ett samtal blev lyckat eller inte, och att därav kan det behövas en strategi för att 

hantera ovissheten. Johansson (2006) tar upp fenomenet med benämningen äkta möten och 

skriver också att det är svårt att påvisa resultat. Det finns dock en viktig psykologisk funktion 

för behandlaren med föreställningar och upplevelser av det äkta mötet för att få känna tilltro 

till det hen gör. 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Under detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar, genom en diskussion i två delar 

nämligen (5.1) och (5.2). I diskussionen presenteras studiens slutsatser och vi försöker att 

kontextualisera de resultat vi kommit fram till. Vi avslutar med förslag på fortsatt forskning 

inom detta område.  

 

5.1 Hur upplever präster att äldre uttrycker och hanterar psykisk ohälsa?  

 

Studien kan dra slutsatsen att äldre generellt framstår som ovana vid att uttrycka sin egen och 

sätta ord på andras psykiska ohälsa samt relaterar psykisk ohälsa till svaghet. Orsaken är att 

äldre levt under andra normsystem tidigare i livet, sällan mött psykisk ohälsa i sin vardag och 

har bristfällig kunskap i ämnet. Detta leder till svårigheter att relatera till andras mående, att 

tolka egna symptom samt ett otillräckligt språk för att uttrycka sig. Det framkom även att det 

finns äldre som drar nytta av sin livserfarenhet i svåra tider, de förhåller sig tålmodigt och 

använder sig av liknande strategier som de gjort tidigare för att hantera sitt mående. Det ska 

också sägas att människor har mycket fokus på det verbala uttrycksättet, men det verkar som 

att många äldre väljer att kommunicera om sitt mående på andra sätt. Detta beror ofta på att 

de är fostrade till att göra på ett visst sätt. Kommunikation kan istället ske genom att använda 

andra ord än t.ex. yngre eller uttrycka sitt mående i handling. En annan slutsats blir således att 

det finns behov av både förståelse och respekt inför att en människas bakgrund påverkar 

förmågan att tala om psykiska ohälsa och vilka kommunikativa metoder hen väljer att 

använda. 

   En annan slutsats som är intressant att lyfta från den första frågeställningens resultat är 

internetanvändningens betydelse när det kommer till psykisk ohälsa. Kan internet utgöra en 

skiljelinje mellan äldre och yngre generationers upplevelse av psykisk ohälsa? Prästernas 

erfarenhet var att yngre inte endast möter psykisk ohälsa i verkliga livet utan även på internet. 

Många äldre saknar helt tillgång till denna plattform eller använder inte internet på samma 

sätt som yngre. Prästernas upplevelse var att äldre generellt hade mindre vana och kunskap 

men också sämre förmåga att uttrycka sig och relatera till andra med psykisk ohälsa i 

jämförelse med yngre. Vi tolkar det som att generationernas olika relation till internet 

påverkar deras olika grad av förtrogenhet med psykisk ohälsa. Om så är fallet tyder vårt 
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resultat på att internet kan ha betydelse när det kommer till bildning och attitydförändringar. 

   Tornstams (2010) tankar om begreppen kategorisering och stereotypifiering blev något vi 

återkommande diskuterade under analysen. Det som framkommit i studien anser vi inte ska 

tas för en stereotyp uppmålad bild av den äldre människan utan mer som ett stycke ur 

prästernas erfarenheter i mötet med äldre. Vi har medvetet gett plats för exempel som utgör en 

motpol till den rådande tanken om äldre människor som hjälplösa inför sin psykiska ohälsa. 

Studiens resultat blir relevanta om det sätts in i ett sammanhang med yrkesgrupper som möter 

äldre. Då kan resultatet utgöra en förförståelse hos professionella inför äldres attityder, 

språkbruk och agerande i frågor som rör psykisk ohälsa. 

   Ett medvetet val (utifrån bl.a. uppsatsens tidsaspekt) var att intervjua präster som möter 

äldre människor i sitt arbete, istället för att prata om ett sådant känsligt ämne med de äldre 

själva. På det sättet fick vi också observationer från den professionellas perspektiv vilket vi 

som blivande socionomer värdesatte. Forskning på området äldre, och även psykisk ohälsa 

hos målgruppen, är väldigt aktuellt nu. Enligt vår uppfattning finns det behov av mer 

forskning där äldre själva får komma till tals kring fenomenet psykisk ohälsa. Forskning som 

utforskar vilka aspekter äldre själva anser behöver förändras för deras målgrupp ifråga om 

information, plattformar för kunskapsinhämtning, professionellas bemötande m.m. 

 

5.2 Hur tar präster emot människor som mår dåligt och hur använder de samtal i 

sin yrkesroll?  

 

Studien visar att prästerna är tillgängliga och erbjuder sig att vara samtalspartner för 

människor som har behov av att prata. Prästerna tillfrågades om de bemötte äldre på ett 

särskilt sätt varpå de alla framhöll att de bemöter människor lika oavsett ålder men anpassar 

sitt bemötande utifrån vem de träffar. Mottagandet stämmer då överens med kyrkans 

värdegrund, att behandla alla lika, men människors olikheter leder till att varje bemötande 

ändå blir olika. Prästerna kan också erbjuda sig att stötta människor att ta kontakt med andra 

samhällsorgan eller introducerar kyrkans verksamheter om de har behov av gemenskap. 

   Prästernas enskilda samtal kallas för själavård men prästerna konverserar frekvent med 

människor även utanför själavårdens ramar. I litteratur om själavård, exempelvis Okkenhaug 

(2004), talas det ofta om vikten av guds närvaron i dessa samtal, men detta är något som 

prästerna i studien inte talar uttryckligt mycket om. Prästerna arbetar dock utifrån bibelns 

värdegrund och vill hjälpa sina medmänniskor och att även kunna kommunicera med dem 

som inte delar likartade åsikter som kyrkan står för. Att ge tid, vara anpassningsbar och inte 

tolka människors berättelser var centralt i hur prästerna arbetade med samtal. En viktig 

slutsats som framträdde var att tystnadsplikten i själavården påverkade tilliten i samtalet 

avsevärt. Prästens tystnadsplikt är särskilt svår att upphäva, den består även om den som 

prästen pratar med själv skulle be prästen att bryta den. Detta genererar en trygghet som gör 

att människor inte räds att dela med sig av sina innersta tankar, eftersom tystnadsplikten 

hindrar prästen från att vidta åtgärder som andra professioner hade varit förpliktigade att göra. 

Prästen har i sådana möten uteslutande sin relationella kompetens att tillgå. Att våga lyssna 

till det svåra som människor berättar, utan att kunna göra någonting mer än att stanna kvar i 

samtalet, blir då den viktigaste uppgiften för prästen.  
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   En annan slutsats med denna studie berör prästernas öppenhet inför olika människors sätt att 

kommunicera som framkom tydligt i alla intervjuerna. Att inte vara allt för fokuserad på ord 

utan bemöta och kommunicera på olika sätt t.ex. ångest i omskrivningar eller metaforer för att 

nå och möta klienten. En röd tråd i samtalen med prästerna är vara viljan att uppehålla sig vid 

informaliteten när samtal hålls i mötet med människor. Slutsatsen blir att det informella 

samtal kan påverka på så sätt att samtalet tar sig uttryck i friare former, ett utrymme för 

spontanitet i samtalet uppstår när det inte finns några specifika samtalsmetoder att utgå ifrån. 

Detta kan fungera som en nyckel för klienten som då kan ha lättare att öppna upp till 

reflektion och eftertanke vilket kanske inte hade varit möjligt med en mer formell 

samtalsstruktur. Detta kan vara något exempelvis socionomer och psykologer skulle kunna 

inspireras av i sina samtal. Vi anser att utvecklingen av denna kompetens är ett otroligt viktigt 

ansvar som vilar på alla professionella som arbetar med människor i samtal. 

   Ett klargörande ska göra kring att denna studie aldrig har avsett att ställa olika professioner 

mot varandra för att värdera, jämföra eller ersätta varandra. Relevant exempel är kyrkans 

arbete i relation till socialt arbete som vi anser står för helt skilda funktion i samhället även 

om de finns en del likheter t.ex. hur socionomen arbetar med samtal. Vi konstaterar att det 

handlar om att verksamheter passar olika personer. Något specifikt som vi blivit medvetna om 

i arbetet med den här studien och vill belysa är dock att kyrkan ändå kan ses som en sorts 

motkultur till samhället i stort. Dit kan människor söka sig inte enbart för att finna samtalsstöd 

utan också hitta ett sammanhang, en gemenskap, som kan hjälpa dem att förbättra sin 

psykiska hälsa. Prästerna kan också göra mer för personen som söker stöd, t.ex. hjälpa denne i 

kontakten med andra behövda instanser. Att vända sig till kyrkan kan innebära att få stöd som 

andra samhällsorgan (som också står för en hjälpande funktion) inte har möjlighet att erbjuda.  

   Studiens resultat gällande prästernas sätt att arbeta med samtal och deras bemötande av dem 

som mår dåligt är något som får tyngd om vi sätter in det i sammanhang med yrkesgrupper 

som arbetar med människor som mår dåligt och gör detta främst genom samtal. 

Människovårdande yrken av alla slag kan dra nytta av studiens resultat, inte minst av 

prästernas relationella kompetens som är gångbar oavsett vilken roll eller ansvar som den 

professionella har gentemot klienten. Att arbeta som präst inkluderar att möta människor i de 

mest svåra perioder i livet och därav kan prästerna utgöra en inspiration i fråga om 

härbärgering. Studiens resultat visar också på att prästerna parallellt med sin kyrkliga 

värdegrund och kunskap från själavården till viss del också tillämpar metoder för samtal som 

även används av andra yrkeskategorier t.ex. gällande samtalsstruktur. Detta betyder att 

resultatet kan vara många olika yrkesverksamma till gagn.  

   Utifrån prästens specifika yrkesroll med dess likheter med andra professionella gällande 

redskapet samtal tror vi att mer forskning på detta området skulle vara behövd och efterfrågad 

av många, för att fördjupa kunskapen kring just möten med människor som har behov att 

prata om särskilt svåra ämnen.    

  

  



29 
 

REFERENSLISTA 

 

Arbetsmiljöupplysningen. (u.å.). Psykiskhälsa och ohälsa. Hämtad 2017-01-18, från 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Psykisk-halsa-och-ohalsa-/ 

 

Bergstrand, G. (2005). Bikt, enskild själavård, tystnadsplikt - vad menar vi egentligen. 

Stockholm: Verbum Förlag AB. 

  

Björklund, L (2003). Modet att ingenting göra. Stockholm: Libris förlag. 

  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

  

Ernsth Bravell, M (red.). (2013). Äldre och åldrandet, grundbok i gerontologi (2:a uppl.). 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2017). Nedsatt psykiskt välbefinnande. Hämtad 2017-01-18, från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-

utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/ 

 

Hammarlund, C-O. (2001). Bearbetande samtal: Krisstöd, debriefing, stress- och 

konflikthantering. Stockholm: Natur kultur. 

  

Hanssen, P., & Røkenes, O. (2007). Bära eller brista kommunikation och relationer i arbetet 

med människor. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Kvale S., & Brinkmann S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3:e uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

  

Kvale S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

  

Meuwisse., Sunesson. S., & H. Swärd (Red.) (2006). Socialt arbete, en grundbok. Natur och 

Kultur: Stockholm. 

  

Ohnstad, A. (1993) Det goda samtalet. Lund: Studentlitteratur AB. 

  

Okkenhaug, B. (2004). Själavård en grundbok. Örebro: Bokförlaget Libris. 

  

Robb, C., Haley, W. E., Becker, M. A., Polivka, L. A., & Chwa, H. J. (2003). Attitudes 

towards mental health care in younger and older adults: similarities and differences. Aging 

and mental health, 7(2), 142–152. doi:10.1080/1360786031000072321 

  

Socialstyrelsen. (2013). Att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa – vägledning för 

verksamhetsansvariga inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Psykisk-halsa-och-ohalsa-/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/


30 
 

  

Socialstyrelsen. (2013). Ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa – Slutrapport. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Svenska kyrkan. (2017). Om själavård. 2018-01-07, 

https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/om-sjalavard 

  

Tornstam, L. (2010). Åldrandets Socialpsykologi. Stockholm: Norstedts. 

 

Uppdrag psykisk hälsa (u.å.). Vad är psykisk hälsa?. 2018-01-19, 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vad-ar-psykisk-halsa/ 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Mölnlycke: Elanders Gotab. 

 

Öhrström, L. (red.). (2014). Socialt arbete i hälso- och sjukvård: Villkor, innehåll och 

utmaningar. Natur Kultur Akademiskt: Stockholm. 

  

https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/om-sjalavard
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vad-ar-psykisk-halsa/


31 
 

BILAGOR 

 

Bilaga 1: Informationsblad 

 

Hur upplever du attityder kring psykisk ohälsa bland äldre 

som du möter i ditt arbete? 
Till dig som arbetar som präst vid Svenska kyrkan i Umeå kommun.  

 

Vi som skriver heter Lovisa Jonsson och Matilda Mauritz och är socionomstudenter vid Umeå 

universitet. Denna terminen skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om äldre och psykisk 

ohälsa. Begreppet psykisk ohälsa används i uppsatsen för att benämna både mindre och mer 

allvarliga besvär. Det övergripande syftet är att undersöka prästers upplevelse av attityden till 

psykisk ohälsa bland äldre. Vi skulle gärna vilja intervjua dig, din medverkan kan bidra till 

ökad kunskap om ämnet. Att delta är helt frivilligt och du kan dra dig ur när som helst. 

 

Datainsamlingen består av intervjuer där vi kommer ställa frågor om dina upplevelser av 

mötet med äldre och deras inställning till psykisk ohälsa. Intervjun kommer ta cirka 45-60 

min och vi kommer att spela in samtalet. Ingen uppgift kommer att användas på̊ ett sådant sätt 

att någon enskild person kan identifieras av utomstående, ljudfilen kommer att raderas efter 

att kanditatuppsatsen betygsatts. 

 

Intervjuerna kommer framförallt genomföras under v.43–44, men datum och plats bestäms 

efter överenskommelse snarast möjligt. 

 

Vår handledare heter Urban Karlsson och nås på: Telefonnummer, Mejladress 

 

Tack på förhand, vi ser fram emot ett samtal med dig! 

 

Vänliga hälsningar  

Lovisa Jonsson Telefonnummer, Mejladress 

Matilda Mauritz Telefonnummer, Mejladress 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 

 

Syftet är att undersöka hur präster vid Svenska kyrkan i Umeå kommun upplever äldres (+65) 

attityd till psykisk ohälsa och hur prästerna bemöter och arbetar med äldres psykiska hälsa. 

- Vad har prästerna för erfarenhet av äldres vilja eller förmåga till att hantera psykisk 

ohälsa? 

- Hur tar prästerna emot äldre med psykisk ohälsa och vilka handlingsstrategier 

använder sig prästerna av för att arbeta med den psykiska hälsan i sin församling?   

 

Inledande information 

❏ Presentation av oss och studiens syfte  

❏ Intervjuns upplägg - tid, inspelning, frivillighet = avbryta eller ej svara på en fråga 

m.m. 

❏ Förklara intervjuernas del i analysarbetet - transkribering plus fråga om hen vill läsa 

transkribering sedan? 

❏ Klargöra synen på psykisk ohälsa och samtal som intervjun kommer kretsa runt: 

 

I det här sammanhanget tänker vi oss att vi alla har en psykisk hälsa som av olika 

orsaker och i olika perioder förändras och om vi mår sämre kan det leda till att vi får 

psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan bero på att vi drabbats av t.ex. en kris, ett trauma 

eller en sjukdom eller att vi av okänd anledning inte mår bra. Det kan vara 

situationsbundet och bli kort eller långvarigt och handla om svåra eller milda former 

av psykisk ohälsa samt behöver inte inkludera sjukvårdskontakt. Vi ser den psykiska 

hälsan som en skala som inte är statisk. 

 

Med samtal menar vi inte att det måste vara ett bokat enskilt samtal mellan fyra ögon. 

Vi tänker också på samtal som skett i en grupp över några koppar kaffe eller några 

snabba meningsutbyten lite i förbifarten i en korridor. Det kan handla om vad du som 

präst deltagit i för samtal eller konversationer som du observerat eller hört på 

avstånd.  

 

Frågor om intervjupersonen 

❏ Hur länge har du arbetat i den här kyrkan? Och som präst? 

❏ Vilka arbetsuppgifter?  

(Några särskilda? Håll någon typ av grupp etc. Kortfattat) 

 

Tema 1 - Samtal och hantering 

❏ I vilka sammanhang som präst träffar och samtalar du med äldre?  

(Gudstjänst, begravning, kyrkkaffe, i korridoren)  

(Varför just i det tillfället? Vilka samtalsämnen?)  

❏ Hur upplever du samtal med äldre?  

(Är det utmärkande på något sätt tycker du?) 
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❏ Hur upplever du att äldre känner inför att prata om svåra saker?  

(Med dig, med andra?) 

(Pratar äldre om hur de själva mår eller om hur andra mår?) 

(Pratar de känslor eller mer fysiska/praktiska problem) 

❏ Hur tänker du kring äldres hantering av kris, död, sorg och psykisk sjukdom?  

(Hur kan det visa sig/ te sig uttryck?) 

(Hur upplever du att äldre personer hanterar sin psykiska (o)hälsa rent generellt?) 

❏ Finns det likheter eller skillnader i inställning till psykisk ohälsa som du har 

observerat, om du jämför äldre med andra grupper som du pratat med?  

(Överrepresentation i samtal? t.ex. män/kvinnor, gifta/änkor) 

(Samtalets utformning - ämne/längd/ton/enskild eller i grupp) 

 

Tema 2 - Prästernas handlingsstrategier   

❏ Hur hanterar och pratar ni om livets svårigheter i er församling, när och på vilket sätt? 

(Gudstjänst, samtalsgrupper, individuella samtal/allmänt) 

❏ Har ditt sätt att prata om eller arbeta med psykisk ohälsa förändrats på något vis under 

dina verksamma år som präst?  

(På vilket sätt + orsak eller anledning till ståndpunkt) 

(Tror du det i sin tur kan ha påverkat din församling (och/eller arbetsgrupp) syn på 

detta? Ev. observationer) 

❏ Hur bemöter du en äldre person som genomgår en personlig kris?  

(Vad kan du som präst göra för att underlätta deras acceptans, bearbetning?)  

(Ev. hänvisning: fungerar det på något särskilt sätt? Inom kyrkan eller utanför?) 

(Önskemål om förbättring, samverkan?) 

❏ På vilka sätt kan du fungera som ett stöd för människor som mår dåligt och behöver 

hjälp att acceptera och/eller bearbeta svåra perioder i livet? 

(Hur går du tillväga, vad kan du erbjuda?)  

(Jämfört med andra samhällsorgan?) 

❏ Hur tänker du kring att socialt arbete och andra samhällsorgan i vissa aspekter brister 

vad gäller förmågan fånga upp och ta emot äldre som är i behov av stöd och hjälp? 

(Är det något du har märkt av i ditt arbete?)  

(Söker de sig till kyrkan istället?)  

(Kyrkans bidrag?) 

❏ Prästens roll har likheter med funktioner inom socialt arbete men skiljer sig på flera 

punkter, vad upplever du att en präst har för verktyg eller resurser som socialt arbete 

saknar idag? 

(På vilket sätt? Ge exempel) 

❏ Vad tror du det beror på att människor väljer att komma till just dig för att prata? 

(Värderingar/tankar om din yrkesroll) (Kontaktsökande, tillgänglig, kontinuitet)  

 

Avslutning 

❏ Är det något du vill tillägga? Frågor eller funderingar?  

❏ Be om feedback på frågorna? (Inför nästa intervju) 

- Gjorde definitionerna i början det enklare eller svårare att besvara frågorna? 
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- Var frågorna relevanta/svåra att förstå? 

- Något särskilt som du vill skicka med oss som vi kan tänka på inför kommande 

intervjuer? 

Tack så mycket för din tid    

     

    

   

 


