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Abstract 

The aim of this study is: ”From a course of life perspective describe and analyse elderly’s 

experiences and tales about psychological ill-health and how that is influencing the aging”. 

The original question formulations were: “How does elderly people experience aging with 

psychological ill-health?” and “How can psychological ill-health among elders be understood 

trough a live course perspective?”. During the study a third question arose as an analytical 

result from the study material. “Which strategies does these people use to cope with their lives 

with psychological ill-health?”.  

 Six persons between the age of 65 to 85 where interviewed about their subjective 

experience about living with psychological ill-health. The interviews where semi-structured 

and course of live oriented to catch life’s compound dynamics and the experience to live a 

long live with psychological ill-health.  

 The most important result in the study shows that there is a very strong identification 

between illness and the person that formed the interviewee’s story about their experience of 

the life lived. It also became clear that a life with psychological ill-health has a life embracing 

meaning.  

 

Keywords: Aging. Course of life. Psychological ill-health. Elders psychological ill-health. 

Biographical Pain. Gerontology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är ”Att ur ett livsloppsperspektiv beskriva och analysera äldre 

personers erfarenheter av och berättelser om psykisk ohälsa och hur de upplever att den 

påverkar åldrandet”. De ursprungliga frågeställningarna var: ”Hur upplever äldre personer att 

åldras med psykisk ohälsa?” och ”Hur kan psykisk ohälsa bland äldre förstås ur ett 

livsloppsperspektiv?”. Under studiens gång utkristalliserades en tredje frågeställning som ett 

analytiskt resultat av datamaterialet. Den lyder: ”Vilka livsstrategier använder dessa personer 

för att hantera sina liv med psykisk ohälsa?” 

 Sex personer mellan 65 och 85 år intervjuades om sin subjektiva erfarenhet av att leva med 

psykisk ohälsa. Intervjuerna var semistrukturerade och livsloppsorienterade för att fånga livets 

sammansatta dynamik och upplevelsen av att leva ett långt liv med psykisk ohälsa.    

 De viktigaste resultaten pekade på en mycket stark identifikation mellan sjukdom och 

person som också format intervjupersonernas berättelser om och upplevelser av det levda 

livet. Det blev också tydligt att ett långt liv med psykisk ohälsa påverkar livets helhet.  

 

Nyckelord: Åldrandet. Livslopp. Psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa hos äldre. Biographical Pain. 

Gerontologi.



 



 

Förord 
Den här magisteruppsatsen har varit det sista viktiga steget i min utbildning på Ersta Sköndal 

Högskola. Det innebär inte att jag efter uppsatsens slutförande anser mig vara färdig, utan det 

finns en viktig poäng i att se lärandet som en livslång och ständigt pågående process. 

Utbildningen har under de senaste åren varit en bidragande faktor till att jag formats till den 

individ jag är idag. Därmed inte sagt att utbildningstiden har varit lätt eller okomplicerad. 

Liksom vid alla stadier i livet går det inte att bortse från den påverkan den omgivande 

verkligenheten har på livets olika skeden.   

Ett av de största och mest omfattande problemen vid författandet av uppsatsen handlade om 

att få tag på äldre personer med psykisk ohälsa som ville ställa upp på en intervju. Min tanke 

är att det till stor del handlar om den stigmatisering som generellt omgärdar psykisk ohälsa 

och då i synnerhet hos den äldre befolkningen. Det är en av anledningarna till att det är så 

viktigt att studera problemet och få en utökad kunskap om det. Frågan är när tesen att kropp 

och själ är starkt sammanbundna fullt ut ska accepteras i samhället och föranleda att psykisk 

ohälsa och fysisk ohälsa får en likställd status.  

De personer som finns att tacka för att denna studie blivit verklighet är många:  

Min handledare Anna Whitaker har varit en stöttepelare från början till slut. Hon har trots ett 

fullspäckat schema avsatt både tid och engagemang för mig och min studie. Anna har bidragit 

med kunskap, konstruktiv kritik och varit en ovärderlig hjälp i mitt arbete.  

Vänner och familj är som i alla delar av livet viktiga. Jag har inte haft så mycket tid för er som 

jag önskat och som ni förtjänat. Flera är de som fått stå ut med långa utläggningar och 

ständigt prat om uppsats och skrivande, men ni har gjort det med bravur! 

De viktigaste personerna för denna studies förverkligande är de personer jag intervjuat. Ni har 

öppet och oförfalskat berättat för mig om era liv. Min största förhoppning är att göra era 

berättelser rättvisa.  

Slutligen ett stort tack riktat till Johan. Med kärlek. 

 

Stockholm 2012-06-10 

Erika Rödenhake  
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1. Inledning  

Äldre med psykisk ohälsa är ett stort och omfattande folkhälsoproblem. I 70-årsåldern är det 

cirka 30 % som lider av någon form av psykisk ohälsa (Skoog, 2004) och risken att drabbas 

ökar inte bara med stigande ålder utan faktorerna som påverkar förekomsten är många. 

Uppväxt i fattigdom, brist på sociala kontakter, svåra händelser under livets gång, och svåra 

uppväxtförhållanden är bara några exempel på förhållanden som kan leda till psykisk ohälsa 

(Skoog, 2004). Även faktorer som ärftlighet och samhällskontext är viktiga aspekter. Det blir 

därför relevant och av hög vikt att inte enbart koncentrera studiet är äldres psykiska ohälsa på 

sjukdomsbild och livsförhållanden här och nu, utan att se på individens sammantagna liv och 

erfarenheter ur ett livsloppsperspektiv. Antalet studier där äldres egna upplevelser av att leva 

ett långt liv med psykisk ohälsa fått stå i fokus är försvinnande få. Fokus på äldre personers 

unika upplevelser av och erfarenheter av att ha levt ett långt liv med psykisk ohälsa är därför 

det som är det övergripande syftet för den här studien. 

 Studien har genomförts genom att sex äldre personer med psykisk ohälsa har intervjuats 

med hjälp av kvalitativa livsloppsfokuserade intervjuer. Med äldre personer avser jag i 

uppsatsen personer från och med 65 års ålder.   

    

1.2. Bakgrund 

1.2.1. Ökat intresse för äldres psykiska ohälsa 

Området äldre och psykiska funktionshinder har länge varit ett ouppmärksammat område, 

men som under de senaste åren fått en allt mer viktig roll inom forskningen och den 

samhälleliga diskussionen. Livets sammansatta dynamik har hög relevans, inte minst när det 

handlar om äldre personer som levt ett långt liv med psykisk ohälsa. Detta faktum har bland 

andra Jeppsson Grassman och Hydén (2005) visat i en studie som behandlar ämnet kropp, 

livslopp och åldrande, och Bülow och Svensson (2008) med en studie där ålder och åldrandet 

relaterat till psykisk ohälsa fått stå i centrum. 

 Socialstyrelsen gjorde 2008 en fördjupad lägesrapport om äldres psykiska ohälsa, där 

problemet definieras som ett utvecklingsområde som kräver särskild uppmärksamhet. Det 

konstateras också att det finns en stor kunskap inom forskningsdisciplinen, men att denna 

kunskap inte är tillräckligt spridd. Vikten av att lyfta äldres psykiska ohälsa utifrån ett brett 

perspektiv betonas och motiveras med den komplexitet området omfattas av.   

 Att området aktualiserats är positivt ur flera perspektiv. Det är viktigt att utforma 

förklaringsmodeller till den utbredda psykiska ohälsan hos den äldre befolkningen likväl som 
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det är en bidragande faktor till att den stigmatiserande uppfattningen om psykisk ohälsa, i 

synnerhet hos äldre, genom kunskap kan minskas och i framtiden förhoppningsvis helt 

reducerats, i likhet med den utveckling som skett när det handlar om somatiska sjukdomar och 

besvär. 

 

1.2.2. Psykisk ohälsa hos äldre 

Sett till befolkningen som helhet, är det bland de äldre som psykiska problem och störningar 

är mest utbredda (Jönsson, 2007, s.123). Skoog (2004) har med hjälp av den longitudinella 

studien H70 visat på områdets omfattning och mångfacetterade problematik. Han fann att en 

exceptionell stor andel av de äldre led av någon form av psykisk ohälsa och redovisat ett 

resultat där cirka 30 % av befolkningen över 70 år lider av någon form av psykisk störning. 

Dock är det viktigt att beakta att även demenssjukdomar är inräknade i resultatet. Psykisk 

ohälsa är vanligt förekommande hos befolkningen i stort men hos äldre är det den vanligaste 

typen av hälsoproblem (Jönsson, 2008, s.126). Helt tillförlitliga siffror avseende förekomsten 

av psykisk ohälsa hos äldre är komplicerade att producera. Orsakerna till problemet är bland 

andra att äldre personer som behandlas med antidepressiv medicin inte längre uppvisar några 

symtom och att de bedömningsinstrument som används inom psykiatrin inte är anpassade för 

att ställa diagnos hos äldre personer (Hedberg, 2010; Skoog, 2004). 

 Som individer åldras vi på olika sätt. När det kommer till hur vi möter samhället och hur 

samhället bemöter oss, beror även det på hur vi åldras och hur samhällskontexten ser ut i den 

tid vi lever (Jönsson, 2007 s.126). Samhällskontexten är en viktig aspekt ur ett 

livsloppsperspektiv och Jönsson argumenterar för att psykiatrins historia är ett viktigt område 

att studera när det handlar om hur området har behandlats och förståtts under lång tid. Genom 

att studera journaler och dokument från flera psykiatriska institutioner från tiden mellan 1850 

och 1970 visar Jönsson att äldre med psykisk ohälsa sågs som ett seglivat problem inom de 

psykiatriska institutionernas väggar. Huvuduppgifterna för psykiatrin var att omhänderta och i 

vissa fall behandla människor med beteenden av samhället betraktade som avvikande och 

målet var till mångt och mycket att förbättra individen och bidra till att göra denne 

försörjningsduglig. Hög ålder kopplades ofta till kroniska tillstånd och behandlingsinsatserna 

ströps i takt med åldrandet. För gamla fanns det inget hopp.  

 I viss mån lever ovan nämnda föreställning kvar än idag. Äldre med depression behandlas 

till exempel oftare med ångestdämpande och sömnmedicin istället för med antidepressiva 

preparat (Skoog, 2004). Detta är ett exempel på att sjukdomens symtom behandlas istället 

sjukdomen. Det förefaller som att äldres psykiska ohälsa till mångt och mycket fortfarande är 



6 

 

ett starkt stigmatiserat område och att äldres psykiska ohälsa i hög utsträckning ses som en 

naturlig del av åldrandeprocessen trots att forskning visat att det är andra faktorer än stigande 

ålder som påverkar insjuknandet.  

 

1.2.3. Livsloppsperspektivet 

Bülow och Svensson (2008, s.165) skriver att det inom äldreforskning är vanligt 

förekommande att anlägga ett livsloppsperspektiv på ålder och åldrandet. Perspektivet handlar 

om att intressera sig för det sammantagna livet och den omgivande verkligheten avseende 

sociala och kulturella sammanhang (Jeppsson Grassman, 2005, s.12). Åldrandet betraktas som 

en livslång process där hela livets dynamik är av betydelse. För att studera, förklara och förstå 

ett fenomen hos äldre individer är det relevant att använda ett livsloppsperpektiv då det 

breddar förståelsehorisonten genom att fenomenet inte enbart relateras till livet här och nu 

utan att hänsyn tas till det leva livet som helhet. Här blir normsystem och rådande 

föreställningar om ålder och åldrande av stor vikt genom att människor använder förståelsen 

av dessa för att kategorisera händelser, upplevelser och företeelser. Att leva ett långt liv med 

psykisk ohälsa påverkar inte bara livsloppet som sådant, utan även kvalitén på livet och allt 

det omgärdas av från vardagliga aktiviteter till svåra händelser.  

 

1.3. Problemformulering 

Psykisk ohälsa bland äldre är ett omfattande folkhälsoproblem och har tidigare varit en blind 

fläck inom forskningen men på senare år alltmer uppmärksammats (Socialstyrelsen, 2008).  

Den forskning som gjorts inom ämnet hanterar i de flesta fall den psykiska ohälsan utifrån den 

biologiska åldern och fokuserar på ålder och psykisk ohälsa. Även om kunskapen om området 

har ökat genom en aktualisering av ämnet på senare år, finns det stora kunskapsluckor, i 

synnerhet när det gäller äldres egna erfarenheter av att leva ett långt liv med psykisk ohälsa. 

Studiet av äldre psykiska ohälsa ur ett livsloppsperspektiv ger en vidare definition av det 

totala livets dynamik och den upplevda psykiska ohälsan, än om problemet endast relateras 

till upplevelsen av sitt liv här och nu. Det är därför viktigt att genom äldres egna unika 

berättelser om ett långt liv med psykisk ohälsa öka kunskapen om hur det kan vara att leva ett 

långt liv med psykisk ohälsa.  
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1.4. Syfte och frågeställningar 

Att ur ett livsloppsperspektiv beskriva och analysera äldre personers erfarenheter av och 

berättelser om psykisk ohälsa och hur de upplever att den påverkar åldrandet.    

 

 Hur upplever äldre personer att åldras med psykisk ohälsa? 

 Hur kan psykisk ohälsa bland äldre förstås ur ett livsloppsperspektiv? 

 

1.5. Förförståelse 

Att fundera över och redovisa sin förförståelse kring ett problem eller fenomen handlar inte 

bara om att berätta om sin förståelse och sin kunskap kring ett ämne vid själva inledandet av 

författandeprocessen. Dalen (2007, s.13) menar att forskaren i ett möte med informanter alltid 

kommer att bidra med sin egen förförståelse. Utmaningen blir att bidra med den på ett sådant 

sätt att den bidrar till största möjliga förståelse av det intervjupersonerna förmedlar. En 

intervjusituation är inte passiv utan en skapande process.  

Under mina år som vårdbiträde på ett äldreboende i Stockholm kom jag ofta i kontakt med 

äldre personer med psykisk ohälsa. Ändå var det inget som diskuterades varken under 

fikaraster, på utbildningar eller möten. Däremot var demens och demenssjukdomars inverkan 

på det mänskliga psyket ständigt lika aktuellt. Detta trots att jag i huvudsak arbetade på en 

avdelning för äldre personer med somatisk sjukdom. Flera av de boende led även av psykisk 

ohälsa och behandlades med medicin mot depression och andra diagnostiserade psykiska 

tillstånd. Även om både personal och ledning var medvetna om att många av de äldre led av 

psykisk ohälsa förekom det under mina sex år på boendet aldrig någon utbildning i ämnet.  

 Mitt intresse för äldre med psykisk ohälsa väcktes på nytt under en mycket engagerande 

föreläsning med Susanne Rolfner Suvanto hösten 2011.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

För att underlätta vidare läsning följer här en kort sammanfattning av vad som ingår i de olika 

delarna av studien. Uppsatsen är indelad i sex huvudsakliga kapitel: 

1.  Inledningskapitlet ger en bild av fenomenet som sådant. Därefter följer 

 problemformulering, syfte, frågeställningar och min förförståelse.  

2.  I del två behandlas metoden för uppsatsens genomförande. Metodologiska överväganden 

 presenteras och uppsatsprocessen redovisas ingående för att ge studien transparens. Etiska 

 överväganden redovisas också i denna del. 
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3.  Tidigare forskning behandlas i del tre. Här har jag främst fokuserat på forskning av hög 

 relevans för min studie och inte haft som ambition att ge en heltäckande bild av det 

 samlade forskningsläget i nationellt och internationellt. 

4.  Del fyra består av mina val av teoretiska utgångspunkter för analys av resultat. Kapitlet 

 inleds med ett kort resonemang om teorier inom gerontologi. Därefter redovisas mina 

 teoretiska utgångspunkter: Livsloppsteori, Coping och Biographical Pain.  

5.  I del fem presenterar jag det resultat som utmynnat ur de sex intervjuerna genom att 

 tematisera datamaterialet under huvudrubrikerna: Tillbakablickande, Sjukdomen, Socialt 

 liv och Åldrande.  

6.  Del sex inrymmer analys och tolkning där jag med hjälp av den teoretiska referensramen 

 och tidigare forskning analyserar resultatet under de analytiska temana: Livsloppets 

 påverkan på psykisk ohälsa, Hur psykisk ohälsa påverkar livsloppet, Livsstrategier samt 

 Ånger och biografisk smärta. Delen avslutas med en diskussion och fortsatta 

 forskningsfrågor. Därefter följer referenslista och bilagor. 
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2. Metod 

För att ge en studie tillförlitlighet och trovärdighet bör den präglas av transparens. 

Följaktligen kommer studiens genomförande, metologiska ställningstaganden och etiska 

reflektioner noga att redovisas och diskuteras nedan.   

 

2.1. Metodologiska överväganden  

Min övergripande metodologiska utgångspunkt är livsloppsteoretisk. Vilket innebär att jag har 

livets sammansatta biografi som utgångspunkt. Livsloppsperspektivet har präglat min studie 

från början till slut, från formulerandet av intervjuguide och forskningsfrågor till den 

slutgiltiga analysen och diskussionen. Livsloppsorienterade intervjuer fångar dynamiken i det 

levda livet på ett djupare plan än då fokus läggs på situationsbundna förhållanden i nutid.  

 Forskningsansatsen är kvalitativ då det huvudsakliga materialet har genererats genom 

intervjuer med äldre personer som erfarit unika erfarenheter av psykisk ohälsa under ett långt 

liv. En studie baserad på intervjuer handlar i grund och botten om utväxling av synpunkter 

mellan två personer (Dalen, 2007, s.9) där forskaren utgör själv det främsta instrumentet 

(Backman, 2008, s.54, 59) vilket gör att separationen mellan subjekt och objekt ersätts av en 

nära och autentisk relation. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få information om hur 

andra upplever en företeelse och metoden är särskilt lämpad för att få fram erfarenheter, 

tankar och känslor. Backman (2008, s.53) menar att kvalitativ metod förskjuter intresset från 

mätningar av en mer eller mindre given verklighet till att studera hur individer tolkar och 

uppfattar sin omgivande verklighet. 

 Studien har producerats induktivt vilket har medfört att syfte och frågeställningar efter 

materialinsamlingen behövt justeras. Backman (2008, s.58) menar att detta är ett vanligt 

förfarande vid induktiva studier där det är vanligt med diffusa formuleringar vid studiens 

inledande, men som under studiens gång finslipas. Induktiv syn på förhållande mellan teori 

och praktik innebär att teori väljs på grundval av vad forskningsresultaten visar (Bryman, 

2011, s.340). Utifrån föregående var det först då intervjuerna genomförts, transkriberats och 

kategoriserats som det blev aktuellt att slutligen välja teoretisk referensram som verktyg för 

att analysera resultatet.  
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2.2. Metodproblem vid kvalitativa intervjuer  

Det finns en lång rad omständigheter som kan ställa till besvär när det kommer till själva 

intervjusituationen. Bryman (2011, s.362) menar att en stor skillnad mellan naturvetenskapens 

och samhällsvetenskapens objekt är att de senare tillskriver mening till det som händer 

omkring och inuti dem. Han menar därför att det krävs speciell metodologi för studiet av 

människor som också ger rättvisa åt dessa skillnader. Ett bekymmer kan vara att forskare i 

sina rapporter ger sken av att tala för intervjupersonerna, att genom sin empatiska förståelse 

ha förstått dem. 

 Dalen (2007, s.16-19) beskriver ett antal specifika problem som kan uppstå vid kvalitativ 

forskningsintervju: Faran för stigmatisering, närhet och oro och solidaritetsproblem. 

Författaren menar att det finns en risk för stigmatisering då gruppen är liten och specifik. 

Detta problem föreligger inte i denna studie då vi talar om ett folkhälsoproblem och inte en 

liten avgränsad grupp människor med specifika kännetecken. Närhet och oro är något som 

kan påverka forskningsprocessen genom att forskaren själv påverkas genom att möta 

människor i utsatta eller okända situationer. Den främsta oron har för min del rört sig i 

området kring hur personerna jag träffat känt sig under intervjun och efter. Jag har därför 

kontaktat dem för att fråga om det är något de funderat på eller undrat över. Ett annat 

bekymmer är den oro intervjusituationen kan ge upphov till för intervjupersonen. Flera av de 

personer jag mött har uttryckt en skepsis vad gäller inspelningsutrustningen och vem som 

kommer att lyssna på det som spelas in. En fråga har också varit hur jag kommer att hantera 

materialet efter avslutad studie. Jag har därför varit noggrann med att informera 

intervjupersonerna om att ingen annan än jag kommer att lyssna på det som säga och att jag 

kommer att radera samtliga inspelningar efter slutförd studie. Men jag är medveten om att det 

faktum att intervjuerna spelats in kan ha inneburit att intervjupersonerna har hämmats och lett 

till att de utelämnat viktiga detaljer på grund av osäkerhet inför att bli inspelad. 

Solidaritetsproblem kan utgöra ett metodproblem som i vissa fall påverkar förmedlingen av 

forskningsresultatet. Det kan vara svårt att dra en gräns för vad som ska förmedlas eller inte. 

Problemet finns inte bara i vad som förmedlas utan också i hur det görs. Jag har gjort mitt 

bästa för att i resultatet förmedla det som är relevant för studien, men med omtanke om 

intervjupersonernas integritet. Uttalanden som är av ringa vikt för studien, men som skulle 

kunna såra eller riskera att hänga ut någon av intervjupersonerna har därför inte tagits med i 

studiens resultat.   
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2.3. Materialinsamling och bearbetning 

2.3.1. Utformning 

Vid inledningen av studien utformades en annons (Bilaga 1) som skickade ut till verksamheter 

efter kontakt med verksamhetsansvariga. Syftet med annonsen var att den skulle vara tydlig, 

lättförståelig och ge en tydlig bild av vilka personer jag var intresserad av att komma i kontakt 

 med. 

Den information (Bilaga 2) som överlämnades och lästes upp för intervjupersonerna skrevs 

med omsorg då det är av hög vikt att intervjupersonerna görs medvetna om sina rättigheter. 

Vid utformande beaktades särskilt Vetenskapsrådets krav på samtycke, information, 

konfidentialitet och nyttjande. För varje enskild intervju hade jag med mig två kopior av 

informationen, varav en även innehöll mina kontaktuppgifter och överlämnades till 

intervjupersonen. Den andra skrevs under av intervjupersonen och sparades av mig.     

 Intervjuguiden (Bilaga 3) utformades med syftet att intervjuerna skulle vara 

livsloppsorienterade, semistrukturerade och ge intervjupersonen ett stort utrymme för 

eftertanke och reflektion, samtidigt som intervjun delvis styrdes för att samtliga förbestämda 

teman skulle beröras under intervjun. Frågorna som formulerats i intervjuguiden syftade inte 

till att ställas i sin skrivna form utan fungerade som en karta över samtalsområden som jag 

ville beröra. Den var tänkt och utformad för att vara ett stöd för mig som intervjuare för att 

minimera risken att förbise viktiga områden. Under intervjuerna användes uppföljande frågor 

baserade på hur, vem, vad, vart, vilka och när. Jag ansträngde mig även för att vara 

uppmuntrande och uppmana intervjupersonerna att berätta mer för att få dem att utveckla sin 

berättelse och sina resonemang. Jag undvek i möjligaste mån att ställa ledande frågor och 

formulerade under intervjuerna i huvudsak öppna frågor som uppmanar till berättande. Dock 

upptäckte jag vid transkriberingen att jag inte lyckats med detta fullt ut. Men det är inte något 

som borde påverka det slutgiltiga resultatet. 

 Dalen (2007, s.31) menar att det är viktigt att teman och frågor har relevans för de 

problemställningar som ska belysas och därför tjänade syfte och frågeställningar som 

utgångspunkt för formulerandet av intervjuguiden. Även ordningsföljden av teman och frågor 

är viktiga. Det är inte rimligt att be en intervjuperson berätta om svåra händelser vid 

inledandet av en intervju, än mindre att intervjun avslutas med svåra frågor. Intervjun inleddes 

därför med information (Bilaga 2) för att sedan övergå till några mjuka frågor (som handlar 

om vardagliga ting) innan jag bad personen att berätta om sitt liv. Intervjun avslutades på 

samma vis, med skillnad att jag avslutade med att ge information om hur de kunde få kontakt 
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med mig och om det gick bra att jag kontaktade dem för eventuella uppföljande frågor samt 

om de ville att jag skulle höra av mig några dagar efter intervjun.  

 

2.3.2. Intervjusituation 

Att intervjua personer med psykisk ohälsa ställde hög krav på mig som intervjuare. Jag hade 

att beakta att jag skulle möta personer i en utsatt situation och prata med dem om ämnen som 

inte diskuteras med vem som helst. Forskarens egen oro inför mötet och närheten till 

intervjupersonen kan vara svår att hantera och det är därför viktigt att finna en god balans 

mellan närhet och distans till intervjupersonerna (Dalen, 2007, s.17). Särskilt viktigt blir detta 

när det handlar om svåra samtalsämnen. Att berätta om sitt liv och svåra händelser som de har 

upplevt blev mycket känslomässigt för flera av intervjupersonerna. Det blev därför viktigt att 

inte på något sätt försöka forcera svar på frågor. Av hög vikt blev också att ta redan på om de 

hade någon i sin närhet att tala med samt att några dagar efter intervjun ta kontakt med 

intervjupersonerna.  

 Val av plats för intervju var något jag övervägde noga inför de respektive intervjuerna. 

Utgångspunkten var att intervjupersonerna själva skulle få välja plats och tid för intervju, i 

möjligaste mån. Mitt enda krav var att det skulle vara en plats där vi kunde prata ostört så 

länge intervjun pågick. Att erbjuda intervjupersonerna att själva välja plats baserade jag på en 

önskan om att erbjuda dem en så trygg plats som möjligt. Att intervjupersonerna skulle känna 

sig tillfreds och trygga med situationen var mycket viktigt för mig. Två av intervjuerna kom 

utifrån ovanstående att äga rum i personernas bostad, två i ett dagrum där dörrarna gick att 

stänga så att vi kunde tala ostört. Den femte och sjätte intervjun ägde rum på ett 

mottagningsrum på en psykiatrimottagning. Valet av plats var intervjupersonernas även vid de 

två sista intervjuerna. Den sjätte intervjupersonen önskade att vi skulle träffas i väntrummet, 

men opponerade sig inte när jag föreslog att vi skulle sitta i ett ostört rum på mottagningen. 

Inför de sista två intervjuerna där de båda ville träffas på en psykiatrisk mottagning, besökte 

jag mottagningen dagen innan och pratade med personalen och fick tillstånd att disponera ett 

ostört rum några timmar under den dag då intervjuerna skulle äga rum. 

 Intervjuerna spelades in med hjälp av en Ipod och det främsta syftet med inspelningen var 

att samtalet skulle få möjlighet att flyta och att jag skulle kunna vara helt fokuserad på 

intervjupersonen och inte på att anteckna svaren. Det var även viktigt ur ett etiskt perspektiv, 

då inspelning möjliggör en korrekt citering av intervjupersonernas egna ord.  

 

 



13 

 

2.3.3. Intervjupersonerna 

Det sex personerna jag intervjuade var mellan 65 och 85 år gamla. Fyra var kvinnor som 

samtliga bor på särskilda boenden i Stockholm. Två var män och bor i ordinärt boende i 

Stockholm, den ena i en bostad som han ser som tillfällig. Gemensamt för de sex individerna 

är bland annat att de alla har haft långvarig kontakt med psykiatrin. En man och en kvinna har 

varit gifta och har barn. Övriga är ogifta och har inga barn. 

De fyra kvinnorna kontaktades i första skedet genom att de tillfrågades av yrkesverksamma i 

deras närhet om de var intresserade av att delta i studien. De två männen ringde själva och 

anmälda sitt intresse.    

 De sex personernas psykiska ohälsa skiljer sig från individ till individ. Psykos, ångest, 

sömnsvårigheter, Borderline, psykisk ohälsa relaterad till somatisk sjukdom, bipolaritet och 

oro är exempel på vad intervjupersonerna och personal i personernas närhet uppgett att de 

lider av. Fem av intervjupersonerna uppger att de lidit av psykisk ohälsa merparten av sina liv. 

Den sjätte personens psykiska ohälsa är starkt relaterad till en Parkinsondiagnos som ställdes 

för 17 år sedan.  

 Det är viktigt att vara medveten om att urvalet i sig kan ha bidragit till det resultat studien 

uppvisar. Då tillvägagångssättet är induktivt hade intervjuer med andra personer kunnat ge 

upphov till en helt annan studie.  

 

2.3.4. Transkribering  

Det är viktigt att ha mötet med människan och intervjun i färskt minne vid transkriberingens 

genomförande. Därför har jag i enlighet med Öbergs (2011, s.66) rekommendationer 

transkriberat intervjuerna i nära anslutning till intervjutillfället. Intervjuerna genererade nära 

sju timmars inspelning och transkriberades ordagrant från och med att den inledande 

informationen hade lämnats. Även läten som eh, å, skratt, suckar och liknande nedtecknades 

under transkriberingen. Detta gjordes för att inte bara fånga vad personen berättade, utan även 

hur det gjordes. Beskrivningar av kroppsspråk och handlingar som till exempel ”pekar” eller 

”tar fram ett papper” skrevs ned. 

 Då citaten plockades ut ur materialet redigerades de varsamt från talspråk till skriftspråk. 

Syftet med redigeringen var främst att citaten skulle bli begripliga i skriven text och inte 

genera intervjupersonerna.  

 Det transkriberade materialet omfattade cirka 200 sidor text.  
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2.3.5. Litteratursökning 

Insamlandet av relevant litteratur har genomförts på flera sätt. För det första har jag sökt både 

manuellt och med hjälp av bibliotekskataloger på flera bibliotek. Genom snöbolleffekten har 

jag funnit nya verk då jag granskat referenslistor i litteratur jag läst. Sökning av vetenskaplig 

litteratur har genomförts i flera databaser. I huvudsak har SwePub, Ageline, Academic Search 

Premier, Google Scholar och SocINDEX använts vid sökningarna. Sökord som använts är: 

mental illness +old people, life-course +theory +old age och äldre +psykisk ohälsa. 

 Det är anmärkningsvärt att en sökning på SwePub med sökorden äldre +psykisk ohälsa 

endast resulterade i åtta träffar. Det ger en bild av i hur låg utsträckning området har 

utforskats i Sverige. Men det bör beaktas att det finns flera studier genomförda nationellt som 

inte publicerats i SwePub. 

 

2.4. Analys och tolkning 

Kodning är ett viktigt steg i den analytiska processen och utförs med fördel i flera steg 

(Bryman, 2011, s.523). Materialet bör delas in i olika enheter (teman) och det är till fördel om 

det är lätt att härleda varifrån de olika klippen kommer (Bryman, 2011, s.525-526). När det 

handlar om att analysera kvalitativ data är tematisk analys ett av de vanligaste 

tillvägagångssätten (Bryman, 2011, s.528). Metoden går ut på att med hjälp av noggrann 

läsning av det insamlade materialet bilda centrala teman och underteman för att skapa en 

plattform för den analytiska processen. Utformningen av mitt resultats innehåll föregicks av 

en process i flera steg. Då transkriberingarna slutförts granskades dessa noggrant i flera 

omgångar. Kodningen genomfördes sedan genom att placera intervjupersonernas uttalanden 

under olika rubriker som till exempel socialt, ånger och uppväxt. Citaten från de olika 

intervjuerna markerades med olika färger för att lätt kunna härleda uttalande till de respektive 

intervjupersonerna, hitta mönster i materialet och för att se vad som var förekommande i 

samtliga intervjuer eller exempelvis endast en. Efter första kodningen hade jag ett preliminärt 

utkast till teman. Dessa teman kom efter en ytterligare genomgång att omformuleras och 

omstruktureras. Slutligen samlades citat ur transkriberingarna under respektive tema. Efter 

ytterligare en genomgång skrevs resultatet ut i löpande text för att sedan efter flera 

genomgångar sammanfattas och tolkas. De övergripande temana utkristalliserades och bildade 

rubrikerna: Tillbakablickande, Sjukdomen, Socialt liv och Åldrandet. Dessa teman med 

tillhörande underteman kom att utgöra huvudrubrikerna i studiens Resultat. 
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Analysen är en teoretisk sortering av förståelsen av det insamlade materialet och ledde till att 

analys och tolkning utgick utifrån vad som framkommit under intervjuerna och presenterats i 

resultatet. Resultatet utmynnade i fyra analytiska temaområden: Livsloppets påverkan på 

psykisk ohälsa hos äldre, Hur psykisk ohälsa hos äldre påverkar livsloppet, Livsstrategier och 

Ånger och biografisk smärta. Under dessa fyra teman tolkades resultatet med hjälp av den 

teoretiska referensramen och tidigare forskning.    

 Tolkningen av resultatet gav upphov till att en ny analytisk frågeställning som lyder: Vilka 

livsstrategier använder dessa personer för att hantera sina liv med psykisk ohälsa? Att 

resultatet utmynnar i nya frågeställningar är vanligt förekommande då kvalitativ 

forskningsmetod handlar om att finna nya aspekter som inte forskaren var medveten om vid 

inledandet av studien.  

 

2.5. Validitet och generaliserbarhet 

Det existerar ingen sann verklighet eller universella lagar utan att de meningsfulla 

sammanhang som intervjupersonerna skapar och påvisar är knutna till respektive individ 

(Dalen, 2007, s.111-113). Dalen menar att det finns ett behov av egen terminologi när det 

kommer till validitetsfrågor i kvalitativ forskning. I traditionell forskning relateras både 

validitet och reliabilitet till kvantitativ forskningsansats och bygger i hög grad på ett 

naturvetenskapligt tänkande som är svårt att införliva i den kvalitativa forskningsmetoden. 

Förståelsen av validitet kopplas samman med allmän metodförståelse och gemensam skolning 

av forskare inom ett specifikt fält. Reliabilitet uppfattas som ett mindre tillämpbart begrepp 

inom kvalitativ forskning, utan koncentrationen läggs istället på forskarens roll. Det innebär 

att det blir viktigt att redovisa de faktiska förhållandena kring intervjuerna för att fånga hur 

situationen sett ut för forskaren, för informanterna och under själv intervjusituationen (a.a.). 

Detta har föranlett att jag tydligt redovisat hur metoder, överväganden och förhållningssätt har 

sett ut under forskningsprocessen som helhet.  

 Jag har i nedanstående stycken koncentrerat mig på att redovisa hur jag har hanterat de 

mest relevanta begreppen när det gäller giltigheten och trovärdigheten i min studie – validitet 

och generaliserbarhet.    
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2.5.1. Validitet 

Det finns ett stort antal olika variationer gällande hur metodförfattare har beskrivit och 

resonerat kring validitet i kvalitativ forskning. Jag har valt att fokusera på Dalens (2007, 

s.115) definition av viktiga faktorer i kvalitativa studier. De inbegriper validitet i: 

forskarrollen, forskningsplanen, datamaterialet och tolkningar och analytiska angreppssätt.  

 Det är viktigt att forskaren själv klargör sin egen anknytning till forskningsproblemet, det 

gör att läsaren får en möjlighet att kritiskt ganska hur vida forskarens egen förförståelse kan 

ha påverkat tolkningen av resultatet (Dalen, 2007, s.115-116). Jag har enligt dessa 

rekommendationer klargjort min egen förförståelse i det inledande kapitlet. Att skapa 

intersubjektivitet mellan intervjuperson och forskare handlar om att tolkningar av det 

insamlade materialet bör vara så närliggande de ursprungliga utsagorna som möjligt (Dalen, 

2007, s.116). Tolkningarna av materialet kommer att präglas av det förhållande som uppstår 

mellan intervjuperson och forskare. Att skapa en relation till personerna jag intervjuade var 

viktigt. Jag gjorde mitt bästa för att vara öppen, uppmärksam och empatisk både under själva 

intervjuerna, vid den första kontakten och då jag efteråt tog kontakt med dem. Flera ville 

gärna att jag skulle besöka dem igen och ingen nekade att bli uppringd efter intervjuerna. 

Detta är omständigheter som visar att relationer har skapats mellan objekt och subjekt. Jag har 

också fått intrycket av att intervjuerna varit uppskattade av intervjupersonerna och att de 

efteråt kände att de själva fick ut något av att berätta om sina liv. Genom medverkan på 

seminarier där studenter gemensamt granskat varandras tankar om respektive studie och 

upplägg, har nya tankar fötts och den subjektivitet som kan uppstå vid ett ensamarbete 

minskats. Handledarens synpunkter och förslag har också varit viktiga när det gäller den egna 

objektivitet beträffande studien. 

 Forskningsplanens validitet är avhängig av att metoden har anpassats för att passa studiens 

mål, problemställning och teoretiska förankring (Dalen, 2007, s.117-118). För att ge studien 

transparens har därför forskningsprocessens gång noggrant redovisats från inledandet av 

studien till resultat och analys. Att jag själv utformat projektet från början till slut, genomfört 

intervjuerna, transkriberat dem samt analyserat dem, är något som stärker validiteten i min 

studie. Forskaren själv har en avgörande roll för det slutgiltiga resultatet och det faktum att en 

och samma person utfört processen från början till slut gör att exempelvis risken för 

kontextbundna missuppfattningar av datamaterialet minimeras. 

 Intervjupersonernas egna ord utgör det empiriska datamaterial som ska analyseras och 

tolkas (Dalen, 2007, s.118). Datamaterialets validitet stärks genom att bra frågor ställs och att 

utrymme ges för innehållsrika och fylliga berättelser. Intervjuernas livsloppsbaserade form 



17 

 

bidrog till att intervjupersonerna gavs möjlighet till att berätta om sina respektive liv och sin 

subjektiva syn på det. Intervjuernas form uppmanade till färgstarka beskrivningar och bidrog i 

min mening till att intervjupersonerna berättade öppet och målande om sina liv.     

 Tolkningsvaliditeten beror till stor del på om intervjupersonernas beskrivningar är valida, 

detaljrika och tydliga (Dalen, 2007, s.119-120). Vid tolkandet av utsagorna blir det viktigt att 

se bortom de uttalade orden och försöka de en djupare kontextuell mening, vilket i vissa fall 

kan leda till problematiseringar där det inte finns några problem. Intervjupersonernas 

beskrivningar har varit detaljerade, färgstarka och beskrivande, vilket ger en god grund för 

relevanta tolkningar av det empiriska datamaterialet. Vid tolkningen av materialet har stora 

ansträngningar gjorts för att inte använda intervjupersonernas utsagor i någon annan kontext 

än den de talade om. 

 Den teoretiska validiteten beror på hur väl de teoretiska analysverktygen har anpassats för 

studien för att ge en teoretisk förståelse för det fenomens som undersökningen behandlar 

(Dalen, 2007, s.121). Utifrån detta har jag redovisat den teoretiska referensram jag använt mig 

av och även motiverat mina teoretiska val. Anknytningen till och relevansen för mitt 

problemområde redovisas tydligt i kapitlet Teoretisk referensram.                

 

2.5.2. Generaliserbarhet 

Vid kvalitativa forskningsmetoder är resultaten sällan generaliserbara i traditionell mening 

(Dalen, 2007, s.117; Bryman, 2011, s.369). Istället blir individuella variationer relevanta för 

den företeelse som studeras. För att kartlägga människors avsikter, erfarenheter eller 

uppfattningar är intervjun den forskningsmetod som går mest på djupet i dessa avseenden 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.135-136). En studie baserad på intervjuer omfattar ofta ett 

ringa antal personer, men ofta dras ändå generella slutsatser baserade på att 

intervjupersonernas berättelser liknar andras iakttagelser gjorda i liknande kontexter av andra 

forskare. Studier som liknar varandra tenderar att också uppvisa liknande resultat, men det 

innebär inte vi kan vara helt säkra på att resultaten är generaliserbara. Sohlberg och Sohlberg 

(2009, s.135) menar att resultat som framkommer i induktiva studier ofta anses representera 

mer allmänna aspekter och kan gälla för personer som befinner sig i motsvarande situation.  

 Livshistorieberättelser handlar om berättelser om förståelse och insikter. Ett fåtal 

insiktsfulla informanter kan uttala sig om ett fenomen och ge en bättre förståelse för det än 

vad en enkätundersökning med hundra informanter kan, som inte har kunskap eller insikt om 

fenomenet (Öberg, 2011, s.69-70). Teoretiska generaliseringar görs när livsberättelser tolkas 

med generella begrepp, det vill säga teoretisering grundat i data. Dessa generaliseringar är 
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systematiska förklaringar av empirin som länkar individens subjektiva berättelse till något 

mer generellt.  

 Svårigheten med att dra generella slutsatser beror inte bara på att studien är genomförd 

med intervjuer med sex personer som underlag, utan också att deras psykiska ohälsa skiljer 

sig åt från person till person. Då ingen av personerna jag intervjuat har samma sorts 

problematik blir det därför svårt att göra jämförelser utifrån psykisk ohälsa, dock utgör deras 

respektive berättelser unika erfarenheter av att leva ett långt liv med ohälsa. Dessa unika 

berättelser är ett viktigt bidrag till den minimala kunskapsbank som finns om äldres egna 

erfarenheter av att leva ett långt liv med psykisk ohälsa och kan generaliseras i den mån att 

det går att anta att deras upplevelser inte är unika utan kan gälla andra med liknande 

problematik. 

 

2.6. Avgränsningar och bortfall 

I samband med att annonsen formulerades preciserade jag mina urvalskriterier. Personerna jag 

var intresserade av att intervjua skulle vara 65 år eller äldre, ha erfarenhet av egen psykisk 

ohälsa och kunna tänka sig att ställa upp på en intervju som beräknades ta cirka en timma. 

Mitt önskescenario var att intervjua tre män och tre kvinnor.  

Den annons som sattes upp på ett antal psykiatriska öppenvårdsmottagningar resulterade i 

att fyra personer hörde av sig och anmälde intresse för medverkan. Då två av personerna 

hörde av sig vid ett sent skede av studiens författande blev det inte aktuellt med intervjuer i 

dessa två fall.   

  Personer med olika former av demenssjukdomar inkluderas ofta när man talar om äldre 

med psykisk ohälsa. Detta område är i sig mycket intressant och oräkneliga studier har 

behandlat ämnet äldre med demenssjukdom. Det faktum att min studie i huvudsak baserad på 

intervjuer skulle innebära en omfattande komplikation om jag hade inkluderat äldre med 

demenssjukdom, då det inte hade varit etisk försvarbart att intervjua personer med demens för 

en uppsats. Jag har därför valt att inte inkludera personer med demenssjukdom i min studie. 

 Under mitt sökande efter intervjupersoner har jag inte tagit kontakt med slutenvården inom 

psykiatrin. Jag valde bort den patientgruppen med en omtanke om patienterna då jag tänker 

mig att den psykiska hälsan hos inneliggande patienten på slutna avdelningar är minde god. 

Det hade inte varit etiskt försvarbart att söka efter intervjupersoner inom den patientgruppen.   
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2.7. Etiska aspekter 

2.7.1. Etiska riktlinjer och lagstiftning 

Forskningsetiska överväganden handlar i stort om att finna en bra balans mellan olika 

intressen som alla är legitima (Vetenskapsrådet, 2011, s.10). Samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet har noggrant beaktats under 

studiens gång. I förstadiet av studiens utformning funderade jag över dessa för att sedan 

precisera dem i det informationsbrev som lästes upp för och överlämnades till 

intervjupersonerna i början av samtliga intervjusituationer (Bilaga 2). Intervjupersonerna fick 

också underteckna att de godkände och samtyckte till intervjun under rådande förutsättningar. 

 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor beaktades med hänsyn 

till bestämmelsen om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Då studien skrivs som 

en del av en högskoleutbildning med handledare som stöd, behövdes ingen särskilt 

etikprövning göra.  

 

2.7.2. Reflektioner 

Under den tid jag kontaktade olika verksamheter för att hitta lämpliga personer att intervjua 

kom jag att tala med en lång rad olika människor som på olika sätt arbetar med äldre som 

lider av psykisk ohälsa. Det slog mig då att de allra flesta jag talade med var genuint måna om 

de äldre. Många gånger fick jag höra att äldre som skulle kunna stämma med mina 

urvalskriterier var i så dåligt skick att en intervju helt enkelt inte var aktuell. Det kan tänkas 

att många äldre som har kontakt med verksamheter med inriktning mot psykiska 

funktionshinder också är de äldre som mår riktigt, riktigt dåligt. 

 Under inledandet av studien, och även senare, funderade jag mycket över risker med 

studien, främst för de personer jag skulle komma att intervjua. Jag tänkte mig att den största 

risken med ämnet var att återuppväcka minnen som mer eller mindre legat dolda för den äldre 

eller att tala om saker som den äldre inte själv identifierade sig med. Under studiens gång kom 

jag att upptäcka att de äldre jag pratat med själva uttryckte att det hade varit skönt att få prata 

om saker de inte talat om på mycket länge. Det blev ett utbyte där det inte enbart var jag som 

fick något utan personerna jag pratat med hade en känsla av att ha fått något tillbaka.  

 Bland det viktigaste var att intervjupersonerna kunde känna förtroende för mig och hade 

möjlighet att kontakta mig om det efter intervjun skulle uppstår frågor eller bekymmer som 

rör intervjuerna eller min uppsats. Jag lämnade därför mina kontaktuppgifter till de personer 
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jag intervjuade och även till personal i deras närhet. Cirka en vecka efter intervjutillfället 

hälsade jag på eller ringde upp intervjupersonerna, efter att vid intervjutillfället frågat om ett 

sådant besök/samtal var önskvärt.  

 Det kunde finnas en risk att den äldre vill vara till lags och berättar för mycket och sedan 

ångrar sig. Det kan även vara så att den äldre omedvetet/medvetet tonar ned händelsen och 

dess betydelse alternativt överdriver densamma. I två av fick jag uppfattningen av att 

intervjupersonerna ville göra personal till lags eller att de upplevt intervjun som något de var 

tvungna att genomföra. I dessa fall förtydligade jag ytterligare kravet på samtycke och 

försäkrade mig om att medverkan var intervjupersonens egen vilja och inte något som kändes 

påtvingat eller gjordes för någon annans skull. Intervjupersonerna var samtliga öppna med 

sina upplevelser av sina liv och jag fick inte känslan av att någon av personerna varken ville 

tona ned eller uppförstora sina upplevelser eller känslor. 

 En intervjusituation är inte som att sitta ned och tala med en vän eller träffa en närstående 

för ett avslappnat samtal. Det finns flera specifika syften. Mitt eget syfte som författare av en 

uppsats var att få till stånd så bra intervjuer som möjligt för att få ett relevant, fylligt och 

användbart datamaterial, men också att personerna jag intervjuade skulle känna sig så tillfreds 

med situationen som möjligt. Intervjupersonernas syfte med sin medverkan kan å andra sidan 

vara vitt skiftande: att bidra till vetenskapen, att ställa upp, att få berätta om sitt liv, spänning, 

en önskan om variation i vardagen. Intervjupersonens egen agenda kan i stort påverka 

kvaliteten på intervjun och därigenom också dess användbarhet. Det har därför varit viktigt 

för mig att fundera över intervjupersonernas egna motiv. Det var även en fråga som jag ställde 

till intervjupersonerna med skiftande svar, där ovanstående är exempel    

 Två av de personer jag intervjuade var bosatta på samma avdelning på ett boende. Jag 

insåg att jag inte kunde garantera dem total anonymitet gentemot varandra då samtliga skulle 

erbjudas att ta del av uppsatsen. Även den sjuksköterska som förmedlade kontakten med 

intervjupersonerna skulle veta vilka som medverkat i studien. Två andra intervjupersoner 

förmedlades av en kurator på ett särskilt boende. Då urvalet var litet och specifikt, fanns det 

risk att personer i intervjupersonernas direkta närhet skulle kunna identifiera vem som sagt 

var. Jag informerade intervjupersonerna i den inledande informationen om denna problematik 

för att de själva skulle kunna ta ställning till detta. Jag kunde dock garantera 

intervjupersonerna anonymitet utåt gentemot personer som själva inte bodde på eller arbetade 

på boendet. Under presentationen av resultatet där jag beskrev eller citerade det personerna 

berättat blev det därför viktigt att namn på personer, platser eller specifika identifierbara 

händelser de berättade om inte skrev ut i text. I det femte och sjätte fallet var föregående inte 
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något problem då personerna själva tog kontakt och anmälde intresse för medverkan utan att 

vara knuten till ett boende eller en specifik verksamhet där personal eller andra hade kunnat 

identifiera personen och dennes uttalanden.  

 Informationskravet är tydligt men ibland uppstår ett behov av inte ge all information för att 

kunna genomföra en intervju utan att en person känner sig stämplad eller stigmatiserad. Inför 

två av intervjuerna hade jag informerats om att det inte var lämpligt att explicit nämna att 

studien behandlade psykisk ohälsa hos äldre, då dessa skulle kunna ha svårt att identifiera sig 

själva som personer med psykisk ohälsa. Vid den inledande informationen berättade jag då att 

studien var livsloppsorienterad. Personerna fick läsa och skriva under ett likadant 

informationsblad som de övriga. Under intervjuerna innebar detta inte något problem, då 

personerna själva kom in på ämnet under sina berättelser om sina respektive liv. Därför menar 

jag att den inledande informationen var tillräcklig och etiskt försvarbar. 

 Då jag hanterade materialet från transkriberingarna ansträngde jag mig för att inte 

förvanska eller att placera det intervjupersonerna hade sagt i något annat sammanhang än det 

som intervjupersonen själv menade. En risk skulle kunna vara att jag missförstått 

intervjupersonen och därför fått citatet att säga något annat än den ursprungliga tanken 

bakom. Då jag själv utfört samtliga intervjuer, transkriberat dem för att sedan ganska dem 

upprepade gånger, har jag så långt som möjligt gjort mitt bästa för att undvika den sortens 

förvanskning.  
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3. Tidigare forskning   

I Sverige har området psykisk ohälsa hos äldre i låg utsträckning utforskats. Orsakerna till 

detta kan delvis bero på att ålder, åldrande och psykisk ohälsa länge har varit ett 

ouppmärksammat område och att samhällskontexten inte tillåtit att detta område utforskats i 

någon större utsträckning. 

 Att ge en fullständig och heltäckande bild av det totala forskningsläget nationellt och 

internationellt låter sig inte göras inom ramen för en uppsats för magisternivå. Min ambition 

har istället varit att belysa ett urval av forskning med hög relevans för min studie.  

 

3.1. Förekomst av psykisk ohälsa hos äldre 

Skoog (2004) skriver att cirka 30 % av de äldre lider av psykisk ohälsa (då är 

demenssjukdomar inräknade), men att den sällan upptäcks eller behandlas. Både förekomsten 

av depression och demens ökar med stigande ålder och andelen äldre med demens påverkar 

förekomsten av depressioner hos äldre, då depressiva symtom ofta är en konsekvens av att 

insjukna och förändras på grund av demenssjukdomen.   

 Vid 70-74 års ålder led 12 % av kvinnorna av depression, för kvinnorna över 85 hade 

andelen stigit till 19 % (Skoog, 2004). Bland männen var ökningen likartad, men något lägre. 

10 % av 85-åringarna som inte led av demens hade psykotiska symtom, 7 % paranoida tankar, 

hallucinationer 7 % och vanföreställningar 6 %.  

 Skoog (2004) diskuterar svårigheterna med att få fram helt tillförlitliga siffror, då de som 

exempelvis får antidepressiv medicin i vissa fall inte längre uppvisar några symtom på 

psykisk ohälsa. 

 Den lägsta förekomsten av depressioner har observerats mellan 70 och 75 års ålder och 

ökar cirka 10 år efter pensionering. Clarke, Marshall, House och Lantz (2011) menar att de 

depressiva symtomen följer en U-formad kurva, där de minskar under början av vuxenlivet 

för att befinna sig på sin lägsta punkt vid medelåldern. Efter 65 års ålder kan en ökning av 

depressiva symptom ses, något mer för män än för kvinnor. Dock rapporterar kvinnor i högre 

utsträckning depressiva symptom än män under större delen av livet. 23 % av männen och 45 

% av kvinnorna har varit deprimerade under sina liv (Skoog, 2004), och gör därmed 

depression till en av våra mest omfattande folksjukdomar.  
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3.2. Stöd och hjälp 

Larsson och Berger publicerade 2007 en studie om boendestöd för äldre med psykisk 

funktionshinder. De konstaterade att psykisk ohälsa hos äldre är ett betydande och ökande 

folkhälsoproblem som leder till att stöd och omsorg måste anpassas för den här gruppen. Det 

finns ingen statistik över hus många äldre som är beviljade insatser i form av boendestöd utan 

begreppet verkar i första hand förknippas med personer i yrkesverksam ålder. I rapporten ges 

exempel på verksamheter som fungerar som boendestöd för äldre med psykiskt 

funktionshinder, det ges även förbättringsförslag för att underlätta livet för denna grupp.  

 Då bedömningsinstrumenten för att ställa diagnos inte är anpassade för äldre personer, 

finns det risk för både över- och underdiagnostisering (Hedberg, 2010; Skoog, 2004). Äldre 

personer kan uppvisa helt andra symtom än yngre personer och symtomen anses ofta vara en 

del av åldrandeprocessen. Det är också vanligt att psykiska symtom förväxlas med fysiska. 

Bülow och Svenssons (2008) visar i sin studie att många äldre upplever ett missnöje i och 

med den avsaknad av relevant information om sjukdomsbild, behandling, biverkningar och 

hur man ska förhålla sig till sin sjukdom. 

 Förskrivningen av antidepressiv medicin till äldre med depression är låg i jämförelse med 

den övriga befolkningen, endast en femtedel fick antidepressiv medicin (Skoog, 2004). 

Däremot var det vanligare att äldre personer med depression fick ångestdämpande eller 

lugnande medicin, där var andelen nästan hälften. Förskrivningen av psykiatriska läkemedel 

är högre när det gäller äldre kvinnor än till äldre män. 

 Att ha en meningsfull sysselsättning är viktigt, i högre grad för kvinnor än för män. Det är 

därför av yttersta vikt att aktiviteter görs tillgängliga och utvecklas för äldre personer med 

psykisk ohälsa. 

 

3.3. Faktorer som påverkar  

3.3.1. Faktorer som ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa 

I 70-årsåldern ökar riskerna för män att drabbas av psykisk ohälsa om man växt upp under 

fattigdom, haft ett fysiskt tung arbete under medelåldern och har ett litet socialt nätverk 

(Skoog, 2004). Hos kvinnor ökar riskerna att vid samma ålder drabbas av psykisk ohälsa om 

de växt upp i fattigdom. Också brister i daglig social kontakt kombinerat med ensamboende 

var en påverkande faktor. Men ensamhet kan också vara en konsekvens av den psykiska 

ohälsan, snarare än en orsak till den. Oväntade förluster under livet är inte förenat med 

psykiska besvär i 70-årsåldern. Däremot kan tidigare erfarenhet av svåra händelser få en 

påverkan på det framtida livet och den psykiska hälsan. Förlust av förälder före 16 års ålder 
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har visat sig ha samband med psykisk ohälsa hos äldre. Tidiga förluster kan bidra till att man 

som person blir mer benägen att undvika nära kontakt med andra människor. 

 Händelser som att mista sin sexuella prestationsförmåga var något som påverkade män i 

större utsträckning än kvinnor. 

 Bülow och Svensson (2008) fann att personerna som ingick i deras studie av äldre med 

psykisk ohälsa, i låg utsträckning hade goda erfarenheter av sin barndom. Det faktum att äldre 

personer med psykisk ohälsa upplever sin barndom som sämre än andra, kan till stor del bero 

på att livet och individen är starkt präglade av sjukdomen och medför att livet värderas genom 

sjukdomens ögon.   

 

3.3.2. Skyddande faktorer 

Skoog (2004) menar att hög utbildning kan minska risken för att drabbas av depression. 

Clarke, Marshall, House och Lantz (2011) skriver att den större andelen psykisk ohälsa hos 

kvinnor än hos män delvis kan förklaras med att kvinnor oftare är arbetslösa, har lägre 

utbildning, sämre fysisk hälsa och en lägre inkomst än män. Sambandet mellan 

utbildningsgrad och inkomst var tydlig. Om dessa faktorer skulle ha stor påverkan är det 

rimligt att tänka sig att framtiden kommer att se annorlunda ut då kvinnors utbildningsgrad 

och inkomst är i en ökande trend.  

 För de som lever i äktenskap var omfattningen av depressiva symtom lägre än hos dem 

som skilt sig, separerat eller levde ensamma (Clarke, Marshall, House & Lantz, 2011).  

 Hedberg (2010) menar att ha en stark uttalade mening med sitt liv inte skyddar mot 

depressiva symtom, men att ett fysiskt och ekonomiskt oberoende är viktigt. För äldre kvinnor 

innebär en aktiv och meningsfull sysselsättning ett skydd. Det var inte lika viktigt för män och 

kan till viss del förklara anledningen till att män i högre utsträckning lyckas bibehålla sin 

psykiska hälsa även sent i livet. 

 

3.4. Konsekvenser 

Hos personer mellan 70 och 85 ses en ökad dödlighet hos dem som utvecklar depression 

(Skoog, 2004). Självmordstankar kan vara ett första steg till att ta sitt eget liv. Kunskapen om 

hur vanliga sådana tankar är hos äldre är mycket begränsad, i synnerhet bland de mycket 

gamla. Inom ett urval av 85-åringar med psykisk ohälsa, hade under den senaste månaden: 29 

% tankar på att livet inte var värt att leva, 28 % hade dödsönskningar, 9 % hade haft tankar på 

att ta sitt liv och 2 % hade allvarligt övervägt att ta sitt liv. Bland 85-åringar utan psykisk 

ohälsa var siffrorna betydligt lägre. Under den senaste månaden hade 4 % tänkt att livet inte 
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var värt att leva, 4 % hade dödsönskningar och 1 % hade tänkt ta sitt liv. De äldre står för en 

oproportionerligt hög andel av de självmord som begås i världen, med en topp hos dem som 

är äldre än 80 (Skoog, 2004).  

 Skoog (2004) menar att de subjektiva konsekvenserna av psykisk ohälsa hos äldre är 

många: Ökad risk för död, social misär, ensamhet, ökad användning av hälso- och sjukvård, 

gångrubbningar och ökad risk för självmord och självmordstankar. Psykotiska symtom har 

visat sig ha samband med en ökad förekomst av demenssjukdomar.  

 

3.5. Socialt liv 

Bülow och Svensson (2008) visar att de äldre personer med psykisk ohälsa som ingick i 

studien upplevde ensamhet som präglades av ambivalens eller kluven hållning inför sociala 

kontakter både med sina barn och med andra människor i deras omgivning. Personerna i den 

jämförande studien hade i större utsträckning kontakt med sina barn. Dock vara personerna i 

båda studierna starkt engagerade i barnens väl och ve oberoende av om de förelåg en god 

kontakt med dem eller inte. Flera av personerna i Bülow och Svenssons studie försökte ändå 

upprätthålla ett slags socialt liv genom att besöka träfflokaler eller gå på föreningsverksamhet. 

Ofta följde dessa besök strikta rutiner. Författarna reflekterar över att den psykiska ohälsan 

ofta är ensamhetsskapande och försvårar kontakter och relationer med andra människor.  

 

3.6. Livssyn 

Bülow och Svenssons (2008) studie visade stora skillnader mellan hur äldre såg på sina liv 

beroende av hur de uppfattade sin egen psykiska hälsa.  

 Skoog (2004) visar på vikten av livsmening i sin studie. Bland 85-åriga kvinnor som tyckte 

att livet inte var värt att leva fanns en högre dödlighet än hos dem som såg mening i sitt liv. 

 Kvinnor lider av depression oftare än män och de som lider av depression har oftare lägre 

livsmål (Hedberg, 2010). Trots att kvinnorna i studien upplevde mindre mening i livet än 

männen, var deras berättelser oftare positiva. Bland kvinnorna var det viktigast med sociala 

relationer och ha fysisk funktionsförmåga för att till exempel kunna dammtorka. Män såg 

mest mening i livet när de refererade till tiden då de var yngre. Bland både män och kvinnor 

var det viktigt för livstillfredställelsen att kunna stiga upp och klä sig varje dag. Livsviljan 

relaterades starkt till den fysiska hälsan och funktionsförmåga. Brist på livsmening kan leda 

till psykiska sjukdomar och depression (Hedberg, 2010). 
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3.7. Livslopp 

Åldrandet i sig är inte deprimerande, utan det är snarare den sociala strukturen i livet och 

rollförlusterna som påverkar den psykiska hälsan negativt (Clarke, Marshall, House & Lantz, 

2011). Sociala och miljömässiga förändringar formar livet och åldrandet blir därigenom en 

biografisk process starkt sammankopplad med historiska och sociala sammanhang. 

Författarna kunde se variationer i de depressionsmönster som framträdde i de olika kohorterna 

som kunde kopplas samman med den omgivande samhällskontexten. I studien The Social 

Structuring of  Mental Health over the Adult Life Course: Advancing Theory in the Sociology 

of Aging upptäcktes kohortskillnader i den mentala hälsan som till stor del kunde kopplas till 

den historiska kontexten. Åldrandet över tid kan ses som ett system av sociala roller där 

individen status och individens roll utgör en länk mellan samhälle och individ. Individens 

integrering i samhället är beroende av socialisering, lärande och internalisering av 

rollförväntningar. Ålder ses som ett viktigt kriterium för utgång och ingång i olika roller och 

åldern som kriterium kan hjälpa till att förstå psykisk ohälsa genom hela livet.  

 Depressiva symptom minskar kraftigt under tidig vuxen ålder där antalet roll-åtaganden 

ökar (Clarke, Marshall, House & Lantz, 2011). Denna tid kännetecknas av vinster i status och 

roller, depressiva symptom planar ut eftersom denna tid ofta präglas av äktenskap, 

sysselsättning samt social och ekonomisk status och ger upphov till optimal psykisk hälsa. 

Under livets senare skede präglas livet av rollförluster, förlust av fysiska funktioner och en 

minskad känsla av kontroll, vilket medför att den psykiska hälsan blir mer sårbar än tidigare. 

 Hos personer som levt långa liv med psykisk ohälsa har ofta arbetsliv och pensionering 

underordnad betydelse (Bülow & Svensson, 2008). Som kontrast till detta menar Hedberg 

(2010) att arbetet betonas som särskilt viktigt hos män, där arbetet hade dominerat det vuxna 

livet. Hedberg menar att kvinnorna i studien hade motsatt uppfattning. De upplevde en 

tillfredställelse i att få göra vad de ville efter ett långt liv med arbete.  

 

3.8. Stigma och själstigma 

I en studie där 113 personer över 55 år med diagnosen depression ingick, visade det sig att två 

femtedelar av deltagarna upplevde mycket självstigma. De mest stigmatiserande 

uppfattningarna var att ”personer med depression kan inte leva ett gott liv” och ”jag är 

besviken på mig själv för att jag har en depression” (Werner, Stein-Shvachman & Heinik, 

2009). Inkomster och utbildning var genomgående lägre hos personer med en hög grad av 
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självstigma och självkänslan var genomgående lägre. Utbildningens längd och grad av 

självstigma kan ha samband med kunskap om sin sjukdom. 

 Hedberg (2010) menar att stereotypa bilder av äldre kan påverka äldres egen bild av sitt 

åldrande. Werner, Stein-Shvachman och Heinik (2009) skriver att äldre med psykisk ohälsa 

utsätts för ett dubbelt stigma; de är både äldre och lider av psykisk ohälsa. 

 

3.9. Sammanfattning 

Av ovanstående redovisning av tidigare forskning framgår att psykisk ohälsa hos äldre är ett 

mycket vanligt förekommande fenomen och att risken att drabbas ökar med stigande ålder. En 

stark övervikt vad gäller förekomsten av psykisk ohälsa hos kvinnor kan förklaras med hjälp 

av flera faktorer som styr könens respektive livslopp. Äldre kvinnor lider i större utsträckning 

än äldre män av att ha en avsaknad av socialt nätverk och sociala relationer. Det kan vara en 

av förklaringarna till att äldre män mer sällan än äldre kvinnor drabbas av psykisk ohälsa. 

 Äldre personer med depression behandlas i större utsträckning med ångestdämpande och 

sömnmedicin istället för antidepressiv medicin. Det är en indikation på att äldres psykiska 

ohälsa inte tas på allvar och att man koncentrerar sig på att behandla symtomen snarare än 

sjukdomen.  

 Fattigdom, fysiskt tungt arbete i medelåldern och ett snävt socialt nätverk är riskfaktorer 

för män när det kommer till att drabbas av psykisk ohälsa i 70-årsåldern. För kvinnor i samma 

ålder ökade riskerna att drabbad om man växt upp i fattigdom, har bristande sociala kontakter 

och är ensamboende. Låg utbildning var en riskfaktor för både kvinnor och män liksom fysisk 

ohälsa och dålig ekonomi.  

 En ökad dödlighet ses hos personer mellan 70 och 85 hos personer med depression. Det 

blir därför viktigt att denna grupp tas på allvar och får stöd och behandling.  

 Den subjektiva synen på livet var viktig för både män och kvinnor när det kommer till att 

utveckla psykisk hälsa. Genomgående hade kvinnor en mer negativ livssyn än män. För både 

män och kvinnor är fysiskt och ekonomiskt oberoende starkt relaterade till livsviljan.  

 De allra flesta studier hanterar åldrandet och psykisk ohälsa som en enhet. Få forskare har 

studerat psykisk ohälsa hos äldre ur ett biografiskt perspektiv och det leder till att vi inte vet 

särskilt mycket om hur det är att leva ett långt liv med psykisk ohälsa.  
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4. Teoretisk referensram 

För att förstå och analysera det resultat som genererats ur intervjuerna är det viktigt att det 

teoretiseras. Teorier och användandet av dem bör redovisas tydligt för att bidra till ökad 

transparens (Bengtson, Silverstein, Putney & Gans, 2009). Teoriforskare är kritiska mot att 

teorier i gerontologiska forskningsstudier redovisats sparsamt. De kritiserar också att 

gerontologisk forskning är rik på data men att området lider av en teorifattigdom som 

påverkar forskningsfältet negativt (Bengtson, Silverstein, Putney & Gans, 2009; Clarke, 

Marshall, House och Lantz, 2011).  

 Bengtson, Silverstein, Putney och Gans (2009) beskriver teori helt enkelt som ett sätt att 

förklara. De använder metaforen linser om teori: om man tittar på ett fenomen genom en viss 

lins, kommer något annat att framträda vid användandet av en annan lins. De hävdar därför att 

det borde vara en självklarhet att studera ett problem eller ett fenomen med hjälp av flera 

olika teorier för att öka mångfalden och komplexiteten hos fenomen som exempelvis 

åldrandet. 

 Intervjuerna i min studie har varit livsloppsorienterade och förståelsen av livsloppets 

betydelse för ett leva ett långt liv med psykisk ohälsa har varit i fokus. Konsekvenser av det 

och handlingsstrategier för att hantera livet med psykisk ohälsa har också haft en överordnad 

roll i min studie. Det är på grundval av dessa områden som teoretiska begrepp och 

förklaringsmodeller valts ut. Nedan redovisas dessa. 

   

4.1. Livsloppsteori  

Malmberg och Ågren (2011, s.197) beskriver den äldre individens erfarenheter, historiska 

händelser och sociala förändringar som de centrala komponenterna i livsloppsteori. Synen på 

individen är densamma som inom socialkonstruktivism, ömsesidig påverkan mellan människa 

och samhälle. Den äldre människan är fortfarande meningsskapande och lever inte i ett 

vakuum utan påverkar och påverkas så länge hon lever. Inom livsloppsteori är hela livet i 

fokus. Förutsättningar förändras med tidens gång vilket innebär att olika kohorter (människor 

inom samma födelseperiod) lever under likartade kontextuella samhällsförutsättningar. 

Skolgången och pensioneringen är två tydliga åldersmarkörer som också är lagstadgade. 

Livsloppet och förståelsen av det är tätt förbundna med de samhällsvärderingar som råder och 

kan ses som en biografi över den tid som individen levt i eller som ”individens åldersindelade 

mönster av utveckling inbäddade i sociala konstruktioner” (Jeppsson Grassman, 2005, s.25-

26). Livsloppet och dess gestaltande kan också förstås som något kulturellt betingat. Det finns 
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en ökad differentiering mellan olika ålderskategorier samtidigt som gränserna mellan ung 

vuxen och gammal suddas ut genom att vi exempelvis talar om unga vuxna och vuxna 

respektive yngre äldre och ”äldre” äldre (Närvanen, 2009, s.23). 

 Åldrandet är en livslång process där kroppen visar på förändringar genom livet. Åldrandet 

och kroppen kan ses som livsloppets bas (Jeppsson Grassman, 2005, s.25).  

 Vi vet inte så mycket om att leva med funktionshinder under ett långt liv och att bli 

gammal och att åldras med det (Jeppsson-Grassman, 2008, s.9-10). Människor som levt under 

lång tid med funktionshinder har, liksom andra människor, unika erfarenheter som formats av 

livet med funktionshindret. Ett funktionshinder formar inte bara livsloppet hos en individ utan 

påverkar ofta den omgivande familjens livslopp.  

 Att använda sig av ett livsloppsperspektiv för att förstå funktionshindrades liv innebär att 

innebörden av funktionshindret sätts i sammanhang med hela livets dynamik  

(Jeppsson Grassman, 2005, s.25-26). Författaren menar att viktiga frågor blir tiden för 

utvecklandet av funktionshindret, när funktionshindret uppstått, under hur lång tid individen 

haft det, roller och identiteter och slutligen hur gammal individen är.  

 Livsloppet har en personlig innebörd men påverkas och konstrueras också i hög grad av de 

institutionaliserade normer som finns etablerade i samhället under kohortperioden.  

 Avgörande för hur en människas liv är inte bara den historiska lokaliseringen, kohort eller 

generation, sociala relationer och familjerelationer utan även individens egen möjlighet att 

själv forma sitt liv.  

 Att anlägga ett livssloppsperspektiv på studiet av åldrandet och psykisk ohälsa ger en mer 

utvecklad bild av hela individens situation än att bara se personen och sjukdomsbilden här och 

nu. Då personerna som ingår i studien har levt med psykisk ohälsa under lång tid är det viktigt 

att ta hänsyn till hur exempelvis samhällskontext, uppväxt och sociala relationer har på verkat 

livet som helhet. 

 

4.2. Coping 

Lazarus och Folkman har utarbetat en modell för hur vår interaktion med omgivningen ger 

upphov till emotioner (Hagberg, 2000, s.216). Emotionerna kan medföra kroppsliga 

stressreaktioner. De menar också att vi ständigt värderar den ström av händelser som vi möter 

i den omgivande verkligheten genom primär och sekundär evaluering. Vid den primära 

evalueringen bestämmer vi oss för om omgivningen utgör ett hot eller inte och hur vi ska 

agera. Vi formar en plan för hur vi ska hantera situationen. Vid den sekundära evalueringen 

utvärderar vi vår förmåga och kapacitet att hantera det upplevda hotet. De här två 
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evalueringsprocesserna bestämmer inte bara det medvetna och beteendemässiga 

reaktionsmönstret utan även vårt emotionella, neurofysiologiska autonoma och endokrina 

svarsmönster till upplevda hot. 

 Händelser eller situationer som förknippas med hot ger upphov till beteendemässiga 

mönster för att undvika snarlika situationer, det är denna intervention som kallas för 

copingstrategi eller copingbeteende (på svenska översätts coping till hantering). Lazarus och 

Folkman klassificerar dessa hanteringsprocesser i två kategorier, problemfokuserade- och 

emotionsfokuserade strategier. Där de problemfokuserade strategierna angriper problemet 

och försöker öka kunskapen om hotet, att ändra eller påverka händelsen eller att påverka eller 

ändra bilden av händelsen. Syftet är att reducera det upplevda hotet, göra det hanterbart och 

mindre skrämmande. Och de emotionsfokuserade strategierna i första hand syftar till att 

begränsa de emotionella konsekvenserna av händelsen och syftar inte i lika hög grad som den 

förstnämnda till att påverka händelsen som sådan. De båda strategityperna kan påverka det 

centrala nervsystemets autonoma och endokrina parallellprocesser, men på olika 

beteendemässiga sätt. Denna hantering av upplevda hot är ständigt pågående och blir till, både 

ur ett kort och ur ett långt perspektiv, ett vanemässigt beteende. De fysiska processer som ger 

upphov till dessa beteendemässiga ageranden blir till genom perception av omgivningen som 

hotfull och upplevelsen av framgång med vår copingstrategi. Eftersom modellen förankras i 

individens egen upplevelse, blir det möjligt att koppla stressupplevande och stresshanterande 

till individers personlighet. Personligheten och tidigare upplevelser avgör hur en person 

kommer att uppfatta och hantera känslan av hot.  

 Hagberg (2000, s.215) skriver om det biopsykosociala sambandet (sambandet mellan 

kropp och själ) och menar att stressupplevelser till stor del beror på personligheten. Konflikter 

kan uppstå i det sociala samspelet eller inom individer och handlar då ofta om konflikter 

mellan olika behov, önskningar, nödvändigheter eller prestationsprioriteringar. Konflikten 

eller konfliktreaktionen kan vara medveten eller omedveten, kronisk eller akut. Konflikten är 

vanligen koncentrerad kring vad man vill, kan eller bör göra. Ett vanligt uttryck för 

upplevelsen av stress och olika ageranden för att hantera denna är copingstrategier. 

Stressupplevandet är starkt beroende av individens personlighet och hur denna hanterar 

stressen är av hög vikt för det upplevda välbefinnandet.  

 Ur ett livsloppsperspektiv formas individspecifika copingstrategier och formas till ett 

vanemässigt hanterande av individspecifika faror eller rädslor som kan jämföras med symtom 

som till exempel fobier eller prestationsångest.  
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En långdragen stressreaktion kan få omfattande konsekvenser för en individ. Vid stress tas 

flera viktiga fysiska system i anspråk och gör att den allmänna funktionen i dessa försvagas. 

Om individen då drabbas av en infektion eller ytterligare stresspålagringar finns risk för att 

individen inte klarar av detta och tillståndet kan bli livshotande.  

 Hos en åldrande individ kan stress, eller stressorer, leda till att åldrandeprocessen startar i 

förtid och att kroppen bryts ned snabbare. Studier har visat att både intern och extern stress 

kan påskynda åldrande och leda till tidig död (a.a.).  

 Under intervjuerna blev det tydligt att intervjupersonerna utvecklat specifika 

handlingsmönster för att kunna bemästra livets olika svårigheter och påfrestningar. Coping 

och copingstrategier är därför en central del av både intervjupersonernas berättelser och min 

analys av dem. 

 

4.3. Biographical pain  

Johnson (2009) beskriver hur familjer, relationer och generationer länge har varit i centrum 

för studiet av åldrandet. Samhörigheter mellan människor från olika sociala tillhörigheter 

tenderade att endast ge ögonblicksbilder av livet och relationen vid en given tidpunkt. Dock 

menar Johnson att värdet av dessa multipliceras när företeelser upprepas och därigenom ger 

en förståelse av hur sociala, ekonomiska, kulturella och personliga faktorer samverkar över 

tid.  

 Johnson menar att sociala förändringar i samhället är sammankopplade med hur samhällets 

individers livscykler gestaltar sig. Där livscykeln kan beskrivas som åldrande inbäddat i 

sociala institutioner och historia. Som människor formas vi av våra tidiga erfarenheter. Hur vi 

har levt, observerat, tänkt och känt, utgör kärnan i vår personlighet. Den individuella 

livsvägen är unik och den subjektiva resan genom livet blir till vår personliga biografi 

konstruerad av miljontals minnen. Mycket sällan ges utrymme för att berätta hela vår 

livshistoria, utan berättandet karakteriseras ofta av fragmentariska avsnitt ur det levda livet.   

 Dagens sociala strukturer premierar i stor utsträckning den del av befolkningen som 

befinner sig i medelåldern. Dock finns vid de sista stadierna under åldrandet förmåner som 

subventioner för äldre och att kunna njuta av umgänge med barnbarn som börjar bli stora. För 

andra karaktäriseras livet av ständig smärta, beroende, kränkning, minnesförluster och oro i 

ett liv utan upplevd framtid. Det är viktigt att livets slut och döden behandlas som en 

integrerad del av livsloppet. Den sista delen av livets självbiografiska reflektion domineras av 

relationer mellan generationerna och blir ofta mycket intensiv (Johnson, 2009). 
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Ju äldre du är, ju mer har du att komma ihåg. Du har även färre möjligheter att förverkliga 

drömmar och behandla de trauman som plågar från det förgångna. Samtidigt som en 

människa åldras blir hon också ofta mer ensam och får mindre utrymme för biografiska 

reflektioner tillsammans med någon annan. Många av de mest nedstämda och svaga återfinns 

i bostäder där de får hjälp av hemtjänst, eller på vårdhem. Dessa är ofta olyckliga och 

bedrövade trots en god vård och har i och med flytt eller begränsade av fysiska förutsättningar 

att själva tillgodose sina behov, starkt begränsats i sin egen autonomi. Vårdboende kräver att 

individen lämnar sin egen bostad för att flytta till ett okänt ställe där man möts av främlingar. 

Det blir också en smärtsam påminnelse av att livets slut närmar sig. 

 I ett försök att fånga den vanligt förekommande ångesten hos äldre har Johnson inriktat sig 

på analysen av personliga biografier. Han myntade då begreppet Biographical Pain och 

definierar det som: 

  

 The irremediable anguish which results from profoundly painful recollection of experienced wrongs which 

 can now never be righted. 

 

When finitude or impairment terminates the possibility of cherished self promises to redress deeply regretted 

actions. 

 

Han menar att förekomsten av allvarlig biografisk smärta kännetecknas av djupt begravda 

slitningar i livets biografi av personer som önskar ställa allt tillrätta men som nu inte har 

möjligheten eller förmågan att genomföra detta. Det går inte längre att be om ursäkt, söka 

eller ge förståelse, leverera upprättelse eller kunna åtgärda oförrätter. Den enskilde lämnas 

med en överväldigande känsla av skuld. Biografisk smärta är något som upplevs av alla i 

någon grad. När det gäller äldre människor kan därför behovet av andlig omsorg öka utan att 

det för den skull behöver handla om religiösa motiv.  

 Johnson drar slutsatserna att dessa äldre människors biografier är djupt rotade i en tidigare 

ålder i en annan kultur och varje försök att förstå och komma tillrätta med den biografiska 

smärtan måste utgå utifrån den värld de levde i. 

 Den psykiska ohälsan har i intervjupersonernas liv lett till ett stort och livsomfattande 

lidande. Ånger och sorg över att livet inte gestaltat sig som planerat, förlust av sociala 

relationer och avsaknad av livspartner har varit genomgående teman i intervjupersonernas 

berättelser. Att leva ett långt liv med psykisk ohälsa har gett upphov till stort lidande och 

smärta. Det är därför relevant att använda sig av Malcolm Johnsons begrepp Biographical 

pain. Vid myntandet av begreppet avsåg Johnson människors biografiska smärta vid livets 
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slutskede, starkt kopplat till en andlig och existentiell dimension. Personerna som ingår i min 

studie är samtliga över 65 år, men kan definitivt inte anses befinna sig vid livets slutskede. 

Men begreppet är relevant för analys av dessa livsberättelser till följd av den biografiska 

smärta som långvarigheten i och följderna av den psykiska ohälsan som presenteras i 

intervjuerna.  
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5. Resultat 

De intervjuer som jag genomfört har genererat 200 sidor text. Nedan följer det resultat jag 

uttolkat ur de sex intervjuerna. Analysen kommer att påbörjas redan i resultatredovisningen 

för att sedan fördjupas under nästföljande avsnitt: Analys och tolkning. Resultatet kommer 

således inte bara att beskrivas utan är en del av en analytisk produkt.  

 På de ställen jag för begriplighetens skull valt att ta med mina frågor eller kommentarer 

inleds meningen med ”E:”. 

 Intervjupersonernas berättelser är starkt präglade av deras långvariga sjukdomshistoria och 

måste också förstås ur den kontexten. Personerna är mellan 65 och 85 år och det är viktigt att 

påminna sig om att berättelserna också avspeglar åldrandet och allt som det för med sig.  

 Mitt syfte med studien var: Att ur ett livsloppsperspektiv beskriva och analysera äldre 

personers erfarenheter av och berättelser om psykisk ohälsa och hur de upplever att den 

påverkar åldrandet.    

 Och mina frågeställningar: 

 Hur upplever äldre personer att åldras med psykisk ohälsa? 

 Hur kan psykisk ohälsa bland äldre förstås ur ett livsloppsperspektiv? 

Detta är mina svar. 

 

5.1. Tillbakablickande 

5.1.1. Svår uppväxt och tonårstid 

Då jag bad intervjupersonerna att berätta om sina liv valde i stort sett alla att berätta i 

kronologisk ordning. Uppväxten och familjeband blev då en naturlig inledning på de flesta av 

berättelserna. Detta är i sig inget uppseendeväckande och handlar förmodligen om att skapa 

ordning i en berättelse. Men det är intressant att barndom och uppväxt verkar ha en stor 

betydelse för intervjupersonernas beskrivning av hur deras liv har gestaltat sig. En majoritet 

av personerna i studien beskriver svåra uppväxtförhållanden präglade av komplicerade 

relationer, konflikter och en känsla av utanförskap. Tre av dem upplevde fadern som mycket 

dominerande och en av personerna separerades tidigt från sina föräldrar. ”Dom hade problem 

med mej. Jag grät alltid, åh, bara pappa mamma. Det gick ju inte, det går ju inte sådär.”  

En av intervjupersonerna går så långt som att beskriva sitt liv som ”en tragedi”. Men en av 

berättelserna står i skarp kontrast till de övrigas: 

 

Ja, jag har växt upp, ute i Stockholms skärgård. Mina föräldrar hade, jordbruk. Med kor å… 

Allt vad det innebär i… å pyssla med. Vi hade kor, vi hade häst, grisar å höns, katt. Å, så drev far ett 

jordbruk, å sen… fiskade han också. Å, levererade fisk in till på landstorget in till en… dom hade nå korv, 
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eller fiskstånd där. Å då måste det ju vara färdigt och klart när båten kom å, gick in till stan. För vi, bodde på 

en ö med vatten runtom kring. Så vi hade ingen förbindelse… med fastlandet. Å där växte jag upp. Hade nog 

det väldigt bra. Måste jag, det har jag in… förstått nu på äldre dar. 

 

 

5.1.2. Avsaknad av utbildning påverkar arbetslivet 

Flera av intervjupersonerna har inte slutfört sina studier och det framgår av deras berättelser 

att det till stor del berodde på psykisk ohälsa. Utbildningstiden har varit påfrestande för fem 

av de sex intervjupersonerna. Flera har avslutat sina studier i förtid vilket senare har påverkat 

yrkesliv och därmed den ekonomiska situationen under livet både före och efter pensionen. 

En av intervjupersonerna berättar att det faktum att hon inte slutförde utbildningen kom att 

påverka hennes arbetsliv: ”Vi höll inte på så mycket med, enkla, det var inget kvalificerade 

uppgifter jag hade, utan det var lite… enklare… /…/ Hade inte slutfört skolan och så…” 

 Flera av intervjupersonerna ger en bild av hur de avbrutna och ej fullföljda utbildningarna 

påverkat möjligheter att få arbete och därmed också missgynnat dem på ett ekonomiskt plan.  

 

5.1.3. Arbetsliv och förtidspensionering 

Intervjupersonerna har arbetat varierande lång tid under sina liv. Fyra av sex har 

förtidspensionerats då den psykiska ohälsan påverkat dem i så hög grad att det inte kunnat 

arbeta. En av intervjupersonerna (som nu är 67 år) berättar att hon slutade yrkesarbeta 1999: 

”då blev jag sjukskriven, då var jag också ett mänskligt vrak. Och då så, skickade dom mig till 

en psykiater. Han sjukskrev mig då.”  

 Flera nämner upprepade gånger att de inte haft något kvalificerat yrke, att det inte var 

några märkvärdigheter. Jämförelser med andra människor är också vanligt förekommande i 

berättelserna.  

 En intervjuperson berättar om problematik som kan uppstå vid luckor i betygen: 

 

/…/ när man söker jobb är det ingen fördel att ha luckor i betyg, i… i betygsordningen. Då, då blir dom ju 

jävligt undrande och då får man förklara vad man gjorde då liksom det… det är svårt att ge nån förklaring 

till. Jag hittar ingen förklaring. Det beror på jag mådde ju, mådde ju taskigt. 

 

Bilderna av arbete och arbetsliv är inte enhälliga och en intervjuperson berättar att hon arbetat 

många år inom hemtjänsten: ”Och det var den underbaraste tiden i hela mitt liv. Å den värsta 

dagen var när jag fick gå därifrån. Då hade jag blivit ålderspensionär. Så jag fick inte 

jobba…” Då hade hon arbetat på samma ställe i 28 år. 

 En känsla av otillräcklighet har präglat en del av intervjupersonernas arbetsliv: 
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Men då så, till att börja med när jag… jag tyckte inte att jag kunde… undervisa heller. Å då så… *Paus* Fick 

jag lov att sluta flera vikariat. Jag orkade inte med mer än en dag eller två eller en vecka eller så. Så var jag 

alldeles slut, och jag grät på hemvägen. Så slut var jag. /…/ jag tyckte inte att jag visste hur jag skulle 

undervisa, hur jag skulle göra. 

 
 

Intervjupersonernas berättelser om sina arbetsliv speglar i hög grad deras syn på sig själva och 

sin egen duglighet. Den som avviker mest från de andra är även i detta fall den kvinna som 

lider av psykisk ohälsa relaterad till sjukdom. Hon beskrivet ett rikt liv med ett arbete där hon 

trivdes och kände sig betydelsefull. Hon beskriver en känsla av att vara behövd som de andra 

inte på samma sätt verkar ha fått uppleva i lika stor utsträckning.  

 Tre av intervjupersonerna berättar att de gärna skulle vilja fortsätta att arbeta efter 

pensionen. De tre andra personerna är av åsikten att pensioneringen inte innebar någon större 

förändring i livet mer än att de inte längre kände samma prestationskrav:  

 

Men jag, kommer på att jag har mera, jag får mera livskvalitet om jag inte pushar mig. Och: jag har ju inte 

något arbete å, va rädd för, att jag inte ska klara. Och det är ju skönt. Det är det. Ja. Det är lugnare på så vis. 

 

 

5.2 Sjukdomen 

5.2.1. Tidigt insjuknande 

Intervjupersonerna lider idag av olika former av psykisk ohälsa som subjektivt och på 

varierande sätt påverkar deras liv. Jag ställde frågan om när och hur den psykiska ohälsan 

började. Fem av sex beskriver att den psykiska ohälsan inleddes i samband med senare 

tonåren eller tidigare. Den sjätte personens bekymmer började först då hon fick en somatisk 

diagnos och hon berättar att hennes psykiska ohälsa har ett mycket starkt samband med den 

fysiska sjukdomen: ”/…/ hela min levnad, bottnar ju i… Parkinson. Jag måste alltid, tänka… i 

första hand på det, innan jag lovar nånting annat.”  

 En intervjuperson tror att när hon låg i sin mors mage var modern väldigt orolig för kriget 

och om de skulle kunna få papper för att kunna flytta till ett annat land: ”Det var, det var så, 

och jag tror att hon, var jätteoroligt. Och, det har gått över på mig.”   

En av intervjupersonerna beskriver att han under gymnasietiden, vid 17 års ålder fick en 

psykisk kollaps och sedan drev runt några år. Orsaken bakom kollapsen förklarar han på 

följande vis:  

 

Nej, det var alltså, om man ska säga, så var det såhär, om man ska säga, min far då… han jobbade mycket 

och gjorde karriär och blev befordrad *harkel* (företagsnamn) inom personalpolitik, jag vet inte om du 
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känner till det, men jag uppfattade det som, närmaste fascistiskt alltså. Slå ut dom svaga och satsa på dom 

starka. Och det tillämpade min far i uppfostran med oss barn också. Det, gick rätt dåligt för mig under 

gymnasiet, jag var tvungen att gå om andra ring till slut. Och då gick min farsa in, för att slå ut mig, 

känslomässigt liksom, å han lyckades också. Ja, han mobbade ut mig, på nåt vis. Svårt att förklara, men 

han… han, psykade ner mig totalt. Och sen gick jag ut, sen, mådde jag ju… sen trodde jag jag var 

homosexuell och allt möjligt liksom, massa massa med trassel redan i ungdomen. 

 

Merparten av intervjupersonerna beskriver en svår uppväxt och relaterar i hög grad till den 

när de pratar om anledningen till sitt insjuknande.  

 

5.2.2 Skiftande och oklara diagnoser 

Intervjupersonernas diagnoser och sjukdomsbilder varierar kraftigt. Det som är slående är att 

en del inte verkar veta vilken diagnos de har, men ändå starkt identifierar sig med sin 

sjukdom, som då blir mycket diffus och svår att greppa. Problemet blir hur man hanterar 

något man inte riktigt får grepp om.   

 

 Jag vet inte om det finns någon exakt diagnos. Jag vet ett inte.  
E: Är det för att du inte har fått någon diagnos eller för att du inte tycker att dom stämmer? 

Nej, det var en diagnos den gången. Men det är väl ändrat en hel del. /…/Den gången var det att det var ett 

vakuum och brist på identitet. Idag är det väl att det är nåt helt andra saker, för då har ju livserfarenheten 

kommit att spela in också.  

 

Han menar att största anledningen till hans psykiska ohälsa idag beror på ”att det inte blir 

någon fart på återbruket.” Dagens slit-och-släng-samhälle är något som bekymrar honom i 

hög utsträckning.  

En av kvinnorna säger att i hennes fall är det ångest eller snarare oron som är hennes 

största bekymmer nu: ”Nej, ångest, inte riktig ångest inte, det är mer en oro, vanlig oro.” Men 

hon säger också att hon tidigare haft svårigheter med ångest. Hon beskriver ångesten:  

 

Eh, ja, ångest och sådär, och det är hemskt alltså, deprimerad har jag känt också, mellan varven, lite sådär, 

men ångest, det är värre. De, det kan man inte beskriva, det är, hur otäckt som helst. /…/ Eh, allting blir stilla, 

man, man ser *ohörbart* står och håller för öronen å, hör trafiken, men, det är skrämmande hela tiden. Och, 

det var länge sen jag kände det nu. Eh, sån här riktig ångest. Man vill gärna gå och lägga sig, men det, det är 

inte bra det heller va, man vet inte hur man ska bete sig. /…/ …för att det ska gå över. 

   

 

5.2.3. Sjukdomens svåra konsekvenser 

Samtliga intervjupersoner beskriver hur sjukdomen påverkar livet både i stort och smått. En 

av kvinnorna berättar att hennes problem med ångest och depression gjorde att hon fick flytta 

till ett särskilt boende då hon inte klarade av att bo kvar hemma i det skick hon befann sig då.  
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Jag kände mig, mer deprimerad månad, månad efter månad efter månad. Och hade kontakt med 

psykosmottagningen /…/ Och eh, sen sa dom då, att dom skulle hjälpa mig att flytta till något, till något 

äldreboende.  

 

 

Att behöva flytta från sitt ordinära boende är något som drabbat fem av de sex 

intervjupersonerna som alla har fått flytta mer eller mindre mot sin vilja då situationen på 

olika sätt blivit ohållbar. Påverkan på livet har i och med flytten blivit omfattade och lett till 

missnöje över sin totala livssituation. 

 Många har tankar om att livet hade kunnat bli annorlunda. 

En av männen berättar också att han ibland fortfarande funderar över ungdomen och tänker att 

”man kan säga att det var… i onödan *harkel* som allt gick åt fanders, men…/…/” Han säger 

också att:  

 

/…/jag har inte upplevt nån större glädje, från livet, ja, allt har varit tragiskt, *ohörbart* jag är inte 

bortskämd, jag har inte fått nån särskilt skyddad uppfostran inte, det kan man inte säga. Så jag har inte direkt, 

se som… bli så chockerad över det jag råkar ut för /…/ 

 

En av kvinnorna berättar att hennes psykiska ohälsa påverkar hennes dagliga liv genom att 

hon bland annat blir väldigt nervös så snart det ska hända något som avviker från de dagliga 

rutinerna.  

 

Vi fick besked igår att det, att det är eh, möte idag. Då är jag helt upplåst. Förstår du. Utan, det är det samma 

om jag måste till (namn på område), det är massa massa med folk. Det är ett helvete för mig. Jag måste ju 

göra urval med. Men däremot kan jag gå till en konsert i Globen, och det finns 15 000 människor där i 

Globen. Det klarar jag av och då har jag inga krav på mig. Förstår du. Då behöver jag bara slappna av.  

 

  

En kvinna berättar att hennes Parkinson och sjukdomens följder, som exempelvis psykisk 

ohälsa, har orsakat ”mycket tårar”. Hon berättar att en doktor sagt till henne: ”det här med 

Parkinson, ”det finns bara två saker att välja på” sa han. ”Det är att ställa sig och skrika eller 

också gråter man.” Hon säger att hon funderar för mycket och att det inverkar på sjukdomen 

så till den grad att hon vissa dagar inte kan förflytta sig. Hon berättar: ”Så att, min största 

hobby, det är handarbete. Sticka, och sy. Men i dagens läge kan jag tyvärr inte… 

Tack vare sjukdomen.” Hon drar sig för att gå ut de dagar hon känner sig sämre. Det beror 

inte bara på sjukdomen utan hon berättar om en episod som inträffade när hon var och 

handlade: 

 

/…/för en tids sen så var jag med och handlade å… då blev det panik för, jag började trampa runt omkring, 

för jag tyckte att det blev för mycket folk. Och så skulle jag ta upp min portmonnä och betala och, då… blev 

det såhär (visar hur handen skakar), och då var det en karl som skrek: ”ja, jävla gamla kärringar, dom ska inte 

gå ut å handla när dom inte kan stå på bena!”. 
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Det inträffade gjorde att hon blev mer rädd för att röra sig ute i samhället.  

 Flera av intervjupersonerna har också påverkats fysiskt av sin sjukdom. Ofta är det 

medicineringen som vållat besvär på olika sätt med exempelvis leverskador, plötsliga fall eller 

ett sämre psykiskt mående på grund av en medicin som inte fungerat. Två av personerna 

berättar också att de under perioder rökt mycket och att den psykiska ohälsan till exempel 

påverkat aptiten. 

 

5.2.4. Minskad autonomi på grund av påtvingad flytt från ordinärt boende 

Att lida av psykisk ohälsa har lett till att flera av intervjupersonerna känner sig begränsade 

och bestulna på en del av självbestämmandet över sitt liv och sin situation. En viktig del i 

detta har berott på att fem av sex har fått lämna sina hem då sjukdomen gjort hemsituationen 

ohållbar. Att bo på ett äldreboende, som fyra av de sex personerna gör, påverkar det dagliga 

livet och man tvingas att inordna sig efter boendets rutiner. Flytten har för fem av personerna 

var mer eller mindre ofrivillig och det finns en övergripande uppfattning om att det är hälsan 

som lett till flytten och inte den egna viljan. 

 En av kvinnorna reflekterar över maten, men även den inrutade vardag ett liv på ett särskilt 

boende kan innebära: 

 

Å just nu tycker jag, att det är inget liv jag lever.  

E: Känns det så?  

Ja. *Gråter* Det här att man ska gå och dricka kaffe en viss tid, man ska äta en viss tid, och det är inte säkert 

alls att det är mat som man tycker om. Då kan jag tänka, tänk om jag fick laga lite vanlig enkel, bara vända 

en korvskiva. Å äta när jag vill å. Det är så mycket måsten! Om du förstår. Det är inte som om dom har nån 

hållhake på mig, men det är tider som ska passas. Å ingenting kan jag göra. Om det är någon som ringer och 

vill att vi gör så och så. Men får jag ingen med mig så kan jag ju inte gå. 

 

Flera av intervjupersonerna upplever att de skulle klara av ett eget boende men att ekonomin 

begränsar dem. En kvinna berättar: ”Jag skulle önska att jag hade två miljoner så att jag kunde 

köpa en lägenhet. Jag vill tillbaka till min egen lägenhet och till min egen, bostad. Men det 

går inte.” Hon berättar med vemod i rösten om den lägenhet hon hade före flytten: 

 

 Jag hade en jättefin, jag hade en jättefin lägenhet i (stadsdel). Å utsikt över hela Stockholm, på två trappor. 

 /…/ Men på grund av att jag blev sjuk fick jag inte mer bo där. Hon säger: Jag tänkte varje dag, när jag 

 vaknar på morgonen, det är inte min lägenhet. Jag hade precis allting som jag, mitt, litet eget om du förstår 

 vad jag menar.  

 

Två av intervjupersonerna har blivit intalade av människor i sin omgivning att de inte skulle 

klara av att ha ett eget boende: ”min assistent säger det, att det är helt orealistiskt. Jag är för, 
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jag är för sjuk.” Men håller i viss mån med assistenten: ”Jag vet att jag är sjuk. Jag klarar mig 

inte. Just nu.” 

 

5.2.5. Negativ grundsyn på sig själv 

Flera av intervjupersonerna har en mycket negativ grundhållning till sig själva. De talar om 

sin egen person och om sina liv i nedsättande ordalag. Det verkar inte som att människor runt 

omkring dem har underlättat uppfattningen av sig själv som otillräcklig och mindre värd än 

andra.  

 En kvinna berättar: ”jag har dåligt självförtroende fortfarande. Tycker att jag kan lite å. Att 

jag är dum å, sådär.” Hon säger att det dåliga självförtroendet har funnits där under hela 

hennes liv och att det inte försvunnit trots den aktningsvärda ålder hon och de övriga 

intervjupersonerna har uppnått. Självförtroendet och synen på sig själv är något som påverkar 

och har påverkat hela hennes liv. När jag frågar hur det kom sig att hon inte gifte sig svarar 

hon: ”Jag var rädd för att jag inte skulle klara av… varken man eller barn eller nånting. Jag 

tänkte att, nej jag ska inte utsätta nån för att få en sjuk fru.”  

 En av männen säger med ironi i rösten att man väl borde vara psykisk sjuk om man 

opponerar sig mot förändringar i samhället. Han berättar att han gjort en hänvisning på sitt 

gamla telefonnummer och tillägger: ”åtgärdat utav mig som psykiskt sjuk.” Han uttalar sig i 

hårda ordalag om Sveriges psykiatri och säger: ”/…/ notera ilskan, notera att jag har mina 

upplevelser utav att psykiatrin inte fungerar, notera detta att, det kan ju vara en psykisk 

sjukdom att inte svälja välfärden med hull och hår.” Detta sägs med en sarkastisk ton. 

En kvinna berättar om utsikten från sitt fönster: 

  

Många handikappade och sjuka människor som alla går till det där sjukhuset där. /…/jag tycker synd om dom 

som, det största straff som man kan få, det är om man är ung och man måste sitta i rullstol. /…/Åh, herregud. 

Stackars människor. 

 

Men reflekterar inte över att hon själv också är sjuk, fast på ett sätt som inte syns på samma 

tydliga sätt som många fysiska sjukdomar eller skador.   

 I en av männens berättelse om sitt liv finns många jämförelser med hans begåvade, 

framgångsrike bror: ”Han har ju familj och bor i (stadsdel) och jobbar å såhär, han, nej, jag 

vet inte, han anser nog att jag… att jag är misslyckad, och det är jag väl mer eller mindre. Får 

man säga…” 

Vid ett tillfälle under intervjun jämför sig en av männen med Hitler: 
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Se som Hitler han hade ju fyra förhållanden som alla slutade i… Mitch tog livet av sig på 20-talet, Renate tog 

livet av sig på 20-talet, *namn* tog livet av sig på 20-talet och Eva Brown försökte ta livet av sig två gången, 

men räddades i sista sekund. /…/Men det, det är samma nästan med mig, först (Namn)… (Namn), (Namn)… 

å sen, å sen (Namn) som dom då sa till mig i (Namn på stadsdel), jag hörde att (Namn) har avlidit, sa dom. 

 

Under intervjuerna förekommer en stor mängd nedsättande uttryck som används när 

intervjupersonerna beskriver sig själv, sina liv, relationer och kanske i synnerhet när de jämför 

sig med andra ”normala” ”lyckade” människor.  

 

5.2.6. Det som inte blev 

Det finns många olika tecken som pekar mot att intervjupersonerna inte är nöjda med hur livet 

blev. En del av dem verkar ha svårt att förlika sig med att inte kunna förändra eller påverka 

det förflutna. Flera ger tydliga uttryck för ånger och motstridiga känslor. En av kvinnorna 

säger att hon tänker mycket på hur livet hade kunnat bli om hon fått behålla hälsan och inte 

drabbats av Parkinsons sjukdom: 

 

Jag tycker att, sjukdomen, det är… en sak. Men allting annat som vi hade planerat, som vi kunde, ha gjort om 

vi, om inte jag till exempel hade blivit, sjuk. Jag tycker att det är så, grymt på något sätt. Att man, kan… få 

åldras tillsammans, och liksom hjälpa varandra.   
  

Hon säger också: ”Men att jag skulle hamna här, det… var nog inte, vad jag hade tänkt.”  

 En intervjuperson berättar om en man som hon hade sällskap med i ungdomen: 

 

Jag ångrar så att jag inte har gift mig med honom. För hade jag gjort det så hade jag kommit ifrån pappa och 

hade kommit till hans föräldrar å. Å fått det bättre. /…/ Och det ångrar jag så förskräckligt, hela mitt liv nu. 

Jag ligger och ångrar det än idag. För han var så fin och det hade gått bra. Vi hade fått, jag hade fått andra 

bekanta å. Å kommit ifrån mamma och pappa lite. 

 

En kvinna berättar att hon undrar lite över att hon aldrig gifte sig och fick barn: ”Och så 

tänker jag, om jag hade gift mig, hur hade det blitt då. Det vet man ju inte. /…/ Nej. Det 

kanske inte hade blivit så bra. /…/ För mig.” Som hon ser det nu säger hon: ”om jag finge dö 

ändå. Det vore bättre för man, man har ju ingenting att hoppas på”. 

 En av männen säger att han funderar mycket över sin ungdomstid och om det kanske var 

helt i onödan som allt gick åt fanders. Han sammanfattar lite uppgivet sitt liv med: ”Så det är 

en massa tragedier egentligen bara, allting har vart kaos liksom. Utbildningen har inte lett nån 

vart och förhållanden har slutat med katastrof”.  
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5.3. Socialt liv 

5.3.1. Brist på sociala relationer 

Intervjupersonernas sociala nätverk ser olika ut, merparten av intervjupersonerna har förlorat 

nästan all kontakt med vänner och familj, några har i viss mån bibehållit goda relationer till 

sina nära. En intervjuperson berättar att han nyligen fyllt år: ”/…/Jag bjöd fyra personer, på 

min födelsedag… och en kom. En av fyra kom.” Sin sociala omgivning beskriver han med: 

”Och jag har ingen nu som jag kan kalla, min bästa vän, som jag kan prata med mer öppet 

liksom. /…/ Min yngre bror har jag ingen kontakt med alls.”  

 När intervjupersonerna berättar om sina sociala kontakter blir det uppenbart att även 

många människor i deras omgivning lider av psykisk ohälsa. Under en av intervjuerna blev 

det extra tydligt och människor i omgivningen beskrivs med uttryck som:  

 

/…/ det är nånting som e… alldeles åt fanders med honom liksom. /…/ ingen bra människa./…/ inte mycket 

att sitta och prata med honom inte./…/ han e också rätt störd alltså/…/ svårt neurotisk liksom /…/ hon var 

störd som fan./…/ Dom flesta människor jag känner är störda alltså. /…/ Han är sjuk så in i helvete. /…/ 

Schizofren känslokyla /…/ han har inte gjort nån karriär och det beror på att han, inte har social kompetens. 

/…/ det är inte den typen som man tar en öl med/…/  

  

En av kvinnorna berättar att hon fortfarande har kontakt med ett barnbarn till en av tanterna 

hon hjälpte under sin tid på hemtjänsten: ”Och jag sa det till henne sist hon var här ”att du är 

så snäll och tänker så mycket på mig”. ”Jamen (Namn)”, sa hon. ”Det, du var så snäll emot 

mormor”. Det är något som intervjupersonen säger att hon uppskattar mycket. Hon säger 

också att hon har en manlig kontaktman på boendet: ”Och han är, han är fantastisk. Förra året 

så var han och jag på (Namn på restaurang), och åt lunch. Det var en, upplevelse till tusen”. 

Hon berättar även att hon har mycket god kontakt med flera av de anställda på boendet och att 

de då och då gör saker för henne: 

 

Vi är så olika som natt och dag. Men dom här, när dom är lediga, dom kan komma hem hit, och hämta mig. 

Å så hittar vi på någonting, vi har varit på (Plats), en hel söndag. Dom tog sin ledighet, å, ordna för sin familj 

och sen tog dom hand om mig. 

 

Det är tydligt att de sociala relationerna är viktiga för personerna i studien. Två av 

intervjupersonerna upplever att de inte har några sociala kontakter alls. En av dem ger uttryck 

för att det skulle vara självvalt, den andre beskriver saknad och ensamhet. Endast en av 

personerna säger att hon tycker det är jobbigt med besök och människor runt omkring sig, de 

andra verkar snarare känna en saknad. 
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5.3.2. Det är svårt med kärlek 

Något som de flesta av intervjupersonerna kom in på spontant var kärlek och samliv. 

Kärleken har lett till glädje och i två av intervjupersonernas fall resulterat i giftermål och barn, 

men kärleken är också något som bidragit till stor sorg i flera av intervjupersonernas liv.  

 En av männen berättar i kronologisk ordning: 

 

/…/min första sambo dog vid 25 års ålder /…/ Hon var epileptiker och fick inte dricka sprit men gjorde det 

ändå och strök med. /…/ Och den andra, den andre sambon dog ju, hon var diabetiker så hon fick inte dricka 

sprit men gjorde det ändå, och blev 47 år, -89. Min tredje särbo /…/ vi hade daglig telefonkontakt i 27 år. 

Hon strök med för två år sen, på långfredan. Och skickade ett avskeds… som jag tolkade som ett avskedsbrev 

då… enligt obducenten så dog hon en naturlig död. Allting var slut på na, hjärtförstoring, lungemfysem, å 

njurarna. Till och med en tumör i livmodern. Hon drack inte sprit men hon dog. Och nu senast så hade jag en 

tjej /…/ En ung tjej då. Hon hoppade ut från balkongen för några veckor sen. Från 4:e våningen alltså.  

 

Det är påtagligt att flera av kvinnorna led av svår psykisk problematik och han ger själv 

uttryck för att det kan vara så att om man själv lider av psykisk ohälsa är det sannolikt att man 

träffar på och umgås med andra som har det.  

 Två av de sex intervjupersonerna har gift sig och fått barn. De övriga har varit ogifta och 

önskan om barn har varit stark hos två och inte alls funnits med i bilden hos de övriga två. 

 En av kvinnorna berättar om sitt kärleksliv och vad det förde med sig i ungdomen: 

 

För sen är det, innan vi gifte oss, och första åren när vi var nygifta, min Åke hade, när jag träffade honom, 

tävlingsdansat. Och då skulle naturligtvis jag läras också då. Så att, första åren så tror jag vi dansade bort 

både tid och rum. Å det var väl nånting som var jätteroligt. 

  

Hon berättar sedan att maken avled för några år sedan och att han på sin dödsbädd sagt några 

ord till dottern, men inte till henne. Om det säger hon: ”Jag tycker det är ofattbart, men… Så 

är det”. I samband med makens bortgång var det mängder med papper som skulle fyllas i:  

 

 Å så hinner man lagom, ordna några papper och skriva på och skicka iväg. Sen efter några dagar så kommer 

 det ett papper, och då så… ska det skrivas på igen. Det blir så… det är så omständigt! Då är det mycket 

 lättare att födas. Än att… gå bort. 

 

Makens bortgång ledde till att många gemensamma planer spolierades: ”Och vi skulle ha det 

så bra när jag gick i pension också, vi skulle göra så mycket å, vi hade planer. *Paus* Men… 

det blev inget utav det”.  
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5.4. Åldrandet 

5.4.1. Fysiskt åldrande leder till minskad livslust 

Som människa går det inte att undkomma en åldrandeprocess med allt vad den kan medföra. 

Det verkar som att gränserna för när man blir gammal förskjuts i takt med stigande ålder och 

att det inte är jag utan de andra som är äldre än mig, som är gamla. Flera av 

intervjupersonerna uttrycker att de känner sig mycket yngre än vad den biologiska åldern 

syftar på. En av intervjupersonerna säger:  

 

Jag känner mig lite som 38 jämt. /…/ men det gör ju alla. Man åldras, tankarna åldras ju inte. Tankarna e, sen 

beror det på omständigheter här i livet också. 

E: Mm, ja man är likadan som man har vart? 

Ja. Det är man. Man ser rynkorna här, det förstår man inte riktigt.   

 

Intervjupersonen resonerar kring ålder och när man blir åldring: ”Hon är död hon, hon blev 

bara, vad var det… 65 år, 68 år tror jag hon blev. Det är en hög ålder, men man är ingen 

åldring. Det är man inte när man är 75 heller riktigt. Det, är väl en 83, 84, 85 år, som man är 

åldring”. Hon är själv 75 år och det är tydligt att hon själv inte identifierar sig med sin 

biologiska ålder liksom flera av de övriga intervjupersonerna.  

 En av männen säger att åldern till viss del har gjort honom starkare: ”Jag själv är mycket, 

mera offensiv och påstridig idag. Tvekar, mycket, mycket mindre. De, en del problem, dom 

finns inte länge /…/”. Hans inställning förekommer i flera av intervjupersonernas berättelser, 

men också att man hade väntat sig att åldrandet skulle medföra en känsla av insikt som i flera 

fall inte verkar ha infunnit sig. 

 Beskrivelsen av att kroppen åldras och att den fysiska kapaciteten sviker en är något som 

flera av intervjupersonerna beskriver och lider av 

Ett annat bekymmer en av männen upplever med att bli äldre är vad han ska göra med all 

fritid: 

 

Vad ska man göra med, man har mycket fritid som det är svårt att ta vara på. Det är inge lustigt att bli 

gammal, det kan jag säga med en gång alltså. Det är, det, det är inge kul alls. Man, man tappar liksom… ja… 

man, fan jag kan inte ens onanera med utbyte längre. 

 

Inte bara han har svårt att få dagarna att gå, även om en del av intervjupersonerna uttrycker en 

annan åsikt. Men den övergripande bilden intervjupersonerna ger är att de tycker att livet inte 

har så mycket att erbjuda länge och att det fysiska åldrandet begränsar deras liv och rörlighet, 

både fysiskt och socialt. 

 

 



45 

 

5.4.2. Åldrande och psykisk ohälsa  

Bland intervjupersonerna finns vitt skiftande meningar om åldrandet påverkar den psykiska 

sjukdomen, tvärtom eller inte alls. En person menar att det inte är någon skillnad, andra att det 

blivit bättre eller att det rent av blivit värre.  

 Jag bad intervjupersonerna reflektera kring om och i så fall hur åldrandet påverkat deras 

psykiska hälsa: 

 En av männen säger att ”det kanske ändras lite granna, men nästan till det bättre, därför att 

jag blir allt mera och mera pådrivande, alltmer förbannad och… Är det så att det inte går på 

ett sätt så kontrollerar jag om det går på ett annat sätt”.  

Flera av kvinnorna tror att ålder gör att man bättre kan hantera sjukdom: 

 

Men jag tror ju att, är man lite orolig och nervöst lagd, då tror jag att sjukdomen har ett helt annat beteende, 

att den biter sig fast och är, lite grymmare. Jag tror att det är bättre om man, har… lite… några år på nacken 

och har sett och varit med… lite grann. /…/Man bryts nog inte ner lika fort. 

 

Det finns en samstämmighet när intervjupersonerna talar om hur den minskade fysiska 

kapaciteten minskar livsviljan men det verkar vara svårt att definiera vad som är vad. Vilken 

del av känslan av de konsekvenser åldrandet får, som beror på sjukdom eller naturligt 

åldrande. 

 

5.4.3. En mörk bild av framtiden 

När jag ber intervjupersonerna reflektera över sin framtid är det en mörk bild som framträder. 

Fem av de sex intervjupersoner beskriver en framtid utan hopp. En av dem säger: 

 

Ja, det är bara döden som väntar. Jag väntar på att få dö. Jag tycker att det skulle va skönt att få dö. /…/ Jag 

har ingenting att vänta på. *Snyftar* Fast jag har ju vänner och bekanta, det har jag ju.  

 

En av männen är den enda av de sex personerna som uttrycker en mer eller mindre hoppfull 

inställning sin framtid. Han menar att han tror att han om tio år (han är nu 65) är anställd på 

ett arbete där han trivs någorlunda bra.  

 Några av intervjupersonerna nämner de glädjeämnen som de ändå upplever i livet. 

Kontakten med sin sociala omgivning och olika former av aktiviteter är det centrala i dessa 

positiva beskrivningar kring sin framtid. Samvaro med personal är viktig för två av 

personerna som bor på särskilt boende.  

 Sociala relationer ger inte enbart upphov till glädje. En av kvinnorna säger:  
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 E: Nej. Hur tänker du kring, kring framtiden, hur du…? 

 Jag kan inte med att tänka, jag skakar så mycket, det är allt det svåra, jag ramlar omkull och, jag har ont i 

 själen. /…/ Jag orkar inte knappt, jag äter jättefort, jag orkar knappt att se folk, vid,  middagsbordet på 

 morgonbordet på kvällsbordet. Jättesvårt för mig. /…/ med många människor. 

 

Två av personerna skulle gärna vilja arbeta, men det är bara en av dem som tror sig klara av 

det fysiskt och psykiskt.  
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6. Analys och tolkning 

I följande avsnitt kommer jag att analysera studiens resultat med hjälp av tidigare forskning 

och den teoretiska referensram jag ovan redovisat: Livsloppsteori, Coping och Biographical 

Pain. 

 

6.1. Livsloppets påverkan på psykisk ohälsa hos äldre 

I de flesta av intervjupersonernas berättelser får uppväxtförhållandena en överordnad 

betydelse för utvecklandet av den psykiska ohälsan. Flera beskriver svåra förhållanden med 

föräldrar som har varit frånvarande fysiskt, psykiskt eller social. Tesen att svåra 

uppväxtförhållanden kan medföra psykisk ohälsa stöds av bland andra Bülow och Svensson 

(2008) och Skoog (2004). En lika tänkbar förklaring är att psykisk ohälsa tenderar att färga 

personers upplevelse av sin barndom genom att den övergripande synen på livet formas 

utefter sjukdomens påverkan på livsloppet (Bülow & Svensson, 2008). Flera av personerna i 

studien hade komplicerade relationer till sina föräldrar och de flesta flyttade från sitt 

barndomshem tidigt tonåren eller redan i barndomen. Tidig flytt från det egna hemmet och 

dålig kontakt med eller avsaknad av föräldrar kan ses som en förlust och kan till viss del 

härledas till Skoogs (2004) tes om att tidiga förluster kan bidra till att man senare kommer att 

undviker nära relationer. Flera av de intervjuade personerna höll sig helst för sig själva och 

blev oroliga och stressade med många människor omkring sig. En av intervjupersonerna 

deklarerade tydligt att hon helst ville vara för sig själv och att hon hade varit ensam hela livet. 

Kvinnan hade separerats från sina föräldrar tidigt i barndomen.  

 Arbetsliv och utbildning är delar av livet som är starkt förknippade med livsloppet, likväl 

som att träffa någon och bilda familj för att leva ett stabilt familjeliv för att slutligen 

pensioneras och leva ett gott liv som pensionär. Beskrivningen av den formen av livslopp är 

något av en utopi som många bara upplever delar av under sina liv. Det som är utmärkande i 

intervjupersonerna berättelser om sina liv är att flera inte upplevt viktiga delar av det som 

vanligen ingår i ett liv. De flesta har varken gift sig eller skaffat barn och detta är något som 

bekymrat flera av dem, som upplever att de förlorat viktiga delar av livet och att ålderdomen 

inte blev som man hoppats. Som Malmberg och Ågren (2011) beskriver, påverkar och 

påverkas människor av den samhällskontext de lever i. Idag är det vanligt att varken ingå 

äktenskap eller skaffa barn. Under intervjupersonernas vuxna liv var det inte lika vanligt att 

leva ensam utan barn. Intervjupersonerna kan också ha gått miste om upplevelser som anses 

skydda mot psykisk ohälsa i viss mån, då forskning har visat att personer som lever ensamma 
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i högre utsträckning drabbas av depression än de som är sammanlevande (Clarke, Marshall, 

House & Lantz, 2011). 

  Den intervjuperson som led av psykisk ohälsa relaterad till somatisk sjukdom beskrev ett 

livslopp som till formen var helt skilt från de övrigas. Hon beskrev goda sociala relationer, 

barn, giftermål, ett arbete som hon trivdes med och ålderspensionerades ifrån. Beskrivningen 

målar uppe en bild av ett liv som genomgående skulle betraktas som vanligt utifrån 

samhällsnormen. Resultatet indikerar att den retrospektiva synen på livsloppets inte påverkas i 

samma omfattning om man drabbas av psykisk ohälsa sent i livet. Det verkar vara lättare att 

bibehålla sociala kontakter och goda relationer till familjemedlemmar då den psykiska 

ohälsan kan relateras till en fysisk diagnos. Det gör det greppbart på ett annat vis både för den 

drabbade själv och för omgivningen.  

  

6.2. Hur psykisk ohälsa hos äldre påverkar livsloppet 

Intervjupersonernas psykiska ohälsa har påverkat deras respektive livslopp i en 

livsomfattande utsträckning. Det framstår också som att personerna i studien är starkt färgade 

av sin psykiska ohälsa och att det totala livet retrospektivt ses genom sjukdomens ögon på ett 

sätt som övergripande ger livsberättelsen en mörk ton av psykisk ohälsa. Den starka 

relationen mellan uppväxt och sjukdom kan till stor del bero på att det är där man själv försökt 

finna förklaringar till sitt insjuknande.  

 De flesta av intervjupersonerna ger uttryck för en bristande självkänsla som verkar ha 

grundlagts under uppväxten och sedan ha präglat intervjupersonernas fortsatta liv. 

Självkänslan förefaller även vara kopplad till en stark identifikation mellan sin egen person 

och sjukdomen och verkar ha bidragit att viktiga steg i livet inte tagits. Flera av personerna 

berättar att deras låga självkänsla och psykiska ohälsa har lett till att de mer eller mindre 

frivilligt levt sina liv i ensamhet, utan partner och med bristande sociala kontakter. Känslan av 

att vara annorlunda på ett sätt som delvis är uteslutande från den normalitet samhället 

eftersträvar tycks vara en svår men tydlig känsla hos intervjupersonerna. Det är tänkbart att en 

låg självkänsla som grundlagts i barndomen har vuxit sig starkare under levnadsåren och spätt 

på känslan av att vara annorlunda, att inte klara det som andra klarar. Brist på sjukdomsinsikt 

genom bristfällig information om hur sjukdomen kan hanteras, diagnos och behandling kan 

bidra till ökande självstigma och isolering från omvärlden.  

 Flera av intervjupersonerna har levt med känslan av att inte kunna bemästra att leva ett 

vanligt liv, som andra, och synen på den egna personen avspeglar dessa misslyckande. En låg 

självkänsla kan leda till att man undviker att inleda relationer. I två av intervjupersonernas 
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livsberättelser uttryckte de tydligt att de aldrig gift sig eller skaffat barn på grund av att de inte 

trodde sig kunna klara av det på grund av sitt psykiska mående. 

 Då de flesta av personerna i studien hade sin sjukdomsdebut i anslutning till senare 

tonåren, har den psykiska ohälsan haft betydande påverkan på graden av utbildning. Flera av 

personerna avslutade sin utbildning i förtid vilket har lett till stora begränsningar när det 

kommer till arbetsliv och inkomst. Utbildningen påverkar det vuxna livets utveckling bland 

annat genom att brister i utbildningen leder till att man inte kan arbeta med det som man 

önskat eller haft som mål. 

 Fem av de sex personerna i studien har förtidspensionerats vilket har föranlett att 

pensioneringen inte varit någon viktig händelse utan att livet fortsätter som tidigare efter att 

65-års ålder har passerats. Resultatet bekräftas av tidigare studier som exempelvis Bülow och 

Svensson (2008).  

 Inom livsloppsperspektivet betonas betydelsen av roller och identitet (Jeppsson Grassman, 

2005). Under intervjuerna var det svårt att urskilja intervjupersonernas identifiering med olika 

roller. Det vanligaste sättet att tala om sig själv och sitt nutida liv hade en stark negativ 

betoning som handlade om att livet inte längre var värt att leva, att man var misslycka eller att 

man kände att man aldrig dugt något till. Även rollförluster var svåra att urskilja, men några 

sådana exempel kunde skönjas. Särskilt hos männen i studien betonades förlusten av att inte 

längre ha något arbete att gå till. Även en av kvinnorna uttryckte att hon saknade sitt arbete 

och känslan av att vara behövd. Identifikationen med sin sjukdomsroll var däremot stark hos 

samtliga intervjupersoner.    

 Den psykiska ohälsan har i viss mån lett till social isolering för flera av intervjupersonerna. 

I vissa fall är det uttryckligen självvalt, för andra framställs en känsla av saknad och 

ensamhet. Att ge uttryck för självvald ensamhet kan också vara en (kanske omedveten) 

omskrivning av de verkliga förhållandena, till skydd för sin egen person i dialog med 

omgivningen. Bülow och Svensson (2008) reflekterar över om det kan vara så att den 

psykiska ohälsan och den starka identifikationen med sjukdomen i sig är orsaken till att 

sociala kontakter försvårar, snarare än att brist på sociala relationer bidrar till psykisk ohälsa. 

Skoog (2004) presenterar samma resonemang. 

 Tre av intervjupersonerna känner rädsla eller obehag för att vistas ute i samhället eller 

tillsammans med främmande enstaka människor. Delvis verkar det bero på den psykiska 

ohälsan, men också på omgivningens inställning till äldre och svaghet. 

 Jeppsson Grassman (2005) skriver att individens egen förmåga att forma sitt liv är viktig 

för hur livet blir. Intervjupersonerna ger uttryck för en känsla av bristande autonomi, att 
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mycket har hänt utan att de har kunnat påverka. Något som fem av intervjupersonerna 

upplevde som svårt var att ha blivit fråntagna sitt boende, de upplevde att de inte hade fått 

bestämma själva utan att de rådande omständigheterna lett till en påtvingad flytt. Särskilt de 

som bodde på särskilt boende upplevde att de numera inte hade mandat att bestämma själva 

över sina liv. Att möjligheterna till personliga val i viss mån begränsas av att flytta till ett 

särskilt boende är vanligt. Men i de flesta intervjupersoners fall är flytten en konsekvens av 

den psykiska ohälsan och inte en självvald omständighet. 

 Intervjupersonerna har en utpräglad mörk syn på sin egen framtid. Endast en av 

intervjupersonerna uttrycker att det finns planer för framtiden. Det verkar som att personerna i 

studien till stor del förlorat allt hopp om att sjukdomen och därmed livssituationen ska 

förändras till det bättre.  

 

6.3. Livsstrategier 

Hur en människa hanterar situationer som känns obekväma, stressande, eller hotfulla formas 

under hela livet. Handlingsstrategierna beror till stor del på personligheten och byggs upp 

genom erfarenhet av snarlika tidigare händelser (Hagberg, 2000).  

 Personerna i studien ger implicit uttryck för att under sina liv format olika livsstrategier för 

att hantera livet med psykisk ohälsa. 

 En av intervjupersonerna ger uttryck för en ilska mot psykiatrin och samhället i stort. Han 

menar att han blivit illa behandlad och att han inte fått den hjälp han behöver och anser sig ha 

rätt till. Sammantaget är det de två männen i studien som ger uttryck för att psykiatrin inte 

fungerar. Den ena ger inte lika skarp kritik som den första, men menar att han flera gånger 

känns sig missförstådd och inte har fått den hjälp han har behövt. Enligt Folkman och Lazarus 

klassificering av copingstrategier (Hagberg, 2000, s.216) använder sig båda männen av en 

problemfokuserad strategi för att hantera problemet. De angriper problemet och hanterar det 

genom att lägga skulden hos otillräckliga samhälliga resurser eller att det är andra som felat. 

Sättet att hantera det upplevda hotet eller händelsen gör att det reduceras och genom att bilden 

omkonstrueras. Kvinnorna i studien använder sig i högre utsträckning av emotionsfokuserade 

strategier som enligt Lazarus och Folkmans indelning syftar till att begränsa de emotionella 

konsekvenserna av det uppleva hotet. Tre av kvinnorna undviker att vistas ute i hög 

utsträckning, då omvärlden och till viss del omvärldens beteende uppfattas som ett hot. Denna 

handlingsstrategi begränsar flera av kvinnornas livsrum avsevärt. Att männen och kvinnorna i 
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studien använde sig av könsspecifika handlingsstrategier ska inte ses som något försök till 

allmän generalisering, utan en analytisk konklusion av studiens specifika datamaterial.  

 Hagberg (2000, s.215) hävdar att individspecifika copingstrategier formas till ett 

vanemässigt hanterande av personligt upplevda faror eller hot. Det innebär att det också är 

svårt för personerna i studien att bryta ett handlingsmönster som får negativa konsekvenser 

som till exempel att inte våga vistas ute i samhället. 

När det gäller copingstrategier fann jag i studien inte någon klar skillnad mellan 

personerna som levt långa liv med psykisk ohälsa och den person som hade psykisk ohälsa 

relaterad till somatisk sjukdom.  

 Under intervjuerna upplevde jag ibland personernas sjukdomsbilder som diffusa och 

oklara. Bülow och Svenssons (2008) visar i sin studie att många äldre upplevde ett missnöje 

med den information de fått kring sin sjukdom. I min studie var detta inte uttalat, men flera av 

personerna gav sken av att inte veta viken diagnos de hade, trots en mycket nära identifikation 

av sin egen person relaterat till psykiska ohälsa. Det innebär att personerna som upplever sin 

sjukdomsbild som oklar och diffus har ännu ett problem att hantera: hur man förhåller sig till 

något man inte har klar och tydlig kunskap om.  

 Sjukdomens som förklaringsmodell till det som inte har fungerat i livet är vanligt hos 

intervjupersonerna. Att förklara skeenden med hjälp av sjukdomens konsekvenser 

avdramatiserar det egna ansvaret för sitt liv och de livsval som gjorts och gör dessa lättare att 

förlika sig med och förhålla sig till livet. Sjukdomen har onekligen haft en mycket omfattande 

inverkan på intervjupersonernas liv och att lägga skulden och ansvaret hos den egna personen 

skulle inte bara bli för betungande och svårt utan också inadekvat ur det avseende att 

personerna i studien har levt långa liv med psykisk ohälsa som starkt och ofrånkomligen har 

påverkat deras livs utveckling. 

 Det är mycket tydligt att den psykiska ohälsan har haft och har livsomfattande betydelser 

för samtliga intervjupersoner. Sjukdomen begränsar dem på ett avsevärt sett och minskar 

deras möjligheter till att kunna röra sig fritt i samhället och att kunna åtnjuta ett gott åldrande. 

De mest vardagliga saker som att gå på stan, åka buss eller träffa främmande människor är för 

flera av intervjupersonerna förenat med stora psykiska påfrestningar. Att distansera sig från 

den omgivande verkligheten har därför blivit ett sätt att hantera sin livssituation för några av 

intervjupersonerna.   
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6.4. Ånger och biografisk smärta 

Johnson (2009) beskriver livscykelns gestaltande som ett åldrande inbäddat i sociala 

institutioner och historia. Vi formas inte bara av livet här och nu utan präglas starkt av våra 

biografiska erfarenheter. Han menar också att möjligheten att förverkliga drömmar och att 

bearbeta trauman från det förflutna blir allt mindre i takt med att man åldras. I och med 

åldrandet blir människorna omkring en allt färre och möjligheterna till biografisk reflektion 

minskar. Bland intervjupersonerna har den sociala omgivningen länge varit starkt begränsad 

och leder till att de har än färre möjligheter till biografisk reflektion än vad många äldre utan 

psykisk ohälsa har. En konsekvens av detta faktum blir att äldre personer med psykisk ohälsa 

ofta lämnas ensamma med sin biografiska smärta. I några av intervjupersonernas omgivning 

fanns professionella att samtala med, men det fanns de som trots möjligheten, valde bort 

sådana möjligheter och hävdade att ensamhet var den bästa medicinen.  

 Personerna i studien beskriver en stark ånger över sina livslopp och hur de har gestaltat sig. 

Flera uttrycker att livet inte blev vad de hade tänkt och att över det som kunde ha blivit. 

Tankar kring livsval och händelser som de ångrar verkar vara starkt kopplad till sjukdomens 

biografi, då de i stor utsträckning beskriver att det är den psykiska ohälsan som begränsat dem 

genom livets gång.  

 Bülow och Svensson (2008) menar att äldre personer som har levt långa liv med psykisk 

ohälsa ofta exkluderas från den fas av åldrandet som kallas den tredje åldern och betonas av 

ett aktivt liv utan sjukdom eller funktionshinder. Istället träder de ofta direkt in i den fjärde 

åldern som karaktäriseras av krämpor och funktionshinder. Många av intervjupersonerna har 

länge haft omfattande funktionshinder i form av psykisk ohälsa, men också andra sjukdomar. 

Det kan ses som att ett långt liv med psykiska funktionshinder leder till att den goda delen av 

åldrandet till viss del går förlorad. Det kan i sig ge upphov till smärta, att ålderdomen inte 

blev det som man planerat eller hoppats på.  

 Vård- och omsorgsboendens inverkan på autonomin och livet som helhet kan i fyra av 

intervjupersonernas fall vara en del av den biografiska smärta de erfar. Att tvingas lämna sitt 

hem, sin trygghet, för att flytta till ett ställe där allt är okänt och obekant har varit en 

omvälvande upplevelse för flera av intervjupersonerna. Flytten har lett till omfattande 

negativa känslor inför sin egen person, förmågan att klara sig självständigt fysiskt och psykisk 

och att inte längre ha en bostad som man kan kalla för sin egen i egentlig mening.  
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6.5. Avslutande diskussion 

Nedan följer en diskussion där studiens syfte och frågeställningar diskuteras i relation till de 

resultat studien uppvisat. Därefter följer en jämförelse med en likartad tidigare studie, 

författarens reflektioner, förslag till utökad förståelse av begreppet Biographical Pain samt 

fortsatta forskningsfrågor.  

  

Mitt syfte med studien var: Att ur ett livsloppsperspektiv beskriva och analysera äldre 

personers erfarenheter av och berättelser om psykisk ohälsa och hur de upplever att den 

påverkar åldrandet.    

  Frågeställningar var: 

 Hur upplever äldre personer att åldras med psykisk ohälsa? 

 Hur kan psykisk ohälsa bland äldre förstås ur ett livsloppsperspektiv? 

 

Svaret på frågan ”Hur upplever äldre personer att åldras med psykiska ohälsa?” är att 

retrospektiva aspekter i hög grad blir viktiga, men inte okomplicerade. Åldrandet och den 

psykiska ohälsan ger upphov till ångest och svåra känslor då äldre ser tillbaka på sina liv och 

hur den psykiska ohälsan skoningslöst har präglat det levda livet. Naturliga övergångar i livet 

som att till exempel pensioneras tillskrivs en låg betydelse i flera av intervjupersonernas 

berättelser. Det sammantagna livet betraktas genom sjukdomens ögon och det är något som 

också präglar bilden att livet idag. Flera av personerna i studien har på grund av sin psykiska 

ohälsa tvingats flytta från sina ordinära bostäder till särskilt eller tillfälligt boende, det är 

något de upplever haft en negativ inverkan på deras autonomi. Upplevelsen av att den 

psykiska ohälsan påverkar och begränsar vardagen är stark hos flera av intervjupersonerna. En 

negativ grundsyn på sin själv och en stark identifikation mellan sjukdom och person är 

påfallande och verkar vara ett resultat av ett långt liv med psykisk ohälsa. Åldrandet hos 

intervjupersonerna präglas hos vissa av ensamhet som till viss del är självvald, men också kan 

ses som en konsekvens av sjukdomen. Det fysiska åldrandet leder till en minskad livskvalitet 

och den övergripande bilden är att livet inte längre har så mycket att erbjuda. I en del av 

intervjupersonernas fall upplevs åldrandet och den livserfarenhet som följer med stigande 

ålder som något positivt som leder till att insikten om och förmågan att hantera sjukdomen 

förbättras. Fem av de sex intervjupersonerna i studien ser mörkt på framtiden och möjligheten 

att den psykiska hälsan ska ändras till det bättre. 
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Frågan ”Hur kan psykisk ohälsa bland äldre förstås ur ett livsloppsperspektiv?” sammanfattas 

med: att äldre personer som levt ett långt liv med psykisk ohälsa starkt färgats av sin sjukdom 

som bidragit till att de i stor utsträckning berättar om sina livslopp med en negativ ton. 

Uppväxten beskrivs som problematisk och konfliktfylld. De flesta av intervjupersonerna har 

kort utbildning och det är något som de upplever har påverkat deras arbetsliv och ekonomi 

negativt. Den psykiska ohälsan har lett till att flera av intervjupersonerna förtidspensionerats 

vilket har bidragit till att övergången mellan arbetsliv och pension inte blir någon utmärkande 

händelse i livet. Sjukdomen är något som begränsat intervjupersonerna i många avseenden, 

flera undviker sociala sammanhang, andra lider brist på social samvaro med andra, båda 

varianterna kan vara en följd av sjukdomen. Den negativa grundsyn som många har på sig 

själva verkar vara djupt rotade i sjukdomen och det levda livet och är en aspekt som haft som 

konsekvens att inte kunna känna sig nöjd med sig själv, sina prestationer eller bidragit till en 

känsla av att vara mindre värd än andra. Flera av personerna i studien har varken gift sig eller 

skaffat barn, trots en önskan om det, och en del av dem har således mist viktiga och 

oersättliga delar av livet. Tankar och känslor kring vad livet inte kunde erbjuda och vad som 

inte blev av har givit upphov till ångest och motstridiga känslor. Flera av intervjupersonerna 

ger uttryck för att den sviktande fysiska hälsan ger upphov till minskad livslust och kan vara 

en orsak till att framtidssynen genomgående är mörk hos fem av de sex personerna i studien. 

 

Utifrån ovanstående har de ursprungliga frågeställningarna besvarats. 

  

Under processens gång gav mitt datamaterial upphov till att en ny analytisk frågeställning 

formades. Den lyder:  

 Vilka livsstrategier använder dessa personer för att hantera sina liv med psykisk ohälsa? 

 

Svaret på frågan är: att intervjupersonerna har utvecklat individspecifika strategier för att 

hantera situationer som upplevs som obekväma, stressande eller hotfulla. Männen i studien 

använder sig i högre utsträckning av problemfokuserade strategier och angriper det upplevda 

hotet med att lägga skulden hos bristande samhälleliga resurser eller genom att problemet 

placeras hos andra än dem själva. Kvinnorna i studien använder oftare emotionsfokuserade 

strategier genom att begränsa de emotionella konsekvenserna av det upplevda hotet. Flera 

undviker sociala kontakter och till viss del att vistas ute i samhället där risken för subjektivt 

upplevda hot är stor. En konsekvens av denna strategi är en stark begränsning av det egna 

livsrummet. Det är svårt att utveckla någon specifik handlingsstrategi för att hantera sin 
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psykiska ohälsa när den i flera fall verkar präglas av oklarhet och brist på insikt genom 

utebliven information om sjukdomen.  

 En förklaringsmodell som flera av intervjupersonerna använder sig av är sjukdomen som 

förklaring till det som inte har fungerat i livet och det som aldrig blev. Strategin gör det lättare 

att förlika sig med och förhålla sig till det levda livet.  

 

6.6. Likheter och olikheter med tidigare studie 

Det finns många likheter och en del olikheter mellan resultaten i min studie och den studie 

som utförts av Bülow och Svensson (2008). Forskarna intervjuade fyra kvinnor och en man, 

som var mellan 60 och 76 år och samtliga led av schizofreni. Några tydliga likheter är att 

livsberättelserna skildrar en negativ syn på uppväxt och barndom, där sjukdomen i 

livsberättelserna tillskrivs en omfattande roll. Beskrivning av social isolering (till viss del 

självvald) och en avsaknad av tydlig övergång från arbetsliv till pensionering där en tydlig 

brist på identifikation med arbetsliv som rollskapande var utmärkande. Sjukdomens sågs som 

ensamskapande och många hade svårigheter att tala med människor i sin omgivning om sin 

sjukdom, om omgivningen inte redan var medvetna om den. Bristande information om 

diagnos, mörk framtidssyn samt litet hopp om att tillfriskna var också tydliga likheter i de 

båda studierna. En annan likhet var en avsaknad av identitet knuten till centrala roller som 

vanligen förekommer under ett livslopp och att identifikationen snarare knöts samman med 

sjukdomsbilden. Att bli äldre är ingen större omställning, utan i båda studierna betonas att 

livet fortsätter som förut. En av personerna i min studie led av psykisk ohälsa relaterad till 

somatisk sjukdom och gav en bild av sitt livslopp som är att betrakta som ”vanligt”. På ett 

likartat vis jämför Bülow och Svensson sina intervjupersoners berättelser med en studie där 

äldre utan uttalad psykisk ohälsa ingick. De fann omfattande skillnader i berättelserna om de 

levda liven. På ett liknande sätt ger den person som mest skiljer sig från de andra i min studie 

en bild av sitt livslopp som är helt skild från de övriga fems. Det indikerar en viktig skillnad 

mellan att åldras med psykisk ohälsa jämfört med att åldras efter ett långt liv med psykisk 

ohälsa.   

 Olikheterna är att personerna i min studie betonades en känsla av brist på autonomi i nutid, 

till skillnad från i Bülow och Svenssons studie där personerna i stor utsträckning varit föremål 

för omfattande insatser från kommun och landsting under lång tid och erfarit en brist på 

autonomi under stora delar av livet. I min studie verkar brist på autonomi snarare upplevas i 

samband med åldrandet. Orsaken till det kan vara att fyra av intervjupersonerna i min studie 

på äldre dar tvingats flytta till särskilda boenden på grund av sin sjukdom och att känslan av 
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brist på autonomi i nutid därigenom ökat. Personerna i min studie verkar inte heller ha haft 

lika omfattande omsorgsbehov under livets gång som personerna i Bülow och Svensson 

studie. 

 De flesta av personerna i min studie hade korta utbildningar som ett flertal avslutade innan 

de tagit examen. Vissa hade påbörjat utbildningar på högre nivå som de sedan avslutat i förtid. 

Intervjupersonernas berättelser visar att utebliven eller oavslutad påverka deras fortsatta liv. 

De berättade om konsekvenser som att inte kunna arbeta med det man hade önskat och sämre 

ekonomi på grund av okvalificerade arbeten med låg lön och följaktligen en låg pension. 

Utbildning verkar inte ha varit i fokus när Bülow och Svenssons intervjupersoner berättat om 

sina respektive liv. 

  Flera av personerna i min studie beskriver en negativ grundsyn på sig själva som i hög 

grad verkar ha påverkats av sjukdomen. Liknande beskrivningar finns i Bülow och Svenssons 

studie, men den negativa bilden av sig själv och den dåliga självkänslan är inget som betonas. 

 I min studie delade intervjupersonerna ofta in livet efter livsloppets traditionella faser som 

barndom, utbildningstid, arbetsliv och så vidare. Sjukdomens påverkan på livsloppet framkom 

tydligt genom livsberättelserna, men sjukdomen hade inte en lika avgörande mening för 

livsloppet som i Bülow och Svenssons studie. 

 Även om merparten av personerna i min studie hade haft långvarig kontakt med psykiatrin, 

var det inte något som präglade deras berättelser om sina liv. Den skillnaden beror antagligen 

på att personerna i Bülow och Svenssons studie haft ett mer omfattande omvårdnadsbehov än 

personerna i min studie och att området därför hamnade i fokus under de intervjuerna.  

 Sammantaget uppvisar de båda studierna många viktiga likheter som bekräftar båda 

studiernas resultat och de tolkningar som gjorts.  

 

6.7. Författarens reflektioner 

Då formulerade min annons för att få tag på intervjupersoner utformade jag medveten 

urvalskriterierna i relativt allmänna ordalag. Personerna jag var intresserad av att intervjua 

skulle vara minst 65 år, lida av egen psykisk ohälsa och vara tillgängliga för en intervju. Det 

är anmärkningsvärt att fem av sex personer som medverkat i studien har lidit av psykisk 

ohälsa under många decennier. Frågan är om deras vilja till medverkan kan bero på just det, 

att de har levt ett långt liv med psykisk ohälsa. Identifikationen med sjukdomen blir så stark 

att berättelsen om sjukdomen och livet med den blir som att berätta om sig själv, då 

sjukdomen är en omfattande del av livet 
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Under studiens gång har jag reflekterat över svårigheten att skilja mellan på vilket vis den 

psykiska ohälsan har påverkat livsloppet respektive hur livets lopp har påverkat den psykiska 

ohälsan. Förhållandena mellan dessa har ett starkt samband och i många fall verkar 

intervjupersonerna ha samma bekymmer. Det blev extra tydligt då jag frågade hur 

intervjupersonerna upplevt att åldrandet påverkat den psykiska ohälsan och omvänt. En del 

menade att det inte var någon skillnad, men samtidigt reflekterade flera över att åldrandet 

bidrog till en djupare förståelse av sin psykiska ohälsa, eller åtminstone ett önskemål om att 

det skulle vara så. 

 

6.8. Utökad förståelse av det teoretiska begreppet Biographical Pain 

Malcolm Johnson (2009) myntade det teoretiska begreppet Biographical Pain utifrån en tanke 

om att fånga den vanligt förekommande ångesten hos äldre vid livets slutskede. Han menade 

att man vid livets slut ofta har en önskan om att ställa allt tillrätta, men inte längre har 

förmågan eller möjligheten att genomföra detta. Ångesten över att det är för sent kan leda till 

överväldigande och svåra känslor.  

 Utifrån mitt material och de analytiska tolkningarna av det, framkommer att begreppet är 

användbart inom fler områden än vad som var Malcolm Johnsons ursprungliga syfte. De 

flesta av personerna i min studie har levt ett långt och svårt liv med psykisk ohälsa som har 

givit upphov till starka känslor och ångest ur en retrospektiv syn på livet. Flera av personerna 

i studien uttrycker stark ånger över händelser, saker de aldrig fått uppleva och förluster som 

varit svåra att hantera. Trots att personerna i min studie inte kan anses befinna sig i livets 

slutskede menar jag att begreppet Biographical Pain i hög grad är tillämpbart även på deras 

känslor av ångest inför hur livet kom att gestalta sig.  

 Bülow och Svensson (2008) som genomfört en likartad studie, menar att det verkar som att 

äldre personer med psykiskt funktionshinder i hög grad exkluderas från den tredje åldern, som 

är den tid efter pensionen som människor förväntas leva ett aktivt liv utan att begränsas av 

sjukdomar eller funktionshinder. Istället ses tydliga tecken på att fjärde åldern, starkt präglad 

av krämpor och funktionsnedsättningar, infinner sig långt innan den tredje åldern antas 

inledas.  

 Jag förespråkar utifrån ovanstående en utökad förståelse av begreppet och menar att 

biografisk smärta kan upplevas utan att följaktligen befinna sig vid slutet av sitt liv. Den 

teoretiska förståelsen av begreppet bör utvidgas, inte enbart när det gäller äldre som levt långa 

liv med psykiskt funktionshinder, utan även till att omfatta andra grupper.  
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6.9. Fortsatta forskningsfrågor 

Livsloppsbaserade studier av äldre personer med psykisk ohälsa är en framgångsrik metod när 

det handlar om att synliggöra äldres egna erfarenheter av att leva ett långt liv med psykisk 

ohälsa. Fler studier behövs inom området för att få en bättre kunskap om de erfarenheter äldre 

personer som levt långa liv med psykisk ohälsa har erfarit. Att synliggöra äldres egna unika 

erfarenheter genom att fråga dem om deras liv är det enda adekvata sättet att få mer kunskap 

om hur äldre upplever att leva långa liv med psykisk ohälsa. 

 Äldres psykiska ohälsa är mångfacetterad och det finns en mängd olika diagnoser som 

antagligen har skilda inverkningar på livsloppet. Det skulle vara intressant att studera om och 

i så fall på vilket sätt olika psykiska sjukdomar inverkar på livets gång.   

 Det skulle vara relevant och intressant att undersöka skillnader/likheter mellan mäns och 

kvinnors könsspecifika upplevelser av sina livslopp, med fokus på ett långt liv med psykisk 

ohälsa.  
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Bilaga 1 

 

Personer sökes till studie om psykisk ohälsa bland 

äldre! 

Jag heter Erika Rödenhake och kommer under våren 2012 att skriva en 

uppsats som handlar om psykisk ohälsa bland äldre. Huvudfokus för 

uppsatsen är att få veta mer om äldre erfarenheter av psykiska ohälsa 

och hur de upplever att den psykiska ohälsan påverkar åldrandet. 

Uppsatsen skrivs på avancerad nivå på Institutionen för socialvetenskap, 

Ersta Sköndal högskola.   

 

Jag är intresserad av att komma i kontakt med Dig som är över 65 år, 

har erfarenhet av egen psykisk ohälsa samt kan tänka dig att ställa upp 

på en intervju som kommer att ta ungefär en timma.  

 

Om detta låter intressant är du välkommen att höra av Dig till mig för att 

få mer information och göra en intresseanmälan.  

 

Kontaktuppgifter:          Handledare: 

Erika Rödenhake          Docent, lektor Anna Whitaker 

0739-58 29 14           0737-08 02 87 
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Bilaga 2 

Information  

Denna magisteruppsats är mitt examensarbete och skrivs under termin åtta på 

socionomprogrammet med inriktning mot äldre, på Institutionen för socialvetenskap, Ersta 

Sköndal högskola. 

 

Syftet med uppsatsen är att studera och analysera äldre personers erfarenheter av och 

berättelser om psykisk ohälsa och hur de upplever att den påverkar åldrandet.    

 

Intervjumaterialet kommer att användas i min D-uppsats och inte för något annat ändamål. 

 

Din medverkan är frivillig och du är i din fulla rätt att innan eller under intervjun avbryta din 

medverkan utan vidare förklaring eller efterverkningar. 

 

Materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen annan än jag själv kommer att få 

tillgång till det. Och du kommer självklart att vara anonym i studien.  

 

Går det bra att vårt samtal under intervjun kommer att spelas in? 

 

Önskar du får en kopia av uppsatsen efter slutfört arbete? 

 

Får jag, om det skulle behövas, kontakta dig för uppföljande frågor? 

 

Godkänner du ovanstående? 

 

 

Namnteckning: _____________________________________________ 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledning  

Information till intervjuperson, samtycke till medverkan och samtycke till inspelning. 

Uppgifter om person (ålder, kön, civilstånd, boendesituation, familj). 

Personligt syfte med medverkan i studien?  

 

Arbetsliv, utbildning och vardag  

Vilken utbildning har du? 

Vad har du arbetat med? I vilken omfattning? Tankar kring arbetet? 

Hur ser en vanlig dag ut? 

 

Psykisk ohälsa 

Bakåtblickande: 

Hur och när började det?  

Hur har livet sett ut, med psykisk ohälsa? 

 

Nutid: 

Hur är det nu? 

Påverkar din psykiska ohälsa din egen situation? 

Påverkar den dina sociala kontakter? 

Vilken hjälp och stöd har du fått? Får du nu? Något slags stöd du saknar? 

 

Framtid: 

Hur tänker du kring din framtid? 

Hur skulle du önska att det såg ut? 



64 

 

 

Socialt 

Hur ser det ut omkring dig med sociala kontakter? Familj, vänner, omgivning? 

Finns det några personer som är särskilt viktiga för dig? 

Har din psykiska hälsa påverkar dina social kontakter? På vilket sätt? 

Påverkar den dina sociala kontakter nu? 

 

Psykisk ohälsa och åldrande 

Tankar kring att vara pensionär? 

Tror du att psykisk ohälsa påverkar åldrandet? Hur påverkar den dig? 

Tror du att det är skillnad att bli äldre när man har psykisk ohälsa jämför med om man inte har 

det? På vilket sätt? 

Påverkar den psykiska ohälsan åldrandet? På vilket sätt? 

 

Avslutning 

Vill du ha en kopia av uppsatsen när den är klar? 

Får jag kontakta dig för kompletterande frågor om det skulle behövas? (Kontaktuppgifter). 

Mina kontaktuppgifter ger till intervjuperson och jag berättar att det går bra att höra av sig. 

Jag frågar också om det går bra att jag ringer upp intervjupersonen dagen efter intervjun för 

att stämma av och höra om intervjupersonen har några tankar, frågor eller reflektioner kring 

intervjun.  

Tack! 

 


