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The purpose of this study was to examine how staff in nursing looked on their own knowledge and how they 

considered mental illness among people over 75 years old. We also described how the staff considers that 

they are working on the mental health of older people. More specific, the aim was to see what kind of 

knowledge there is among staff in nursing, how the staffs perceive the extent of mental illness among the 

elderly and how the staff satisfy the current situation today. We have through previous research found that 

mental illness is a problem in today's society where 29% of those aged over 85 years suffers from some type 

of depression. This study is based on qualitative methods. We used semi-structured interviews and 

interviewed six assistant nurses and one nurse. We have used a couple of theoretical perspective that 

emphasizes the importance of interaction and human relationships which are taken from a social 

psychological level. We did also use a theory about knowledge. The study emphasizes some key themes that 

the staff saw as the causes of elderly mental illness: older people's loneliness and loss of social relationships, 

loss of safety, loss of activity, loss of relatives, to feel cumbersome and have less physical health. Time is a 

central theme when we were talking about what is both the cause and solution to mental illness. A number of 

staff expressing that they need more time to complete their work with the elderly. We found that the staff 

also used knowledge that they didn’t thought they have got from a formal education. We also discussed the 

importance of increasing the theoretical skills and the commitment among the employees. 
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Förord 

 

 

 

 

Vi vill till att börja med tacka alla intervjupersoner som har ställt upp med sina intressanta tankar, 

synpunkter och upplevelser till denna studie. Vi vill också tacka samordnarna och enhetschefen som hjälpte 

oss att komma i kontakt med intervjupersonerna samt vår handledare Anders Olsson för den hjälp vi har fått 

med uppsatsen. Utan er hade det aldrig blivit någon uppsats! 

 

Under arbetets gång har vi från början valt att dela upp vissa delar mellan oss. Först satte vi oss ner 

tillsammans och diskuterade de olika delarna, sedan började vi arbete individuellt med varsin del. Detta har 

vi gjort för att få fram ett utkast som vi sedan arbetat vidare med. Vår uppfattning är att vår arbetsfördelning 

har varit jämnt fördelad. 

  

 

 

 

Helsingborg 2010-12-18  

Frida Jansson och Douglas Wall 
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Inledning och problemformulering 

 

Den 1 oktober 2010 sändes ett reportage i SVTs regionala nyheter, Sydnytt, Magert med terapi för äldre. I 

reportaget tog man upp att äldre över 68 år hade svårt att få psykologisk hjälp. Region Skåne har därför 

börjat undersöka om äldre får för lite terapi. I reportaget lyfter man fram en problematiserande bild av att 

äldre får för lite stöd. Man menar på att det händer saker i en äldre människas liv som det kan vara bra att få 

hjälp med. Det kan till exempel handla om förlust av en nära anhörig eller omställningen att sluta arbeta 

(SVT 2010). Vi har även stött på ett liknande problem i en tidningsartikel där man intervjuat en kurator från 

ett korttidsboende i Järfälla. Kuratorn i artikeln menar att hon är en av få kuratorer inom äldreomsorgen, 

samtidigt som hon ser ett växande behov för äldre att få prata om sina problem (Edling 2010). Genom att ta 

del av denna information väcktes en fråga hos oss där vi undrar hur det ser ut för de äldre i det svenska 

samhället. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2008) är äldres psykiska ohälsa ett eftersatt område. 

Socialstyrelsen menar inte att det saknas kunskap om äldres psykiska ohälsa och vilka metoder som är bra, 

problemet ligger i att kunskapen bara finns på ett fåtal platser i landet. Idag finns det ingen samlad syn på 

hur man ska gå till väga med äldres psykiska ohälsa. I dagsläget menar Socialstyrelsen att de äldre inte har 

en tillräckligt säker och god vård (ibid.). För att komma vidare med problemet behövs ett gemensamt ansvar 

tas på både nationell, regional och lokal nivå. Något som också bör göras är att använda sig av vetenskapligt 

beprövade insatser, stärka kompetensen samt ha handledning och uppföljning. Föreställningen om att 

ålderdomen är en period i livet där man är ledsen och trött på livet, och att detta är någonting helt naturligt, 

kan ha lett till att äldres psykiska ohälsa inte har tagits på tillräckligt stort allvar (ibid.). 

 

Idag är det kommunen som har det yttersta ansvaret för omvårdnaden av de äldre, så har det varit sedan 

1992. Innan dess var det landstinget som var de ansvariga. Enligt äldrereformen ska det i omsorgen finnas 

en valfrihet, trygghet och integritet. Socialtjänstlagen reglerar i sin tur kommunens skyldigheter och de 

sociala rättigheterna som medborgarna har rätt till. Det är viktigt att se till människans egna resurser. 

Socialtjänstlagen skall bland annat verka för att äldre ska få möjlighet att leva och bo självständigt och ha en 

aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Regelsystemet som styr äldreomsorgen gäller för alla medborgare, oavsett vilket funktionshinder de har 

(Grönquist 1999). 

 

Äldres psykiska hälsa befinner sig i psykiatrin, geriatriken, äldreomsorgen och primärvården, men det är 

svårt att hitta någon som tar ett fullt ansvar. Psykisk ohälsa kan debutera på äldre dagar, men kan också visa 
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sig tidigare i livet. Äldre med psykisk ohälsa beskrivs behöva både somatiska och psykiatriska insatser. 

 

Psykisk ohälsa förekommer bland den äldre befolkningen som idag är större än vad den någonsin har varit, 

samtidigt som den beräknas öka ytterligare. Idag är cirka 1,6 miljoner av den svenska befolkningen 65 år 

eller äldre och år 2030 beräknas den äldre befolkningen ha stigit till en fjärdedel av hela befolkningen 

(Allard et al. 2009). Detta gör att den psykiska ohälsan med stor sannolikhet också kommer att öka, och att 

det kommer behövas mer psykiatriska insatser inom äldrevården (Allgulander 2008). Idag finns det en 

kunskap om äldrepsykiatri, men den är långt ifrån förankrad överallt i det svenska samhället och finns i 

dagsläget endast på ett fåtal platser i Sverige (Socialstyrelsen 2008). Enligt Allard et al. (2009) är det en 

majoritet av Sveriges 21 landsting som saknar specialiserade kunskaper om äldres psykiska problem som 

depression, ångest och psykos. I det område vi avser att undersöka finns det enligt Allard et al. (2009)  en 

enhet för äldrepsykiatri. Det visade sig att 12 av 21 landsting saknade specialiserade kunskaper om äldre 

med depression, ångest och psykos. 50 stycken av landets 8000 psykologer arbetar med äldrepsykiatri 

(Socialstyrelsen 2008). Problemet med detta är därför att det i dagsläget finns en bristfällig kunskap om hur 

problemet ska hanteras.  

 

I de flesta av Sveriges landsting saknas skrivna utredningsprinciper för äldre med vanliga psykiska sjukdomar som 

depression, ångest och psykos (Allard et al. 2009:37–38). 

 

Eftersom att kunskap verkar finnas om hur man kan arbeta med äldres psykiska hälsa fast då inte i alla 

landsting så har de fått oss att börja fundera vad det finns för kunskap inom hemsjukvårdspersonalen. Varför 

agerar personalen som de gör i vissa situationer? Är allt personalen gör baserat på vetenskaplig kunskap 

eller vad finns det för andra orsaker till att de agerar som de gör?   

 

Syfte 

 

Vi vill undersöka hur personalen inom hemsjukvården ser på sin egen kunskap samt hur de ser på den 

psykiska ohälsan bland personer över 75år. Vi ska även redogöra för hur personalen anser att de arbetar med 

den psykiska hälsan bland äldre.  
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Frågeställningar 

 

 Vilken typ av kunskap finns det hos personalen inom hemsjukvården? 

 Vad ser personalen för olika orsaker till äldres psykiska ohälsa? 

 Vad finns det för sätt att arbeta med äldres psykiska hälsa inom hemsjukvården? 

 Vad anser personalen kan förbättras för att ge de äldre en bättre vård? 

 

Tidigare forskning 

 

Vi har hittat mycket forskning om äldres hälsa i allmänhet. I det här avsnittet kommer vi att avgränsa 

tidigare forskningen till äldres psykiska hälsa. Vi kommer att redovisa vad forskningen handlar om och 

vilket reslutat man har kommit fram till.  

 

Vi har hittat tre stora svenska undersökningar om äldres hälsa. Den första heter SWEOLD. SWEOLD 

(Swedish panel study of living conditions of the oldest old) är en undersökning om äldres levnadsvillkor där 

man intervjuat äldre om centrala områden inom deras liv, som till exempel hälsa, vård och omsorg, ekonomi, 

boende, sysselsättning och vardagliga aktiviteter (SWEOLD 2010). Vi har tyvärr inte fått tillgång till hela 

studien men vi har funnit en del information om den i artiklar som vi redovisar nedan. Den senaste 

datainsamlingen i studien genomfördes 2004 men vi har fått reda på genom e-mail kontakt med en av 

personerna som arbetar med projektet att de just nu arbetar med en ny datainsamling. 

 

En annan av de stora undersökningarna som vi stött på i flera artiklar kallas för ULF - Undersökningarna av 

levnadsförhållanden och är gjord av Statistiska Centralbyrån. Undersökningen handlar om 

levnadsförhållanden och man mäter och följer upp utvecklingen. Undersökningen har genomförts sedan 

1975 på uppdrag av Sveriges Riksdag. SCB arbetar med i huvudsak besöksintervjuer med ett slumpmässigt 

urval av ungefär 7500 personer årligen med den delen av befolkningen som är 16 år och uppåt (Statistiska 

centralbyrån 2010). 

 

Den tredje mer omfattande undersökningen som vi har hittat heter Umeå85+ studien. Hälften av alla 85 

åringar, alla 90 åringar samt alla som var 95 år och äldre boende i Umeå kommun tillfrågades om de vill 
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vara med i studien. Studiens inleddes 2000 och grundkriterierna för att vara med var att man skulle kunna 

svara på frågeformulär samt orka delta i intervjuer. År 2002 utvidgades studien till att innehålla fem 

inlandskommuner i Västerbottens län. En uppföljning gjordes 2005 och 2007 (Hedberg 2010). 

 

Ellinor Bergdahl (2007) har skrivit avhandlingen Depression among the very old där hon undersöker 

förekomsten av depression bland personer äldre än 85 år. I Bergdahls undersökning visar det sig att 

förekomsten av depression bland äldre är 27 % i tätorten och 34 % i glesbygdskommuner samt 29 % totalt. 

Av de deprimerade hade ungefär 67 % någon typ av antidepressiv läkemedelsbehandling. Studien gjordes år 

2000 och när Bergdahl gjorde en uppföljning 2005 visar det sig att majoriteten av de deprimerade deltagarna 

avlidit. Bergdahls studie visar också att det är en högre andel kvinnor som är deprimerade än män (33 % 

gentemot 19 %). Dock svarar lika många kvinnor som män på behandlingen. Demenssjukdomar är något 

som i studien förknippades med depression, dubbelt så många av de dementa var deprimerade. Deprimerade 

upplever sig mer ensamma och studien visar att deprimerade mer sällan går ut, besöker eller blir besökta 

jämfört med andra. Bergdahl sammanfattar med att en stor del av den äldsta befolkningen lider av 

depression som varken är diagnostiserad eller behandlad. Hon lyfter fram att behandlingseffekten med 

antidepressiv medicinering verkar vara låg och kvaliteten på uppföljningen av behandling upplever hon som 

dålig och menar att depression bland äldre är ett stort folkhälsoproblem.  

 

Pia Hedberg (2010) har skrivit Purpose in life among very old people som är en del av Umeå 85+ 

undersökningen. Där studerar hon livsmeningen hos de äldre. Hon skriver att befolkningen över 85 år under 

åren 1990-2007 har ökat med 40 %.  Studien har följts upp med flera uppföljningsstudier. Resultatet från 

studierna visar att kvinnor generellt skattar livsmening lägre än män. Den egna attityden mot åldranden är 

starkt förknippat med livsmening både bland män och kvinnor. Kvinnor associerade muskeloskeletala 

(muskel-skelettsystemet) besvär med lägre livsmening. I studien var kvinnor i större utsträckning 

diagnostiserade som deprimerade. De som var diagnostisera som deprimerade visade sig ha en signifikant 

lägre livsmening. Hedberg sammanfattar med att om man förlorar livsmeningen kan det leda till psykisk 

ohälsa vilket i sin tur kan led till depression. Hon tycker att samhället och sjukvården måste beakta 

livsmeningen för att förebygga psykisk ohälsa. Hon anser att samhällets syn sannolikt är en viktig aspekt för 

att äldre ska uppleva livsmening.  

 

Artikeln Health inequalities among older adults in Sweden 1991–2002 av Stefan Fors, Carin Lennartsson 

och Olle Lundberg (2007) jämför olikheter i hälsa bland äldre. Fors et al. (2007) visar att kvinnor är mer 

benägna att rapportera om sina hälsoproblem jämfört med män. Detta är något som även Thorslund et al. 
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(2004) konstaterar i sin artikel. De menar att flera studier visar att ohälsa och nedsatt funktionsförmåga 

bland de äldsta minskat över tid. Deras studie visar dock motsatsen. De menar att det i vissa fall till och med 

är försämringar inom vissa områden. De har inte funnit något stöd för att hälsan skulle ha förbättrats sedan 

SWEOLD studien som genomfördes 1992. De har några förklaringar till varför deras studie skiljer sig från 

andra och de nämner bland annat att många studier som tidigare genomförts har haft stora bortfall. Det leder 

till att jämförelser över tid har varit problematiska. De menar då att vid så stora borfall blir man tvungen att 

göra djärva antaganden. De skriver också att undersökningen från 1992 visar att män och före detta 

tjänstemän har genomgående bättre hälsa än kvinnor och arbetare. Fors et al. (2007) menar också att 

arbetarna rapporterar problem i större utsträckning än tjänstemän. Deras studie visar att omfattning av 

rapporterade hälsoproblem inte förändrats markant från tidiga 1990-talet till tidiga 2000-talet.  

 

Thorslund och Parker (2005) talar också om SWEOLD i sin artikel Hur mår egentligen de äldre? 

Motstridiga forskningsresultat tyder på både förbättrad och försämrad hälsa. De är förvånade över den 

kraftiga försämring som resultatet i SWEOLD visade. Thorslund och Parker (2005) talar i sin artikel om 

olika hypoteser om livslängd, levnadsår och sjukdomsår. De talar bland annat om Komprimerad sjuklighet 

vilket bygger på att det finns ett genetiskt tak för medellivslängden. Om medellivslängden inte ökar 

samtidigt som man är friskare allt längre i livet resulterar det i att antalet år man är sjuk under sin livstid 

minskar. Lever man sundare under bättre levnadsvillkor förskjuter man insjuknandet i cancer och andra 

kroniska sjukdomar närmare det genetiska ålderstaket. Detta leder alltså till att man lever lika länge men 

man ersätter sjukdomsåren med friska år. Detta innebär att äldres behov av insatser, service och vård blir 

kortare. Dock har det inte funnit några bevis för den genetiska medellivslängden vilket gjorde att hypotesen 

var tvungen att formuleras om till en ny hypotes som kallas för Uppskjuten sjuklighet. 

 

Hypotesen om Uppskjuten sjuklighet handlar att om den genomsnittliga livslängden ökar och tidspunkten för 

insjuknande förskjuts högre upp i åldern blir resultatet att den tid man är sjuk före döden genomsnittligt är 

konstant. Man är alltså sjuk i lika många år som tidigare även om insjuknandet förskjut uppåt i åldern.  

 

En tredje hypotes är Expanderad sjuklighet vilket innebär de alvarliga sjukdomarna inte skjuts upp samtidigt 

som livslängden ökar. Samtidigt utvecklas samhällets välfärd och medicinska insatser vilket leder till att 

äldre med hälsoproblem lever allt längre. Detta leder till att den genomsnittliga tiden med allvarlig sjukdom 

ökar. 

 

Thorslund och Parker (2005) har gjort en genomgång av svensk och internationell forskning och kommit 
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fram till att de visar olika slutsatser kring utvecklingen av de äldres hälsa. De förklarar skillnader bland 

annat genom att man definierat äldre olika (65 år och uppåt respektive 75 år och uppåt). Man har även 

studerat olika tidsepoker och använt olika hälsomått vilket också har påverkat resultat. De talar precis som 

Thorslund et al. (2004) om bortfallet och dess betydelse. Thorslund och Parker (2005) skriver att ju äldre 

personerna är desto fler ”icke-intervjubara” personer finns det. Detta menar de beror på att det finns en stor 

variation bland äldres hälsa, kognition, boendeförhållanden och kommunikationsförmåga. Detta kan i sin tur 

leda till att det finns en risk för att hälsoproblem underskattas då de allra sjukaste inte kunnat delta i 

undersökningarna. 

 

Street, O’Connor och Robinson (2007) skriver i sin artikel Depression in older adults: exploring the 

relationship between goal setting and physical health att man ser ett samband mellan depression och dålig 

livskvalitet. Det har visat sig att äldre personer med minskad fysisk hälsa drabbas i högre grad av 

depressioner. Den upplevda förmågan att nå mål har också en stor betydelse som påverkar den psykiska 

hälsan. Sammanfattningsvis så visar resultatet av studien att människans fysiska hälsa kan kopplas samman 

med hur depression. De som har en dålig fysisk hälsa eller har en uppfattning att det är svårt att nå sina mål 

drabbas i högre grad av depression. 

 

Bakgrund 

 

Under de senaste 50 åren har andelen människor som är över 65 år fördubblats. Risken för att drabbas av 

fysisk eller psykisk sjukdom ökar ju äldre man blir. Samhället har bidragit till en viss stigmatisering av 

psykiska sjukdomar även om det blivit bättre och mer tolererat att prata om sina psykiska besvär. Det finns 

en rädsla att tala om sina psykiska besvär, vilket kan leda till att personen inte vill söka hjälp på grund av 

skam (Socialstyrelsen 2008). I Socialstyrelsens (2009) Folkhälsorapport, skriver Socialstyrelsen att psykisk 

ohälsa är vanligare bland de personer som är ensamstående och som har ett dåligt socialt nätverk. 

 

Som vi nämnde i inledningen och enligt Folkhälsorapport 2009 (ibid.) blir den äldre befolkningen bara fler 

och fler, över 17 % eller ca 1,6 miljoner av Sveriges befolkning är över 65 år och de äldre beräknas fortsätta 

öka. Bland de kvinnor och män som uppnått 65 års ålder beräknades genomsnittligt kvinnorna att leva till en 

ålder på 86 år och männen en ålder på 83 år (ibid.). När man blir äldre ökar risken för psykisk ohälsa. Detta 

har med sociala, psykologiska och biologiska faktorer att göra. Någonting som kan få de äldre att drabbas av 
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nedstämdhet och ångest kan till exempel vara på grund av att man går i pension och då förlorar en social 

identitet, att man får sämre kroppsliga förmågor och funktionsnedsättningar eller att livskamraten går bort. 

När Socialstyrelsen pratar om psykisk ohälsa menar de: 

 

allt från självrapporterande psykiska problem eller besvär som till exempel oro, ångest och sömnproblem till 

psykiska sjukdomar, exempelvis psykos eller depression (Socialstyrelsen 2009 s. 160).  

 

Psykisk ohälsa 

 

Vi har valt att göra en mer djupgående förklaring av begreppet psykisk ohälsa eftersom vi har använt oss av 

det för att förklara vad psykisk ohälsa är då vi introducerade ämnet för intervjupersonerna. Vi har också valt 

att ta med en kort förklaring av depression och ångest. 

 

Folkhälsoinstitutets definition av psykisk ohälsa är att ha en psykisk karaktär, vara relativt vanlig och öka 

risken för allvarlig sjuklighet eller död i förtid. Exempel på detta kan vara inåtvända psykiska problem som 

oro, ångest depressiva symptom (Statens folkhälsoinstitut 2009). 

 

Ångest är någonting som de flesta människor upplever någon gång, även om vi kanske inte har förstått att 

det handlar om just det. Vi känner av ångest på olika sätt, en del människor uttrycker ångest genom att de 

känner oro i kroppen, olust och rastlöshet. Man är ängslig över någonting men vet inte vad. Vi reagerar med 

smärta när vi slår oss, på samma sätt reagerar själen när någonting i vårt psykiska liv påverkar oss. Ångest är 

alltså en skyddssignal som vill tala om någonting för oss, det kan ha att göra med psykiska konflikter, 

önskningar och behov som inte blir tillfredsställda, över belastning/stress, relationsproblem, eller saker som 

vi utsätts för som går emot vårt eget självbestämmande och vår egen identitet (Piuva, Grönquist & 

Söderlund 2000). När vi människor är i psykisk obalans kan ångest uppstå. Ångest är en av våra 

skyddsfunktioner. Detta tillstånd kan ta mycket energi och kan yttra sig på många olika sätt. Det kan handla 

om nedsatt koncentration, som kan leda till nedsatt minne och aptit, man kan också få panik och desperation. 

Det kan också visa sig som olust, ängslan eller hjärtklappning, trötthet, irritation, muskelspänningar, 

sömnsvårigheter och måttlig nedstämdhet (Grönquist 1999). Ångest kan också bero på rädsla inför döden. 

Om man drabbas av en sjukdom som kan förkorta ens liv är det inte ovanligt att man reagerar med ångest. 

Ångest kan också bero på sjukdomar som skadar kroppens organ, hormoner, hjärnan och dess cellsystem 

(Piuva et al. 2000). Det kan också handla om att vara ofrivilligt beroende av andra människor, på grund av 
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sjukdom, det kan också ha med händelselöshet och understimulering, lågt självförtroende och för höga krav 

att göra (ibid.). 

 

När man blir äldre finns det en ökad risk att drabbas av minnesstörningar, detta kan vara ett första tecken på 

demenssjukdom, men det kan också vara ett symptom på depression eller förvirringstillstånd. Ibland är det 

svårt att kunna avgöra gränsen mellan sjukligt och normalt åldrande. Sociala relationer ses som ett 

grundläggande behov, där interaktion i olika grupper ger tillhörighet, feedback, olika roller, och känsla av 

sammanhang. För en del människor är detta någonting som blir svårt att upprätthålla på äldre dagar. 

Isolering blir en följd av bland annat successiv minskning av umgängeskrets, upphörande av 

arbetsgemenskap problem med syn och hörsel. Alla dessa saker påverkar i sin tur självkänslan (Grönquist 

1999). 

 

En del människor reagerar på psykiska problem med somatiska symptom. Detta kan till exempel vara 

hjärtklappning, huvudvärk och magont. Oro och ångest ger ofta spänningar i kroppen vilket kan förstärka en 

smärta som redan finns av en tidigare skada, till exempel kan detta röra sig om värk från en 

förslitningsskada (Grönquist 1999). Risken finns alltså att personer som inte får möjlighet att uttrycka och 

bearbeta sina känslor, sorg, oro, ledsamhet, besvikelser och ilska får somatiska problem som värk (ibid.). 

 

Enligt DSM-IV är typiska tecken på depression nedstämdhet (ledsnad, tomhet) och/eller minskat intresse 

eller glädje. Detta ska ha pågått under minst ett par veckor och varat under en större del av tiden. Minst fyra 

av symtomen: viktnedgång eller viktuppgång, sömnstörning, agitation eller hämning, svaghetskänsla, 

skuldkänslor, minskad tanke- eller koncentrationsförmåga och tankar om döden ska ha förekommit 

(Allgulander 2008). Dock drabbas flesta av oss av nedstämdhet och sorg någon gång i livet, och detta är 

någonting som hör livet till. Gränsen mellan olika tillstånd kan ibland vara mycket fin och gå in i varandra. 

Piuva et al. (2000) skriver om nedstämdhet och sorg, och skriver att detta kan drabba människor i alla åldrar. 

Det kan höra till att man känner sig ensam eller drabbas av förlust av en närstående person, eller nedsättning 

av funktionsförmågan, att inte kunna röra sig lika bra som tidigare. När man blir äldre drabbas man ofta av 

sådana psykosociala belastningar. För att kunna ta sig ur ett sådant här tillstånd behövs ibland både 

känslomässigt och praktiskt stöd. 
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Metod 

Urval och avgränsningar 

 

Den här studien omfattar intervjuer med sju personer från personal inom ett hemsjukvårdsområde i en 

mellanstor stad i nordvästra Skåne. Vi har intervjuat sex stycken undersköterskor samt en ansvarig 

sjuksköterska från ett av de områden där undersköterskorna arbetade. Vi valde att avgränsa oss till att enbart 

intervjua personal för att få en bild av äldres psykiska hälsa. Vi förklarade för personalen som vi intervjuade 

att vi tänker oss äldre som personer över 75 år då vi sedan tidigare vet att hemsjukvården även har 

vårdtagare som är under 75 år. Därför kommer vår undersökning att spegla personalens bild, erfarenhet och 

synpunkter på äldres psykiska ohälsa, samt om vad det finns för typ av kunskap. 

 

Anledningen till att vi har valt att göra vår undersökning i hemsjukvården är för att vi tror att vi genom 

hemsjukvården kan få de svaren som passar vårt forskningsområde bäst. Vi tror också att vi kan få en 

bredare bild av äldres psykiska hälsa genom att utföra vår undersökning inom hemsjukvården. Inom 

hemsjukvården finns det en större variation på hur sjuka vårdtagarna är jämfört med om vi till exempel gjort 

vår studie på ett äldreboende. På ett äldreboende har vi uppfattningen att man måste ha uppnått en viss 

sjuklighet för att få en vårdplats. 

 

För att få kontakt med hemsjukvårdspersonal kontaktade vi en personalsamordnare i ett hemvårdsområde 

där en av författarna till denna uppsats tidigare arbetat. Samordnaren bad oss att först via telefon beskriva 

vad studien handlar om samt skicka ett skriftligt brev (bilaga 1) som hon kunde använda för att tillfråga 

personalen om de ville delta i vår studie. Vi sände brevet via e-mail och hon lovade att återkomma inom 

några dagar efter att hon rådslagit med enhetschefen om det fanns möjlighet att avsätta lite tid för delar av 

personalen att ingå i vår studie. Några dagar senare ringde samordnaren upp och berättade att hon hade hittat 

intervjupersoner som var villiga att ställa upp.  

 

De personer vi intervjuade var alla tillsvidareanställda och hade arbetat inom yrket mellan 7 och 44 år och 

på arbetsplatsen mellan 1,5 och 8 år. Det var både män och kvinnor med i undersökningen och personalen 

var mellan 25 och 65 år gamla. All personal hade genomgått någon typ av adekvat utbildning för yrket som 

till exempel undersköterskeutbildning eller sjuksköterskeutbildning. Hemsjukvård definieras på följande sätt 

enligt Nationencyklopedin (2010): 
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hemsjukvård, sjukvård som ges i enskilda hem av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och annan 

personal (dock inte läkare) som ingår i den offentliga hälso- och sjukvården. (Nationalencyklopedin 2010). 

 

Någonting vi vill göra läsaren uppmärksam på är att urvalet av intervjupersoner inte gjorts helt 

slumpmässigt. Det var samordnaren tillsammans med enhetschefen som tillfrågade personalgruppen om det 

fanns några som kunde tänka sig att ställa upp. Vi vill därför upplysa om att det kan finnas en risk att 

personal som valts ut svarar på ett sätt som ledningen själva anser vara bra för att representera 

verksamheten. Vi vill också understryka att de personer vi har intervjuat är från samma arbetsplats. Ett annat 

sätt att genomför vår studie hade kunnat vara att genomföra undersökningen på olika arbetsplatser. Detta 

hade kanske givit oss en annan bredd i undersökningen. Vi bedömde dock att det var intressantare att 

intervju personal från samma arbetsplats för att undersöka bilden på den arbetsplatsen då vi menar att det 

säkert finns olika uppfattningar på samma arbetsplats. 

 

Val av metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi valde att genomför intervjuer främst för att försöka få 

fram ett svar med ett djup istället för bredd och omfattning. Vi valde att ställa upp ett antal tydligt angivna 

frågor i förhand som vi sedan ställde till respondenten (Aspers 2007). För att göra detta använde oss av en 

intervjumall som vi arbetat fram tidigare som sammanlagt innehöll 17 frågor (bilaga 2). Vi valde att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer. Detta ger oss ett utrymme för att ställa följdfrågor om vi kommer in på 

ett intressant område eller förtydliga eventuellt svårt formulerade frågor.  

 

I Forskningsmetodik för socialvetare (Meeuwisse et al. 2008) skrivs det om Uwe Flick och ett av hans 

grundantaganden som är att de intervjuades åsikter och synpunkter kommer fram på ett bättre sätt i en öppen 

intervjusituation än i en standardiserad intervju eller en enkät. Det är något vi tycker är viktigt. Förtjänsterna 

av metoden blir att man får chans att få tydligare och djupare svar på sina frågor. Genom intervjuer kan vi få 

en djupare bild av personalens upplevelser, erfarenheter, åsikter, känslor och så vidare (May 2001). Med 

hjälp av en semistrukturerad intervjumetod kunde vi ställa samma frågor till alla respondenter i vår 

undersökning och därefter förtydliga och fördjupa oss i de svar vi fått (ibid.). Anledningen till att vi inte 

valde en strukturerad intervjumodell är för att vi anser att den inte är flexibel nog för vår undersökning. Det 

skulle leda till att vi skulle behöva intervjua många fler, alternativt arbeta med enkäter. Vi behöver en 
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intervjumodell där respondenten kan göra egna tolkningar där vi inte är beroende av att följa ett schema, 

utan både kan förtydliga och utveckla om det skulle behövas. Anledningen till att vi väljer bort den 

ostrukturerade och fokuserade intervjun är att vi tror att det är bättre om det finns någon form av struktur för 

hur intervjun skall genomföras. I den ostrukturerade och fokuserade intervjun är man väldigt öppen och 

flexibel och inte lika beroende av en struktur. Detta leder till att det blir svårt och kommer att ta mycket tid 

att analysera materialet. En anledning till att vi inte väljer någon av de andra intervjumodellerna är att det 

finns vissa specifika frågor vi vill ha svar på, därför anser vi att semistrukturerad intervju är den som är mest 

lämpad för vår undersökning (ibid.). Det finns givetvis vissa brister med en semistrukturerad intervjuform. 

Eftersom vi redan innan har gjort en intervjumall så har vi redan ett antal frågor förberedda, detta menar 

Aspers (2007) gör att det finns en begränsad möjlighet för den intervjuade att lyfta fram sitt eget perspektiv.  

 

Litteratursökning 

 

När vi har letat information till bakgrund och tidigare forskning har vi dels använt oss av databasen LIBRIS. 

Där har vi sökt på meningar som ”äldre hälsa”, därefter har vi sedan valt avhandlingar och gått vidare 

därifrån genom att se vad som fanns fritt online och slutligen hamnat på 29 träffar. Genom att söka på 

”psykisk ohälsa äldre” har vi också hittat en del böcker som vi använder oss av i bland annat vår inledning. 

Vidare har vi också sökt på Elin@lund för att hitta artiklar, vi har bland annat använt oss av sökorden: 

”samtal äldre”, äldreomsorg, äldre, ”geriatric care”, ”social work”, ”conversation” samt ”personal”, 

”hemvård”. 

 

Vi har även tittat på andra avhandlingar och studier inom vårt område för att få inspiration och genom detta 

funnit en del bra litteratur som vi har kunnat använda oss av. Vi har också sökt på socialstyrelsen, och genom 

dem fått fram två olika rapporter, som vi kunnat använda oss av, därefter har vi kollat upp vad de har använt 

sig av för material, och gått igenom och hittat både artiklar och avhandlingar som vi har använt oss av i vår 

tidigare forskning. Vi har även fått en del råd och tips av bibliotekarier samt tidigare föreläsare som forskat 

inom området.  

 

Genomförandet av intervjuerna 

 

Intervjuerna genomfördes i två olika avskilda rum på personalens arbetsplats. De första intervjuerna som vi 
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gjorde ägde rum på en anställds rum som var ledig de dagarna vi var där och intervjuade. Här upplevde vi att 

vi kunde arbeta helt ostört. De sista intervjuerna (intervju fem, sex och sju) ägde rum i ett ledigt personalrum 

där vi fått tillåtelse att vara. Detta rum uppfattar vi var något mer stressande att sitta i. Rummet var till 

exempel mycket större och det fanns en större risk för att vi skulle bli störda. Innan intervjuerna så var vi 

rädda vi skulle känna en ojämn maktfördelning eftersom vi gjorde intervjuerna på personalens arbetsplats. 

Detta var dock ingenting vi i efterhand upplevde. 

 

Som forskare och intervjuare måste man vara flexibel då man stöter på många olika roller och personligheter 

(Aspers 2007). I vissa intervjuer så upplevde vi att det var svårt att hitta vår roll, som i vissa fall när 

intervjupersonen pratade väldigt mycket. Då upplevde vi det ibland som svårt att leda in intervjun på rätt 

spår, och återta kontrollen. I andra fall pratade personen i fråga väldig lite, och då kände vi att vi har ansvar 

för att hålla samtalet vid liv, något som ledde till att vi själva ibland uppfattar det som att vi ställde mindre 

relevant följdfrågor. Intervjuerna hade en varierande längd, mellan cirka 25 minuter upp till cirka 70 

minuter. Längden på intervjuerna berodde bland annat på respondenten sätt att uttrycka sig, samt i vissa fall 

på hur mycket följdfrågor det blev beroende på vilka ämnen respondenten ledde in intervjun på. 

 

Validitet och reliabilitet 

 

I vanligt språkbruk menar man ofta att validitet är ett mått på hur noggrant man mäter det man vill ha mätt. 

Inom samhällsvetenskap är frågan om en metod undersöker det den påstås undersöka. Reliabilitet handlar 

om hur noggrannheten i själva mätningen är. Det handlar om tillförlitlighet, ofta talar man om ett resultat 

kan reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare. Skulle intervjupersonerna ge samma svar även om 

det var olika personer som intervjuade dem? (Kvale & Brinkmann 2009). Den kvalitativa 

forskningsintervjun lägger fokus på att tolka intervjupersonens olika aspekter och meningar i både vad och 

hur någonting sägs under intervjun (ibid.). 

 

Låg reliabilitet innebär per definition låg validitet. Med andra ord, om man mäter det man mäter dåligt så kan man 

inte mäta något alls (Aspers 2007:247).  

 

Eftersom att vår studie är en kvalitativ studie kan man inte få fram ett helt objektivt resultat. Vi som 

intervjuar kan aldrig lämna en objektiv bild av verkligheten även om vi försöker, vi kan heller inte vara 

säkra på att de vi intervjuar inte framställer sig själva på olika sätt beroende på vem som genomför intervjun 
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(Kvale & Brinkmann 2009).  

 

För att upprätthålla hög validitet i våra intervjuer har vi under intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt 

försökt att undvika ledande frågor. Vid oklarheter under intervjun ställde vi följdfrågor och vid behov 

förtydligade vi det vi ansåg var nödvändigt. För att inte missa någonting under intervjuerna använde vi oss 

av en diktafon för att verkligen se till att få med allt som sades. En anledning till att vi gjorde så var för att 

försöka undvika egna tolkningar, vilket vi tror hade förekommit om vi istället skulle ha suttit och antecknat 

under intervjuernas gång. När vi transkriberade märkte vi dock att det fallit bort några ord, på grund av 

bland annat bakgrundsljud och hostningar. Vi har gjort bedömningen att det enbart varit enstaka ord som inte 

haft någon betydelse för helheten. Vi valde att inte ta med alla ”mm” eller liknande, från vår sida då vi 

transkriberade, eftersom det hade gjort intervjuerna mer svårlästa. Båda författarna till denna uppsats har 

tidigare arbetat inom äldreomsorgen. En av författarna har dessutom arbetat på samma arbetsplats som 

studien är gjord på. 

  

Bearbetning av den insamlade informationen 

 

Det första vi gjorde efter intervjuerna var klara var att transkriberade dem. Efter att transkribering blivit klar 

så satte vi oss och läste igenom dem samt började koda. Kodning innebär att man väljer ut några olika 

intressanta ämnen som man sedan söker efter och markerar i texten. Genom att koda bryter man ner 

materialet i mindre bitar vilket gör att det blir lättare att analysera (Aspers 2007). Detta gjorde att vi kunde 

se mönster och samband i texten på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Kodningen skedde manuellt då vi 

använde oss av bokstavsmarkeringar och olika färgöverstrykningspennor (Jönson 2010). För att kunna tolka 

vår insamlade empiri har vi också valt att använda oss av ett analysschema, som gör det möjligt att analysera 

det insamlade materialet på ytterligare en nivå, och samtidigt besvara våra forskningsfrågor (ibid.). Vi 

använde oss av olika kategorier som också är våra frågeställningar: Vilken typ av kunskap finns det hos 

personalen inom hemsjukvården, vad ser personalen för olika orsaker till äldres psykiska ohälsa, hur arbetar 

man med äldres psykiska hälsa inom hemsjukvården, vad anser personalen kan förbättras för att ge de äldre 

en bättre vård. 
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Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) finns det fyra allmänna huvudkrav på forskning. Det första är informationskravet, det innebär att 

forskaren skall informera uppgiftslämnaren om dennes uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Man ska även upplysa respondenten att det är frivilligt att vara med samt att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst. Detta var någonting som vi upplyste respondenterna om i vår 

undersökning. Vi informerade också deltagarna grundligt innan vi började våra intervjuer om syftet med vår 

uppsats. 

  

Det andra kravet är samtyckeskravet. Det innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens samtycke. 

Detta gjorde vi genom att informera respondenterna att de själva får bestämma över sin medverkan. 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det innebär att obehöriga inte ska ta del av några 

personuppgifter om uppgiftslämnarna. Detta har vi bland annat gjort genom att vi inte sparat några uppgifter 

om uppgiftslämnarna. Vi har helt enkelt kallat intervjupersonerna för intervjuperson ett, två, tre och så 

vidare. Vi har valt att avidentifiera samtliga uppgiftslämnare i undersökningen genom att inte använda några 

namn i undersökningen. Detta gjorde vi för uppgiftslämnarnas integritets skull. Vi gjorde dock ett undantag 

från avidentifieringen då vi i vissa fall valde att skilja på sjuksköterskan och de övriga deltagarna för att 

belysa intressanta skillnader i deras resonemang. 

  

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast kommer att används 

för forskningens ändamål. Detta gjorde vi genom att innan varje intervju berätta för respondenterna att vi 

enbart kommer att använda deras svar till vår c-uppsats och ingenting annat. 

Vi skickade även ut ett informationsbrev (bilaga 1) samt gav respondenterna våra kontaktuppgifter om de 

skulle av någon anledning vilja komma i kontakt med oss. 
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Teori 

 

Vi vill förstå varför personal agerar som de gör. Därför har vi valt att använda oss av en kunskapsteori som 

handlar om kunskap och tyst kunskap. Vi har valt att försöka förstå kunskap och framförallt tyst kunskap 

utifrån ett teoretiskt perspektiv genom att använda oss av en bok, skriven av Bertil Rolf (1991), Profession, 

tradition och tyst kunskap. Vi har också valt att använda oss av en rapport från Pedagogiska institutet i 

Umeå, Tyst tystnande och tystade kunskaper (Grensjö 2003) och två olika avhandlingar, Hur höra tyst 

kunskap? utveckling av en metod för studier av tyst kunnande (Haldin-Herrgård 2005) och Mellan kunskap 

och handling – Om socialsekreterarens kunskapsanvändning i utredningsarbetet (Nordlander 2006). Vi 

inleder det hela med en inledande text från Eliasson-Lappalainens (2006) kapitel Om olika vägar till 

kunskap ifrån antologin Socialt arbete en grundbok. Vidare har vi också valt att använda oss av fyra teorier 

där tre av dem betonar vikten av samspel och mänskliga relationer och är hämtad från en socialpsykologisk 

nivå. Här ser man individen på en gruppnivå, där man tittar på hur samspel och roller förändras med åren 

(Tornstam 2005). Vi kommer även nämna disengagemangsteorin som är en motpol till aktivitetsteorin, 

främst eftersom dessa två haft stor betydelse för forskningens inriktning och fortsatta teoriutveckling 

(Tornstam 2005). Även om det är svårt att säga om personalen har rätt i sina antagande om varför äldre mår 

som de mår så har vi ändå valt att ta med Tornstams teorier för att försöka förstå äldre ur ett större 

perspektiv.  

 

Att förstå kunskap utifrån ett teoretiskt perspektiv 

 

Eliasson-Lappalainen (2006) skriver att det finns flera vägar att nå kunskap. Hon skriver då bland annat om 

teoretisk kunskap och praxiskunskap. Teoretisk kunskap innebär kunskap som människor samlat på sig 

genom erfarenheter, tankar, insikter och teorier. Den teoretiska kunskapen har vi ofta fått genom formell 

utbildning eller annan vetenskaplig väg. Eliasson-Lappalainen (2006) jämför detta med praxiskunskap 

vilken också skulle kunna kallas för erfarenhetsbaserad kunskap. Teoretisk kunskap och praxiskunskap är 

två olika vägar till kunskap och båda är nödvändiga för att komplettera varandra. Eliasson-Lappalainen 

(2006) lyfter fram att det finns ett problem i många sammanhang då endast är den teoretiska kunskapen som 

räknas. Eliasson-Lappalainen (2006) menar att praxiskunskap inte ens betraktas som kunskap i vissa fall.  
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Tyst- och personlig kunskap 

 

Tyst kunskap är ett begrepp som ofta förknippas med förgrundsgestalten Michael Polanyi (1891-1976). Han 

var utbildad inom kemi och medicin men kom senare att inrikta sig mer på samhällsvetenskap och filosofi 

(Grensjö 2003). Tua Haldin-Herrgård (2005) skriver i sin avhandling, Hur höra tyst kunskap? om den tysta 

kunskapen och hur den kan uppfattas. Även hon nämner förgrundsgestalten Michael Polanyi där hon 

förklarar att Polanyi menar att all kunskap alltid består av två delar, en tyst dimension av kunskap, och en 

synlig artikulerad dimension, och att dessa är beroende av varandra. Ett känt citat av Polanyi är:  

 

We can know more than we can tell (Haldin-Herrgård 2005:19). 

 

Rolf (1991) menar att Polanyis begrepp personlig kunskap är en kunskap som knyter samman individen med 

hennes kultur. Polanyi menar att det är en kombination av marxism, som såg vetenskapen som någonting 

som endast styrdes av intressen från människor och samhället och positivism som i sitt synsätt betonar 

samhället som uppbyggt av logik och erfarenhet. Polanyi menar helt enkelt att vetenskap inte enbart kan 

byggas på det ena eller det andra. Polanyi menar att personlig kunskap knyter samman människans 

individuella biologiska natur med kulturen. Människans personliga kunskap gör så att vi kan skapa 

kulturella objekt i exempelvis vetenskap och konst. Polanyi vill också med hjälp av personlig kunskap 

komma runt konflikten mellan tradition och förnuft. Personlig kunskap är med andra ord en blandning 

mellan tradition och individuella bidrag (Rolf 1991). 

 

Inom människan själv smältes tradition, förnuft och subjektivitet samman till personlig kunskap. När en person 

orienterar sig i verkligheten, undersöker eller handlar, styr hon sitt handlande genom kunskap som fungerar i tysthet 

(Rolf 1991:20–21). 

 

Där kultur och individ möts kallar Polanyi för tyst kunskap eller ”tacit kowing/tacit knowledge”. Polanyi 

menar att den professionella kulturen upprätthålls och förnyas genom att den tysta kunskapen finns, där det 

blir en öppen reflektion och ett samspel. Tyst kunskap kan vara föreställningar om verkligheten, vad som är 

bra eller dåligt, känslor och vad vi tror, vet, anser och så vidare (Rolf 1991). 

 

Enligt Rolf (1991) menar Polanyi att människan alltid är aktiv och att det i varje aktivitet finns två olika 

kunskapsskikt, fokus och redskap. Polanyi menar man kan se den blindes käpp kan ses som ett redskap 

vilket blir som en förlängning av den egna kroppen för att förstå verkligheten. Den blinda har eventuella 
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hinder i fokus och som sitt fokalvetande, men måste samtidigt ha en kunskap kring sitt fokalvetande som 

han litar på. Han behöver vissa intellektuella och sensomotoriska ”redskap”. Detta är den tysta kunskapen, 

som ligger till grund för fokalvetandet. Dessa två olika kunskaper kompletterar varandra. För den blinda 

fungerar den tysta kunskapen här som bakgrundskunskap. Polanyi menar att all kunskap som inte själv är 

tyst förutsätter tyst kunskap. Detta behöver inte handla om redskap som en käpp eller en hammare, och 

användas i fysisk aktivitet, utan kan också vara, metoder regler, dolda antaganden. Allt som gör att vi får en 

bild av hur verkligheten ser ut. Verkligheten brukar beskrivas med hjälp av olika teorier, metoder och vår 

egen kropp. Detta är intellektuella redskap och överförda av en kultur. Rolf (1991) försöker beskriva 

Polanyis kunskapsteori som tyst kunskap, professionell kompetens och samspel mellan individ och 

samhälle. 

 

Grensjö (2003) menar i sin rapport att Polanyi till viss del använder sig av gestaltpsykologi. Människor kan 

se saker i sin helhet utan att kunna identifiera detaljerna. Han menar att detta är besläktat med hur vi skaffar 

oss kunskaper. 

 

Gestalten eller helhetsupplevelsen är ett resultat av hur vår erfarenhet aktivt formas i vårt kunskapssökande. All 

explicit kunskap, såväl den vetenskapligt bildade som den som människor tillägnar sig, vilar på dessa slag av tysta 

grunder, menar Polanyi (Grensjö 2003:5). 

 

Med den tysta kunskapen menas att man kan mer än vad man kan berätta. Ett exempel på detta är att vi kan 

känna igen ett ansikte av tusentals människor, men vi kan vanligtvis inte berätta varför eller hur vi känner 

igen det. Detta kunnande kan man inte klä i ord. Kunskap är starkt kopplat till handling och görande, med 

knowledge kan man peka på något mer definitivt medan tacit knowing mer fungerar som grunden till den 

mer explicita kunskapen. Ett exempel på detta är att tacit knowing ses som den del av isberget som finns 

under vattenytan och bygger basen, medan toppen av isberget bildar knowledge, alltså den mer gripbara 

kunskapen (Grensjö 2003). 

 

I Nordlanders (2006) avhandling Mellan kunskap och handling: Socialsekreterares kunskapsanvändning i 

utredningsarbetet beskrivs tre olika perspektiv på kunskapsanvändning. 

 

 Vetenskaplig kunskap - Praktisk handling 

 Tyst kunskap 

 Kunskapsanvändningens förutsättningar 
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Den vetenskapliga kunskapen är den som går att förklara med en vetenskaplig grund, och vetenskaplig 

producerad kunskap skall vara vägledande för praktikens arbete. 

 

Yrkeskunskap som inte har sin grund i vetenskap och vars reflektion i grunden baseras på en vardagsförståelse 

betraktas utifrån detta perspektiv som en verksamhet utan professionell identitet (Norlander 2006:72–73). 

 

Tyst kunskap är saker som kan vara svåra att sätta ord på. Nordlander (2006) skriver att det ibland uppfattas 

som svårt för socialarbetare att beskriva deras arbete och kunna berätta vilka kunskaper som får dem att 

handla på ett visst sätt. Det berättas också om en studie gjord på sjuksköterskor, som också dem tycker att 

det är svårt att sätta ord på vad deras arbete innehåller. Begrepp som ”kärleksfull vård”, ”bättre patientvård”, 

och” vård av hela människan”, ses som en kunskap som är svårt att översätta till ord, eller om den 

överhuvudtaget kan översättas till ord. Andra exempel enligt Nordlander (2006) som kan vara svårt att 

översätta i ord kan vara de omedvetna kunskaperna som till exempel empati och känslor. 

 

Andra exempel är att jag som socialarbetare får en bra kontakt med barn. Jag får dem att känna sig trygga och de är 

angelägna om att berätta för mig om sina erfarenheter. Vilken kunskap ligger bakom en sådan kompetens? Egna 

erfarenheter, formell utbildning, kollegors rådgivning, facklitteratur, romaner med mera. Spännvidden av influenser 

kan vara flera och det är svårt att ge uttryck för hur jag som individ resonerar i de situationer där jag möter barn 

(Nordlander 2006:76). 

 

Nordlander (2006) beskriver det tredje perspektivet, kunskapsanvändningens förutsättningar, att det berör 

frågan om hur vi erhåller kunskap samt hur det påverkar kunskapsanvändningen. Han menar att hur 

kunskapen erhålls villkorar hur vi använder kunskapen i handling. Han menar att kunskapen inte är fri utan 

att den beror på en hel del faktorer som vi inte kan styra över. Kunskapsinhämtningen begränsas av de 

sammanhang vi befinner oss i. 

 

Det interaktionistiska grundperspektivet 

 

Teorier som betonar samspelet mellan människor är de som är vanligast när man pratar om åldrande inom 

socialpsykologi. Här ser man samspelet eller interaktionen mellan människor. Cooley och Mead är två av 

dem som utgår från interaktionistiska grundtankegångar. Både Cooley och Mead menar att den sociala 

kontexten är viktig för att människan ska kunna behålla sin identitet. Mead använder sig av ”me” och ”I” när 
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han ska förklara och skilja på självuppfattning och social interaktion.  Vissa personer är viktigare än andra 

och dessa kallas för signifikanta andra och kan till exempel vara maka/make, barn, vänner. Detta är något 

som kan skilja sig från person till person. Det finns också en interaktion som inte är knuten till någon 

speciell person utan till allmänheten och samhället, en generaliserad motpart.  Detta innebär att vi tar 

ställning till hur saker i samhället ser ut, och rättar oss efter det (Tornstam 2005). Dessa två samspel är lika 

viktiga för identitet och jaguppfattning. Cooley menar att människa kan ses som skärningspunkten mellan ett 

obestämt antal cirklar, som representerar de sociala grupper som individen har.  

 

Människans identitet- hennes jaguppfattning- formas av det sociala sammanhanget (Tornstam 2005, s. 122).  

 

Mead säger att en individs identitet uppstår i en social interaktionsprocess där vissa personer är viktigare 

interaktionspartners än andra, dessa kallas som sagt för signifikanta andra. Interaktionisterna menar att den 

sociala kontexten är av stor betydelse för individens identitet och självuppfattning (ibid.). 

 

Aktivitets- och disengagemangsteorin 

 

Med aktivitetsteori menar man egentligen ett grundläggande synsätt som återgår till det inteaktionistiska 

grundperspektivet. Aktivitetsteorin handlar om ett antagande om att ett gott åldrande hänger ihop med 

aktiviteter. Här tror man att människan trots hög ålder fortfarande har samma behov och önskningar som när 

man var yngre. Därför är det fortfarande viktigt att ha en social samvaro med andra människor, att fortsätta 

vara aktiv, det anses också som viktigt att ersätta den förlorade yrkesrollen med familjeliv och föreningsliv. 

Detta är viktigt för att behålla en bra självbild och för att känna sig värdefull och behövd (Tornstam 2005). 

 

Disengagemangsteorin utgår från ett helt annat antagande. Jämfört med aktivitetsteorin utgår 

disengagemangsteorin istället från att vi människor har en genetiskt nedlagd drift, som gör att man vill 

lösgöra sig från samhället när man blir gammal. Eftersom samhället också stöter ut de gamla tror man att 

dessa, driften och samhället, följs åt. Detta är en ömsesidig process som leder till att banden till samhället 

tillslut försvinner. Detta sägs vara en förberedelse inför döden. Detta är inget som upplevs som obehagligt 

eller jobbigt för den enskilda individen, utan ses som harmoniskt eftersom det är en naturlig process (ibid.). 
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Rollteori 

 

I rollteorin betraktar man alla människor som aktörer med olika roller, alltså som inom teater. Det finns olika 

förväntningar på oss om hur vi skall vara och bete oss från andra, rollförväntningar, men också från oss 

själva. Detta leder sedan till vårt faktiska beteende, rollutförandet. Olika rollförväntningar finns på till 

exempel, män, kvinnor, unga, gamla, rika och fattiga. Vi människor spelar inte en roll utan flera stycken, 

detta kallas för multipla roller. Samtidigt som man är kvinna kan man också vara mamma, maka och 

gammal (Tornstam 2005). Gränserna för när man blir gammal har varierat genom tiderna, förr hade det med 

ork att göra, när man inte längre orkade arbeta så var man gammal, idag tycker vissa att pensioneringen är 

en tydlig gräns för när man blir gammal. Åldersrollen förändras helt enkelt beroende på vad för samhälle vi 

lever i. För att vi lättare ska kunna förstå när vi ska lämna en roll för en annan bidrar samhället med 

passageriter, detta är för att förtydliga de nya rollförväntningarna, och kan göras med konfirmation, som är 

från barn till ungdom, eller med en guldklocka, vid pensionering. Det finns helt enkelt olika ålderskategorier 

i vårt samhälle. Dessa är: 

 

 

 1. Barndomen, när vi förväntas lära oss de mest elementära grunderna för mänsklig samvaro, men där mycket av vad som 

senare kommer att bli förbjudet ännu är tillåtet. 

 2. Skolbarnsåren, när förväntningarna är större, och vår tillvaro förväntas bli mer reglerad och ordnad. 

 3. Adolcencen, när vi mognar sexuellt, och inom givna ramar lär oss spelregler för umgänget mellan könen. 

 4. Den yngre vuxenåldern, då vi fullbordar vår utbildning och förväntas påbörja vår förvärvsaktivitet. 

 5. Föräldraskapet, när vi bildar familj. 

 6. Medelåldern, då vi fullbordar rollen som barnuppfostrare och föräldrar. 

 7. Far- och morföräldrarrollen, då vi intresserat och kärleksfullt förväntas ta del av våra barnbarns väl och ve. 

 8. Den friska pensioneringstiden, den ” tredje åldern”, då vi lämnar yrkeslivet och har kraft och hälsa kvar. 

 9. Den fjärde åldern, med sina speciella stigman i form av änkestånd, sjukdom och senilitet (Tornstam 2005:132). 

 

Under livet har man roller som till exempel yrkesroll, familjeroller, som mamma eller pappa och så vidare. 

Rollerna är oftast förknippade med sociala vinster. När man blir äldre börjar dock detta ändra sig och sociala 

förluster blir allt vanligare. Detta kan handla om pensionering, att bli änka eller änkling, ökad grad av 

beroende av andra och minskat socialt ansvar, allt detta leder till sociala förluster (Tornstam 2005). 

 

Efter pensioneringen minskar i regel antal roller, detta kallar man för rollförluster eller att man träder ifrån 

tidigare sociala arenor. Förlusten av make/maka ses också inom rollteorin som en negativ effekt för 
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individen. Att förlora de signifikanta andra, som utgör viktiga relationer för individen antas teoretiskt vara 

en depersonaliserande effekt. Vissa säger dock att rollförlusten kan bli lättare ju äldre man är, med tanke på 

att ett dödsfall i hög ålder är mer väntat (ibid.). 

 

Analys 

 

Vi kommer i analysdelen att utgå från vårt syfte och våra frågeställningar. Här kommer vi redogöra för 

empirin som vi samlat in där vi kommer analysera med hjälp av våra valda teorier. Vi kommer utifrån våra 

frågeställningar och vårt syfte se på vad personalen har svarat. Vi har valt att dela upp kapitlet i olika avsnitt 

eftersom vi har hittat ett antal centrala teman som har tagits upp under samtliga intervjuer. Dessa teman har 

vi valt ut eftersom att de passar ihop med vårt syfte och våra frågeställningar. Detta har vi gjort för att få 

fram en tydlig bild av de svar vi fick, samt att få en tydlighet gentemot vårt syfte och våra frågeställningar. 

Några av ämnena går in i varandra, men vi gjort så gott vi kan för att inte upprepa oss mer än nödvändigt. 

Samtidigt ser vi att samma ämne har relevans i flera av delarna fast på olika sätt. 

 

Det vi kommer fokusera på i denna del är främst att se vad det finns för typ av kunskap bland personalen. 

Samtidigt vill vi också ta upp vad det finns för olika orsaker som personalen ser till äldres psykiska ohälsa, 

vad det finns för olika sätt att arbeta med äldre och deras psykiska ohälsa och om personalens egna 

uppfattningar om vad som skulle kunna förbättras för att kunna ge de äldre en bättre vård. 

 

Vilken typ av kunskap finns det hos personalen inom 

hemsjukvården? 

Utbildning, kunskap och engagemang 

 

Kunskap ses som en central del och uttrycks av många av de intervjuade. Intervjuperson 7 säger såhär: 

 

Ja, det första är att all personal som ska arbeta måste vara utbildad. Du måste ha en bra utbildning för att stå på Mc 

Donalds och steka hamburgare. Du kan nästan inte komma från gatan och rätt in men det kan du här. Ja faktiskt, du 

ska vara utbildad och du ska vara motiverad och du ska vara engagerad och du ska ha social och emotionell empati 
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för att få lov.  

 

En utbildning och ett engagemang för att arbeta med äldre ses som nödvändigt av den här personen, men 

också från andra av de intervjuade. Flera har också talat om hur viktig personligheten, viljan och 

engagemanget är för att kunna göra ett gott arbete. Då vi har samtalat om kunskapsnivå bland de anställda 

inom hemsjukvården får vi väldigt olika svar. Många ur personalen anser att kunskapsnivån är väldigt 

varierande. Vissa tycker att kunskapsnivån inte är tillräcklig i området om äldres psykiska hälsa och tycker 

att det hade varit roligt att lära sig mer, och menar att detta gäller både fast personal men i synnerhet 

vikarier. Andra menar att den tillräckliga kunskapen finns i undersköterskeutbildningen, men att man såklart 

måste förnya sin kunskap själv. En intervjuperson uttrycker att teoretisk kunskap är viktigt och berättar 

bland annat hur denne på fritiden gärna läser om nya metoder för att få mer kunskap om hur han/hon ska gå 

till väga i vissa situationer. Så här säger intervjuperson 1: 

 

… man är aldrig liksom färdiglärd utan måste alltid söka och uppdatera sina kunskaper.  

 

Intervjuperson 3 säger så här, när vi frågar hur han/hon upplever att kunskaps och utbildningsnivån är om 

äldres psykiska hälsa: 

 

Jag tycker nog, jag har ju inte vart på något speciellt, ska jag ju säga ju, alltså man har ju hört men inget så det 

tycker jag inte. Jag har ju vart va, men det är ju så längesen. Jag hade ju tyckt det vart kul om det kommit några mer 

sådana här utbildningar om psykiska, HSL och så, det tycker jag bara hade vart kul. För jag har ju vart på demens 

och så här, men just psykiskt hur man ska hantera det och så. 

 

Det råder en delad mening om hur mycket utbildning personalen erbjuds från sin arbetsplats. Några menar 

att de erbjuds några halv eller heldagar då och då, medan andra menar att det inte erbjuds någon utbildning 

alls. Alla menar dock att utbildning är väldigt viktigt och det är något de önskar få mer av.  

 

En av de intervjuade menar att kunskapen inte är vad den borde vara, utan att det krävs, i första hand 

utbildning. Dock anser intervjupersonen att det är lika viktigt med engagemang. Intervjuperson 7 talar om 

kunskapsnivå och engagemang: 

 

Ja, den är inte vad den borde vara hos alla, nä. Alltså har du bara engagemanget så ser du mera, då behöver du inte 

ha någon teoretisk kunskap men alltså är du bara engagerad så kan du hur mycket som helst. 
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Denna intervjuperson tycker alltså att engagemang är lika viktigt som utbildning. Det finns dock en annan 

sida också, några från personalen pratar om ett oengagemang som finns hos en del av vårdpersonalen. Det 

uttrycks en åsikt om att vissa kanske bara går där för att tjäna sin månadslön medan andra arbetar där för att 

de vill hjälpa, också att det är lite fult att engagerade sig för mycket. Så här säger intervjuperson 1: 

 

Vissa kanske inte är så intresserade av att hjälpa. Tyvärr är det så undersköterska, vissa vill jobba som 

undersköterska för att de vill. Jag har valt att jobba som undersköterska för att jag vill hjälpa äldre, vissa jobbar bara 

för att ha ett jobb… man måste ha ett intresse för det, det bygger mycket på det, intresse hos vårdpersonal, hur 

mycket vill dem ge, hur mycket vill dem hjälpa. 

 

Det tas upp av några av personalen att det finns ett oengagemang som inte gillas, samtidigt som vi får reda 

på av en av intervjupersonerna, att de som engagerar sig för mycket eller tar för mycket kommando blir 

kallade för ”minichefer”. 

 

Tyst kunskap 

 

Under våra intervjuer har vi fått uppfattningen om att det finns en hel del tyst kunskap, kunskap som är svår 

att kunna sätta ord på. Vi frågar en av de intervjuade om hur han/hon tycker kunskapen bland personalen är 

om äldres psykiska ohälsa. Såhär säger intervjuperson 1: 

 

Det beror på hur länge, till exempel de nya. För alltså erfarenhet betyder en hel del här, att man har arbetat med 

äldre, lära känna dem och förstå hur de tänker och vad är det för problem som kan möta. Det är de nya lite. Dom är 

duktiga och ber om hjälp av äldre erfarna personal, för ett exempel, vikarier, dem är inte här så ofta och hinner inte 

få en uppfattning, men jag tycker att dem är flitiga och ringer ofta och ber om hjälp. Dom ringer ofta till mig, den 

och den har jätteproblem hon är ledsen, vad tycker du att jag ska göra? Ibland kommer jag och hjälper till. 

 

Intervjuperson 1 tar upp att han/hon kan förstå hur de äldre tänker när han/hon lärt känna dem lite, detta är 

inte heller någonting som är särskilt lätt att sätta ord på, hur gör man det? Detta är enligt Grensjö (2003) ett 

kunnande som man inte kan klä i ord. Ett annat tydligt exempel på där tyst kunskap används är när 

intervjuperson 4 berättar hur han kommunicerar med de äldre: 

 

I4-Det brukar vara så att jag har rätt lätt för att känna av.  

D/F- Hur känner du av det då? Alltså hur? Det kanske är svårt att säga. 

I4-Det är jätte svårt men jag brukar kunna känna av. Det kan ju vara vissa som inte villa prata så mycket. Men ofta 
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märker man det rätt så snart ju. 

Sen är det dem som är väldigt pratsamma och så mitt i mellan.  Det finns olika. Men det finns ju dem som i sig inte 

är jätteglada att man pratar så mycket. Med dem också. Det har ju förekommit att man kommer till dem också. Men 

då får man ju anpassa sig lite där ju. 

Man har ju ändå jobbat så mycket med det så man ungefär lärt sig hur man ska ta det, Man kan ju möta dem som till 

och med är lite aggressiva. Men oftast så kan jag som regel avläsa det. Jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara hur 

men, det kanske är min arbetserfarenhet också kanske man kontrar lite med min personlighet också. Jag tycker jag 

har rätt så lätt för det i övrigt också i mitt privata liv.(4) 

 

Precis som Nordlander (2006) skriver kan det vara svårt för vissa yrkesgrupper att beskriva vilken kunskap 

de använder sig av, författaren pratar om socialarbetare och sjuksköterskor, och att det är svårt att sätta ord 

på den omedvetna kunskapen. En annan av de intervjuade pratar om fördelarna med att vara en 

”människokännare” när man arbetar inom hemsjukvården, men det tas också upp att erfarenheter inom yrket 

är en bra kunskapskälla, och att många rådfrågar mer erfaren personal när de stöter på vissa problem. 

 

Personalens syn på olika orsaker till psykisk ohälsa 

Ensamhet 

 

Orsaker till psykisk ohälsa ses på olika sätt, vissa menar att ensamhet är en central orsak till detta. Det kan 

till exempel handla om att barnen inte hinner med sin gamla förälder längre eftersom de har fullt upp med 

sina egna liv. Interaktion mellan människor är en viktig del för att människor ska må bra, vilket kan vara 

svårt att få till när man blir äldre och rollen förändras, sociala förluster blir vanligare och man blir mer 

beroende av andra (Tornstam 2005).  

Intervjuperson 7 beskriver problemet så här: 

 

Ja, så är det ensamheten, det är den största folksjukdomen idag… 

 

Ensamhet är någonting som personalen återkommer till då de talar om orsaker till psykisk ohälsa bland 

äldre, även om personalen också ser andra orsaker. Det finns de som menar att disengagemang är en naturlig 

del av åldringsprocessen. Det innebär att när man blir äldre får man en genetiskt nedlagd drift som går hand i 

hand med att samhället stöter ifrån de äldre (Tornstam 2005). Det framkommer en tydlig uppfattning hos 

många av intervjupersonerna att det finns många äldre som är ensamma, som inte är speciellt aktiverade. De 
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som inte träffar mycket folk är mindre lyckliga menar en av de vi intervjuat. Så här säger intervjuperson 3: 

 

Ja alltså det är ju nog också lite olika där, men det kan vara mycket att dem blivit äldre, ensamma, barnen har väl 

inte tid med sina föräldrar på samma sätt för dem har ju sitt arbete och så här.  

 

Intervjuperson 7 säger så här: 

 

Att vara ensam. Ja för det är ju inget normalt. Människan är ju också ett flockdjur och hux flux kanske varit gift och 

haft 6-8 barn. Nu sitter de rent ensamma, varför gör jag det?  

 

Samtidigt vill en person lyfta fram att det finns människor som också gillar sin ensamhet. Flera av de 

intervjuade menar att det finns många äldre som inte vill göra någonting annat än att bara sitta hemma. Så 

här säger intervjuperson 2: 

 

… sen finns det positiva människor som är helt ensamma som gillar sin ensamhet också, det kan man också förstå…  

 

Bilden som personalen ser till olika orsaker till den psykiska ohälsan, är svårt att kunna sätta ord på. De 

säger att ensamhet verkar vara en stor orsak till detta även om de är svårt att som 

undersköterska/sjuksköterska stå på någon vetenskaplig grund för att påstå något sådant. De har ju (troligen) 

ingen formell utbildning för att kunna dra slutsatsen att ensamhet är en orsak till en eventuell psykisk ohälsa. 

I dagsläget är det upp till en läkare eller liknande att se orsakerna till psykiskt lidande. Eliasson-Lappalainen 

(2006) menar som sagt att praxiskunskap inte i många fall betraktas som kunskap utan att endast formell 

kunskap är den som räknas.  Det vi menar här är istället man kan tänka sig är att denna typ av kunskap kan 

liknas vid tyst kunskap, och är snarare den del av kunskapen som sedan kan leda fram till diagnos. I ett 

tidigare exempel tas den tysta kunskapen upp i liknelsen vid ett isberg och utgör grunden, utan den tysta 

kunskapen finns heller inte den teoretiska kunskapen (Grensjö 2003). Toppen av isberget i den upplevelse 

man ser och kan sätta ord på. Under vattnet finns det en kunskap som man inte alla gånger kan redogöra för 

men som ändå påverkar ens uppfattning av en situation. Detta ser man i flera av beskrivningarna av 

orsakerna som personalen resonerar kring i rubrikerna nedan. 

 

Beroende av andra 

 

En del av de intervjuade tror att äldre mår psykiskt dåligt av att känna sig till last. Detta kan handla om saker 
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i vardagen som äldre människor inte längre kan göra på grund av olika sjukdomstillstånd, ett exempel på det 

kan vara stroke, som är relativt vanligt bland äldre personer enligt en ur personalen. Intervjuperson 4 pratar 

om att äldre känner sig till last och säger så här: 

 

Och sen är det ju när dem kanske helt plötsligt har kunna göra mycket, och så får de en stroke till exempel, och helt 

plötslig kan de inte göra de saker de kunde göra innan. Det kan ju bli lite krishantering, kris bearbetning där till en 

början. Och där får man ju stötta dem mycket.  

 

Det finns personal som upplever att äldre mår dåligt av att de blir mer beroende av andra. Någonting som 

upplevs, behöver inte betyda att det är så, men återigen finns det tecken på att det handlar om tyst kunskap. 

Tyst kunskap kan vara föreställningar om verkligheten, till exempel vad som är bra eller dåligt, känslor och 

vad vi tror, vet, anser och så vidare (Rolf 1991). Av vissa ur personalen tas det också upp om hur jobbigt det 

är för de äldre när livskamraten går bort. Förlust av nära anhöriga är någonting som ökar med åldern, och 

även om det av den anledningen kan kännas mer väntat, så är detta ändå någonting som påverkar väldigt 

starkt. Vissa känner att de inte har någonting mer att leva för. När saker som dessa händer anser vissa i 

personalen att det är viktigt att ha ett socialt skyddsnät eller sociala relationer med andra (Tornstam 2005). 

 

Avsaknad av trygghet är det en av intervjupersonerna som tar upp, vikten av att de äldre ska känna sig säkra 

och trygga anses som viktigt och även att de personer som är rastlösa eller är psykiskt sjuka blir aktiverade. 

Denna intervjuperson talar om att många äldre skulle vilja ha lite mer sällskap från sina anhöriga. 

Signifikanta andra är de personer som utgör rollen som nära anhöriga (Tornstam 2005). 

 

Brist på tid och aktivitet 

 

En intervjuperson menar att hur nöjd man är med sin tillvaro till stor del beror på hur mycket man är 

aktiverad, och på hur mycket man samspelar med andra människor. Även om det utifrån, vad personalen sa, 

verkade vara fler äldre som tyckte om att ha sociala relationer, så fanns det även en uppfattning att det finns 

äldre som inte vill bli aktiverade. Några av personalen pratar om aktiviteter, och ser bristen på detta som en 

orsak till att äldre ibland mår dåligt. Något som vissa pratar om som kan hindra mycket av arbetet med 

aktiviteter är bristen på tid. Detta är också någonting som enligt vissa av personalen påtalas av vårdtagarna. 

Problemet med den bristande tiden blir också att personalen ibland har svårt att vänta in de äldre och låta 

dem göra saker i sin egen takt. Detta kan till exempel handla om att knäppa sin skjorta själv. Många av 

personalen påpekar bristen av tid, och menar här att de ibland får jobba emot sina egna principer. De menar 
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att de måste hjälpa de gamla med saker som de egentligen klarar av själva för att inte komma efter med 

arbetet. Vi frågar en av personalen vad denne skulle vilja göra som han/hon inte kan göra idag. 

Intervjuperson 1 beskriver problemet så här: 

 

Ja det är att jag har liksom en timma hos varje vårdtagare som inte mår bra eller är ledsen, att följa med på något 

roligt, någon aktivitet. En timma till exempel. Om jag ska, för vi har ju upplagt schema med var vårdtagare som har 

sin tid till exempel en halv timma där en timma där. Alltså för vissa när det gäller att jobba på rehabiliterande sätt, 

för att vi ska inte ta ifrån dem det dem kan. Till exempel att klä på sig, eftersom för vissa tar det jättelång tid bara att 

ta på sig skjorta, det kan ta tio minuter, men vi har inte den här tiden att vänta. Vi blir tvungna att hjälpa till, och så 

småningom så slutar de göra det själva och det är fel faktiskt, det är egentligen det. De ska ha mer tid att öva sig och 

använda fingrarna och armarna och händerna, annars slutar de fungera. Så är det på det viset, det är att vi behöver 

mer personal för att vi ska kunna göra mer för vårdtagaren. 

 

 Intervjuperson 4 säger: 

 

Försöka få dem att göra det de kan själva lite, men här är man ju lite begränsad. Tar det för lång tid så kanske man 

får hjälpa dem i vissa fall, för annars kanske man kommer efter med hela arbetet. Så att det är ju en avvägning ju. 

 

Personalen har kunskapen om att vissa saker bör göras på ett visst sätt men ser tiden som ett hinder för att 

kunna följa den kunskap som finns för denna situation, nämligen att ha tid för att kunna låta de äldre göra 

saker i sin egen takt.  

 

Hur arbetar man med äldres psykiska hälsa? 

 

Personalen inom hemsjukvården har i dagsläget en viss teoretisk kunskap som dem försöker använda på 

bästa sätt, samtidigt använder man sig av sina tidigare erfarenheter som man lärt sig genom livet. Nedan 

beskriver personalen några centrala arbetsmetoder, där personalen använder sig av teoretisk kunskap, men 

också av en kunskap som är mer erfarenhetsbaserad. 

 

Aktivitet 

 

Personalen pratar om hur man kan arbeta med psykisk hälsa, ett av de sätt som finns är aktiviteter. 

Att ta en promenad, prata med de äldre eller ge en kram kan ibland hjälpa berättar en av intervjupersonerna. 
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Några ur personalen säger också att vissa behöver mer trygghet medan andra behöver mindre. Många i 

personalgruppen anser att aktiviteter, som vi tidigare nämnt, är någonting som är viktigt under 

åldringsprocessen. Ett gott åldrande hänger ihop med aktiviteter (Tornstam 2005). De anser att detta är 

viktigt för att behålla en positiv uppfattning om sig själv. Det är viktigt på grund av att man ofta genomgår 

en rad förluster av olika slag (Tornstam 2005). Under intervjuerna nämner de flesta, då vi frågar hur de 

skulle beskriva de äldres livssituation, att de tycker att aktivitet är viktigt för att de äldre ska må bra. Flera ur 

personalen berättar om någonting som de kallar för aktivitet. De beskriver att det på vårdplanen, för många 

av vårdtagarna, ingår en viss del aktivitet varje vecka. Tidslängden på aktiviteterna varierar beroende på vad 

de är beviljade av biståndshandläggaren berättar en av intervjupersonerna. Under flera intervjuer målas det 

upp en bild av att personalen är som ett stöd för de äldre under aktivitetstiden. De äldre får själva bestämma 

vad de vill göra men har samtidigt hjälp av en person från hemsjukvården. Det kan till exempel vara att sitta 

och samtala över en kopp kaffe eller ta en promenad till affären. Personalen verkar överlag ha en uppfattning 

om att aktiviteter för de äldre är väldigt viktig för den psykiska hälsan. Det nämns på något sätt i alla 

intervjuer hur viktig den sociala kontakten är. Då vi frågar intervjuperson 2 hur han/hon tror de äldre själva 

uppfattar sin tillvaro får vi svaret: 

 

… de hade helst velat ha lite mera sällskap från sina anhöriga, men det kan de inte begära för att de vet att de inte 

kan, vissa är mer nöjda vissa är mindre nöjda det beror på hur mycket de är aktiverade. Är de tillräckligt sociala då 

mår de mycket bättre, de som är själva som är ofta själva som inte gör någonting, som inte träffar så mycket folk, de 

är mindre lyckliga…  

 

Här anser vi att den intervjuade menar att aktiviteter är viktigt men också att sociala relationer är viktigt för 

att må bra. Han/hon betonar samspelet mellan människor. Att ha en social samvaro och fortsätta vara aktiv är 

viktigt trots hög ålder (Tornstam 2005). 

 

Många av undersköterskorna pratar om hur de arbetar med aktiviteter och samtal, om detta sedan inte skulle 

ha någon effekt får man gå vidare och kanske sätta in någon medicin. Intervjuperson 3 säger: 

 

Ja, jo det är ju det här som jag sa då med daglig verksamhet, det kan ju hjälpa många absolut, och sen mediciner då 

ju, men daglig verksamhet i all ära, och sen hade jag tyckt det vart kul om vi personal kunde ja, mer aktiviteter och 

mer personal så man kunde engagera sig lite mer. 
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Sociala kontakter 

 

Flera av de intervjuade berättar också om att samtal inte måste vara schemalagt för att vara betydelsefullt. 

En av de intervjuade berättar hur han/hon försöker sitta ner fem till tio minuter hos varje vårdtagare för att 

försöka ge lite mer välbefinnande. Personen i fråga menar att man kan ställa till det rejält med den psykiska 

hälsan om man bara springer in, gör det man ska och springer ut igen. Andra belyser att de har en tidpress 

och det faktum att de har mycket uppgifter som är ”obligatoriska”, som måste göra, till exempel 

medicinering, frukost och så vidare. 

 

Ett annat hjälpmedel för att arbeta med äldres psykiska ohälsa är, som en av personalen uttrycker det, att 

”peppa”. Vad denne menar är att man måste vara positiv och stötta de äldre som har problem och inte ge sig 

utan kämpa på. Andra samtalar med de som mår dåligt, och då gäller det att kunna hitta något intressant att 

prata om detta kan enligt några av personalen vara ett intresse som vårdtagaren har eller om något de tycker 

om. Interaktion och sociala relationer är viktigt för att vi människor ska kunna behålla vår identitet 

(Tornstam 2005). Intervjuperson 3 säger så här: 

 

Att vi kommer dit, och att de kanske kan känna en trygghet i att vi är där om de behöver, för det kan yttra sig på så 

många sätt om du får psykiska problem alltså.  

 

Intervjuperson 5 säger så här: 

 

Det är viktigt med relationer verkar det som, jag upplever att det är viktigt med relationer. Ja det verkar vara ett bra 

sätt att arbeta på.  Vi är människor och det är ju människor vi går hem till och hjälper.  

 

På de flesta bland personalen kommer det fram att de tycker att det är viktigt med sociala relationer. Detta är 

någonting som alla på ett eller annat sätt tar upp under intervjuerna. Vissa ur personalgruppen berättar också 

om den dagliga verksamheten, som delvis ses som ett hjälpmedel mot äldres psykiska ohälsa. På daglig 

verksamhet kan de äldre träffas och till exempel, fika, spela spel, lyssna på musik eller bara komma ut och 

träffa folk. Detta är delvis för att få interagera med andra människor, med sina signifikanta andra, men också 

för att interagera med samhället, som en generaliserande motpart (Tornstam 2005). Flera av personalen 

uttrycker att många av vårdtagarna ser daglig verksamhet som något väldigt viktigt. En av de intervjuade 

berättar om en dam som säger att hon helt enkelt inte hade levt om det inte vore för den dagliga 

verksamheten.  
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Alla har olika åsikter om vilket sätt som är bäst för att arbeta med äldres psykiska hälsa. Det kan bero på att 

den tidigare praxiskunskapen man har byggt upp genom bland annat tidigare erfarenheter skiljer sig mellan 

de olika arbetarna (Eliasson-Lappalainen 2006). Många av undersköterskorna har lagt vikt på mer tid till det 

sociala, som pratstunder, samtal och daglig verksamhet, men också mediciner. 

 

Medicinering 

 

Personal ger oss en uppfattning om att medicinering också används som ett hjälpmedel när de äldre drabbas 

av olika psykiska problem. Detta finns olika åsikter om medicinering inom personalgruppen. Då vi frågade 

hur det är med medicinering av psykiska problem fick vi bland annat följande svar av intervjuperson 4: 

 

Ja det är ju mycket, speciellt då när det mycket och sådant. Så kan kanske många bara ger medicin. Det är ju lättaste 

och sådant. Och känner att de inte hinner med och sådant. Sådant förekommer ju tyvärr.  

 

Det uttrycks här en uppfattning att man medicinerar äldre för att det sparar tid, pengar och att det är ”den 

enklaste lösningen”. Det finns också personer vi har intervjuat som menar att medicinering är det enda man 

kan göra. Då vi frågade personalen om man erbjöd någon typ av samtal, terapi, kuratorbesök eller 

psykologbesök vid kriser, svarar intervjuperson 7: 

 

Vi gör ju inte det för de är inte mottagliga för det.  

 

Även om sociala relationer och interaktion med andra anses som viktigt bland de flesta av personalen, och 

av personen som sa detta, så verkar inte terapihjälp vara någonting som erbjuds när man träder in i en ny roll 

och blir gammal (Tornstam 2005). 

 

Vissa av undersköterskorna har pratat om vinsten med medicinering med antidepressiva medel mot ångest, 

oro och depression. Sjuksköterskan som vi intervjuade var den som talade mest om medicinering mot 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskan ansåg också att terapihjälp inte något man vanligen använder sig av eftersom 

mycket som händer när man är gammal tillhör ett ”normalt åldrande”, sjuksköterskan menade också att det 

är viktigt med aktivitet för de äldre. Då vi talade om medicinerig mot psykiska problem sa sjuksköterskan 

bland annat: 
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Ja, det är läkemedel, de är stämningshöjande. Förr kallades det ju för lyckopiller men det gör man inte idag för man 

har sett vinsten av det, och det ska vara väldigt små doser till de här sjuka. Men sen har du ju även äldre som, man 

kanske ibland, vi har ju väldigt mycket. Vi ligger ju faktiskt ganska så långt framme här med aktivitet.  

 

Sjuksköterskan talar om antidepressiva läkemedel och fördelarna med dessa samtidigt som han/hon också 

lägger fokus på aktiviteter som ett sätt att arbeta med psykisk ohälsa. En annan uppfattning uttalas av 

intervjuperson 4, som menar att mediciner kan vara bra kortsiktligt men inte långsiktligt och resonerar så 

här: 

 

Oftast, i många fall kanske det är någon medicin man ger eller någon ångestmedicin. I långa loppet tror jag ju inte 

det är någon, alltså långsiktigt tycker jag ju inte själv att det är någon bra lösning. Kortsiktigt kan det vara bra ju. 

Om det är någon väldig kraftig ångest så måste man ju ändå kanske ta hjälp av medicin. Men det är väl lite också 

med yngre människor som kan få ångest. Kortsiktigt kan man ju kanske ge medicin i den värsta ångesten men 

långsiktigt är det ju inte bra att fortsätta hela tiden bara för. Så är det bara det, det kretsar kring om vi ger medicin, 

för ofta är det mycket jobbiga biverkningar och annat ju. Långsiktigt blir det ju ofta ingen bra lösning. Man får se 

till helheten och tänka på andra aspekter.  

 

En erfarenhet av medicinering från en av de andra undersköterskorna är att de äldre inte lider så mycket av 

ångest, oro och depression tack vare att de är medicinerade, och ser en positiv skillnad. Intervjuperson 2 

säger så här: 

 

Man ser ju på dem att de är mer rastlösa, mer olyckliga, så. Sen när man sätter in en medicinering så ser man att 

dem är mer positiva, då går de kanske ut och handlar istället för att sitta hemma och så. 

 

Mönstret som man ser bland personalen är att alla bland personalen har en mer eller mindre positiv bild till 

medicinering, även om någon verkar vara lite mer restriktiv än andra, genom att tänka på bland annat 

följderna av medicinering, som till exempel biverkningar. 

 

Vad anser personalen kan förbättras för att ge de äldre en bättre 

vård? 

 

Det är svårt att vetenskapligt kunna definiera vad som är en bättre vård för de äldre, men genom personalens 

kunskap kan vi i alla fall få ett perspektiv på vad som skulle kunna förbättras enligt dem. Enligt Polanyi 
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skulle man kunna tolka att kunskap om vad som är en bra omvårdnad skulle kunna ses utifrån en integrerad 

kunskapssyn. Polanyi menar att man ärver en slags allmängiltig kunskap kulturellt genom generationer, 

vilket sedan blir något som kallas för personlig kunskap. Det blir en slags tyst kunskap om hur man bör 

handla (Rolf 1991). Då vi diskuterat omvårdnad med vår referensgrupp har vi kommit i kontakt med, att det 

finns olika uppfattningar om vad god vård är, beroende på vilket ursprung man har, och vilka tidigare 

erfarenheter man har. 

 

Mer tid/mer personal 

 

Tiden är ett centralt begrepp som kommer fram i våra intervjuer, även om det är på olika sätt. Vissa menar 

att tidsbristen har med brist på personal att göra, medan andra menar att tidsbristen skulle kunna hindras av 

att personalen skulle vara mer tidseffektiva i sitt arbete. Majoriteten av de vi har pratat med upplever att det 

skulle behövas mer tid, och därmed mer personal för att kunna göra ett gott arbete. En annan säger att detta 

endast har med hur effektiv personalen väljer att vara, och att det inte alls behövs mer personal för att kunna 

ge de äldre mer tid. Det har kommit fram i några av de intervjuer vi har genomfört är att det är en skillnad 

beroende på vilken arbetsgrupp som man arbetar i. Fungerar det bra i gruppen så slipper man stressa och då 

upplever man att man har mer tid. 

 

Att kunna ge de äldre en bättre vård med mer aktivitet (Tornstam 2005) är viktigt. Detta är någonting som 

många i personalen håller med om. Frågan verkar istället handla om hur tiden till aktiviteter ska räcka till. 

Mer personal eller mer effektiv personal, det verkar vara den mest centrala frågan som vi har sett.  På frågan, 

finns det någonting som du tycker borde förbättras inom äldreomsorgen, i så fall vad tycker du borde 

förbättras, svarar intervjuperson 6 så här: 

 

I6 - Ja, mer personal. Det tar vi alla upp men så att vi har mer tid för dem.  

D/F - Upplever du att du har lite tid nu? 

I6 - Ja det tycker jag 

D/F - Vad är det du hade velat gjort mer om du hade haft mer tid? 

I6 - Ja de behöver mer sällskap. 

D/F – Okej, mer, rent konkret? 

I6 - Ja att vi ska mer ha tid med när vi gör något vi ska inte bara göra snabbt och gå så att vi har mer tid att sitta med 

dom och förklara, och det har vi inte. 

Ja mer aktivitet det behöver, dem flesta sitter inne. 

D/F - Märks det på de äldre att de påverkas när de har aktivitet och samtal så? 
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I6 - Ja. 

D/F - Hur märks det då? 

I6 - Ja mer lugnare 

D/F - De blir lugnare? 

I6 - Mer gladare. 

 

Här ser vi ett exempel på där tid beskrivs på ett sätt som kan göra vården för de äldre bättre. Detta är 

någonting som är återkommande i flera av intervjuerna. Intervjuperson 6 pratar också om att det hade vart 

bra att kunna arbeta på ett mer rehabiliterande sätt både gällande den fysiska och psykiska biten. En annan 

intervjuperson, intervjuperson 5 svarar på samma fråga om vad som skulle kunna förbättras och berättar då: 

 

Att det vi ska göra och som är bestämt att vi ska göra och hjälpa människorna, med det ser ju jätte bra ut så men det 

fungerar inte alltid så. Därför vi inte har tid med det och det är ingen som ifrågasätter. Det ska bara helt plötsligt, 

bara på grund av många sjuka eller borta eller kurser eller utbildningar så ska vi plötsligen, men hur ska man hinna? 

Då finns det inte tid till det här som då, det här väldigt viktiga, och då kanske någon tappar tilliten också att det 

liksom, nä men jag har inte tid idag, varför då? Ok. Det är det hemskaste för det är någonting som man inte kan rå 

på och kan ändra för då har vi kanske jobbat ända till tolv i natt, i så fall gratis om det har varit så va, och det har 

man slutat göra, vi har slutat göra sådana saker utan då får man… Och då känns det som in ut och in och ut. Det är 

grymt för det är jättetungt för det drabbar inte bara vårdtagarna då, utan det drabbar oss också och det sliter jätte 

mycket. Då får man ibland sådana där tankar att, ta mig härifrån. Man vill liksom inte. Vad är det för människor de 

vill ha som jobbar känner man. För jag kan inte hålla på så. 

 

Avslutande diskussion 

 

I vår avslutande diskussion kommer vi återknyta till vårt syfte och våra frågeställningar, syftet med vår 

undersökning var att undersöka hur personalen inom hemsjukvården ser på sin egen kunskap samt hur de ser 

på den psykiska ohälsan bland personer över 75 år. Samt att redogöra för hur personalen anser att de arbetar 

med den psykiska hälsan bland äldre.  

Våra frågeställningar var: 

 

 Vilken typ av kunskap finns det hos personalen inom hemsjukvården? 

 Vad ser personalen för olika orsaker till äldres psykiska ohälsa? 

 Vad finns det för sätt att arbeta med äldres psykiska hälsa inom hemsjukvården? 

 Vad anser personalen kan förbättras för att ge de äldre en bättre vård? 
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I vår intervjustudie har vi sett att olika typer av kunskap förekommer, kunskap i form av utbildning, men 

också en mer svårdefinierad tyst kunskap. Intervjustudien och den tidigare forskningen som vi valt att 

använda oss av har bekräftat att en psykisk ohälsa bland äldre förekommer. Bergdahl (2007) skriver till 

exempel i sin avhandling att totalt 29 % av de äldre över 85 år lider av depression. Precis som personalen 

talat om ensamhet och att känna sig till last så förstår man vikten av livsmening. Sambandet mellan låg 

livsmening bland äldre och att det kan leda till psykisk ohälsa är någonting som både personalen och 

Hedbergs (2010) studie verkar bekräfta.  

 

På frågan om vilken typ av kunskap det finns hos personalen inom hemsjukvården, har vi kunnat avläsa att 

det både finns en teoretisk kunskap, men att det också finns en kunskap som är svår att sätta ord på, 

nämligen den tysta kunskapen, något som också ses som viktigt här är att ha ett engagemang. Vi får 

uppfattningen att det finns en varierande kunskap om äldres psykiska ohälsa bland personalen och vi har 

svårt att få en tydlig bild av hur det ser ut.  Det enda återkommande är att intervjupersonerna har genomgått 

en undersköterskeutbildning. Den verkar dock ha innehållt olika ämnen och sett olika ut för alla. Vissa pratar 

om en utbildning på ett halvår medan andra pratar om en utbildning på två år. Vissa menar att det ibland 

erbjuds dagsutbildningar om psykisk ohälsa medan andra menar att de inte gör det. Det är svårt att få en 

entydig bild av vilken utbildning personalen erbjuds. Vi får uppfattning om att personalen vill lära sig mer 

om psykisk ohälsa och att det behövs mer kunskap om vad man skulle kunna erbjuda utöver medicinering, 

daglig verksamhet och samtal från vårdpersonalen. Slutsatsen utifrån vad vi fått reda på från personalen är 

att kunskapsläget om psykisk ohälsa bland äldre skulle behöva förbättras. Vi tror också att en mer utbildad 

personal blir en mer engagerad personal.  

 

I frågan om vad personalen ser för olika orsaker till äldres psykiska ohälsa, drar vi med hjälp av vår empiri 

slutsatsen att det finns tre centrala orsaker. Dessa är ensamhet, beroende av andra och brist på aktivitet. 

Personalen upplever att med stigande ålder ökar beroendet av andra människor. Denna omställning kan bero 

på att man till exempel förlorar sin livspartner, som tidigare har varit ett stort stöd då man hjälpts åt med de 

svårigheter man haft tillsammans. Då man istället blir tvungen att få hjälp med dessa problem från 

hemsjukvården känner många att de bara är till besvär. Bristen på tid som personalen upplever utmynnar till 

stor del i att de inte har tid med det lilla extra som man så gärna hade velat göra. Ett exempel som 

personalen berättar om är att de hos vissa patienter enbart är där för att ge medicin, men de önskar också att 

hade de haft tid att sitta ner och prata en stund. Vi ser flera vinningar i detta då vi menar att det ger 

personalen en möjlighet att tidigare upptäcka sjukdomstillstånd och samtidigt få en bättre uppfattning hur de 
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äldre faktiskt mår. Vi anser att som situation ser ut i dag gynnar den varken personalen eller de äldre. 

Tidsbristen leder helt enkelt till att personalen enbart hinner med en begränsad del av aktiviteterna som de 

önskat att de haft mer tid till. Vi tycker att ett intressant diskussionsområde är frågan om vem som är 

ansvarig för äldres ensamhet. Å ena sidan kan man se det som om det är individen själv som har ansvar för 

att sysselsätta sig, å andra sidan kan man se det som att samhället bör hjälpa till och ordna alternativ med 

sysselsättning när man blir äldre.  

 

På frågan om hur personalen arbetar med äldres psykiska ohälsa kommer vi fram till att man främst arbetar 

med olika typer av aktiviteter och sociala kontakter samt medicinering. Aktiviteter kan innebära både samtal, 

och daglig verksamhet, men också annat. Med hjälp av olika aktiviteter anser vi att de äldre mår bättre, även 

om det finns de som tycker om sin ensamhet. Något annat som också pratas om är medicinering som en 

metod för att lindra den psykiska ohälsan, även om det finns delade meningar om hur mycket man bör 

använda sig av det. Vi har upplevt att det finns de som är mer för medicinering och dem som är mer emot. 

En slutsats som vi kan dra är att sjuksköterskans bild av att använda sig av mediciner mot psykisk ohälsa är 

mer positiv jämfört med resten av personalen, även om många av personalen också till viss del har en positiv 

erfarenhet av medicinering i sammanhang som dessa. Vi tycker att det är svårt att bedöma hur medicin mot 

psykisk ohälsa ska användas, då vi både ser för och nackdelar med det. Fördelarna som vi ser är bland annat 

att de kan dämpa ångest och depressioner, som i sin tur bidrar till att de äldre blir mer aktiva. Samtidigt 

måste man fråga sig om detta är en bra långsiktig lösning då mediciner ofta kan ge biverkningar. Istället för 

att medicinera bort dessa problem frågar vi oss om någon form av terapi hade kunnat användas i stället? 

 

På frågan om vad personalen anser kan förbättras för att ge de äldre en bättre vård får vi fram ett 

genomgående svar, som också blir vår slutsats, mer tid/mer personal. Tidsaspekten beskrevs på två olika sätt. 

Vi såg dels att en del av personalen uppfattade det som om det behövdes mer personal, å andra sidan hörde 

vi att uppfattningen om tiden förändrades beroende på vilken arbetsgrupp man arbetade i. Man upplevde 

mindre stress beroende på vem man arbetade med och hur bra man arbetade tillsammans. Att tillföra mer 

personal kanske inte är det enda sättet att vinna tid på, utan genom att man arbetar med arbetsgrupperna tror 

vi att det går att lösa många av problemen med den upplevda tidsbristen. 

 

Något av det som anses viktigt för de äldres välbefinnande enligt den tidigare forskningen är äldres 

uppfattning om sin egen livsmening, och att det i sin tur har ett samband med depression (Hedberg 2010). 

En intressant aspekt är att fler kvinnor än män över 85 år lider av depression (Bergdahl, 2007), samtidigt 

som det också visar sig att kvinnor är mer benägna att rapportera om sina hälsoproblem än män (Fors et al. 
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2007). Vi har inte uttryckligen frågat personalen om de ser någon skillnad mellan de olika könen samtidigt 

som det inte är någonting som personalen själva har tagit upp. Därför har vi svårt att bilda en uppfattning om 

vad personalen anser om könsfördelningen gällande den psykiska ohälsan. Detta anser vi hade varit ett 

intressant område att undersöka och försöka få reda på orsaken till varför fler kvinnor än män rapporterar 

om sina hälsoproblem. 

 

För att lösa problemet med de äldres psykiska ohälsa anser vi att det första steget som borde tas är mer 

kunskap till de som arbetar med problemen, så att de kan upptäckas tidigare. Men också att värdesätta den 

tysta kunskap som finns ute på fältet. Enligt både Socialstyrelsens (2008) undersökning och Allard et al. 

(2009) tas det upp tydliga exempel på att teoretisk kunskapen inte finns. Majoriteten av Sveriges 21 

landsting inte har någon tillräcklig kunskap och beredskap om äldres psykiska hälsa (Allard et al. 2009). 

Eftersom den äldre befolkningen hela tiden ökar anser vi att det också på grund av det borde finnas en bättre 

kunskap om den psykiska ohälsan, eftersom att problemen sannolikt kommer att öka med antalet äldre. Man 

kan tänka sig att om kunskapsnivån ökar bland vårdpersonalen kommer också fler fall av psykisk ohälsa att 

upptäckas. Den första tanken kanske blir att kostnaderna för sjukvård kommer att stiga. Om man tänker ett 

steg längre kan man dock tänka sig det motsatta, nämligen att man kan förebygga den psykiska ohälsan, om 

man sätter in tidiga insatser kanske man kan lösa problemet innan det blivit för stort. Detta kommer i 

slutändan enligt oss kunna leda till minskade kostnader för sjukvården, och framför allt, en bättre hälsa för 

de äldre. De konsekvenser vi ser av hur man i dagsläget tar hand om problemet med äldres psykiska ohälsa 

är att vi får en ökad kostnad i samhället, på grund av den bristande kunskapsnivån, vilket i sin tur leder till 

att äldre mår dåligt. 

 

Vi ser ett problem med att den tysta kunskapen i dagsläget inte räknas, utan att det ofta bara handlar om den 

teoretiska och vetenskapliga kunskapen, Nordlander (2006) skriver:  

 

Yrkeskunskap som inte har sin grund i vetenskap och vars reflektion i grunden baseras på en vardagsförståelse 

betraktas utifrån detta perspektiv som en verksamhet utan professionell identitet (Nordlander 2006:72–73). 

 

Vi tror att det är viktigt att värdesätta all slags kunskap, även om vissa typer av kunskap är mer 

svårdefinierad än andra. 

 

De nya frågeställningar som väckts hos oss under detta uppsatsskrivande är hur man ska ta till vara på 

kunskapen som finns. Teoretisk kunskap, men också den tysta kunskapen. En annan frågeställning är hur 

man ska komma till rätta med den bristande kunskapen om äldres psykiska ohälsa? I samband med denna 
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fråga undrar vi också hur mycket korrekt information som når de äldre, när kunskapsläget ser ut som det gör, 

får de reda på hur man kan gå till väga med vissa problem, eller vad de har rätt till? Eller tvingas de gilla 

läget, på ålderns höst, då andra tror att många problem bara hör till det naturliga åldrandet. Hur kan man på 

bästa sätt arbeta med tidsbristen inom hemsjukvården? Handlar det om mer personal, mer effektiv personal, 

eller en kombination av dessa två? Något som vi också frågar oss är hur personalen inom hemsjukvården 

själva kan styra över sitt handlingsutrymme, finns det mycket handlingsutrymme? I så fall hur skulle man 

kunna arbeta med det för att göra ett så bra arbete som möjligt? En annan stor fråga som vi har ställt oss är 

hur det ska gå i framtiden, den äldre befolkningen ökar, år 2030 kommer den att utgöra en fjärdedel av hela 

landets befolkning (Allard et al. 2009), förutsatt att samma utveckling som vi ser nu fortsätter. På ett eller 

annat sätt så kommer det att behöva ske förändringar för att kunna ta hand om de äldre, och frågan är om vi 

överhuvudtaget kan ta hand om våra äldre i framtiden? 
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Bilaga 1          Helsingborg 2010-11-11                                  

Informationsbrev 

                                                                         

                       

                                                                  

Hej! 

Vi heter Douglas & Frida och vi studerar för närvarande till socionomer på Lunds Universitet. Vi har nu 

under termin 6 fått i uppgift att under halva terminen (15högskolepoäng) att skriva en så kallad C-uppsats. 

Vi har valt att undersöka hur den psykiska ohälsan ser ut bland personer över 75år, vilka behov som finns av 

professionell hjälp och stöd och hur de tillfredställs. 

Därför söker vi nu personal som vi kan intervjua inom hemsjukvården. Deltagandet är naturligtvis frivilligt 

och man kan närsomhelst välja att avbryta om man inte längre vill vara med i undersökningen. Vi kommer 

att avidentifiera personer och platser, av respekt för de som väljer att medverka. Det insamlade 

intervjumaterialet kommer endast att användas till denna c-uppsats.  Självklart respekterar vi också den 

gällande sekretessen på arbetsplatsen. 

De som är intresserade av uppsatsen när den är färdig kommer givetvis att få ta del av den. Vid frågor får ni 

gärna kontakta oss eller vår handledare. Kontaktuppgifter finner ni nedan. 

Med förhoppningar på ett gott samarbete! 

Douglas Wall & Frida Jansson 

 

Kontaktuppgifter: 

Douglas – (kontaktuppgifter raderade) 

Frida- (kontaktuppgifter raderade) 

 

Handledare Anders – (kontaktuppgifter raderade) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrund/Om Arbetsplats 

 

1. Hur länge har du arbetat inom yrket/på denna arbetsplats? 

 

2. Hur många vårdtagare finns det inom området där du arbetar?  

 

3. Hur många anställda är det i din arbetsgrupp/arbetslag? 

 

4. Skulle du kunna berätta om ditt arbete? Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

 

Personligt 

 

5. Kan du beskriva vad är omsorg/omvårdnad för dig? 

 

6. Hur skulle du beskriva de äldres livssituation på arbetsplatsen där du arbetar? 

 

7. Hur tror du att de äldre ser på sin tillvaro?  

 

8. Kan du berätta lite om hur du kommunicerar med äldre? Finns det några hinder? Tips? 

 

9. Vilka besvär har de äldre människorna du arbetar med? Somatiska? Sociala? Psykiska? 

 

10. Hur vanligt upplever du att det är att äldre lider av t.ex. ångest, oro, depression? 

 

11. Hur arbetar man med psykiska problem bland äldre? Både internt och externt? 

 

12. Finns det någonting du tycker borde förbättras inom äldreomsorgen? I så fall vad? 

 

13. Hur går du tillväga om du stöter på ett problem eller en situation som du inte vet hur du ska hantera? 

Finns det t.ex. någon handledning att få? 

 

14. Hur upplever du att kunskaps- & utbildningsnivån är om äldres psykiska hälsa? Erbjuds det på din 

arbetsplats? Finns det någon utbildning att tillgå? 

 

15. Kan du berätta om vad det finns för stöd för äldre som lider av psykisk ohälsa? 

 

Avslutning 

 

16. Hur tycker du att arbetsmiljön är på din arbetsplats? Finns det någonting inom till exempel gruppen 

eller administrativt som påverkar de äldre negativt? 

 

17. Trivs du på din arbetsplats? 

 


