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Sammanfattning 
I dagens samhälle är gruppen äldre med psykisk ohälsa ett eftersatt område och det 
finns begränsad mängd forskning om denna åldersgrupps psykiska ohälsa.  Att vara 
äldre innebär inte en tillvaro utan psykiska besvär, utan äldre kan bära med sig 
psykisk ohälsa sen tidigare i livet och psykisk ohälsa kan även förstärkas och 
uppkomma till följd av förändringar i livssituationen. Det är därför viktigt att äldre får 
tillgång till stöd och hjälp för att bemästra och hantera den psykiska ohälsan. Brist på 
hjälp och stöd samt ouppmärksammad psykisk ohälsa kan även för äldre personer 
leda till suicid och suicidförsök. Äldre över 65 år är representerade i statistiken över 
suicid och i Sverige är det genomsnitt en person över 65 år som fullbordar suicid varje 
dag. Syftet med studien är att genom en kvalitativ intervju undersöka hur personalen 
inom äldrepsykiatrin upplever och talar om förekomst, riskfaktorer och samhällsstöd 
kopplade till äldre med psykisk ohälsa och suicidhandlingar bland äldre. Det som 
framkom under intervjun kopplades sedan samman med relevanta teorier, för att 
problemområdet skulle kunna analyseras och problematiseras. Studien visar att det 
behövs mer forskning för att kunna möta framtida behov från en ökande åldersgrupp. 
Studien visar även på att stödet som ges behöver vara individanpassat och att 
samverkan mellan olika verksamheter är centralt för att kunna möta individens behov.  
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1. Inledning 
Äldres psykiska ohälsa är en problematik som osynliggjorts och som inte 
uppmärksammats tillräckligt. Många gånger ses psykisk ohälsa som en del av det 
naturliga åldrandet och det finns en föreställning om att det är naturligt att bli 
nedstämd och känna sig ledsen som äldre. Psykisk ohälsa är trots dessa vanliga 
föreställningar inte en del av det naturliga åldrandet och är en problematik som genom 
rätt hjälp och stöd kan behandlas och förebyggas (Rolfner Suvanto, 2012). 

Ouppmärksammad psykisk ohälsa kan leda till att äldre tar till drastiska handlingar så 
som suicidförsök och fullbordade suicid. I åldersgruppen 65 år och äldre så är det 
statistiskt sett i genomsnitt en person som varje dag begår fullbordat suicid. När äldre 
söker vård för sina psykiska besvär faller de ofta mellan stolarna och har svårt att få 
samtalsstöd och behandlas oftast medicinskt inom exempelvis primärvården. En orsak 
till det kan vara att de symtom som äldre påvisar skiljer sig från de klassiska 
symtomen för olika psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2011). 

Äldrepsykiatriska mottagningar är specialiserade på att bemöta och ge stöd till äldre 
med psykisk ohälsa utifrån både ett medicinskt och psykosocialt perspektiv. Det är 
trots det en verksamhetsform som inte finns i Sveriges alla landsting, även om det 
finns ett behov för den typen av kompetens (Socialstyrelsen, 2008). Konsekvenserna 
av äldres psykiska ohälsa är till stor del sociala och kan skapa utanförskap och 
isolering från samhället. Problematiken är därför högst relevant för socialt arbete, och 
såväl biståndshandläggare inom kommun och kuratorer inom landsting kan komma i 
kontakt med äldre som har psykisk ohälsa. Äldre med psykisk ohälsa antas även öka i 
framtiden till följd av ökad livslängd hos befolkningen. För att kunna möta framtida 
behov behövs mer kunskap kring området. 

Då den äldrepsykiatriska mottagningen är en ovanlig verksamhetsform i Sverige(dvs.  
med specialkompetens inom området), fann vi den särskilt intressant att undersöka. 
Den problematik vi har valt att avgränsa oss till är psykisk ohälsa och 
suicidhandlingar hos äldre med anledning av att det finns ett starkt samband där 
emellan.  

I studien ämnar vi att genom en kvalitativ intervju med en mindre personalgrupp från 
en äldrepsykiatrisk mottagning undersöka personalens upplevelser av förekomst, 
riskfaktorer och stöd kopplade till äldre med psykisk ohälsa. Hur ser personalen på 
äldres psykiska ohälsa, suicidhandlingar och riskfaktorer och hur upplever personalen 
problematiken utifrån sin yrkesroll? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur personalen inom äldrepsykiatrin upplever och 
talar om förekomst, riskfaktorer och samhällsstöd kopplade till äldre med psykisk 
ohälsa och suicidhandlingar bland äldre. 

Ø Hur upplever personalen inom äldrepsykiatrin förekomsten av äldre med psykisk 
ohälsa och vilka faktorer lyfter personalen fram som riskfyllda för äldres 
psykiska hälsa?   

Ø Hur ser personalen på förekomst av äldres suicid och vilka riskfaktorer menar de 
kan ligga till grund? 

Ø Hur talar och beskriver personalen inom äldrepsykiatrin det stöd som 
verksamheten kan erbjuda till äldre med psykisk ohälsa? 

2. Kunskapsöversikt 
I detta avsnitt belyser vi äldres psykiska ohälsa, suicidalitet, förekomst, orsaker och 
konsekvenser utifrån nationell och internationell forskning. 

2.1 Äldre med psykisk ohälsa – en eftersatt grupp 

Såväl nationellt som internationellt är äldre med psykisk ohälsa en grupp som inte 
uppmärksammats tillräckligt och som ofta faller mellan stolarna inom de sociala 
systemen. Men vilka omfattas av gruppen äldre och vad innebär psykisk ohälsa? 
Benämningen äldre används ofta inom nationell och internationell forskning för att 
avgränsa och förklara fenomen som är kopplade till människor som är 65 år och äldre. 
World Health Organization (u.å) menar att benämningen äldre är svårdefinierad men 
kan ses kopplad till kronologisk ålder och används som ett mått på hur länge någon 
lever. Enligt Dehlin, Haberg, Rundgren, Samuelsson och Sjöbeck (2000) finns det ett 
flertal sätt att benämna ålder, bland annat genom socialt åldrande.  Det sociala 
åldrandet innebär att kategorin äldre skapas utifrån när den allmänna tillgången till 
sociala system möjliggörs, exempelvis pensionssystemet. När vi använder 
benämningen äldre i denna studie är syftet att beskriva problematiken kring psykisk 
ohälsa hos personer 65 år och äldre. Anledningen till att vi väljer att använda oss av 
det i allmänt vedertagna begreppet 65 år och äldre är då både forskning, myndigheter 
samt en stor del av samhällsstödet är uppbyggt kring den ålderskategoriseringen. Det 
finns däremot anledningar att diskutera huruvida ålderskategoriseringen är för bred. 
Med anledning av att befolkningen blir äldre kan ytterligare gränsdragningar behövas 
göras då åldersspannet ökar. I framtiden kan det därför bli aktuellt att använda termer 
så som yngre äldre, medelålders äldre samt äldre-äldre (Dehlin et al. 2000).    

Precis som begreppet äldre är även psykisk ohälsa ett svårdefinierat begrepp. Enligt 
Levander, Adler, Gefert och Tuninger (2008) används begreppen psykisk sjukdom 
samt psykisk störning inom psykiatrin för att förklara människors psykiska problem. 
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Levander et al. (2008) menar däremot att psykiska problem samt bedömningen och 
benämningen av dessa är värdeladdad och problematiken måste alltid ses och värderas 
ur en social kontext. Begreppet psykisk ohälsa kan användas som ett övergripande 
begrepp för att förklara en hel problematik. Psykisk ohälsa kan därför innebära och 
definiera allt från lättare psykiska besvär så som nedstämdhet till psykiatriska 
diagnoser (Rolfner Suvanto, 2012). I denna studie valde vi att använda oss av 
begreppet psykisk ohälsa till följd av ovanstående beskrivningar. Psykisk ohälsa 
används i studien som ett övergripande begrepp för att förklara ett flertal psykiska 
besvär så som depression, psykos, ångest samt schizofreni. För att studien inte ska bli 
för medicinskt och psykiatriskt inriktad anser vi att begreppet psykisk ohälsa är mer 
användbart utifrån ett socialt perspektiv. Begreppet upplevs möjligen inte som lika 
stigmatiserande som exempelvis psykisk sjukdom och psykisk störning kan uppfattas. 

Äldre personer med psykisk ohälsa riskerar att underbehandlas då tillgången till 
psykiatrisk öppen- och slutenvård är begränsad, det trots att 12-15% av alla personer 
över 65 år har depression (Socialstyrelsen, 2012). Brister i den psykiatriska vården 
och hur de äldres problematik tar sig uttryck, är två faktorer som kan bidra till att den 
vård som äldre med psykisk ohälsa får, inte når sin fulla potential. Problematiken och 
konsekvenserna som åldrandet och den psykiska ohälsan medför, kan göra det svårt 
för äldre att söka hjälp, till följd av exempelvis rörelsehinder och isolering. Vården 
kan i sin tur brista i tillgänglighet, diagnostisering, och i behandling visar en 
Amerikansk studie (Dallaire, McCubbin, Carpentier & Clément, 2008). En 
Amerikansk studie utförd av Moak (2011) påvisar även att det finns skillnader i 
vården och stödet för de äldre med psykisk ohälsa beroende av ålder, vid högre ålder 
blir vården och stödet allt mindre för äldre med psykisk ohälsa. 

Det kan vara svårt att upptäcka de äldre som är i behov av stöd och vård till följd av 
isolering från samhället. Hälften av de äldre som söker vård för sina psykiska besvär 
får inte hjälpen inom psykiatrin utan får ofta vård inom primärvården eller på 
medicinska, kirurgiska eller geriatriska avdelningar. De äldre som är aktuella inom 
psykiatrin har i många fall även tidigare erfarenhet av psykiatrin, medan de personer 
som inte haft någon tidigare kontakt med psykiatrin har svårare att få hjälp för sina 
psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2012).  

Äldre med psykisk ohälsa är enligt Socialstyrelsen (2012) ett komplext område som 
kräver en annan form av diagnostisering än den som vanligtvis används. Psykisk 
ohälsa hos äldre har en annan symtombild där exempelvis depression visar sig genom 
kroppsliga och- somatiska symtom. Många äldre kan enligt Gellis (2010) själva ha 
svårt att koppla sina symtom till psykiska besvär. Det är därför viktigt med 
specialistkompetens inom psykiatrin samt ett gott samarbete med bland annat 
primärvården och de somatiska avdelningarna för att äldre med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd (Gellis, 2010). 

Psykisk ohälsa hos äldre kan bemötas och uppfattas som en hopplös problematik där 
möjligheterna till återhämtning är små eller rent av obefintliga (Dallaire et al., 2008). 
Den behandling som äldre erbjuds är till stor del medicinering för såväl akuta, 
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situationsbaserade och långvariga besvär. Läkemedel med psykofarmaka i form av 
antidepressiva, antipsykotiska samt lugnande och sömnmedel utgör enligt 
Socialstyrelsen (2012) en risk för äldre då medicinerna kan medföra biverkningar i 
form av minnessvårigheter samt nedsatt balansförmåga. Medicineringen med 
psykofarmaka är även någonting som ses öka med stigande ålder, samtidigt som 
användandet av flera olika sorters läkemedel samtidigt ökar. Enligt Socialstyrelsen 
(2012) är möjligheterna till psykologisk samtalsbehandling i form av exempelvis 
Kognitiv beteende terapi (KBT) mycket låg och ett stöd som sällan erbjuds till äldre 
personer. 

2.2 Psykisk ohälsa hos äldre 

Den västerländska befolkningen växer sig allt större och antalet äldre människor ökar 
i och med att medellivslängden för befolkningen stiger. Risken att drabbas av 
psykiska besvär stiger i takt med ökad ålder och problematiken med depression, 
ångest och psykos hos personer över 65 år förväntas öka i framtiden (Dallaire et.al., 
2008). Äldre med psykisk ohälsa ses många gånger som en homogen grupp men det 
finns stora variationer kring den psykiska ohälsans uttryck och uppkomst. Det finns 
även föreställningar kring att psykisk ohälsa är en del av det naturliga åldrandet. 
Psykisk ohälsa kan debutera under ålderdomen men äldre kan även ha åldrats med 
sina psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Rolfner Suvanto (2012) finns det 
väldigt liten kunskap kring äldre som åldrats med sin psykiska ohälsa men enligt 
teorier finns det anledning att tro att äldre som burit med sig den psykiska ohälsan 
sedan tidigare i livet har en annan problematik än äldre vars psykiska ohälsa debuterat 
sent i livet. Det förklaras utifrån att de sociala förutsättningarna under livet påverkats 
av den psykiska ohälsan. Psykisk ohälsa är en problematik som har ett flertal 
orsaksfaktorer som påverkar och samspelar med varandra. Levander et al. (2008) 
menar att det finns fyra faktorer som är viktiga att ta i beaktan; genetiska, kroppsliga, 
psykologiska samt sociokulturella faktorer. 

2.2.1 Genetiska och kroppsliga orsaksfaktorer till psykisk ohälsa 
Det är möjligt att utifrån genetiska anlag ha större risk att drabbas av psykisk ohälsa 
och ålder är en faktor som är viktig att ta i beaktan. Psykisk ohälsa till följd av genetik 
kan debutera i hög ålder och utlöses ofta till följd av miljöfaktorer som belastar 
kroppens system (Levander et al., 2008). De kroppsliga faktorerna som kan orsaka 
psykisk ohälsa kan bland annat vara påverkan av hjärnan genom exempelvis stroke. 
Hjärnans möjlighet att återhämta sig efter skador försämras i takt med stigande ålder, 
och med hög ålder ökar även risken och förekomsten av stroke och hjärnblödningar. 
Hjärnan får vid hög ålder allt svårare att reparera de skador som kan uppkomma till 
följd av akuta sjukdomstillstånd, vilket på sikt kan på leda till psykiska besvär 
(Levander et al., 2008). Bland äldre är depression en omfattande och utbredd 
problematik och är så pass vanligt förekommande att det enligt Socialstyrelsen (2008) 
kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Frågan är om inte depression kommer vara 
det näst största folkhälsoproblemet vid år 2020 enligt Gellis (2010). Depression är 
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vanligt förekommande bland äldre och orsakerna till varför så många äldre drabbas 
kan dels förklaras utifrån biologiska faktorer så som åldersförändringar i hjärnan. Det 
händer att äldres psykiska ohälsa i form av psykos, schizofreni eller bipolär sjukdom 
debuterar i hög ålder, särskilt vanligt är det för kvinnor. Att en gång drabbats av 
psykos ökar risken för att psykosen återkommer senare i livet och risken ökar 
ytterligare till följd av hög ålder. Att äldre riskerar att få psykos förklaras utifrån 
förändringar i hjärnan och psykosen kan utlösas av faktorer så som sömnbrist, brist på 
stimulans samt vara en reaktion till följd av en kris (Rolfner Suvanto, 2012). 

2.2.2 Psykologiska och sociokulturella orsaksfaktorer till psykisk ohälsa 
Även om biologiska och psykologiska faktorer har en stor påverkan över människors 
psykiska ohälsa är det även viktigt att ta sociokulturella faktorer i beaktan. Sociala 
relationer och sammanhang påverkar den psykiska hälsan genom exempelvis 
grupptillhörighet, socioekonomisk status samt rollförväntningar (Levander et al., 
2008). Under livet förekommer det belastningsfaktorer så som förlust, sorg och stress, 
och dessa kan ligga till grund för psykiska besvär. Även akuta krisreaktioner samt 
belastning under längre tid genom isolering, kan övergå till psykiska besvär som 
exempelvis depression. Enligt Socialstyrelsen (2008) drabbas äldre även av stora 
psykosociala påfrestningar till följd av exempelvis stress och förlust av anhöriga och 
närstående såväl som rollidentifikationer. Påfrestningar av sådan psykosocialkaraktär 
kan vara utlösande faktorer för depression hos äldre. 

2.2.3 Konsekvenser till följd av psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan ge stora konsekvenser för såväl det allmänna hälsotillståndet men 
även psykosociala faktorer i livet, kan påverkas. För äldre med psykisk ohälsa kan 
dessa konsekvenser bland annat innebära isolering från samhället, förvärrat psykiskt 
mående samt förvärrat allmänt hälsotillstånd till följd av underlåtelse att söka vård. 
De konsekvenser som problematiken kan medföra kan i slutändan göra det svårt för 
äldre att leva och vara delaktiga i samhället. Den psykiska ohälsan kan enligt Dallaire 
et al. (2008) omöjliggöra för äldre att bo kvar i ordinära boenden samt även vara en 
bidragande riskfaktor till suicid och suicidförsök. Med anledning av de konsekvenser 
som psykisk ohälsa kan orsaka är problematiken högst relevant inom socialt arbete. 
Särskilt viktigt är det med tanke på att äldre utgör en stor grupp inom socialtjänstens 
verksamheter men också för att åldersgruppen ses öka i och med att befolkningen blir 
äldre. Genom ökad kunskap kan problematiken belysas, upptäckas och förebyggas 
och en medvetenhet samt förståelse kan skapas för äldre med psykisk ohälsa.  

2.3 Suicidalitet hos äldre 

Suicid och suicidhandlingar hos äldre har länge varit ett tabubelagt ämne, men är en 
vanlig följd vid psykisk ohälsa om behandling saknas (Wærn, 2000). Begreppet suicid 
är synonymt med det mer använda ordet självmord och innebär enligt World Health 
Organization (u.å) planerade handlingar för att på olika sätt avsluta sitt liv. I studien 
använder vi oss av begreppen suicid, suicidförsök och suicidhandlingar vid 
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beskrivningar kring denna typ av problematik. Rolfner Suvanto (2012) menar att 
ordet självmord på många sätt kan vara känsligt att använda då det associerar till ordet 
mord, och kan uppfattas som tabubelagt. Anledningen till valet av begrepp är då det i 
större utsträckning används som en fackterm bland professionella och då vi anser att 
begreppet distanserar sig en del från den känslomässiga laddning som kan finnas i 
begreppet självmord.  

Så väl nationellt som internationellt framkommer det att suicid och suicidförsök kan 
vara en konsekvens av psykisk ohälsa (Robison et al., 2009; Lau, Morse & 
Macfarlane, 2010; Neufeld, O'Rourke & Donnelly, 2010; Corna, Cairney & Streiner, 
2010; Donnelly & Kim, 2008; Wærn, 2000; Wiktorsson 2012). Suicidalitet bland 
äldre är därför viktigt att ta i beaktan då det är starkt sammankopplat till äldres 
psykiska ohälsa. Marson och Powell (2011) menar att äldre individer jämfört med 
andra åldersgrupper, är mer benägna att göra fullbordade suicid. Huh et al. (2012) 
påvisar att personer som är 65 år och äldre är mer sårbara att drabbas av psykisk 
ohälsa och att det är mer sannolikt att äldre fullbordar suicid i jämförelse med yngre 
åldersgrupper. Detta kan bero på förändringar av sociala roller och förluster i det 
sociala nätverket, vilket kan påverka individens välbefinnande och kan öka risken för 
depression, suicidtankar och suicidförsök (Van Orden, Bamonti, King & Duberstein, 
2012). 

Åldersgruppen 65 år och äldre är en av de åldersgrupper som ligger högst i statistiken 
gällande suicidhandlingar (Jiang, Floderus & Wasserman, 2009). Under 2011 var det i 
Sverige 194 män respektive 122 kvinnor som fullbordade suicid i ålderskategorin 65 
år och äldre (Socialstyrelsen, 2013). Suicidhandlingar hos äldre individer förekommer 
runt om i världen och är inte avgränsade till vissa länder (Marson & Powell, 2011). 
Då det inte finns ett fungerande välfärdsystem i Kina och då fattigdomen är hög bland 
äldre, är suicidhandlingar ett socialt problem och det vanligaste tillvägagångssätt är 
att falla från höga byggnader. Sedan mitten av 1970-talet har Kina genomgått 
sociokulturella transformeringar genom att familjeplaneringspolicyn trädde i kraft. 
Genom denna policy innebär det att den tidigare traditionen, då de yngre 
generationerna skulle ta hand om de äldre, har minskat. Familjerna har nu svårt att 
både ta hand om sina äldre samtidigt som de behöver försörja dem eftersom landet 
saknar ett fungerande system för att försörja de äldre (De Leo, Krysinska, Bertolote, 
Fleischmann & Wasserman, 2009a). I USA, Australien och New Zealand har 
suicidhandlingar med vapen bland äldre minskat, vilket kan bero på att tillgången till 
vapen har minskat genom lagändringar i länderna (De Leo et al., 2009a; Tait & 
Carpenter, 2010). Enligt Marson och Powell (2011) använder 92 % av de äldre 
männen vapen vid fullföljda suicid i USA, medan endast 8 % av kvinnorna använder 
detta tillvägagångssätt.  

Strukturella förändringar i samhället och familjedynamiken efter urbaniseringen och 
industrialiseringen har gjort att den sociala rollen har förändras, vilket i vissa fall har 
ökat isoleringen i industriländerna (De Leo et al., 2009a). Att drabbas av en fysisk 
sjukdom som gör att individens rörlighet försämras, kan också innebära att en känsla 
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av isolering skapas och detta kan medföra att det sociala nätverket tunnas ut (Wærn, 
2000). 

Bland äldre är suicidförsöken mer planerade och tillvägagångssättet får oftare dödlig 
utgång, jämfört med yngre individer (Wærn, 2000). Det är två tillvägagångssätt som 
främst används vid fullgjorda suicid samt suicidförsök i Sverige, nämligen förgiftning 
och hängning. Könsskillnader finns att utläsa och för män så är hängning den mest 
förekommande dödsorsaken. För kvinnorna är däremot förgiftning den främsta 
dödsorsaken vid suicid (Socialstyrelsen 2013). Förgiftning innebär en överdos av 
läkemedel, exempelvis sömnmedel (Socialstyrelsen, 2013; Wærn, 2000). Wiktorsson 
(2012) menar att de tillvägagångssätt äldre män använder för sina suicidhandlingar 
har en mer dödlig utgång än tillvägagångssätten som äldre kvinnor använder sig av. 
Fullbordade suicid är vanligare bland män, medan suicidförsök är vanligare hos 
kvinnor. I genomsnitt är det fyra personer som begår suicid varje dag i Sverige varav 
en av dessa individer är över 65 år. Det är tre gånger fler män än kvinnor som begår 
suicid efter att de gått i pension (Socialstyrelsen, 2011). Äldre män har en större 
benägenhet än kvinnor att ta sitt liv och män över 80 år löper större risk att fullborda 
suicid (Mason & Powell, 2011; Tait & Carpenter, 2010; Wiktorsson, 2012; Li & 
Conwell, 2010). 

Oftast är det komplexa problem som driver äldre till suicidhandlingar, så som psykisk 
ohälsa, social isolering, somatisk sjukdom funktionell förändring samt 
åldersrelaterade hinder (Kjølseth, Ekeberg & Steihaug, 2010). Huh et al. (2012) 
menar att äldres handlingar och beteenden kan vara en riskfaktor till skillnad mot 
yngres handlingar och beteenden. En skillnad kan vara att äldre sällan bekänner att de 
ha suicidtankar eller visar känslomässig stress (Huh et al., 2012). Kjølseth et al, 
(2010) menar att yngre individer är mer öppna med suicidtankar till omgivningen 
jämfört med vad äldre är. 

2.3.1 Risk- och skyddsfaktorer kopplade till suicidalitet hos äldre 
Det finns många olika typer av riskfaktorer för suicid hos de äldre, så väl individuella, 
kulturella samt situationsbundna (World Health Organization, 2012). För äldre är 
depression den riskfaktor som är främst förekommande vid suicid och suicidförsök 
(Wiktorsson, 2012; Corna et al., 2010; De Leo, Draper & Krysinska, 2009b: Shin, 
Cho, Hong, Park, Shin, Lim, & Koh, 2013). Ett flertal studier har påvisat att 
depression tillsammans med ett aktivt bruk av alkohol eller droger kan vara en 
riskfaktor särskilt gällande män (Tait & Carpenter, 2010; De Leo et al., 2009b; Wærn, 
2000; World Health Organization, 2012; Wiktorsson, 2012). Shah (2010) påvisar att 
depression tillsammans med övervikt är en riskfaktor för suicidhandlingar, och är 
mest förekommande bland äldre kvinnor. 

Wærn (2000) skriver att det första steget i den suicidala processen är suicidala känslor 
som t.ex. dödsönskan, livsleda eller suicidtankar och även suicidförsök. Tidigare 
suicidförsök är även en riskfaktor och för äldre verkar det vara en högre risk för att de 
efter ett suicidförsök försöker igen. Vid psykologiska obduktioner i form av 
genomgång av gamla journaler har det visat sig att 14-21% av äldre som fullföljt 
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suicid har gjort minst ett suicidförsök tidigare (Wærn, 2000). Ångest och 
känslomässigt lidande (Corna et al., 2010), och att känna skuld- och skamkänslor kan 
leda till suicidhandlingar (Lau et al., 2010). Känslor av hopplöshet, hjälplöshet och 
ensamhet är vanliga känslor vid depression som kan leda till suicidförsök (Neufeld et 
al., 2010; World Health Organization, 2012; Wiktorsson 2012; Lau, 2010;). 
Hopplöshet har visat sig vara en av de främsta faktorerna och att känslan av 
hopplöshet kan kvarstå efter ett suicidförsök och efter att depressionen är behandlad 
(Wiktorsson, 2012). Wærn (2000) skriver att ensamhet är mer vanlig bland äldre 
kvinnor än vad det är för män eller yngre åldersgrupper. Att känna ensamhet verkar 
vara mer vanligt när man blir äldre och kan bero på pensionering, dödsfall bland 
vänner och familj eller fysiska hinder hos individen (Wiktorsson, 2012).  

Kronisk värk är en riskfaktor som är framkommande när det gäller män (Wærn, 
2000). Detta kan bero på att kvinnor är mer tåliga när det kommer till smärta och 
värk, än vad män är (Li & Conwell, 2010). Wærn (2000) skriver att män oftast 
tenderar att utveckla en mild depression vid kroniska sjukdomar, medan kvinnor 
oftare har kraftiga depressioner utan samtidig somatisk sjukdom. 

Suicidhandlingar kan vara situationsbundna till följd av att förlora jobbet så som att 
gå i pension, eller att det uppstår en konflikt inom familjen (World Health 
Organization, 2012). Sociala riskfaktorer för suicidhandlingar kan vara låg utbildning, 
att bli änka/änkling eller vara ensamstående och kan öka risken för suicidförsök 
(Corna et al., 2010; Shah, & Chatterjee, 2008). Wærn (2000) skriver att nyligen 
uppkomna förluster och konflikter i familjen kan vara faktorer som utlöser ett 
suicidförsök.  Robinson et al. (2009) menar att de sociala faktorerna kan öka risken 
för psykisk ohälsa så som ångest och depression. Att behöva flytta till ett äldreboende 
har visat sig öka risken för suicidtankar och dödsönskan. Det är mer vanligt för män 
att känna detta när det sker ändringar av bostad, men det är inte vanligt bland kvinnor 
(Wærn, 2000). Studier visar även att fysisk sjukdom kan påverka det sociala nätverket 
genom minskad rörlighet och det kan skapa känslor av isolering och ensamhet (Wærn, 
2000). Det har visat sig att obehandlad depression i korrelation med andra riskfaktorer 
kan leda till suicidförsök (World Health Organization, 2012; Wiktorsson, 2012; 
Wærn, 2000). 

Flera studier belyser stigma som en riskfaktor. Att söka hjälp för sin psykiska ohälsa 
kan vara stigmatiserande och stigmat kan vara skapat till följd av kultur och religion 
(De Leo et al., 2009a; De Leo et al., 2009b; Donnelly & Kim, 2008). Beroende på 
kultur kan suicid uppfattas som en hedervärd handling då psykisk ohälsa upplevs dra 
skam över familjen (Donnelly & Kim, 2008). Däremot kan suicidhandlingar även 
uppfattas som att dra skam över sig själv och sin familj (NASP, 1996).  

Skyddsfaktorer för äldre är bland annat att ha god fysisk hälsa, ett bra socialt nätverk, 
ekonomisk trygghet, att känna livskvalité och ha intellektuell stimulering, i en 
korrelation med att vara nöjd över livet (De Leo, 2009b). World Health Organization 
(2012) menar att ha kunskap om att kunna lösa problem och konflikter kan vara en 
skyddsfaktor, eftersom dessa problem eller konflikter som annars kan vara en 
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utlösande faktor till suicidhandlingen. En annan skyddsfaktor kan vara benägenhet att 
söka vård, att vården är lättillgänglig (World Health Organization, 2012). 

Sammanfattningsvis påvisar tidigare forskning att äldres psykiska ohälsa och 
suicidalitet är ett problem som är förekommande såväl nationellt som internationellt. 
Det är ett komplext och utbrett fenomen som trots det fått lite uppmärksamhet och 
länge varit eftersatt inom forskningen. Det är särskilt viktigt att lyfta fram att bristen 
på forskning också kan medföra att äldre med psykisk ohälsa kan falla mellan stolarna 
inom samhällets välfärdssystem. Att äldres psykiska ohälsa inte uppmärksammas kan 
även leda till suicid och suicidförsök (Wiktorsson, 2012). Ökad kunskap om 
problematiken är därför av stor vikt för att äldre med psykisk ohälsa ska få möjlighet 
till god vård och omsorg.  

3. Metod 

3.1 Val av metod 

I skapandet av den forskningsdesign som ligger till grund för studien valdes en 
kvalitativ metod utifrån studiens ämne och hur frågeställningar och syfte bäst skulle 
kunna besvaras. Kvalitativ metod är användbar i studier som ämnar frambringa 
kunskap om det ämne som ska undersökas genom samtal eller observationer (Fejes & 
Thornberg, 2009). Genom att använda kvalitativ metod kan beskrivningar och 
upplevelser om studien införskaffas och på så sätt generera kunskap om 
problemområdet (Bryman, 2011). Med anledning av den kvalitativa metodens 
användningsområde och att syftet och frågeställningarna skulle kunna besvaras 
genom intervjuer med personer som har kunskap om äldres psykiska ohälsa ansåg vi 
att den kvalitativa metoden var lämplig att använda i denna studie. 

Vi har ämnat använda en induktiv ansats till grund för studien. Att arbeta induktivt 
innebär att inga teorier är för formulerade utan att dessa genereras efter insamlandet 
av det empiriska materialet (Bryman, 2011). Att arbeta induktivt kopplas ofta samman 
med att arbeta förutsättningslöst och utan förförståelse för problematiken som ämnas 
undersökas (Patil & Davidson, 2011). Vi har däremot haft en viss förförståelse för 
problematiken redan innan studien vilket gör att studien inte kan sägas vara rent 
induktiv. Det förutsättningslösa tillvägagångssättet syftar mer på att vi formulerade 
teorierna utifrån vad som framkom under intervjutillfället, och under analysen var det 
empiriska materialet vägledande och kopplades samman med teorierna.  

3.2 Samarbete och arbetsfördelning  

I kunskapsöversikten har vi arbetat tillsammans för att samla in information och 
därefter delat upp det skriftliga ansvaret för dessa delar. Litteratursökningen har skett 
gemensamt men också var för sig, en diskussion har däremot ständigt förts kring 
informationen som uppkommit. Det övergripande ansvaret för metodavsnittet har 
Yvonne haft och hon var också den som utförde intervjun med personalen på 
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äldrepsykiatrin. Camilla har ansvarat för transkriberingen av intervjun samt för 
följebrev och intervjuguide. Tillsammans har vi diskuterat och formulerat teorier samt 
skrivit empiri och analys samt avslutande diskussion. Arbetet med studien har delvis 
varit uppdelat med anledning av att vi under en del av uppsatstiden inte befunnit oss 
på samma ort. 

3.3 Urval 

Vi diskuterade vilken typ av verksamhet som skulle kunna vara aktuell för deltagande 
i studien och vi valde äldrepsykiatrin. Anledningen till valet av äldrepsykiatrin 
framför ordinär psykiatri eller primärvård var att det är en verksamhet som särskilt 
specialiserar sig på problematiken kring äldres psykiska ohälsa. Äldrepsykiatrin är 
även till sin verksamhetsform ovanlig i Sverige då endast 12 av 21 landsting under 
åren 2006-2007 hade en äldrepsykiatrisk mottagning (Socialstyrelsen, 2008). 

Eftersom vi hade vetskap om att det fanns en äldrepsykiatrisk verksamhet i närmaste 
landsting valde vi att kontakta den verksamheten. Den inledande kontakten togs med 
ansvarig verksamhetschef för att informera om studien och göra en förfrågan om det 
från personalens sida fanns intresse att ställa upp på intervjuer. Verksamhetschefen 
hänvisade oss därefter till en kurator som valde att ställa upp i en intervju. Vi gjorde 
en förfrågan till kuratorn om det möjligen fanns annan personal inom verksamheten 
som skulle vara intresserade att ställa upp för intervju. Kuratorn tog därefter kontakt 
med en psykolog och meddelade oss att psykologen kunde närvara under samma 
intervjutillfälle. Vid intervjutillfället valde även en sjuksköterska och en skötare inom 
verksamheten att ställa upp i studien. Urvalsförförandet kan liknas vid det Ahrne och 
Svensson (2011) kallar för snöbollsurval och används för att på ett enkelt sätt få 
kontakt med ytterligare personer som kan ha information som kan vara relevant för 
studien. Snöbollsurval används oftast i ett led av individuella intervjuer, där en 
tidigare intervjuperson hänvisar till ytterligare personer som skulle kunna delta i 
studien. I vårt fall ledde snöbollsurvalet till en gruppintervju då intervjupersonerna 
valde att ställa upp under ett och samma intervjutillfälle istället för individuella 
intervjuer. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis skapade vi en intervjuguide (bilaga 2) som genom tre olika teman 
belyser de frågeställningar som är aktuella för studien. Kontaktuppgifter till 
verksamhetschefen för äldrepsykiatrin inhämtades från landstingets hemsida och 
kontakt togs via telefon. Verksamhetschefen hänvisade oss till att ta kontakt med en 
kurator som var positiv till att ställa upp för en intervju. Kuratorn förmedlade även att 
en psykolog gärna ville ställa upp under samma intervjutillfälle. Ett intervjutillfälle 
bokades in med kuratorn och psykologen men till följd av intervjupersonernas 
arbetssituation fick mötet ombokas innan samtalet kunde ske. När intervjun väl tog 
plats i ett rum på den äldrepsykiatriska mottagningen framkom det även att en 
sjuksköterska och en skötare också valde att ställa upp i intervjun. Under samtalet satt 
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även en socionomstudent som hade sin praktik på verksamheten med och lyssnade. 
Inledningsvis var tanken att enbart ha en gemensam intervju tillsammans med en 
kurator och psykolog men då även en sjuksköterska och en skötare valde att ställa upp 
utan att vi informerades i förväg, blev inte intervjun som planerad. Intervjun som väl 
blev kan därför liknas vid en gruppintervju men vi upplever att det inte orsakade 
några större problem under själva intervjutillfället. Den semistrukuterade 
intervjuguiden användes som ett stöd under intervjun och samtalet spelades in med 
hjälp av diktafon för att sedan kunna transkriberas till textmassa. Intervjun tog 
ungefär en och en halv timme och Yvonne som utförde intervjun upplever att samtalet 
blev positivt för både intervjuare och intervjupersonerna. Camilla som stod för 
transkriberingen fick även hon uppfattningen om att intervjun bidrog till någonting 
positivt för alla inblandade. Personalen var mycket villig att berätta om sina 
upplevelser och vi tolkar det som att personalen tycker att det var positivt att 
problematiken belyses genom studien. Vår upplevelse är att personalen till stor del 
delade varandras upplevelser och uppfattningar kring problematiken med äldre med 
psykisk ohälsa.    

3.5 Analysmetod 

Fejes och Thornberg (2009) skriver att till följd av att kvalitativa studier är så 
mångfacetterade och varierande till sitt sätt så påverkas även bearbetningen och 
analysen av det. Det finns alltså inget rätt sätt att analysera empirin när det kommer 
till kvalitativa studier och olika sätt kan kombineras beroende på utformningen av 
studien (ibid.). Materialet till studien inhämtades genom ett intervjutillfälle 
tillsammans med en kurator, psykolog, sjuksköterska och en skötare som alla arbetar 
inom äldrepsykiatrin i det valda landstinget. Samtalet spelades in med hjälp av 
diktafon och därefter transkriberades samtalet till textmassa. Den analysmetod som vi 
använde för denna studie kan närmast liknas vid en kvalitativ innehållsanalys 
(Bryman, 2011). Eftersom vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys intervjun 
lästes textmassan igenom ett flertal gånger för att på så sätt skapa en översikt kring 
vad intervjupersonerna berättat. Därefter kodade vi båda textmassan separat för att på 
så sätt se materialet ur två olika perspektiv. De koder som vi separat genererat 
jämfördes med varandra och de mest förekommande koderna från bådas kodningar 
sattes sedan samman till teman (bilaga 3). Det mest centrala som framkom under 
intervjun låg sedan till grund för de teorier som valdes till analysen. 

3.6 Etiska reflektioner 

Ambitionen i studien var att följa de etiska riktlinjer som gäller för 
samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att studien ska genomföras på ett sådant 
sätt att ingen kommer till skada till följd av sin medverkan i studien samt att 
intervjupersonerna ska informeras om sina rättigheter gällande deltagandet i studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna fick innan intervjutillfället skriftlig 
information i form av ett följebrev (bilaga 1) kring studiens syfte, möjliga vinster som 
studien kan bidra med samt hur det insamlade materialet kommer användas. 
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Intervjupersonerna fick även skriftlig information om att deltagandet var frivilligt, att 
de hade rätt till anonymitet och rätt att avbryta sin medverkan i studien. För att 
återigen aktualisera de etiska aspekterna i studien och då nya intervjupersoner valde 
att delta i samband med att intervjun tog plats gavs muntlig information om de etiska 
riktlinjerna i samband med intervjutillfället. Intervjupersonerna fick då också 
möjlighet att ställa frågor som berör deras deltagande i studien, men inga frågor 
framkom annat än att de gärna vill få ta del av det färdiga arbetet. 

För att skydda intervjupersonerna från skada och för att så långt det är möjligt 
garantera dem anonymitet används inte intervjupersonernas verkliga namn i studien. 
Arbetsorten har även den utelämnats med hänsyn till deltagarnas rätt till anonymitet. 
Eftersom äldrepsykiatrin som tidigare nämnts är en ovanlig verksamhet i Sverige och 
då verksamheten i närmaste landsting valdes ut fanns det anledning till att diskutera 
huruvida anonymiteten för deltagarna kunde garanteras. Det skulle kunna förekomma 
att intervjupersonerna påtalar brister på arbetsplatsen, och genom sina uttalanden 
riskerar negativa påföljder om deras identitet framkommer i studien. Därför anser vi 
att det är viktigt att så långt det går arbeta för att hålla intervjupersonerna anonyma. 
Med anledning av vår studieort och val av verksamhet skulle intervjupersonerna 
utifrån deras yrkestitlar kunna identifieras. Därför berördes detta dilemma under 
intervjutillfället för att informera om de möjliga brister som finns i anonymiseringen.  

3.7 Metodologiska reflektioner 

Kvalitativ metod används ofta för att genom intervjuer och observationer studera och 
generera kunskap kring studiens ämne (Fejes & Thornberg, 2009). De frågor som 
belystes under intervjutillfället syftade till att erhålla intervjupersonernas kunskap och 
upplevelser kring studiens frågeställningar. Studiens syfte och frågeställningar blir på 
så sätt enbart besvarade utifrån intervjupersonernas upplevelser kring äldre med 
psykisk ohälsa.  

Underlaget till intervjun var en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) och ämnade 
vara ett stöd under intervjutillfället (Bryman, 2011). Att intervjuguiden var 
semistrukturerad gjorde att det kunde förekomma att intervjupersonerna spontant 
ställdes inför följdfrågor eller själva kunde välja att beröra frågor som inte fanns med 
i intervjuguiden. Fördelarna med att inte vara helt strukturerad under ett 
intervjutillfälle är enligt Bryman (2011) att svaren blir mer innehållsrika och utförliga 
när frågorna inte blir lika styrande som i exempelvis en mer strukturerad intervju. 
Intervjuguidens teman berördes under intervjun men inte i någon specifik ordning. 
Intervjupersonerna svarade fritt på frågor och diskuterade även med varandra kring de 
frågor som ställdes vilket vi uppfattade som positivt då svaren blev mer innehållsrika. 
Spontana frågor förekom från intervjuarens sida för att fånga upp och kunna utveckla 
det som intervjupersonerna berättade.   

Intervjupersonerna gjorde en förfrågan om att innan intervjun få ta del av vilka frågor 
som kunde tänkas beröras vid intervjutillfället. Intervjuguiden skickades därför via e-
post ut i förväg till intervjupersonerna, vilket kan ha påverkat studien både positivt 
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och negativt. På så sätt gavs intervjupersonerna större möjlighet att förbereda sig inför 
intervjun men de skulle då också kunna välja att belysa samt kvarhålla information 
under intervjutillfället. Under intervjutillfället upplevde vi att personalen var väl 
pålästa kring hur problematiken såg ut nationellt. Eftersom personalen fått ta del av 
intervjuguiden kan det hända att de läst på och samlat information för att sedan 
förmedla till oss. Om intervjuguiden inte lämnats ut på förhand vore det möjligt att 
intervjupersonerna hade förmedlat annan information kring problematiken.  

Det fanns fördelar och nackdelar angående urvalsförfarandet som användes i studien. 
Ahrne och Svensson (2011) menar att nackdelarna med att använda ett snöbollsurval 
kan vara att resultaten inte blir representativa för den population som studien ämnar 
undersöka. Det kan även förekomma att intervjupersonerna delar samma erfarenheter 
och åsikter som gör att det insamlade materialet inte får den bredd som möjligtvis 
skulle framkomma vid ett annat urvalsförförande (Ahrne & Svensson, 2011). Att den 
planerade intervjun resulterade i vad som kan liknas vid en gruppintervju tror vi 
innebar något positivt för studien. Eftersom så många olika professioner deltog i 
intervjun ökade möjligheterna för att få en bredare förståelse och olika perspektiv 
kring problematiken. Det som vi fann intressant var att det däremot under 
intervjutillfället framkom att de olika professionerna delade varandras upplevelser. 
Personalen hade även liknande perspektiv och åsikter trots sina olika professionella 
bakgrunder. Intervjutillfället utmynnade i vad som kan liknas vid en gruppintervju där 
ett flertal personer deltog samtidigt. Det är inte säkert att intervjupersonerna då 
upplever att de kan tala fritt och istället utelämnar information och tankar. Om 
intervjuerna istället hade varit individuella skulle intervjupersonerna möjligtvis kunna 
tala mer fritt om sina tankar och upplevelser. Om intervjuerna hade varit individuella 
skulle intervjupersonerna fått större tal utrymme och på så sätt i större utsträckning 
kunnat utveckla sina tankar.  

3.8 Studiens tillförlitlighet 

För att kvalitetsgranska forskningsstudier används begrepp så som extern reliabilitet, 
intern reliabilitet samt extern validitet och intern validitet (Bryman, 2011). Genom att 
kritiskt granska studien genom begreppen kan en överblick skapas kring studiens 
kvalitet. 

Enligt Bryman (2011) är det relevant att beröra frågan kring extern reliabilitet, alltså i 
vilken grad studien går att upprepa när det gäller kvalitativa studier. Kvalitativa 
studier är ofta svåra att replikera till följd av att den inrymmer sociala situationer och 
miljöer som är svåra att återskapa. Ett sätt att försöka säkra studiens externa 
reliabilitet är att redogöra för forskningsprocessens förfarande, vilket vi försökt att 
förhålla oss till genom att utförligt beskriva utgångspunkter och tillvägagångssätt. 
Den interna reliabiliteten innebär i vilken grad de som utför en studie har liknande 
bedömningskriterier för hur materialet ska tolkas, vilket är viktigt för att tolkningen 
av materialet ska bli enhetlig (Bryman, 2011). Eftersom vi är två som utför denna 
studie är den interna validiteten en fråga av vikt. För att säkerställa att tolkningar sker 
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på liknande grunder har därför en diskussion mellan oss ständigt förts, vilket vi menar 
kan bidra till att öka trovärdigheten. Intervjun har även kodats och tolkats av oss båda 
vilket kan ses som en styrka för att materialet inte enbart bli sedd ur en persons 
perspektiv.  

Extern validitet innebär huruvida resultaten är generaliserbara till andra situationer än 
den undersökta (Bryman, 2011). Då svaren till stor del består av intervjupersonernas 
subjektiva upplevelser kan de därför inte sägas vara generaliserbara till andra 
situationer enligt Allwood (2004). I denna studie syftar vi inte till att på något sätt 
beskriva alla äldrepsykiatriska mottagningar och det är möjligt att personal inom 
äldrepsykiatriska mottagningar i andra landsting har en helt annan och skild bild kring 
förekomsten av äldres problematik samt har helt andra former av samhällsstöd att 
erbjuda än vad de intervjuade personerna berättar om. Intern validitet innebär hur 
teorikopplingarna har konstruerats för att överensstämma med den insamlade empirin 
(Bryman, 2011). I denna studie inspirerades vi av ett induktivt förhållningssätt, vilket 
innebär att inga teorier genererades innan intervjutillfället och att vi i analysen låtit 
det som framkom under intervjun vara vägledande för kopplingar mellan empiri och 
teori. Genom att vi utifrån informationen som framkom under intervjutillfället 
genererat teorier har vi på så sätt försökt att arbeta och skapa så empirinära teorier 
som möjligt 

4. Teori 
De olika teoretiska begreppen som presenteras under detta avsnitt har genererats 
efter intervjutillfället, till följd av det induktiva arbetssättet som ligger till grund för 
studien. Teorierna är formulerade utifrån de koder och kategorier som framkom i 
innehållsanalysen av det empiriska materialet. De teorier som presenteras är; 
Modernitet, Medikalisering, Empowerment, Samverkan, Känsla av sammanhang samt 
Copingstrategier.  

4.1 Modernitet 

Samhälleliga institutioner som äldrepsykiatrin kan ses som ett exempel på verksamhet 
i modernitetens tecken. Modernitet är ett sociologiskt begrepp som belyser samhällets 
framväxt och konsekvenser för människors livssammanhang. Begreppet växte fram 
under upplysningstiden och är än idag användbart då det påvisar en större öppenhet 
och förändring i samhället än vad som tidigare varit (Engdahl & Larsson, 2011). 
Giddens (1996) beskriver moderniteten som en förklaring av hur världen och 
samhället förändras genom globaliseringen. Genom internet och telefon kan kontakt 
fås med människor i andra länder och skapar tillgång till information som tidigare har 
varit svåråtkomlig. Det sociala livet påverkas av media och reklam (Giddens, 2003)  

När förändringar sker på samhällsnivå måste det även ske förändringar på individnivå 
enligt Giddens (1996). Traditioner som tidigare har styrt tillvaron har förändrats och 
individen skapar och styr sitt eget liv till följd av dessa förändringar (Engdahl & 
Larsson, 2011). Social reflexivitet är ett begrepp som står för att vi ständigt behöver 



 17 

reflektera över och tänka på omständigheterna runt omkring oss. Människor inte är 
begränsade på samma sätt längre som tidigare och lever i ett skenande samhälle, som 
kännetecknas av nya risker och ökad osäkerhet. Moderniteten har på så sätt förändrat 
attityder och tankesätt inom samhället och dess befolkning (Giddens, 2003).  

Modernitet kan ses som en övergripande teoretisk ram där vi finner ett antal relevanta 
teoretiska begrepp som är relevanta för vår studie. Inom det moderna samhället 
behöver människor själva skapa och styra sina liv vilket kan kopplas till teorier kring 
ett empowermentorienterat perspektiv på människan. Att samhället i större 
utsträckning baseras på medicinsk kunskap och medicinska förklaringsmodeller är 
även det något som utvecklats i samband med det moderna samhället. Samverkan har 
blivit ett centralt begrepp inom det moderna samhället till följd av att samhällets 
välfärdssystem har blivit uppdelade och att olika verksamheter ansvarar för olika 
områden kring människor i utsatta livssituationer. Kravet på reflexivitet och de ökade 
förändringarna och riskerna i det moderna samhället är faktorer människor behöver 
hantera. Vilket kan kopplas samman med copingstrategier och känsla av 
sammanhang, vilket är förklaringsmodeller för hur människor hanterar livets 
påfrestningar.  

4.2 Medikalisering 

Medikaliseringens genombrott kom under den senare hälften av 1800-talet och 
fenomen som tidigare setts som sociala problem fick sjukdomstermer, nya etiketter 
och diagnostiserades. I dag ses välbefinnande och hälsa som rättigheter och till följd 
av medikalisering tillgodoser sjukvården många av dessa behov genom exempelvis 
medicinering (Lindqvist, 1997). Lindqvist (1997) menar att gränsen mellan friskt och 
sjukt och vad som är normalt och avvikande hela tiden förskjuts. Ett fenomen som blir 
definierat medicinskt kan senare avmedikaliseras och bli socialt accepterat i 
samhället. 

Medikalisering är en flerdimensionell process som äger rum på tre olika nivåer: 
begreppslig nivå, interaktionsnivå samt institutionell nivå (Lindqvist, 1997). På den 
begreppsliga nivån ska sociala och mänskliga problem klassificerats i medicinska 
termer. Interaktionsnivån innebär att det skapas relationer mellan läkare och patient 
som ligger till grund för medicinsk behandling. Den tredje nivån, institutionell nivå, 
innebär att faktorer utifrån de två tidigare nämnda processerna ligger till grund för 
socialpolitiska beslut. Genom medicinsk terminologi definieras personliga och sociala 
problem som ska tolkas och förstås genom den medicinska referensramen. För att lösa 
dessa problem leder det oftast till en form av behandling, oftast en medicinsk 
intervention (ibid).  

4.3 Empowerment 

Empowerment är ett svårdefinierat begrepp som under 2000-talet har blivit populärt 
och omnämnt inom socialvetenskapen (Askheim & Starrin, 2007). Begreppet kan 
förklaras och översättas utifrån ord så som kraft, styrka, makt och delaktighet. 
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Begreppet empowerment har ett flertal olika användningsområden och kan delvis ha 
en politisk innebörd där begreppet står för lika rättigheter och människovärde. 
Begreppet används också inom grupper i form av kollektiv empowerment där syftet är 
att styrka och stödja varandra inom en gemensam hjärtefråga eller problematik.  Men 
det är varken den politiska eller kollektiva betydelsen av begreppet som vi ämnar 
förklara och använda i den här studien. Empowerment kan även användas i en social 
och individorienterad inriktning inom den privata och offentliga sektorn där begreppet 
syftar på ett särskilt synsätt i arbetet med människor. Begreppet används i dessa 
situationer som ett förhållningssätt kring hur professionella kan stödja människor i 
utsatta livssituationer (ibid). Den huvudsakliga innebörden av empowerment utifrån 
en individorienterad inriktning är att människan ska ses som en handlande varelse 
som genom rätt verktyg och stöd kan bistå sig själv med hjälp. Begreppet kan ses som 
en motreaktion till tidigare föreställningar om att människor i behov av hjälp är 
okunniga om sin egen situation och behöver styrning till följd av passivitet och 
motvilja att själv åtgärda den problemfyllda situationen de finner sig i (ibid).  Genom 
empowerment kan en medvetenhet skapas mellan individen och dennes livssituation, 
på så sätt kan individen se sitt problem ur ett helhetsperspektiv och se vilka faktorer 
som påverkar situationen. 

Inom socialt arbete är begreppet empowerment högst relevant och Moula (2009) 
menar att professionella genom stöd och dialog tillsammans med individen kan 
underlätta och bistå individen att skapa positiv förändring i sitt liv. Empowerment kan 
ses som att den professionella bistår till ett förändringsarbete genom att använda 
empowerment som modell. Moula (2009) skriver att det däremot är av vikt att 
modellen är flexibel och att allt förändringsarbete måste ske med utgångspunkt i 
respekt för individen, dennes personlighet, vilja och uppfattningar. Individens ansvar 
är även det en viktig utgångspunkt. Individen är alltid själv ansvarig för att skapa 
förändringar i livssituationen, men genom den professionellas tro på individen kan 
denne själv upptäcka och se att förändring av situationen är möjlig.   

Att arbeta med empowerment tillsammans med äldre beskriver Moula (2009) kräver 
ett dualistiskt synsätt. Dels så behöver den äldre individen betraktas utifrån ett socialt 
perspektiv men också ur ett medicinskt. Askheim och Starrin (2007) menar att 
empowerment inom hälso- och sjukvården kan användas i form av patientutbildning 
för att på så sätt stärka människor och skapa möjligheter till självhjälp. Askheim och 
Starrin (2007) påpekar att det däremot är viktigt att empowerment inte syftar till att 
styra människor att uppnå mål som professionella inom hälso- och sjukvården har satt 
upp utan att det är individen och dennes uppfattning kring vad som är viktigt att 
arbeta med som står i centrum. Med det sociala synsättet och empowerment som 
basen betraktas den äldre individen som en person som själv kan definiera sin 
situation, utvecklas, lära sig och ta beslut. Med enbart det medicinska riskerar äldre 
enligt Moula (2009) att betraktas som passiva mottagare av kunskap där 
professionella definierar problemen. Att kombinera dessa två perspektiv skulle kunna 
bidra till att äldre ges utökade möjligheter att stärka sig själva och bidra till förändring 
i den problematiska livssituationen.  
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4.4 Samverkan 

Till följd av modernisering och förändringar i välfärdssystemet har samhällets stöd för 
människor i utsatta livssituationer blivit uppdelat och utspritt.  Ett flertal 
organisationer och verksamheter såväl privata som offentliga har till följd av det 
ansvar för att människor får adekvat hjälp och stöd. För att hjälpen och stödet ska 
kunna ges på bästa möjliga sätt behövs därför samverkan (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2007). Samverkan innebär att organisationer och verksamheter arbetar 
tillsammans med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv där arbetet sker utifrån hela 
individen och dennes behov av stöd från ett flertal verksamheter inom 
välfärdssektorn. Samverkan kan ske utifrån att hjälpen mobiliseras och genom att 
verksamheterna arbetar med informationsutbyte för att tillsammans hitta en 
helhetslösning. Den samverkan som finns mellan verksamheter och organisationer 
kan ske i varierande grad och omfattning beroende på problematiken som berörs. 
Frekventa, systematiserade samt formella och informella typer av samverkan finns 
enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2007) och det kan även förekomma att 
verksamheter tillsammans skapar vårdkedjor för att på så sätt arbeta med en viss typ 
av problematik.    

Samverkan finns även reglerat i lagtext. Utifrån Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 2 
kap 6-7 §§ samt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HsL) 3f § kan kommuner 
samverka tillsammans med landsting för att uppnå en effektivare användning av 
resurser. Kommun och landsting ska också samverka för att upprätta en individuell 
plan om individen har behov av stöd från både socialtjänst samt hälso- och sjukvård. 
Enligt 5 kap 6§ SoL ska samverkan ske mellan kommun och landsting och andra 
organisationen särskilt när det gäller insatser för äldre.  

4.5 Känsla av sammanhang 

Begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) är ett kognitivt begrepp i grunden. Det 
finns tre centrala komponenter i begreppet: begriplighet, hanterbarhet samt 
meningsfullhet. Begriplighet innebär hur individen upplever inre och yttre stimuli, att 
uppleva information som tydlig och sammanhängande, snarare än oordnad och 
slumpmässig. En individ med hög känsla av begriplighet kan hantera faktorer som 
misslyckande och död, som personer med låg känsla av begriplighet möjligtvis skulle 
ha svårt att hantera (Antonovsky, 1995; Tornstam, 2011). Hanterbarhet innebär hur 
individen hanterar den stimuli som den utsätts för och hur den bemöter de krav som 
den ställs inför. Om individen har en hög känsla av hanterbarhet minskar känslorna av 
misslyckande och orättvisor som personer med låg känsla av hanterbarhet kan känna. 
Den sista komponenten, meningsfullhet innebär att individen känner meningsfullhet i 
livet på ett känslomässigt plan (Antonovsky, 1995; Tornstam, 2011). Tillsammans 
utgör dessa komponenter KASAM – Känsla av sammanhang. Meningsfullhet är den 
komponent som brukar anses viktigast, då meningsfullheten kan påverka de andra 
komponenterna både positivt och negativt (Tornstam, 2011). Beroende på om 
individen har en hög känsla av komponenterna som utgör känsla av sammanhang kan 
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det vara en skyddsfaktor. Om individen inte har så hög känsla av sammanhang kan 
det resultera i att de faktorer som kan vara skyddande istället blir riskfaktorer 
(Antonovsky, 1995). Enligt teorin om känsla av sammanhang är det viktigt att 
fokusera på den goda hälsan, alltså att ha ett salutogent synsätt (Tornstam, 2011). 

4.6 Copingstrategier 

Människor utsätts under livet för stressorer som kan påverka den psykiska hälsan. 
Coping innebär att strategier hittas för att klara av de stressorer och påfrestningar som 
har både positiv och negativ inverkan på livet (Tornstam, 2011). Antonovsky (1995) 
menar att coping handlar om problemhantering. Dessa strategier ser olika ut för olika 
individer och vilken typ av stressorer som denne utsätts för.  

Tornstam (2011) menar att coping är ”beteendemässiga eller kognitiva reaktioner på 
stress och allvarliga påfrestningar, som syftar till att ändra på den påfrestande 
situationen, hålla stressen underkontroll, förbereda sig på den eller att förebygga den” 
(Tornstam, 2011, sid 241). När individer går igenom olika livskriser är det väsentligt 
vilka copingstrategier individen har för att klara sig igenom krisen. Om dessa 
strategier är starka kan individen klara sig igenom livets kriser, men om strategierna 
visar sig vara svaga kan det orsaka svårigheter att klara sig igenom situationer på 
egenhand. Individen kan då vara beroende av yttre faktorer så som ett starkt nätverk. 
Individens copingstrategier kan förändras med åldern, däremot innebär inte det alltid 
en förändring till det sämre, utan Tornstam menar att strategierna kan förbättras 
(Tornstam, 2011). 

5. Empiri och Analys 
I denna del kommer vi presentera och analysera intervjupersonernas berättelser och 
upplevelser. Då en induktiv ansats legat till grund för studien kommer vi koppla och 
analysera intervjupersonernas berättelser till tidigare forskning samt till de teorier 
som genererades utifrån det empiriska materialet. I presentationen benämner vi 
intervjupersonerna som ”personalen vid äldrepsykiatrin”. Vi har valt att inte 
presentera intervjupersonerna vid namn eller profession då deras berättelser och 
upplevelser till så stor del liknade varandras och inga skillnader fanns att utläsa 
utifrån profession.   

5.1 Daglig kontakt med psykisk ohälsa samt suicidalitet 
”Alltså depression är en, en folksjukdom alltså i stort bland befolkningen, 
så det är klart att depression är den största gruppen som kommer hit, som 
är deprimerade.” 

Personalen på äldrepsykiatrin upplever att depression är vanligt förekommande inom 
verksamheten. Då äldrepsykiatrin är en specialistenhet, berättar personalen att de 
endast kommer i kontakt med svåra depressioner, medan lindriga och måttliga 
depressioner inte når enheten.  Personalen berättar att de möter en varierande 
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problematik och att de till sin verksamhet får ungefär 400 patienter varje år som har 
någon form av psykisk ohälsa. Personalen berättar att psykisk ohälsa kan debutera när 
som helst i livet och uppskattar att det är ungefär 1 600 000 individer i Sverige som är 
över 65 år och att det av dem är ca en tredjedel som lider av någon form av psykisk 
ohälsa.  

”Det är inte alla vi kommer i kontakt med, som kommer i kontakt med 
psykiatrimottagningen…” ”… Av de som försöker ta sitt liv.” 

Personalen menar att det finns en gråzon eftersom inte alla söker hjälp. Personalen 
berättar att bland dem som inte söker hjälp är det många som gör suicidförsök och tror 
att det är mellan 300 och 400 individer över 65 år i Sverige som varje år fullbordar ett 
suicidförsök.  

”Då är det ett mörkertal, ett plus mörkertal, för vi vet ju inte riktigt bland 
äldre så här med medicinöverförbrukning.” 

Personalen upplever att fullbordade suicid hos de äldre patienterna förekommer men 
att det inte är så vanligt, det kan förekomma med några års mellanrum. Personalen 
tror däremot att det kan vara fler som gör fullbordade suicidförsök, men att dödsfallet 
inte kopplas till suicid. De patienter som äldrepsykiatrin får kontakt med begår oftast 
suicidförsök genom vad personalen kallar för tablettintox, vilket innebär att de äldre 
kombinerar läkemedel tillsammans med alkohol. Personalen menar att det finns 
många olika sätt att begå suicid på, men att de upplever att detta tillvägagångssätt är 
det vanligaste för de som försöker begå suicid. Personalen är enig i upplevelsen om 
att det är fler som gör suicidförsök än fullbordade suicid och att det är vanligare att 
kvinnor gör suicidförsök samtidigt som det är vanligare att män fullbordar suicid.  

”… symtomen kan te sig på ett annorlunda sätt, (…) depression, 
nedstämdhet, (…) det kan bli värk alltså man säger att man har ont och 
värk men det är egentligen en depression…” 

Personalen upplever att psykiska besvär uttrycks på ett annorlunda sätt hos äldre. 
Somatiska besvär kan utrycka sig som psykiska och vice versa. En urinvägsinfektion 
kan exempelvis ge symtom som liknar psykos och en depression kan ta sig uttryck i 
form av värk.  

”Det är oftast kvinnor som söker och det tror man ju att det har mycket 
med att kvinnor har ju lite lättare för att ta kontakt med vårdcentralen eller, 
där prata om det här, att de mår dåligt än vad män har.” 

Personalen upplever att det är flest kvinnor som söker hjälp. De upplever att kvinnor 
kan ha det lättare att prata om att de inte mår bra än männen. Personalen menar 
däremot att det börjar bli vanligare att män kommer till enheten och tror att antalet 
män som söker hjälp kommer öka i framtiden. Personalen tror att det kan bero på 
förändringar i samhället där jämlikheten mellan könen och lika rätt till vård och stöd 
har fått en genomslagskraft.  
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Personalen upplever att depression är vanligt bland äldre. Enligt Socialstyrelsen 
(2012) är det ca 12-15% av personer över 65 år som har depression, vilket kan styrka 
personalens upplevelser att depression och annan psykisk ohälsa är vanligt 
förekommande bland äldre. De upplever även att fullbordade suicid är förekommande 
och uppskattar att det är mellan 300 och 400 varje år som fullbordar ett suicidförsök i 
Sverige. Statistiken från Socialstyrelsen (2013) om hur många individer över 65 år 
som fullbordar suicid varje år, stämmer överens med det som personalen uttrycker, 
vilket kan tyda på att personalen är väl insatt i hur situationen ser ut i Sverige.  

Personalens upplevelser kring tillvägagångssätt och könsskillnader gällande suicid 
kan kopplas till och sammanstämmer med tidigare forskning. I Sverige är 
läkemedelsförgiftning ett av de vanligaste tillvägagångssätten för suicidförsök bland 
äldre (Wasserman, 2012; Socialstyrelsen 2013: Wærn, 2000). Att fler män fullbordar 
suicid och att kvinnor i större utsträckning begår suicidförsök stöds av den tidigare 
forskningen och förklaras genom att män i allt större omfattning använder sig av 
tillvägagångsätt som leder till döden (Socialstyrelsen 2011).  

Personalens upplevelser att mäns benägenhet att söka hjälp ökar, kan kopplas samman 
till teorier kring modernitet. Giddens (1996) menar att samhällets förändringar även 
skapar förändringar på individnivå, vilket kan förklara att attityder och föreställningar 
om psykisk ohälsa förändrats och att det blir mer accepterat bland alla i samhället att 
söka hjälp.  

5.2 Äldre har högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och 
suicidhandlingar 

Personalen berättar att det under livet förekommer många faktorer som kan bidra till 
att individen kan få en depression eller någon annan form av psykisk ohälsa.  

”Åldern är ju en riskfaktor, hög ålder absolut.” 

Personalen berättar att livskriser och hög ålder kan vara en utlösande faktor till att 
äldre individer hamnar i en depression. Personalen uttrycker att män i större 
utsträckning påverkas av riskfaktorerna. Personalen uttrycker att hög ålder är en 
riskfaktor, särskilt för män. Att vara över 70 år och man innebär en hög risk för att 
fullborda suicid, men att vara över 80 år och man innebär enligt personalen en ännu 
högre risk. Personalen menar att det finns många riskfaktorer som kan bidra till 
psykisk ohälsa. Biologiska och somatiska faktorer så som kroppsliga sjukdomar kan 
orsaka nedsatt rörlighet och öka känslan av ensamhet.  Förluster av anhöriga och nära 
vänner har också stor betydelse för det psykiska måendet. Ensamhet är enligt 
personalen en riskfaktor som kopplas samman med nedstämdhet, depression och 
suicidhandlingar. Personalen uttrycker att ensamhet är en av de viktigaste 
riskfaktorerna och att hur ensamheten har hanterats tidigare i livet kan ge 
konsekvenser under ålderdomen.  
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”Jag menar rent biologiskt så åldras man ju också. Och alla sådana här 
förändringar som sker, förluster över anhöriga, somatiska sjukdomar som 
begränsar, medicinbiverkningar, man äter ju oftast mer mediciner när man 
blir äldre, som skapar biverkningar som påverkar, (…) plötsliga 
förändringar det här med till exempel att tvingas flytta från, alltså en 
ofrivillig flytt till exempel det kan skapa en oerhörd, ett oerhört trauma hos 
äldre, genom att de är en jätte stor förändring, kanske man har haft det 
tryggt på sitt sätt, i sitt hem och då tvingas man på grund av sviktande 
förmågor att flytta till ett annat boende, eller tvärt om att man inte får flytta 
till ett annat boende, om man känner sig otrygg hemma. Jag menar såna 
där saker spelar ju, och pensionering, tänker jag det är en jätte stor 
livsomställning i livet och där har vi ju, där märker vi ju att, att här finns 
det ju.” 

Personalen upplever även att stora livsomställningar kan vara en riskfaktor. Att 
behöva flytta till ett annat boende och pensionering från yrkeslivet är exempel på 
stora livsomställningar som kan ske under ålderdomen. Personalen menar att 
förmågan att tidigare under livet klarat av att hantera stora förändringar också får 
betydelse under ålderdomen. Personalens upplevelser att äldres förmågor att hantera 
livsomställningar och känslor av ensamhet har betydelse för det psykiska måendet kan 
kopplas samman med copingstrategier och känsla av sammanhang. Copingstrategier 
innebär individens förmåga att genom olika strategier kunna hantera livets 
påfrestningar (Tornstam (2011). Både positiva och negativa förändringar i dessa 
copingstrategier kan ske i takt med stigande ålder. Upplevelsen att sakna ett 
sammanhang kan utgöra riskfaktorer för både psykisk ohälsa och suicidhandlingar. 
Enligt Antonovskys begrepp KASAM- Känsla av sammanhang, behöver äldre känna 
meningsfullhet i livet och känna att de befinner sig i ett sammanhang. Om en äldre 
individ känner att livet är meningsfullt kan det också göra att livets påfrestningar blir 
lättare att hantera (Tornstam, 2011).  

Sammanfattningsvis kan nämnas att många av de riskfaktorer som personalen belyser 
som viktiga kopplade till äldre med psykisk ohälsa även finns omnämnda i tidigare 
forskning. Wiktorson (2012) nämner bland annat att ensamhet, somatiska besvär som 
påverkar det dagliga livet, och avsaknad av sammanhang är riskfaktorer. World 
Health Organization (2012) belyser att brister i det sociala nätverket kan utgöra en 
riskfaktor för psykisk ohälsa och suicidhandlingar. Att personalens upplevelser kring 
riskfaktorer till stor del kan kopplas samman till tidigare forskning, kan påvisa att 
personalen är väl pålästa inom problematiken. Det kan tänkas att personalen inom 
äldrepsykiatrin har en mer fördjupad kunskap kring äldre med psykisk ohälsa, 
eftersom det är en specialiserad verksamhet som kräver en annan form av kunskap till 
följd av äldres komplexa problematik. 
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5.3 Äldrepsykiatrins uppbyggnad och utformning 

De som får hjälp och stöd inom äldrepsykiatrin är personer över 60 år. Personalen 
berättar att gränsdragningen tidigare var från 65 år och uppåt men att förändringar 
skett inom verksamheten som har sänkt åldersgrupperingen. Det grundläggande 
kravet för att vara aktuell inom äldrepsykiatrin är att problematiken rör sig kring en 
eller flera psykiatriska diagnoser. För att personalen ska veta om ärendet är 
psykiatriskt görs därför en bedömning, och om ärendet inte hör till äldrepsykiatrins 
ansvarsområde hänvisas de äldre till andra verksamheter som är bättre lämpade att 
hantera problematiken.  

Det finns ett flertal sätt som äldre kan komma i kontakt med verksamheten och 
personalen berättar att äldrepsykiatrin ska vara lättillgänglig. Det finns därför en 
telefonmottagning som är öppen dagligen för att äldre och anhöriga direkt ska kunna 
ta kontakt med verksamheten. Personalen berättar att det är vanligt att anhöriga är de 
som tar den första kontakten med verksamheten när det finns en oro kring en äldre 
familjemedlem. Det finns inget remisstvång för att få stöd och hjälp men övriga 
verksamheter så som primärvården kan remittera äldre personer till äldrepsykiatrin. 

Den äldrepsykiatriska verksamheten är uppdelad i två avdelningar. En öppenvårds 
avdelning samt en slutenvårdsavdelning där det finns möjlighet till dygnet runt vård 
av äldre med svåra psykiska besvär. Under intervjun framkom det att personalen är 
välutbildad och att många inom personalstyrkan är vidareutbildade i form av en steg-1 
utbildning med varierande inriktningar. En stor variation av stöd finns att tillgå, bland 
annat samtalsbehandling och terapi, stödkontakt och sjukgymnastik.  

”… Det går i skov, så här. När man ser att det blir en försämring, att man 
också har haft förebyggande. Att man tätar upp kontakten, det är också för 
att förebygga en sån försämring som kan leda till suicid…” 

Vikten av att förebygga bland annat suicid är även något som personalen menar är 
viktigt. Arbetet sker därför både preventivt samt uppföljande och personalen berättar 
att det är viktigt att fånga upp varningssignaler för att förebygga suicid och 
suicidförsök. Uppföljning är en viktig del av arbetet och efter ett suicidförsök sätts en 
frekvent uppföljning in under 12 månader för att motverka att ytterligare suicidförsök 
görs. 

Personalen berättar att det finns mycket psykosocialt stöd att erbjuda de äldre men att 
medicinering ofta kan vara en förutsättning för att samtalsbehandling ska vara möjlig. 
Personalen pratar kring problemet som ett synsätt både från verksamhetens sida men 
även från de äldre. De upplever att det finns ett stort fokus på medicinering och att 
psykosociala insatser fått liten plats och varit medicinkompletterande. Personalen 
upplever att många äldre också vill ha medicinering för att avhjälpa de psykiska 
besvären men att efterfrågan kring samtalsbehandling har ökat. Personalen talar 
däremot om en positiv förändring gentemot psykosocialt stöd och att situationen har 
förbättrats.  
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Personalens upplevelser kring det medicinska perspektivets dominans kan kopplas 
samman med medikalisering. Enligt Lindqvist (1997) finns det tre olika strukturer 
inom medikalisering och utifrån det personalen berättar och uttrycker kan tecken på 
dessa strukturer ses inom den äldre psykiatriska verksamheten. De äldre behöver 
diagnostiseras med en psykiatrisk diagnos för att kunna få stöd inom verksamheten. 
Eftersom det medicinska synsättet är det dominerande så kan tolkning göras att 
relationen mellan de äldre och personalen till stor del också sker med utgångspunkt 
från ett medicinskt perspektiv. Utifrån personalens berättelser och upplevelser är 
orsakerna till psykisk ohälsa många gånger sociala även om biologiska och 
medicinska faktorer förekommer. Det kan därför tolkas som att det finns sociala 
problem kring förekomsten av äldres psykiska ohälsa men att problematiken är 
medikaliserad och behandlas därefter. Vilket kan leda till att fokus på stödet och 
hjälpen blir medicinsk snarare än psykosocial och social.  

5.4 Individ och behovsanpassat samhällsstöd 

En central kategori som framkom under intervjun var att behandlingen och stödet som 
ges inom verksamheten är individanpassat utifrån de äldres behov. I kontakten så 
upprättas alltid en individuell vårdplan där både kortsiktiga och långsiktiga 
målsättningar formuleras i samråd med de äldre. För att behandling ska vara möjlig är 
det enligt personalen viktigt att det är de äldres fokus som ligger till grund för hjälpen 
och att de äldre måste få arbeta med de som de själva anser är problematiskt i livet. 

”För det handlar ju om motivation för någonstans är det ju ändå patienten 
som i slutändan måste göra arbetet så att säga, förändringen eller vad det 
nu är för någonting, så jag menar så om vi är, vi ser oss som 
biståndsarbetare så kan vi ju, finns vi ju där och jag menar med olika sätt 
att jobba. Men någonstans är det ju patienten som ska göra arbetet som det 
gäller ju att den känner att det är det här den vill och att den jobbar med att 
vi jobbar med rätt saker.”  

Personalen uttrycker att det är viktigt att arbeta med motivationsarbete och att den 
äldre ska känna att den står i centrum under behandlingen. Personalen menar att det är 
viktigt att de äldre ska känna delaktighet och att de får arbeta med det som de själva 
upplever problematiskt i sin livssituation. Det framkommer också under intervjun att 
äldre många gånger själva kan uttrycka önskemål kring vilket stöd de vill ha, och 
särskilt vanligt är det bland 60-65 åringar. Personalen uttryckte och beskrev sig som 
biståndsarbetare och att deras roll många gånger är att ge den äldre verktyg till att 
själv skapa och vara delaktig i behandlingen. Under intervjun framkommer det att 
personalen ser de äldre som handlande och delaktiga individer och att inget 
förändringsarbete är möjligt om inte de äldre är delaktiga och känner att behandlingen 
är relevant för deras situation. Personalen berättar att äldre många gånger även får 
utbildning i psykisk ohälsa för att på så sätt få perspektiv kring problematiken och 
dess konsekvenser. Personalen talar om att det är viktigt att den äldre förstår sin 
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problematik ur ett större sammanhang annat än ett medicinskt, att äldre förstår hur 
psykisk ohälsa påverkar vardagen även sett ur olika sociala kontexter.  

Det sättet att arbeta kan kopplas samman med teorier kring empowerment, alltså att 
de äldre ska vara delaktiga i förändringsarbetet. Empowerment kan på så sätt tolkas 
som framträdande ur personalens synsätt på de äldre. Utifrån empowerment är 
utbildning även en central del och innebär enligt Askheim och Starrin (2007) att 
individen stärks och ytterligare får redskap till att skapa förändring. Genom att 
personalen har möjlighet att utbilda de äldre inte enbart om psykisk ohälsa men även 
hur den kan ta sig uttryck i vardagen så minskar de risker som Moula (2009) beskriver 
som att individen blir en passiv mottagare av experters medicinska kunskap. Att äldre 
själva väljer och är delaktiga i vilket stöd de vill ha kan kopplas samman med den 
reflexivitet som är central i det moderna samhället som kännetecknas av att individer i 
allt större utsträckning måste fatta individuella beslut och välja mer fritt än vad som 
tidigare var möjligt.  

5.5 Samverkan för ett helhetsperspektiv 

”Allt som har med någon pensionsålder och uppåt tycker jag fungerar 
jättebra, jättefint samarbete med kommunen, och handläggarna där. Jag 
tycker att det går lätt att få tag på dem när det är någonting och man vill ha 
någon insats” 

Under intervjun framkommer det att samverkan mellan äldrepsykiatrin och andra 
verksamheter är central för att få arbetet att fungera optimalt. Det är främst samverkan 
mellan kommunen och äldreomsorgen som är aktuell, det eftersom många av de äldre 
har någon form av hjälp i hemmet, exempelvis i form av boendestöd eller hemtjänst. 
Utifrån personalens beskrivningar så söks en helhetslösning till äldres problematik 
genom samverkan, för att på så sätt kunna minska den individuella behandlingen 
inom äldrepsykiatrin. Personalen upplever att samverkan fungerar bra kring personer 
över 65 år, men att för åldersgruppen 60-65 så uppstår problem till följd av att det är 
en grupp som fortfarande är arbetsföra. Samverkan blir då mer komplex med 
exempelvis arbetsförmedling och försäkringskassa. Personalen pratar kring 
samverkan som lärorik och nödvändig, även om det många gånger är svårt.  

Äldrepsykiatrin har tillsammans med kommunens socialpsykiatri startat ett boende för 
äldre personer med psykisk ohälsa. Personalen inom äldrepsykiatrin handleder 
personalen på boendet och upplevelsen är att boendet är en bra satsning.  Personalens 
upplevelse är att inläggningarna av äldre med svåra psykiska besvär har minskat efter 
att boendet startades. Äldrepsykiatrin arbetar på så sätt tillsammans med kommunen 
för att kunna bistå med stöd redan i boendet. Personalen vid äldrepsykiatrin är 
kontaktpersoner till de äldre vid boendet men det är främst kontakt med 
boendepersonalen då de finns där dygnet runt som stöd för de äldre. Behovet av 
boende för äldre med psykisk ohälsa har uppmärksammats utifrån både kommun och 
landsting och tillsammans arbetar och samverkar verksamheterna och satsningen blir 
en form av vårdkedja. Upplevelsen bland personalen på äldrepsykiatrin är att boendet 
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är en viktig del av samverkan mellan äldrepsykiatri och kommun och ett stöd som 
behöver utvecklas i framtiden.  

Även om personalen upplever att samverkan många gånger är svårt så ser det 
samverkan med främst kommunen som positiv och nödvändig. Att landstingsdrivna 
verksamheter så som äldrepsykiatrin, även ska samverka med kommunala 
verksamheter är lagstadgat och samverkan ska särskilt ske gällande insatser för äldre. 
Personalens upplevelser kring att samverkan skapar ett arbete med hela individen i 
fokus kan också förstås och kopplas samman utifrån det Axelsson och Axelsson 
(2007) beskriver om helhetslösningar. Det är den typen av helhetslösningar som 
samverkan är ämnad att skapa, där individen är central och i fokus. Enligt Axelsson 
och Axelsson (2007) kan också samverkan i vissa fall benämnas som vårdkedjor 
mellan olika verksamheter när arbetet sker tillsammans mellan verksamheterna för att 
följa upp och stötta upp en problematik i ett längre tidsperspektiv. Ett exempel på 
vårdkedja kan vara boendet som landstinget och kommunen startade upp tillsammans 
för äldre med psykisk ohälsa. 

5.6 Äldre med psykisk ohälsa ur ett framtidsperspektiv 

Framtidsperspektivet är en kategori som belystes till stor del under intervjun. 
Personalen upplever att problematiken kring äldre med psykisk ohälsa och 
suicidhandlingar kommer att öka i framtiden till följd av att befolkningen blir både 
större till antal samt äldre.  

”Man ser jämlikhet, det tänket har på något vis blivit mer och mer 
accepterat på något vis i samhället och jag tror att det kommer att visa sig 
också framledes bland de äldre.” 

Vidare upplever personalen också att det redan nu finns generationsskillnader i 
attityden och benägenheten till att söka stöd och hjälp och att attitydförändringarna 
kommer synas mer i framtiden. Att många män drar sig från att söka hjälp är en 
upplevelse som delas av personalen men de tror att könsskillnaderna kommer bli 
mindre i framtiden till följd av samhällsförändringar. Personalen pekar på att attityder 
till psykisk ohälsa blir mer och mer accepterad och att många äldre vill känna 
livskvalitet och känna att de har ett bra liv. Medvetenheten kring psykisk ohälsa tror 
personalen kommer öka och att många äldre själva söker hjälp och tar mer initiativ 
och kontakt kanske till följd av datoranvändningen. 

”… nu får vi ju dom som är 60. 40-talisterna, som någonstans ändå har 
varit dom som drivit mycket på barrikaderna tidigare och drivit med att 
man ska ha rätt till hjälp och vård och att de har varit med att ha dator och 
kunna söka och på ett annat sätt…” 

Dessutom pratar personalen vid äldrepsykiatrin om att det beroende på ålder finns 
tydliga skillnader bland de äldre, och personalen kopplar samman dessa skillnader 
med samhällsförändringar. I framtiden tror personalen att kunskapen kring 
problematiken behövs utökas för att kunna möta det ökade behovet av äldre som 
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behöver stöd och hjälp. Personalen upplever också att det behövs mer satsningar för 
att skapa fler boenden anpassade för äldre med psykisk ohälsa. Under intervjun 
framkommer det att satsningar för framtiden är på gång inom äldrepsykiatrin genom 
att undersöka och kartlägga problematiken kring suicid bland äldre. 

Att äldre med psykisk ohälsa antas öka i framtiden är också någonting som Dallaire et 
al. (2008) påvisar. Precis som personalens upplevelser så är det den ökade 
befolkningen och ökade levnadslängden som antas ligga till grund för en ökad 
problematik. Till följd av social reflexivitet kan det också tolkas som att människor 
ställs inför nya risker och val vilket kan leda till psykisk ohälsa, och äldre är inget 
undantag.  Personalens upplevda förändringar i samhället och i de äldres attityder kan 
kopplas samman med teorier kring modernitet och det föränderliga samhället. 
Giddens (2003) menar att samhället blir mer öppet och möjligheterna för att inhämta 
information till följd av teknologi och globalisering blir större. Det kan därför antas 
att äldre personer redan nu, och framöver kommer ha annan kunskap och ställa andra 
krav på samhällets verksamheter än vad äldre tidigare gjort. Giddens (1996) menar att 
dessa samhällsförändringar leder till förändringar på individnivå, så beroende på 
samhällsutvecklingen kommer även individerna påverkas.  

6. Diskussion 
Äldres psykiska ohälsa och suicidhandlingar är ett eftersatt område enligt tidigare 
forskning (Socialstyrelsen 2008). Trots att ämnet sällan belyses är det en vanligt 
förekommande problematik som påverkar många äldre i vardagen. Syftet med studien 
var att undersöka vilka upplevelser personalen inom äldrepsykiatrin hade kring 
förekomst, riskfaktorer och samhällsstöd kopplade till äldre med psykisk ohälsa samt 
suicidhandlingar bland äldre. Syftet skulle besvaras utifrån tre frågeställningar som 
kan tolkas som genomgående teman i studien. 

Studien ämnade belysa hur personalen vid äldrepsykiatrin upplevde förekomsten av 
äldre med psykisk ohälsa och äldre som på olika sätt begår suicidhandlingar. 
Personalen menade att det är vanligt med psykisk ohälsa bland äldre och upplevde att 
problematiken kommer att öka i framtiden. Vidare upplevde personalen att de främst 
kommer i kontakt med äldre som på olika sätt försökt begå suicid och att det finns ett 
mörkertal kring fullbordade suicid bland äldre. I tidigare forskning har mörkertalet 
kring suicid inte belysts, men personalen tror att det finns ouppmärksammade fall av 
suicid bland äldre. Tidigare forskning har visat att det i Sverige under 2011 var 194 
män respektive 122 kvinnor i ålderskategorin 65 år och äldre som fullbordade suicid 
(Socialstyrelsen, 2013). Utifrån vad personalen berättar och tror kan det därför antas 
att statistiken i verkligheten är högre.  

Vilka riskfaktorer som kan ligga till grund för psykisk ohälsa och suicidhandlingar 
var även något studien ämnade undersöka. Personalen menade att bristande förmåga 
att hantera svåra livssituationer kan leda till psykisk ohälsa, vilket också är något 
Tornstam (2011) påvisar i teorier kring copingstrategier. Att sedan tidigare i livet ha 
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en bristande förmåga att kunna hantera svåra situationer och livskriser ansåg 
personalen som den främsta riskfaktorn kopplad till psykisk ohälsa och 
suicidhandlingar bland äldre. Att tidigare i livet har utvecklat copingstrategier är 
därför viktigt och kan ses som en skyddsfaktor för att inte under ålderdomen drabbas 
av psykisk ohälsa. Ensamhet och stora livsomställningar upplevde personalen även 
som särskilt stora orsaksfaktorer som skapar psykisk ohälsa hos äldre.  

Studien ämnade även åskådliggöra personalens upplevelser och beskrivningar av det 
stöd som finns att erbjuda äldre. Det framkom att personalen upplevde att 
psykosociala insatser ansågs som medicinkompletterande och att det också är det 
medicinska perspektivet som genomsyrar den äldrepsykiatriska verksamheten, men 
att situationen hade förbättrats. Att de äldre ska känna delaktighet och själva vara med 
i utformningen av exempelvis samtalsstödet framkom också som en viktig upplevelse 
från personalens sida. En central upplevelse som förmedlades under intervjun var att 
personalen såg sig själva som biståndsarbetare som stöttar de äldre och bistår med 
verktyg så att de äldre själva kan vara så delaktiga som möjligt i förändringsarbetet. 
Samverkan upplevde personalen sker och skapar ett helhetsperspektiv kring den äldre 
och att arbeta tillsammans med andra verksamheter för den äldres bästa kan 
förebygga psykisk ohälsa. Framtidsperspektivet med en verksamhet och ett 
kunskapsområde i behov av utveckling var även en viktig åsikt som personalen 
förmedlade. 

Utifrån vad personalen berättade under intervjutillfället genererades teorier som alla 
tog avstamp i moderniteten. Det moderna samhället innebär en påverkan på både 
samhällsnivå och individnivå och det är därför intressant att föra en diskussion kring. 
För äldre som är i behov av hjälp och stöd till följd av psykisk ohälsa blir den 
äldrepsykiatriska mottagningen ett sätt att få specialiserad hjälp, men utformningen av 
verksamheten ställer också krav på de äldre. Det framkommer att personalen ser sig 
som biståndsarbetare, att de intar en assisterande roll och ger de äldre verktyg till att 
själva vara delaktiga i förändringen genom empowerment. Den äldrepsykiatriska 
mottagningen kan ses som utformad av den reflexivitet som präglas av det moderna 
samhället och till följd av attitydförändringar i samhället kan det för de äldre innebära 
det att de själva behöver ta ansvar, vara medvetna om och vara drivande i sin 
behandling. Vi tror däremot att det kan finnas svårigheter i att se äldre ur det 
perspektivet. Utifrån de kognitiva förändringar som åldrandet många gånger innebär 
kan det diskuteras huruvida alla äldre själva kan vara drivande i sin egen behandling. 
Alla individer påverkas inte på samma sätt av åldrandet och vikten av individanpassat 
stöd och behandling blir därför central, för att kunna bemöta de äldres individuella 
behov och förutsättningar. Vi upplever att det är viktigt att äldre själva får vara 
delaktiga och medbestämmande i vilket stöd de ska få från verksamheten men det är 
däremot viktigt att reflektera över de äldre som möjligtvis inte själva kan ta ett sådant 
beslut. Vi tror att det är möjligt att de äldre som har svårt för att vara drivande i 
förändringsarbetet kanske inte känner att stödet är bra och att situationen inte blir 
bättre. Vi tror därför att det är viktigt att personalen är lyhörd i arbetet med de äldre 
för att kunna fånga upp åsikter, även de som äldre inte klarligen uttrycker. 
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Det är inte bara synen på de äldre som patienter som förändras genom det moderna 
samhället utan det kan även få konsekvenser för de professioner som arbetar inom 
verksamheten. Synen på professionen kan tolkas som stödjande snarare än 
behandlande och det kan uppfattas som att tidigare gränser mellan olika professioner 
suddas ut. Arbetet kan uppfattas som gränsöverskridande för att skapa ett 
helhetsperspektiv kring den äldre, även om professioner självklart fortfarande har 
skilda ansvarsområden.  

I arbetet med den här studien har tankar och reflektioner väckts kring problematiken 
och hur samhället bemöter och stöttar äldre. Det står tydligt att ett medicinskt synsätt 
är det dominerande perspektivet framför det psykosociala. Eftersom problematiken 
med äldres psykiska ohälsa och suicidalitet består av båda delarna anser vi att det är 
viktigt att det tas i beaktan gällande utformningen av samhällsstödet. Att förebygga 
och stötta äldre även genom socialt inriktade insatser och samtalsstöd borde vara en 
självklarhet när arbetet ska ske utifrån hela människan i fokus. Det kan också finnas 
skäl till att utöka samverkan mellan äldrepsykiatri och kommun för att på så sätt 
skapa nya verksamheter anpassade för äldre med psykisk ohälsa. Utifrån intervjun 
framkommer det att särskilda boenden är en verksamhetsform som behövs utvecklas 
för att möta problematiken med äldres psykiska ohälsa. Det kan därför finnas skäl till 
att utifrån ett framtidsperspektiv göra den typen av satsningar mellan kommun och 
landsting. Varför inte alla landsting har äldrepsykiatrisk kompetens är även viktigt att 
beröra och även Socialstyrelsen (2008) påvisar att det finns ett behov av en sådan 
kompetens. Att inte alla Sveriges landsting har en äldrepsykiatrisk mottagning kan ses 
som en socialpolitisk fråga. Tidigare studier visar på att den ordinära psykiatrin 
möjligen brister i kunskap kring äldres problematik och när det finns 
specialistkompetens i form av en äldrepsykiatri så menar vi att den bör utnyttjas för 
att ge äldre möjlighet till gott och värdigt samhällsstöd. Men som situationen ser ut 
just nu är det ett stöd som finns i ett fåtal av Sveriges landsting och äldre hänvisas till 
den ordinära psykiatrin där tidigare studier har påvisat kunskapsbrister om 
problematiken som rör äldre.  

Framtidsperspektivet är även relevant att föra diskussion kring. Det finns ett tydligt 
behov av ökad kunskap kring problematiken och särskilt viktigt kan det tyckas när 
mycket pekar på att äldre med psykisk ohälsa spås öka i framtiden. För att kunna 
bemöta den ökande problematiken blir då kunskap väsentligt för många yrkesgrupper, 
inte minst socionomer som kan möta problematiken i arbetet inom både kommun och 
landsting. Att belysa och ge kunskap inom socionomutbildningen anser vi även är 
väsentligt, för det är där den grundläggande kunskapen för professionsrollen fås. Men 
om problematiken inte berörs alls så riskerar äldre med psykisk ohälsa att ytterligare 
bli åsidosatt till förmån för andra samhällsproblem. Att arbeta med äldre tror vi kräver 
ett helhetsperspektiv där det krävs kunskap om både kroppen, sinnet och samhället 
och hur alla dessa faktorer kan samspela och påverka varandra.  

Avslutningsvis så pekar mycket på att kunskapen och arbetet behöver utvecklas i 
framtiden. Däremot anser vi att det kan vara svårt att veta hur problematiken kommer 



 31 

ta sig uttryck. Förändringar i samhället som ger påverkan ner till individnivå kan ha 
stor betydelse för hur stödet och hjälpen behöver vara utformad. Personalen inom 
äldrepsykiatrin upplever redan nu generationsskillnader och det kan antas att 
skillnaderna mellan generationer kommer bli viktig i konstruerandet och utförandet av 
samhällets stöd. Men det viktigaste av allt är att arbeta med respekt och värdighet 
tillsammans med de äldre.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Information till deltagare vid intervju för kandidatuppsats 

Hej! 

Vi heter Yvonne Heinonen och Camilla Sahlin och vi är två socionomstudenter som 
för närvarande skriver vår kandidatuppsats vid Umeå Universitet.   

Psykisk ohälsa bland äldre är ett ämne och en problematik som onekligen finns men 
som inte uppmärksammas tillräckligt och det finns många kunskapsluckor att fylla. Vi 
har därför valt att skriva vår kandidatuppsats om ämnet äldre med psykisk ohälsa och 
vill särskilt inrikta oss mot problematiken med äldre som försöker begå eller begår 
suicid. Syftet med uppsatsen är att belysa psykisk ohälsa hos äldre som ett socialt 
problem och vi hoppas uppsatsen kan bidra till en större medvetenhet och förståelse 
för problematiken.  

Vi är intresserade av att intervjua personal inom äldrepsykiatrin med olika 
professionella bakgrunder. Anledningen till att vi är intresserade av äldrepsykiatrin är 
eftersom det är en verksamhet som är ovanlig i Sverige just eftersom den speciellt 
inriktar sig mot äldre med psykisk ohälsa.  

I arbetet med vår kandidatuppsats följer vi de fyra etiska huvudkraven för 
samhällsvetenskaplig forskning. För dig innebär det att om du samtycker till att delta, 
är din medverkan helt frivillig och deltagandet kan när som helst avbrytas utan 
förbehåll. Du kommer att vara anonym, dina personuppgifter så som namn och 
arbetsort kommer inte att redovisas i den färdiga kandidatuppsatsen, för att i största 
möjliga mån kunna garantera dig anonymitet. Det insamlade materialet kommer att 
förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående har tillgång till uppgifterna och 
materialet kommer inte användas till något annat syfte än för vår kandidatuppsats.  
Vi vill informera om att intervjun kommer att ta cirka en timme. Vi hoppas att vi får 
din tillåtelse att spela in samtalet då det annars kan vara svårt att hinna anteckna 
samtidigt.  

Kontakta oss gärna om du har frågor.  

Tack för din medverkan! 

 

Yvonne Heinonen Camilla Sahlin 

073-xxx xx xx 073-xxx xx xx 

yvhe0003@student.umu.se casa0054@student.umu.se 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

o Förekomst av psykisk ohälsa och suicid/suicidförsök 

Förekomst av psykisk ohälsa hos äldre? 

Förekomst av suicid och suicidförsök?  

Orsaker till suicid och suicidförsök? 

Könsskillnader? 

o Riskfaktorer 

Riskfaktorer kopplade till psykisk ohälsa hos äldre? 

Riskfaktorer kopplade till suicid och suicidförsök hos äldre? 

Att upptäcka riskfaktorer? 

o Samhällsstöd 

Äldres kontakt med verksamheten? 

Äldrepsykiatrin som verksamhet? 

Samverkan? 

Behandlingsmöjligheter? 

Anpassning av behandling efter behov? 

Åldersskillnader kring bemötande och behandling? 

Rutiner och handlingsplaner vid suicidrisk? 

Förebyggande stöd och hjälp vid suicidrisk? 

Utveckling och framtid? 
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Bilaga 3 Koder och kategorier 

Koder Kategorier  

Depression beskrivs en folksjukdom 

Möter svåra depressioner 

Tabletter, alkohol intox som tillvägagångsätt 
för suicidförsök 

Tabletter, alkohol intox förekommer hos de 
som räddas. 

Personer som mår dåligt men som inte söker 
vård finns i gråzonen 

De som fullbordar suicid har ibland använt 
något annat än alkohol och tabletter. 

Suicidförsök är vanligast 

Kvinnor försöker begå suicid 

Männen fullbordar suicid 

Impulsiva intoxer när livet blir för 
påfrestande 

 

 

 

 

 

 

Förekomst av psykisk ohälsa 

Livskriser som orsaksfaktor 

Biologiska faktorer orsakar psykisk ohälsa 

Förluster som riskfaktorer 

Kroppsliga sjukdomar som riskfaktor 

Pensionering, att sluta arbeta som riskfaktor 

Att inte uppleva sig i ett sammanhang som 
riskfaktor 

Psykologiska kognitiva förändringar 

Somatiska sjukdomar som begränsar och 
medicinbiverkningar påverkar psykisk ohälsa 

Psykosdebuter förekommer hos äldre 

 

 

 

 

Riskfaktorer kopplade till psykisk 
ohälsa/suicidhandlingar 

Psykiatrisk diagnos för hjälp 

Personer över 60 år 

Inget remisstvång 

Ska vara lättillgänglig 

Det görs en bedömning 

Medicinskt synsätt dominerar 

Samtalsstöd är medicinkompletterande 

Ökad efterfrågan av samtalsstöd 

Stor variation av stöd finns att erbjuda 

Preventivt arbete 

 

 

 

 

Samhällsstöd 
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Individ och behovsanpassat stöd 

Individuell vårdplan med målsättningar 

Arbeta utifrån de äldres fokus 

Ser sig som biståndsarbetare 

Äldre ska vara delaktiga i behandlingen 

Motivationsarbete är centralt 

Äldre som handlande och agerande individer 

Utbilda i psykisk ohälsa 

Ge de äldre verktyg till förändring 

Äldres önskemål 

 

 

 

 

Individanpassat samhällsstöd 

Samverkan för ett helhetsperspektiv 

Kommun och landsting 
Äldre har stöd från fler verksamheter 
Samverkan för att minska behandling 

Boende för äldre med psykisk ohälsa 

Handleder boendets personal 

Positiv men utmanande samverkan 

Komplex samverkan beroende på ålder 

Boende som viktig del i samverkan 

Minskar inläggningarna på slutenavdelning 

 

 

 

 

Samverkan 

 

 

 

 

 

 

Problematik som kommer öka 

Befolkningen blir äldre 

Samhällsförändringar påverkar individer 

Skillnader kring medvetenhet och attityd 

Äldre ställer mer krav på samhället 

Tekniken bidrar till förändring 

Minskade könsskillnader 

Behov av utökad kunskap 

Äldre vill må bra och känna livskvalitet 

Satsningar på fler boenden 

 

 

 

Framtidsperspektiv 
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Bilaga 4  

Sökord 

Insamlandet av litteratur har skett på ett flertal olika sätt. I sökandet av vetenskapliga 
artiklar har elektionriska databaser använts, bland annat SocINDEX, MedPub samt 
SwePub. Litteratur i tryckt form har sökts genom Umeå universitetsbibliotekets 
databas Album, sökning har även skett i Umeå universitet Campus Örnsköldsviks 
databas. Sökord som använts i insamlandet av litteratur är bland annat; Äldre* och 
Suicid*, Äldre och psykisk ohälsa, Elderly* och Suicide*, Elderly and mental health, 
Late-Life depression, Modernitet, Copingstrategier, Medikalisering, Empowerment, 
Känsla av sammanhang och Samverkan.. Rapporter har inhämtats från Socialstyrelsen 
och en systematisk genomgång har gjorts av tidskrifter relevanta för studien. 
Litteratur har även hittats utifrån referenser som nämnts och använts i redan funnen 
litteratur.  

Under insamlandet av litteratur har fokus legat på att finna information som kretsar 
kring äldres psykiska ohälsa samt suicidhandlingar bland äldre. Den valda litteraturen 
belyser olika delar gällande äldres psykiska ohälsa och suicidhandlingar så som 
orsaker och hur problematiken tar sig uttryck. I sökandet av litteratur har 
begränsningar gjorts för att materialet till så stor del som möjligt ska beröra 
problematiken kring äldre. Men då ämnet har osynliggjorts och blivit eftersatt finns 
det begränsat med litteratur som renodlat berör äldre och psykisk ohälsa samt äldres 
suicidhandlingar. Till följd av det har det förekommit att delar av den inhämtade 
litteraturen varit användbar och informationen har gallrats för att finna fakta relevant 
för studien. 

I sökandet av litteratur har även fokus legat på att finna relevant information kring de 
valda teorierna. Vi har strävat efter att finna litteratur som kan förklara de valda 
teoretiska begreppen. Vi upplever att det finns gott om litteratur som belyser de olika 
teoretiska perspektiven, vi har därför sållat ut litteratur och försökt använda oss den 
mest vedertagna.   

 


