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Sammanfattning/abstract 

 
Socialstyrelsen har konstaterat att äldres psykiska hälsa är ett eftersatt område, 
trots att många äldre drabbas av psykiska besvär, och efterlyser 
behandlingsalternativ till medicinering. Man konstaterar samtidigt att det saknas 
undersökningar av effekten av psykoterapi för personer i högre åldrar, något som 
delvis kan bero på att många studier har en övre åldersgräns på 75 år. Tidigare 
studier visar också att psykoterapeuter föredrar att ta emot yngre patienter i 
psykoterapeutisk behandling. Studien är en beskrivning av några psykoterapeuters 
upplevelser av det psykoterapeutiska arbetet med personer som är 75 år och äldre.  
Sju psykoterapeuter intervjuades i denna kvalitativa undersökning där 
datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer som analyserades med 
tematisk analys. Det som upplevs vara vanligast förekommande tema för denna 
åldersgrupp är förluster och skam kopplat till detta. Det finns många tankar som 
rör det existentiella men samtal som rör den egna döden tycks förekomma i 
väldigt begränsad utsträckning. Det framkommer också att samtliga 
psykoterapeuter i studien ser behovet och nyttan med psykoterapi för äldre men 
att det oftast handlar om mycket korta terapier, mellan en till tio gånger. 
  
Nyckelord: äldre, äldre-äldre, depression, 75+, psykoterapi, psykodynamisk 
psykoterapi, psykoterapeuter 
 
The National Board of Health and Welfare has found that older peoples mental 
health is a neglected area, despite the fact that many older people suffer from 
mental health problems and calls for alternative treatment to medication. It also 
notes that there are no studies of the efficacy of psychotherapy for people at older 
ages, which may partly be due to the fact that many studies have an age limit of 75 
years. Previous studies also show that psychotherapists prefer to receive younger 
clients in the psychotherapeutic treatment. The study is a description of some 
therapists experiences of psychotherapeutic work with people who are 75 years 
and older. Seven psychotherapists interviewed in this qualitative study in which 
data collection was done through semi-structured interviews were analyzed by 
thematic analysis. What is perceived to be more predominant theme for this age 
group is loss and shame attached to loss. There are many thoughts concerning the 
existential issues but topic concerning their own dead seems to occur to a very 
limited extent. It also emerges that all therapists in the study sees the need and 
usefulness of psychotherapy for older people but it usually involves very short 
therapies, between one to ten times. 
 
Keywords: elderly, old-old, depression, 75+, psychotherapy, psychodynamic 
psychotherapy, psychotherapists 
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1 Inledning�
Sveriges befolkning blir allt äldre. 2011 var knappt 1.8 miljoner svenskar 65 år eller 
äldre och av dessa var nära en halv miljon 80 år eller äldre. År 2035 uppskattas 
antalet äldre människor att ha ökat från dagens 18 procent till 23 procent vilket 
troligtvis kommer att öka antalet äldre som söker vård för psykisk ohälsa 
(Socialstyrelsen, 2013). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) finns det vetenskapligt stöd för psykologisk 
behandling av gruppen yngre äldre (65-79 år) men man konstaterar att det saknas 
undersökningar om effekter i högre åldrar, delvis beroende på att många studier har 
en övre åldersgräns på 75 år. 
 
Det finns också många myter och föreställningar om åldrande som leder till att 
behandling inte kommer till stånd, inte minst hos de äldre själva (Bennet & Gaines, 
2010). Vid en slagning i PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing) så kommer det 
upp 30 träffar på sökordet ”elderly”, 265 på ”adolecents” samt 1349 träffar på 
”children”. Men vad vet forskningen om de äldsta, de som är kring 75 år och över? 
Mellan de som är 60 och de som är 90 skiljer det flera generationer. 2015 börjar 40-
talisterna fylla 75 och undersökningen fokuserar på terapier med de som är födda 
tidigare, dvs. 20- och 30-talet.  Mer specifikt undersöks psykoterapeuters 
upplevelser av psykoterapi med personer som är 75+. Syftet är att få en förståelse 
för psykoterapeuternas arbete med de äldre vilket i förlängningen kan kunna bidra 
till kunskap om vilka utmaningar vi står inför när den stora kullen 40-talister blir 75 
och äldre. 
 
2 Teoretisk�bakgrund�
Freud (1905) tycktes se de äldre som en homogen grupp såtillvida att han klargjorde 
att åldern på patienten hade stor betydelse för att bedöma lämplighet för 
psykoanalytisk behandling. Hans syn på äldre var att människor, från femtio års 
ålder, inte hade tillräcklig elasticitet i sina mentala processer och att de dessutom 
inte kunde anses vara bildbara.  
 
Tornstam (2011) beskriver att ålderdomen har sin egen mening och karaktär där det 
goda åldrandet inte handlar om att fortsätta med medelålderns livsmönster, utan i 
sig innebär en positiv utveckling med ökad livstillfredsställelse. Enligt Tornstam 
beskriver teorin om gerotranscendens en omdefinition av jaget och relationer till 
andra människor och ser ett nytt sätt att förstå de existentiella frågorna. Individen 
blir allt mindre självupptagen och alltmer selektiv i valet av aktiviteter och det kan 
uppstå en ökad känsla av samhörighet med tidigare generationer och minskat 
intresse för den ytliga samvaron och ett ökat behov av den inåtvända ensamheten. 
Men han betonar att det inte handlar om att individen drar sig undan utan snarare 
att gå in i ett tillstånd där egenvalda aktiviteter förenas med en ny syn på det egna 
jaget, på medmänniskorna och på tillvaron i stort. 
Tornstam (2011) pekar på att ett hinder för utvecklingen mot gerotranscendens 
handlar om samhällets syn på, och värdering av, sociala aktiviteter och jag-styrka. 
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Detta kan leda till att människor som uppfattas, eller uppfattar sig själva, som 
avvikande kan komma att känna skuld. De gamla måste aktiveras för att passa in 
och det finns outtalade regler för vilka aktiviteter och sociala engagemang som är 
acceptabla. Sådant som förväntas av den äldre av en omvärld som är ovetande om 
de särskilda utvecklingssteg som måste tas under andra livshalvan.  
 
Erikson och Erikson (2004) formulerade en utvecklingspsykologisk modell som 
beskriver jag-utvecklingens åtta stadier där det i varje fas finns en konflikt att lösa. 
För varje psykosocialt stadium anges en kärnkonflikt genom vilken en specifik 
synton potential (från tillit till integritet) måste vinna över sin dystona motsats (från 
misstro till förtvivlan). Lösningen av varje konflikt eller kris resulterar i en 
grundstyrka eller jagkvalitet (från hopp till visdom). Det sista och åttonde stadiet 
innebär att man kan uppnå en acceptans av sitt liv, integritet. Om man inte når fram 
till detta stadium riskerar individen istället att uppleva förtvivlan. 
 
Enligt Garner (2013) bärs lösningen av varje utvecklingskris fram mot nästa och är 
beroende av lösningen från tidigare och detta är något som fortsätter under hela 
livet. ”The child is not only father to the man but also grandfather to the old man” 
(sid 248).  
 
Erikson och Erikson (2004) utvecklade ett nionde stadium där de nya krav som 
ställs på människor som kom upp i 80-90 års ålder beskrevs, då vishet och integritet 
inte räcker till för att beskriva det man upplever som gammal. Kroppen försvagas 
ytterligare och oberoendet hotas, tillsammans med självförtroende och självkänsla, 
då man i högre utsträckning inte längre är behövd. Enligt Erikson och Erikson kan 
detta leda till ett påtvingat utanförskap och tillbakadragande och ålderdomen 
riskerar att bli synonymt med skam.  
 
Anderson och Wattis (2014) tar upp rädslan för beroende som en följd av förluster 
i form av mental funktion eller fysisk förmåga hos den äldre. För många innebär det 
att man för första gången sedan barndomen måste förlita sig på andra vilket kan 
komma att återuppväcka infantila rädslor.  
 
Laidlaw, Law och Peck (2010) beskriver begreppet "understandability 
phenomenon" som hävdar att äldre människor anser att depression är en normal 
konsekvens av hög ålder. De konstaterar att detta kan vara ett starkt bidragande 
skäl till att varken samhället, eller den drabbade personen i fråga, ser psykoterapi 
som ett tänkbart alternativ vid depressiva besvär av olika slag. 
 
Definition av begreppet ålderism: 
Jönson (2009) beskriver tendenser att människor avidentifieras. De han tänker på är 
de som, på grund av hög ålder, eller relativt hög ålder i kombination med sjukdom, 
kommer in i dödens närhet. Han beskriver hur de får en status som snart döda eller 
nästan döda. Denna kategori människor brukar benämnas den fjärde åldern.  
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Enligt Jönson (2009) är detta människor som betraktas som ojämförbara med yngre 
och han talar om ett slags ”andrafiering” av den fjärde åldern vilket också blir 
gällande när det gäller gruppen äldre rent generellt. Han ser det att som att det ger 
uttryck för människors ångest för det egna åldrandet och den egna döden men att 
huvudproblematiken handlar om svårigheter att erkänna den fullgoda 
personligheten samtidigt som en förberedelse för döden pågår.  
 
Orbach (2003) tar upp begreppet "ålderism" som ett fenomen i västvärlden med 
betoning på en persons användbarhet och produktivitet. Ålderism associeras att bli 
gammal med fysisk och psykisk nedgång och en vital äldre tycks höra till enskilda 
undantag snarare än norm. Ålderismen kan finnas hos samhället i stort, inom 
vården men även hos de personer som skulle kunna bli hjälpta av psykoterapeutisk 
behandling. Enligt Orbach tycks många äldre sakna kännedom om att det finns 
andra sätt än psykofarmaka för att behandlas. 
 
Definition av begreppet ålder: 
Orbach (2003) har använt sig av begreppen ”yngre äldre” och ”äldre äldre” och 
menar att individer åldras i olika takt vilket innebär att det är meningslöst att 
klumpa ihop alla pensionärer och beteckna dem som gamla. Enligt Orbach kan 
begreppen ”yngre äldre” och ”äldre äldre” endast beskriva olika skeenden av 
åldrandet. Vissa kan vara gamla vid 40 och andra fortsatt ungdomliga vid 80 och 90.  
 
Enligt Larsson och Thorslund (2006) har en majoritet av de som blir 
ålderspensionärer vid 65 eller 67 år många år framför sig med god hälsa. Vissa blir 
sjuka medan andra håller sig friska och alerta långt upp i åldrarna. Så det kan vara 
svårt att använda sig av kronologisk ålder när man ska undersöka hälsan hos de 
äldre. Författarna menar att man kan göra en uppdelning i åldrar genom att beskriva 
yngre äldre (65-79) eller äldre äldre (80+).  Ett annat sätt som Larsson och 
Thorslund beskriver äldre är att använda uttrycken ”tredje åldern” och ”fjärde 
åldern”.  Tredje åldern innebär perioden efter pensioneringen då individens aktiva 
liv troligtvis inte präglas av funktionsbegränsningar i någon högre utsträckning. Den 
fjärde åldern är den sista perioden i livet, en period som i allt högre utsträckning 
börjar präglas av sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga och den åldrande 
individer blir i högre utsträckning beroende av andra för sin omvårdnad och stöd. 
 
Martindale (1998) tar upp problemet med att definiera ålder då människor lever 
långt upp i åldrarna. Enligt Martindale är ålder ett löst begrepp som kan handla om 
nästan en halv livslängd och egentligen består av många olika utvecklingsfaser som 
ser väldigt olika ut. 
 
Definition av Psykodynamisk psykoterapi: 
Enligt Shedler (2010) finns det sju särdrag som är unika för psykodynamisk 
psykoterapi. Dessa särdrag är: 
 
1. Fokus på affekter och känslouttryck 
2. Utforskande av försök att undvika känslor och tankar. 



  
4 (27)

 

 

3. Identifiering av upprepade mönster 
4. Fokus på tidigare erfarenheter 
5. Fokus på interpersonella relationer 
6. Fokus på den terapeutiska relationen 
7. Utforskande av fantasilivet 
 
Enligt Shedler (2010) är frekvensen för psykoterapeutisk behandling oftast en till 
två gånger per vecka och behandlingens tidsram kan vara såväl bestämd som 
obestämd. Med hjälp av terapin utforskas omedvetna aspekter av självet och 
målet med psykodynamisk psykoterapi är, enligt Shedler, mer än bara 
symptomlindring. Han beskriver att en framgångsrik behandling främjar personens 
kapacitet och resurser vilket, bland annat, kan leda till att personen får kapacitet till 
mer tillfredsställande relationer, kan tolerera affekter bättre samt uppnå en mer 
realistisk självkänsla. 
 
3 Tidigare�forskning�
Sökning efter tidigare forskning har skett via databaserna Psychoanalytic Electronic 
Publishing (PEP) och PsychINFO och de sökord som använts var elderly, old-old, 
depression, 75+, psychotherapy, psychodynamic psychotherapy, psychotherapists. 
Enligt Socialstyrelsen (2009) finns mycket lite forskat kring äldre och 
psykoterapeutisk behandling. Garner (2002) och Wheelock (1997) beskriver att det 
finns en historia i att bortse från de äldres problem. Enligt Wheelock återspeglar 
oviljan hos många kliniker att behandla äldre ett antal problem som kan handla om 
ålderism, okunskap och överföringsproblematik. Garner (2013) tar upp att det inte 
finns många forskningsstudier kring psykodynamisk psykoterapi med äldre och hon 
resonerar kring att psykodynamiska psykoterapeuter kanske inte har legat i framkant 
och genomfört randomiserade kontrollerade studier utan istället fokuserat på 
enstaka erfarenhetsbaserade studier 
 
3.1 Empiriska�vetenskapliga�studier�
Det finns några studier som har undersökt förekomsten och riskfaktorer för 
depression i de högre åldrarna. van´t Veer-Tazelaar et al. (2008) konstaterar i sin 
studie att äldre människor (75+) är underrepresenterade i studier av förekomst och 
riskfaktorer för depression. 
 
Bergdahl (2007) har i sin avhandling undersökt förekomsten av depression hos 
äldre (85+) och pekat på behovet av att undersöka andra behandlingsalternativ som 
t.ex. psykoterapi då hon i sin avhandling kunnat konstatera att många äldre varken 
är diagnostiserade eller behandlade.  
 
Det är väldigt få studier som har undersökt effekten av psykodynamisk psykoterapi 
i äldre åldersgrupperna. En av de få genomförda studier har undersökt effekt av 
psykodynamisk psykoterapi, där man har utgått från åldrarna 60-89 år, har 
genomförts av Roseborough, Luptak, McLeod och Bradshaw (2012). Deras 
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slutsatser visar att äldre patienter kan tillgodogöra sig psykodynamisk psykoterapi 
men att psykodynamisk psykoterapi är en av de minst undersökta behandlingarna 
för äldre vuxna. 
 
I en studie avseende relationen mellan depressiva symptom och negativa 
livshändelser visade resultaten att samtliga av de äldre i underlaget kunde redovisa 
minst en negativ livshändelse och äldre som redovisade fler depressiva symptom 
kunde också påvisa livshändelser under tidigare utvecklingsfaser i livet. Enligt 
forskarna så finns det risk att förlora värdefull information om man, i forskning 
eller diagnostik, begränsar sig till nyligen inträffade livshändelser i en persons liv 
(Kraaij & Wilde, 2001). 
 
Dakin och Arean (2013) undersökte i sin studie resultat av psykoterapi för 
depressioner sent i livet och fokuserade på förväntningar, hjälpsamma aspekter av 
behandling, effekt av behandling samt rekommendationer för förbättringar av 
behandlingen. Resultatet visar att skälen till att söka behandling framförallt var 
depression relaterat till interpersonella relationer, hälsotillstånd, sorg och förlust och 
ekonomi samt att fokus på interpersonella relationer upplevdes vara mest hjälpsamt 
i processen. 
 
Det finns många tankar och föreställningar om åldrande och en studie har utgått 
från begreppet "Understandability phenomenon". I studien undersöktes äldres 
(såväl deprimerade som inte deprimerade) egna föreställningar om sitt åldrande. 
Såväl deprimerade som inte deprimerade delade uppfattningen att depression är en 
oundviklig följd av ålderdom och detta gällde framförallt de 
äldsta och, i synnerhet, de som levde ensamma (Laidlaw et al. 2010). 
 
Flera studier har visat att psykoterapeuter och psykologer föredrar att behandla 
yngre människor snarare än äldre. En studie av Helmes och Gee (2003) påvisar att 
psykologer och kuratorer var mindre välvilligt inställda att behandla äldre än yngre, 
även om problembilden var densamma. Intervjupersonerna hade uppfattningen att 
de äldre hade en sämre prognos, svårare att få till en god terapeutisk relation och 
därmed svårare att kunna fungera i terapi. Utöver detta upplevde sig 
intervjupersonerna inte ha kompetens för att behandla äldre personer och som ett 
resultat var att de mindre benägna att ta emot äldre personer i terapi. 
 
Lewis och Johansen, (1982) kunde utifrån resultatet i sin studie konstatera att 
motståndet mot att ta emot äldre patienter i psykoterapi hade två olika förklaringar. 
Den ena var att psykoterapeuten tolkar psykopatologi som en del av det normala 
åldrandet. Den andra typen av motstånd handlar om bristande empati hos 
psykoterapeuten som kan ha sin förklaring i att mötet med den äldre patienten 
väcker obearbetade känslor kring det egna åldrandet.  
 
Zivian, Larsen, Knox och Gekoski (1992) genomförde en studie där man mätte 
graden av preferens för att behandla patienter i terapi. Patienterna var indelade i tre 
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åldersgrupper: ”unga” (20-30 år), ”medelålders” (35-50 år) samt ”gamla” (65-80 år). 
Resultatet visade att de intervjuade föredrog att behandla yngre framför medelålders 
och medelålders framför äldre och skälen till detta var framförallt relaterat till 
psykoterapeuternas uppfattning om möjlig prognos för de olika åldersgrupperna. 
 
3.2 Erfarenhetsbaserade�studier�
I en studie av Plotkin (2014) konstateras att det finns många utmaningar och 
förluster som är kopplat till åldrande rent generellt och som kan leda till 
utvecklingen av t.ex. mildare förstämningssyndrom som påverkar livskvalitet. De 
har klarat sig utan några större psykiska problem och när det uppstår problem när 
de är äldre kan de med fördel få hjälp av psykodynamisk psykoterapi. 
 
Lax (2008) beskriver i en artikel en psykoanalys med en kvinna som gick 
psykoanalys i åldern 50-60 och därefter återkom i behandling tjugo år senare, vid en 
ålder av 83. Denna beskrivning tar upp de kränkningar som alltmer plågar 
människor när de blir äldre och så småningom riktigt gamla. Lax beskriver att i 
lyckosamma terapier så kan patienten lyckas upptäcka eller utveckla nya intressen, 
dvs. kapacitet att hitta något narcissistiskt tillfredsställande, vilket bidrar till 
självkänslan. Man det Lax pekar på är vikten att ta med åldern i beräkning. I dagens 
samhälle anses ofta 60 år gammalt men kan ändå innebära början på en kraftfull 
period. Uppåt 80-års ålder, eller över, är situationen dock ofta annorlunda. 
Hälsoproblemen kan vara svåra och det finns ingen väg tillbaka, att det inte finns 
någon ”bot”. Men den riktiga utmaningen och större problemen är av primärt 
existentiell karaktär. Ensamhet är det stora ämnet och många lider av isolering. 
Smärtan är stor när man blir medveten om att man inte längre blir äldre; man är 
gammal och slutligen riktigt gammal. För äldre så kan tiden sägas rinna ut, och 
skröplighet sätter istället in.  
 
Wheelock (1997) anser att psykoterapi ger den äldre patienten en möjlighet till 
intrapsykisk- såväl som interpersonell förändring och beskriver en psykodynamisk 
psykoterapi med en äldre person (81 år) och på vilka sätt ålder kan innebära vissa 
problem för patienten och psykoterapeuten. Att via terapin använda sig av ett 
psykodynamiskt perspektiv med patienten innebär ett sätt att nå en påverkan av 
universella, åldersrelaterade livshändelser och patientens intrapsykiska fungerande. 
Utforskandet av patientens känsloliv och omedvetna konflikter möjliggjorde för 
patienten att navigera mer produktivt och bidra till ett fullbordande i det sista 
stadiet i livet. Studien förkastade gamla uppfattningar om att äldre människor har 
för starka försvar eller är för sköra för att genomgå psykodynamisk behandling 
genom att visa denna patient kunde använda sig av terapin, konfrontera 
ångestframkallande material och undersöka fantasier.  Samtidigt ger arbetet med 
äldre en möjlighet att terapeutiskt hantera ett antal psykologiska frågor som inte 
dyker upp i terapier med yngre. 
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4 Frågeställning�
Vilka upplevelser har psykoterapeuterna av det psykoterapeutiska arbetet med 
personer som är 75 år och äldre? 
 
5 Metod�
5.1 Undersökningsdeltagare�
Totalt sju psykoterapeuter deltog i studien, fem kvinnor och två män i åldrarna 46-
66 år. Sex av psykoterapeuterna var legitimerade och en var i slutskedet av sin steg 
2-utbildning med psykodynamisk inriktning. Samtliga legitimerade psykoterapeuter 
hade psykodynamisk inriktning och de flesta hade lång erfarenhet av att bedriva 
psykoterapi, den totala spridningen på den kliniska erfarenheten var mellan 5 – 37 
år. Däremot var det endast två av de sju psykoterapeuterna som ansåg sig ha 
erfarenhet av längre klinisk erfarenhet av terapi med äldre. 
Avgränsningar i studien avsåg behandlingar med äldre inom åldersspannet 75 år 
och äldre samt att personer som har Alzheimer eller demens inte ingick. Kontakt 
togs med verksamhetscheferna vid tre olika St Lukas mottagningar samt en externt 
privatpraktiserande psykoterapeut, via mail, med frågan om möjlighet att intervjua 
psykoterapeuter med erfarenhet av psykoterapier med äldre personer (bilaga 1).  
I mailet bifogades information om syfte och anledning till studien.  
 
5.2 Datainsamlingsmetoder�
Datainsamling skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en 
intervjuguide (bilaga 2) och under intervjuns gång uppkom också följdfrågor. De 
frågeområden som avsågs täckas i intervjuguiden var psykoterapeuternas erfarenhet 
av att bedriva psykoterapi med äldre, teman i terapin, jämförelse mellan yngre och 
äldre patienter, terapisituationens påverkan på terapeuten, samtalens karaktär, vad 
som är hindrande respektive gynnsamt i arbetet med den äldre, om den äldre 
patienten upplevs som rigid, tankar kring framtid och död samt nyttan med 
psykodynamisk psykoterapi i arbetet med den äldre patienten. Enligt Langemar 
(2008) har semistrukturerade intervjuer varierande struktureringsgrad med ett antal 
formulerade frågor, men där det också ges möjlighet att ställa följdfrågor. Frågorna 
behöver heller inte formuleras på samma sätt vid varje intervju eller ställas i samma 
ordning. Användandet av följdfrågor, vilket var fallet i samband med de intervjuer 
som genomfördes, gav psykoterapeuterna möjlighet att utveckla sina svar och 
resonemang ytterligare vilket gav en ökad validitet i och med möjligheten att få 
fram mer heltäckande svar.  
 
Validitet i en kvalitativ studie innefattar olika aspekter. Hur meningsfull är studien 
och utmynnar resultaten i att frågeställningarna besvaras? Är hela 
forskningsprocessen omsorgsfullt och noggrant genomförd ökar det studiens 
validitet dvs. arbetets trovärdighet ökar (Langemar, 2008). Reliabilitet, möjligheten 
att upprepa en studie har en mer begränsad betydelse i kvalitativ forskning. Den 
kvalitativa studiens natur gör den omöjlig att upprepa. Däremot kan en tydlig, 
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transparent studie möjliggöra att man kan ta ställning till olika slumpmässiga 
faktorer och hur de kan påverka resultatet (Wedin & Sandell, 2004). 
 
5.3 Bearbetningsmetoder�
Bearbetning av det insamlade resultatet samt tematisk analys genomfördes med 
stöd av Langemar (2008). Den tematiska analysen innebär att bearbeta kvalitativt 
material som insamlats exempelvis genom intervjuer samt att det insamlade 
materialet struktureras utifrån olika teman (Langemar, 2008).  
Inför studiens påbörjande hade litteratur lästs som behandlade området och 
närliggande områden vilket, i viss mån, kom att utgöra en del av förförståelsen och 
påverka utformandet av intervjuguiden. Efter genomförda intervjuer 
transkriberades det inspelade materialet till text och lästes därefter igenom flera 
gånger för att gå en överblick av materialet. Utifrån intervjuguiden samt det 
insamlade materialet utkristalliserades ett antal teman vilka användes som 
huvudteman. Den transkriberade texten lästes åter igenom och text som var 
relevant för frågeställning och huvudteman markerades. Nyckelord och citat 
grupperades och placerade under lämpligt tema. Texten lästes åter igenom och en 
slutgiltig benämning och definition av underteman gjordes. Materialet 
sammanfattades under varje tema med egna ord och citat togs med i texten.  
 
5.4 Genomförande�
De psykoterapeuter som deltog i studien kontaktades via telefon för att boka in tid 
för intervju. Samtliga psykoterapeuter fick frågorna ställda under intervjun. 
På grund av geografiskt avstånd genomfördes tre av intervjuerna på telefon. En 
intervju genomfördes i ett kontorsrum på Ersta Sköndal Högskola och en på ett 
café i Stockholm. Övriga intervjuer genomfördes på respektive psykoterapeuts 
mottagningsrum. Inför intervjun fick intervjupersonerna information om syfte och 
beräknad tid för intervjun vilket uppskattades till 45-60 minuter. I samband med 
intervjutillfället fick psykoterapeuterna också information om sekretess gällande det 
inspelade materialet. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon Olympus, digital 
voice recorder, VN-7700. 
 
6 Forskningsetiska�frågeställningar�
Undersökningen har följt vad som gäller enligt Lag (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor. Studien har beaktat de krav som utarbetats av 
vetenskapsrådets (2002) riktlinjer och som utgår från individskyddskravet vilket är 
uppdelat i fyra olika huvudkrav på forskning: Informationskravet (att informera om 
vad deltagandet innebär), samtyckeskravet (att deltagande är frivilligt), 
konfidentialitetskravet (att allt material behandlas konfidentiellt) samt 
nyttjandekravet (att det material som samlas in endast får användas för 
forskningsändamål). Information om studiens syfte gavs skriftligt via mail inför 
studien och muntligt vid intervjutillfället. Intervjupersonerna informerades om att 
deltagande var frivilligt och att man när som helst under, eller efter, intervjun kunde 
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avbryta sitt deltagande. Information gavs också om att det insamlade materialet 
kodades och att materialet endast skulle användas för forskningsändamålet.  
 
7 Resultat�
Utifrån frågeställningen samt den tematiska analysen av insamlat data framkom tre 
huvudteman och fyra underteman. 
 

 

 

 
7.1 Terapiarbetet�
 
7.1.1 Terapins�längd�
De flesta psykoterapeuterna i studien uppger att de framförallt har bedrivit kortare 
terapier med patienter i denna åldersgrupp samt att de saknar erfarenhet av 
långtidsterapier med de äldre. Oftast handlar det om enstaka samtal, samtal upp till 
10 gånger och inte så sällan är samtalen utglesade. Vissa beskriver samtalen som 
rena stödsamtal, andra anser att det är möjligt att arbeta psykodynamiskt. Flera av 
de intervjuade beskriver att arbetet ofta är kort men intensivt och att terapisamtalen 
ofta ger en god effekt. Flera av de intervjuade beskriver att det finns en stark 
målmedvetenhet hos de äldre. 
 
En terapeut beskrev en kort kontakt, cirka 10 gånger, där den existentiella 
situationen hjälper terapin framåt. När det inte längre finns så många år kvar att 
förändras och något händer som gör att tillvaron ställs på sin spets. Det blir en 
situation som handlar om ”nu eller aldrig”. Terapeuten beskriver att förändringen 
inte behöver handla om några omvälvande planer utan snarare att kunna ta tillvara 
dagarna och välja vilka man mår bra av att träffa, blir vitaliserad av. Terapeuten 
beskrev det som att patienten började välja i sitt liv i allt högre utsträckning och 
kunde konstatera att även om det var en väldigt kort kontakt upplevdes den av 
patienten som mycket hjälpsam. 
 
”Det kändes som om det var ett arbete som gjordes, även om man kan tycka liksom i jämförelse 
med andra terapier att det gick väldigt fort. Men jag tänkte kring det att det här är en äldre 
människa, livserfaren, och jag, det är annorlunda att arbeta med en äldre människa. Det var ett 
samarbete som jag upplevde fyllde någon slags funktion för henne.” 
“Även om det var få gånger 6-8 så tycker jag att det vi gjorde var väldigt insiktsbetonat. Det 
beror på hur man definierar psykoterapin. Måste det vara 20 gånger eller kan det vara väldigt 
kort i ett initialt skede? En riktigt kort korttidsterapi kan man säga. Jag tror att man måste 
vara väldigt flexibel men det tycker jag i och för sig att man måste vara med alla människor”. 

Terapiarbetet Psykologiska teman Mål 

Terapins längd Vad väcks i terapeuten Samtalen Skillnad mot yngre 
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”Jag tänker på en särskilt som ville prata om något som hon burit på hela livet. Och hon blev 
verkligen jättenöjd efter de där 5 samtalen”. 
 
7.1.2 Samtalen�
Flera av de intervjuade psykoterapeuterna upplever att det framförallt är lyssnandet 
som är det verksamma i terapin. En av psykoterapeuterna uttryckte sin tveksamhet 
till, som hon beskrev, renodlad psykoterapi. Att patienten inte var mottaglig för 
tolkningar. Istället upplevdes det som mest väsentligt att lyssna på berättelsen och 
inte ifrågasätta. 
”Människors behov av att få berätta sin berättelse där någon lyssnar och bekräftar. Jag tror på 
det. Och faktiskt att man kanske inte behöver mala på lika mycket, älta det”. 
 
Några psykoterapeuter var övertygade om att psykodynamisk psykoterapi kan vara 
verksamt i terapier med de äldre och att det inte är någon större skillnad mellan 
olika ålderskategorier. Man uttrycker en förståelse för behovet av att stödja, att 
bekräfta och hålla med men beskriver att det i ett terapeutiskt arbete med äldre 
också ingår att utmana och bearbeta något. 
 
En annan terapeut beskriver att ”synen på psykodynamisk psykoterapi som en möjlig 
behandling för äldre har förändrats så mycket till det positiva. Man remitterar äldre och äldre 
tänker också själva att jag skulle vilja ha någon att prata med. Det finns mycket gott med det och 
sedan kräver det ju också, det är ju som med varje människa man möter, att man måste se vad 
den här personen står i för livssituation, hur försvaren ser ut. Vad kan man ta in av smärta, vad 
är man intresserad av. Vill man gå till grunden med sig själv eller vill man få hjälp med att 
komma på fötter. Det finns i alla åldrar men det finns ju särskilda överväganden kring det i den 
senare fasen av livet”. 
 
7.1.3 Vad�väcks�i�terapeuten��
Något som framkommer är att det kan uppkomma tveksamhet vad gäller 
behandlingen av en äldre patient. En terapeut beskriver en ”motöverföringsfälla” som 
handlar om att den äldre patienten ändå har levt sitt liv, fått sina barn och barnbarn. 
Och vad går det att åstadkomma terapeutiskt med en person som är äldre. Är det 
möjligt att ha samma ambitioner och jobba med samma fokusering som med en 
yngre person. Det kan också finnas en känsla av försiktighet med den äldre 
patienten som riskerar att inverka på terapiprocessen, att släta över. En terapeut 
beskriver att det kan uppstå situationer då man som terapeut tänker mer på djupet 
men pratar i det manifesta och det handlar framförallt om patienter som inte är ute 
efter att gå till grunden med sig själva utan vill ha hjälp med att komma på fötter. 
”T.ex. om det uppdagas livslögner så kan man känna sig väldigt brutal också gentemot en äldre 
person, där det finns så lite tid att ta igen skadan eller ändra spår. Att vara rädd för att drabba 
dem. Det här har du stått i och nu är det försent. Så det är nog en kombination av det här som 
göra att man riskerar att bli lite överslätande”. 
 
En annan terapeut beskriver sina känslor i mötet med den åldrande patienten och 
han beskriver en ”pappa-överföring” och hur det upptog hans tankar. 
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”Lite fanns väl också identifikatoriska delar i det. Hur kommer jag att vara? Jag tror att det var 
det jag var ganska upptagen av, hur kommer jag att blir när jag blir så gammal? Jag satt och 
tänkte lite att det var en blick in i framtiden på något sätt”. 
 
Mötet med den äldre patienten ansågs som givande. Att träffa någon som har så 
mycket av sitt liv bakom sig, med all sin livserfarenhet. Det framkommer en bild av 
att psykoterapeuterna kände sig berörda av, och hade respekt för, den äldre 
personen som vågar undersök det som är svårt. 
”Helt otroligt att följa med i tiden och att sätta sig in i. Det kräver något annat av en. När man 
möter människor i sin egen ålder, och unga människor, så tror man att man vet liksom. Det som 
har hänt i Sverige i alla fall, inte om man kommer från något annat land kanske. Men när det 
handlar om äldre människor så blir man så otroligt lyhörd och nyfiken. För att det handlar om en 
annan tid. Jag tycker att det är väldigt fascinerande. Hur de ser på sitt åldrande, framtid, död”. 
 
7.1.4 Skillnad�mot�yngre�
Hur upplever då psykoterapeuterna skillnaden mellan att jobba med yngre patienter 
och de äldre? Något som blir påtagligt är att en stor skillnad handlar om längden på 
terapierna. Med yngre är det ofta längre terapier, medan det oftast är kortare 
terapier med äldre, men som ändå upplevs som insiktsbetonade. 
Flera av psykoterapeuterna uttrycker också att fokus i terapierna tycks skilja sig åt 
om man jämför t.ex. unga vuxna och äldre. Att det med äldre i högre utsträckning 
handlar om att knyta ihop sitt liv. Något annat som lyftes var att det kan vara 
svårare att avsluta terapier med äldre. De yngre går ut i livet i en förändringsfas men 
när det gäller de äldre så är avslutandet acceptansen vilket kan dra ut längre i avslut. 
En terapeut tänker kring möjligheten att inte arbeta med avslut på samma sätt som 
med yngre patienter utan att det ges möjlighet att komma tillbaka. 
Det existentiella finns också med mer i samtalen med äldre än med yngre. ”Det ligger 
hela tiden som en bakgrund på något sätt i samtalet. Och det är naturligtvis väldigt olika när det 
kommer in”. 
 
En av de intervjuade reflekterar kring skillnaden mot yngre patienter som att den 
skillnad man kan tycka sig uppleva kan handla om kognitiva förändringar i hjärnans 
funktion och gerotranscendensen. ”Där kan det se olika ut. Många äldre får ju någon typ 
av kognitiv störning eller svikt, även om det inte är frågan om demenssjukdom.  Men jag tror 
också att det har med gerotransendensen att göra, att tiden får en annan betydelse genom 
transcendensen och det är också något jag har sett. Man ser ständiga bevis på att man inte 
upplever, man flyter mera”. 
 
En av de intervjuade pekar på en försiktighet som kan infinna sig hos terapeuten 
när man arbetar med den äldre jämfört med någon som är yngre: ”Men jag är ju 
mycket försiktigare, om det nu inte är någon som reflekterar och vill veta själv. Men jag är 
försiktigare med att dra undan karaktärsförsvar på det sättet med äldre. Hur blir det med den 
här 85-årige personen om den bryter ihop. Kommer man igen? Det är jag tveksam till”. 
Psykoterapeuterna beskriver att skillnaden mot yngre människor ofta ligger i det 
praktiska, med en lokal, två trappor upp utan hiss, att man hör dåligt. Detta kan 
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innebära svårigheter.  
 
Det finns också psykoterapeuter som inte upplever att åldern skulle innebära någon 
skillnad mot yngre utöver det praktiska, utan mycket är individberoende. 
Terapeuten beskriver utifrån några av de terapier hon haft att vissa patienter har 
gett upp, representerar väntandet, inte såg någon mening med att anstränga sig 
medan andra terapier handlade om här och nu, att leva och ta för sig, trots 
kroppens begränsningar. Hon beskriver att det viktiga inte är att undersök om 
personen är gammal utan det viktiga är att följa individen, samma för gamla som för 
unga. 
 
Några av de intervjuade beskriver också att de upplever att yngre patienter är mer 
rörliga och att försvarsmönster och förmågan att blicka inåt hos äldre kan vara mer 
stelt. Men beskriver också att äldre som ställs inför ”sanningens minut”, kan få 
hjälp av den existentiella situationen. Ytterligare en terapeut tar upp tidsaspekten, 
den korta tid som finns kvar och vad som händer när livet ställs på sin spets. “Det 
blir något viktigt i att man är äldre, att döden inte är så långt borta. Att kunna lämna över till 
nästa generation i relationer som känns fungerande. Om då konflikter finns kvar eller har blossat 
upp så blir det extra plågsamt och får som en extra existentiell dimension”. 
 
En terapeut funderar över känslor av otålighet med den äldre patienten. Att det 
blev upprepningar vilket ledde till en känsla av att ”rulla tummarna”. Han 
reflekterar över att det troligtvis handlar om den egna otåligheten och ovana vid 
denna typ av patientgrupp. 
 
Något som flera av de tillfrågade beskriver är att den äldre generationen skiljer sig åt 
från den yngre i att de bär sitt lidande för sig själva. 
”Jag tror framförallt att det är en ovana, det här med lidande, om man ser tillbaka några 
generationer. Att man led i tysthet, det tror jag många gjorde. Så det är nog mer att man är barn 
av sin tid och att det i det kanske finns en skam att bryta tystnaden. Men i det är det nog kanske 
att lidande är naturligt.” 
 
7.2 Psykologiska�teman�
Vad är det för psykologiska teman som aktualiseras i psykoterapi med denna grupp? 
Något de flesta psykoterapeuterna är eniga om är att någon form av krisreaktion är 
det som utlöser behovet av psykoterapeutisk hjälp. En av psykoterapeuterna 
beskriver att: 
”krisreaktioner kan man ha i alla åldrar. Men de här krisreaktionerna handlar om det som 
händer när man är så gammal.” 
 
Förluster: 
Resultaten visar att förluster av olika slag är återkommande teman i psykoterapier 
med äldre, förluster som är förenade med mycket sorg. Flera av psykoterapeuterna 
beskriver det svåra i att behöva separeras från sin make eller maka vid flytt till ett 
äldreboende. Och den skuld det innebär att bo kvar hemma och att ligga till last. 
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”I slutet av mitt liv ska jag separeras från min man eller hustru. Och när jag börjar bli sårbar och 
sjuk ska jag plötsligt vara ensam. Sen kan det ju också vara så att det blir en avlastning för den 
som inte är sjuk. Det behöver man ju också prata om. Eller skulden över barnen som har haft det 
jobbigt när man har bott hemma. Man flyttar för att man vet att det blir jobbigt för dem samtidigt 
som man inte vill flytta”. 
 
Det handlar ju inte enbart om att flytta ifrån en make eller maka utan också att 
flytta ifrån sin invanda miljö och många av sina tillhörigheter, vilket kan vara det 
som man har samlat på sig under en hel livstid. Och den innebörd som just denna 
flytt har för många människor, då att den här platsen, där man har bott i en stor del 
av sin tid, ska man nu lämna för att flytta till ett äldreboende. En av 
psykoterapeuterna beskriver flytten till ett äldreboende som den sista anhalten 
innan döden och därmed den näst sista förlusten innan den sista förlusten – ens 
identitet. 
Något annat som kommer upp är förluster av funktioner, dvs. att kroppen 
”sviktar”, från att ha haft en självbild av att vara stark och vital. När en person väl 
drabbas av denna bild så kan det vara svårt att hantera det. En terapeut beskriver en 
av, enligt henne, de mest allvarliga förlusterna vilken är att bli beroende av andra 
människor. ”Att man alltså inte är självgående längre. Ens autenticitet försvinner, man blir helt 
enkelt beroende av andra”. 
 
Ensamhet:  
Flera av psykoterapeuterna tar upp ensamhet som ett centralt tema hos de äldre. En 
terapeut beskriver att det blir flera olika slags ensamhet som aktualiseras i slutet av 
livet. Hon beskriver sin erfarenhet av att man som äldre kanske inte är lika 
intresserad av nya kontakter längre och av den anledningen inte tar kontakt med 
andra, så det blir en ensamhet av såväl fysisk som social karaktär. Hon beskriver att 
”sen den existentiella ensamheten som kommer på en mer och mer, ju närmare slutet man 
kommer.” 
 
Något annat som kom fram var att det kan finnas en förhoppning eller önskan att 
psykoterapi ska leda till något annat, så som ett mer handfast stöd. När man som 
äldre lider av sin ensamhet och när en förhoppning om att man, genom 
psykoterapi, kan hitta gemenskap. Att terapin skulle leda till något annat än samtal. 
En beskriver arbetet med en patient där det fanns förhoppningar om att, via 
terapin, komma i kontakt med andra. ”Att träffa någon grupp människor. Där blev det ju 
så att vi talade om vad som finns i samhället, sådär dagcentraler och så, gympa och sådana 
saker.” 
 
Relationer: Ett annat vanligt tema är relationer. En terapeut beskriver hur 
relationerna till de åldrande barnen kan bli lidande när barnens egen ångest för 
ålderdomen aktualiseras. När de närståendes egen ångest väcks när en förälder 
kommer in på ett äldreboende. Terapeuten beskriver att en närstående kan vara ett 
oerhört stöd för en person som är äldre och i behov av stöd och kontakt men det 
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finns också en risk att den närstående bär på en skuld som sätter igång saker med 
mamma eller pappa eller make eller hustru. 
”Att det blir också tydligt för dem att livet inte är för evigt. Och ibland kan det vara så att 
barnen lägger den på föräldern, all sin egen dödsångest. Så att det är mycket som händer i 
relationerna också”. 
 
En terapeut beskriver en patient som var en bit över 90 år och som sökte för 
problem i en relation. Terapeuten själv beskriver att det var svårt att hålla isär om 
det handlade om själva relationsdramat eller om det egentligen handlade om att, till 
varje pris, leva så att han slapp känna sin ångest. 
 
Konflikter, barndom/uppväxt: Några av psykoterapeuterna beskriver att tidigare 
händelser i patientens liv ofta kommer upp som teman i terapierna. Att barndomen 
återuppväcks när man blir äldre. Korttidsminnet blir sämre och långtidsminnet blir 
bättre, ofta med kristallklara minnen från barndomen. Så erfarenheterna från 
barndomen blir mer tydliga när man blir äldre, än under mellantiden, och de olösta 
och obearbetade konflikter man bär med sig kommer och trycker på. Flera betonar 
särskilt att vårt levda liv har en stor inverkan på vårt mående i ålderdomen och att 
det är så viktigt att även tala om sådant som har hänt för länge sedan och inte bara 
sådant som är aktuellt för dagen. En terapeut beskriver att ålderdomen inte står för 
sig själv utan det liv vi har levt har stor påverkan på vår ålderdom. 
”Självklart har det liv vi haft påverkat hur vi möter ålderdomen. Och därför möter vi ålderdomen 
på många olika sätt”. 
”I och med att vi blir mer sårbara så är det så att försvaren krackelerar. Det som vi kanske 
hållit emot när vi haft familj och yrkesliv så har vi klarat att hålla de här försvaren. Vi har haft 
våra relationer runt oss och klarat att hålla det. Och sen när vi blir ensamma, sårbara och sjuka 
så kommer det här tillbaka, som en våg som rullar över oss”. 
 
Självbild: Hur man ser på sig själv och tänker kring hur andra ser på en när man till 
exempel inte kan röra sig som förr är också ett tema som flera av psykoterapeuterna 
lyfter. Svårigheter som tidigare funnits poängteras ännu mer med åldern och 
kroppens sviktande. En terapeut beskriver att hon i en terapi framförallt fokuserade 
på att arbeta med att patienten fortfarande hade ett socialt värde då det fanns en 
stark känsla av att uppleva att inte vara värd att umgås med eller ha något att ge. 
Resultaten visar också på en diskrepans mellan vad omgivningen förväntar sig och 
vad man själv mäktar med när man kommer upp i de högre åldrarna. Att inte orka 
vara lika social som tidigare samtidigt som man har en bild av att det förväntas av 
en och hur det påverkar andras bild av en själv. 
”Hon orkade inte vara lika social. Tyckte att det var en stor skillnad i hur andra bedömde henne 
när hon hade fyllt 90. Det var något hon återkom till, att andra tyckte att hon var gammal. Inte 
tillräknelig. Den typen av upplevelser. Att andra tittade på henne.” 
 
Flera psykoterapeuter beskriver också att terapier med äldre handlar mycket om 
nuet, om möjligheter till förändring, om att bryta isoleringen, att hitta glädjen i att 
vara med andra. 
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Skam: Det kanske mest framträdande och mest förekommande temat i de terapier 
som beskrivs är känslan av skam. Skam över att åldras, att inte kunna prestera som 
förr, att kroppen inte fungerar som förr, att behöva ligga till last eller att inte kunna 
sköta om sin sjuka man eller fru, att inte orka leva ett liv som kanske fungerade bra 
när man var 60-70 år. En terapeut reflekterar över hur detta kan kopplas till vårt 
samhälle och, i synnerhet, vår längtan efter evig ungdom. 
 
En av de intervjuade tar upp att skammen kan höra till den äldre generationen, att 
det ofta inte finns någon vana av att klaga över den här typen av problem. 
Det tycks också finnas, särskilt hos kvinnor, en skam över att vara beroende vilket 
kan väcka skuld över att ligga till last. 
”Vi möter ofta personer som skäms för att de inte kan hålla reda på saker, de kommer inte ihåg 
namn. Den här äldre generationen är ofta mycket artiga och då blir det mycket skam i att man 
inte kan upprätthålla det här längre. Mycket skam i att kroppen inte fungerar”. 
 
”Men sen möter jag mycket skam över att de är beroende. Framförallt hos kvinnor möter jag 
mycket skam, eller det är väl mer skuld, över att behöva be om saker. Man är så van att klara 
sig själv så man har väldigt svårt att ta emot. Och där märker jag en skillnad mellan män och 
kvinnor i den här äldre generationen. Kvinnor har väldigt svårt att ta emot. Och också att man 
kan låta bli att ta emot hjälp även när man behöver ta emot hjälp. Och man försöker klara sig in 
i det sista. Och det smärtar att man är tvungen att be om hjälp. Man kan inte ta emot det och 
känna att man är värd det. Det är en smärta i det. Så det är också ett samtalsämne, skulden, 
som man jobbar mycket med”. 
 
Några av psykoterapeuterna har också tankar kring framtid och död som tema i 
terapin. Ingen av psykoterapeuterna upplever patientens tankar kring egna döden är 
ett tema som kommer upp i terapin. En av psykoterapeuterna beskriver däremot att 
sjukdom och död hos närstående, t.ex. make eller maka, kan bli en motiverande 
kraft för att kunna ”leva ett gott liv den tid som finns kvar.” 
En terapeut beskriver att tal om döden kan bli för tungt. 
”Och de jag har träffat, där handlar det mer om att se att man själv inte orkar på samma sätt. 
Att känna sig svag. Det handlar mer om det. Det är svårt nog att se det och det kanske, döden är 
kanske för mycket”. 
 
7.3 Mål�
Flera av psykoterapeuterna tar upp acceptans som mål i psykoterapi med äldre. En 
terapeut betonar särskilt betydelsen av att förbereda sig inför döden, att göra sig 
klar för att dö. Och för att uppnå detta och för att uppnå en försoning med livet, 
vilket inkluderar det liv man levt samt de relationer man haft och även försoning 
med det framtiden, så finns det ett behov av att tala om det som tynger dem. 
Terapeuten beskriver att de ämnen man tar upp i samtalen har en betydelse för den 
äldre personen att gå närmare döden. Fler av de intervjuade tar också upp tankar 
kring gerotranscendensen och det existentiella perspektivet. 
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”Kulturen är ett sätt att stödja gerotransendensen. Men samtidigt är samtalet otroligt centralt. Och 
det är många äldre som efterfrågar enskilda samtal. Att få sitta med en människa och bli speglad 
och sedd. Och knyta ihop sitt liv. Gå igenom både glädjeämnen och sorger i livet. Bearbeta dessa. 
Det finns så mycket man aldrig har tagit upp. Gamla konflikter, trauman, uppfattning om vad 
som händer efter döden. Många har ju en gudstro och den gudstron är inte alltid positiv. Synden, 
jag har ju syndat i mitt liv. Vad kommer hända? Det är så mycket man behöver prata om.” 
 
”Även om det kan finnas relationskonflikter, sjukdom så finns det existentiella där. Man får 
hjälp med att göra det hanterligt, att stå ut att kunna tänka om det, förhålla sig till det som 
kanske annars bara knäcker eller gör att man får depressioner”. 
 
Psykoterapeuterna tar också upp att bli sedd som ett mål för terapin. Att bli bemött 
som människa, inte utifrån ålder, med de problem som vem som helst kan få. Precis 
som med alla människor, att det finns någon som tar emot, att bli betydelsefull och 
sedd i det man har att berätta. En av de intervjuade beskriver att patienten fick en 
lättnad i terapin genom möjligheten att lätta sitt hjärta om sådant han inte hade 
någon annanstans att vända sig. Samtidigt upplevde flera av de intervjuade att det 
ändå var oklart vad patienten fick ut av sin terapi. 
”Hon hade kvar vissa av besvären när hon slutade men hon hade ändå fått vrida och vända på 
det. Hon piggade på sig något men hon var inte lika deprimerad som när hon kom tänker jag. 
Men hon hade nog sitt tungsinne med sig när hon avslutade. 
 
En terapeut beskriver betydelsen av psykoterapi med äldre: 
”Varför psykoterapi är så viktigt är ju att vi är i slutet av vårt liv och vi är ofta mer mottagliga 
för psykoterapi. Vi är mer mottagliga för att försvaren har krackelerat och vi står inför den totala 
förlusten. Vi är mer mottagliga och vi behöver knyta ihop våra liv för att möta döden. Det behövs 
mer strålkastare på övergången mellan liv och död och vad den handlar om. Och här har vi ju 
mörkat döden så mycket. Så börjar man ta del av österlandet, hur de ser på det, och då tror jag 
att det blir en självklarhet att folk behöver psykoterapi.” 
 
8 Diskussion�
8.1 Metoddiskussion�
Kvalitativ metod lämpade sig väl för denna undersökning där fokus låg på 
psykoterapeuternas upplevelser av psykoterapiarbete med äldre. Då det i hög 
utsträckning saknas forskning vad gäller psykoterapeuters erfarenhet av terapier 
med just denna ålderskategori så var kvalitativ metod ett sätt att kunna få en djupare 
förståelse genom användandet av djupintervjuer. 
 
Äldre i detta fall omfattade 75 år och uppåt. För att säkerställa att det var just den 
ålderskategorin som intervjuerna handlade om så ställdes kontinuerligt 
kontrollfrågor avseende ålder på de patienter som psykoterapeuterna hade 
erfarenhet och det framkom att åldersspannet på de äldre som åsyftades fördelade 
sig mellan 78 och 93 år.  
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Urvalet av intervjupersoner gjordes via såväl tillgänglighetsurval som handplockat 
urval. Psykoterapeuter från olika S:t Lukasmottagningar har tillfrågats om att delta, 
via kontakt med verksamhetschefen på respektive mottagning. Utöver detta 
tillfrågades en psykoterapeut med privat mottagning. Avsikten var att intervjua 
psykoterapeuter som vänder sig till alla åldersgrupper och inte specialiserat sig på 
just äldre men studien gör inte anspråk på att ge ett generaliserbart resultat såtillvida 
att deltagarna inte representerar en viss population utan sig själva. Resultatet skulle 
troligtvis kunnat se annorlunda ut om någon annan genomfört intervjuerna eller om 
urvalet av population sett annorlunda ut. Något som också kan ha påverkat 
resultatet kan vara att en av de psykoterapeuter som intervjuades hade längre 
erfarenhet av psykoterapi med äldre, såväl långa som korta terapier. 
 
Studien hade en induktiv ansats. Inför intervjuarbetet genomfördes en 
litteratursökning för att få information och kunskap om det aktuella området och 
närliggande områden och det kan finnas en risk för att detta, i viss mån, kan ha 
kommit att ha en inverkan på dels intervjuguidens utformande och även på hur data 
har kategoriserats och benämnts.  
 
För de semistrukturerade intervjuerna användes en intervjumall med ett antal 
frågeområden. Samtidigt gavs möjlighet att ställa följdfrågor kring de svar som 
intervjupersonerna lämnade vilket ledde till att de intervjuade fick möjlighet att 
vidareutveckla sina svar. Detta kan komma att ha inverkat på reliabiliteten på så sätt 
intervjuerna inte nödvändigtvis är jämförbara vid två separata tillfällen. Samtidigt 
kunde användandet av följdfrågor, och därmed den intervjuades möjlighet att 
utveckla sina resonemang, öka validiteten då det ökar möjligheten att få fram en 
mer heltäckande bild av det som studien avsåg att undersöka.  
 
Intervjuerna genomfördes på följande sätt: En intervju genomfördes på ett café i 
innerstaden, en intervju genomfördes i ett arbetsrum på Ersta sköndal högskola. 
Tre intervjuer genomfördes på en psykoterapeuternas mottagningsrum samt två 
intervjuer genomfördes på telefon, på grund av det geografiska avståndet. Att en 
intervju genomfördes på ett café i Stockholm berodde på den intervjuades egen 
önskan att intervjun skulle äga rum i dessa lokaler och intervjun skedde i en avskild 
del av café där det inte fanns andra gäster inom nära räckhåll. Det är dock viktigt att 
fundera på den etiska aspekten av att genomföra en intervju i offentliga lokaler samt 
om valet av plats kan ha haft en inverkan på det som togs upp respektive inte togs 
upp under intervjun så att viktig information kan ha gått förlorad.  
 
Vidare innebär intervjuer per telefon en begränsning då icke-verbal information går 
förlorad samt att tankar och funderingar har uteblivit i och med att intervjuaren, 
p.g.a. situationer då pauser uppstod inte gav intervjupersonen tillräcklig tid att 
fundera klart.  
 
Intervjuarens egen ovana av denna typ av intervjusituationer kan också ha haft en 
inverkan på resultatet då det uppstod tillfällen när intervjuaren vid ett par tillfällen 
deltog i en diskussion som någon intervjufråga väckt samt att intervjupersonerna 
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emellanåt inväntat frågor i intervjuguiden vilket kan ha inneburit att viktig 
information inte kom med i resultatet. 
 
8.2 Resultatdiskussion�
Resultaten visar att de intervjuade psykoterapeuterna anser att det finns ett behov 
av, och nytta med, psykoterapi med äldre. Det vanligaste tycks vara kortare 
behandlingar, mellan ett till tio samtal. Det tycks finnas många tankar kring det 
existentiella men det är ytterst ovanligt att samtal kring den egna döden 
förekommer. När det gäller teman i psykoterapin för denna åldersgrupp så visar 
resultaten att förluster och skam kopplat till förluster mest vanligt förekommande.  
 
Till skillnad mot vad tidigare studier visat (Helmes & Gee, 2003, Zivian, Larsen, 
Knox & Gekoski, 1992, Lewis & Johansen, 1982) så uppger psykoterapeuterna i 
denna studie att man gärna arbetar även med de äldsta och ser det som viktigt och 
givande. En fråga som ändå aktualiseras är varför det är så få psykoterapeuter som 
vänder sig specifikt till äldre. Vid en genomgång av RPC:s terapeutregister så 
framgår det att psykoterapeuterna huvudsakligen vänder sig till unga vuxna och 
vuxna. Endast någon enstaka terapeut beskriver att man uttryckligen arbetar med 
äldre. Detta kan bero på ålderism men också på att det tycks saknas utbildningar 
som specifikt handlar om psykiska processer under den senare delen av livet. 
Garner (2013) beskriver ett bristsynsätt, att se åldrandet som ett narcissistiskt sår 
som är omöjligt att läka vilket kan leda till att psykoterapeuterna föredrar yngre 
patienter än äldre. Enligt Garner kan detta delvis bero på psykoterapeuternas 
begränsade erfarenhet av, och kunskap om, psykoterapi senare i livet och 
uppfattningar om prognosen för äldre som sämre. Jönson (2009) beskriver också 
att äldre människor avidentifieras, att det blir en syn på äldre människor som han 
betecknar som ”andrafiering”.  
 
Är det meningen att de riktigt gamla ska gömmas och döljas? Snart kommer den 
nya generationen gamla, 40-talisterna och det troliga är att även de kommer att 
drabbas av åldersrelaterade problem, förluster och ensamhet. Och det är viktigt att 
ha beredskap för hur vi ska undvika risken för att de ”andrafieras” och förpassas till 
det som Jönson (2009) beskriver som ”de nästan döda”. 
 
Något som framgår tydligt i studien är att flertalet av de intervjuade 
psykoterapeuterna har begränsad erfarenhet av långtidsterapier med de äldsta och 
att det vanligtvis har handlat om kortare terapier, från en till tio gånger. Men trots 
att det ofta handlar om ett fåtal gånger så upplever de flesta av psykoterapeuterna 
att det blir ett fokuserat arbete. Resultaten visar också att det finns olika tankar om 
den terapeutiska behandlingen. Vissa av de intervjuade ansåg att man kunde arbeta 
psykodynamiskt även med äldre medan andra var mer tveksamma till att arbeta med 
försvaren hos någon som var så mycket äldre. Något som de flesta dock beskrev 
var att den existentiella situationen hjälpte terapin framåt och med insikten att det 
troligtvis inte finns så många år kvar att förändras så kunde en kris leda till att 
tillvaron ställs på sin spets och det uppstod en situation som handlade om ”nu eller 
aldrig”. Plotkin (2014) beskriver att äldre patienter har en nu eller aldrig känsla som 
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patienterna tar fram i psykoanalysen. Detta är också något som framgår i studien, 
att det blir något viktigt i att döden inte är så långt borta och att det finns något 
brådskande i att lämna över till nästa generation. Garner (2013) beskriver att vissa 
äldre arbetar på i snabb takt, medvetna om att tiden är begränsad. Hon är dock 
tveksam till kortare terapier och anser att den äldre patienten kan behöva samtal 
över en längre tid och att 10 samtal kanske inte är så kostnadseffektivt om det är för 
kort tid att ge en terapeutisk effekt. Rosenborough et al.(2012) har i sin studie sett 
att äldre tenderar att stanna längre i behandling och utmanar därmed tidigare studier 
som kommit fram till att äldre ska erbjudas kortare terapier i avsikt att undvika 
avhopp. 
 
Att man arbetar mycket i nuet är det flera av de intervjuade som beskriver. Att hitta 
möjligheter till förändring i sitt dagliga liv, kanske på bekostnad av att titta bakåt, på 
det levda livet och de livshändelser och försvar som ibland krampaktigt skyddas. 
Kraaij och Wilde (2001) har kunnat konstatera att depression hos äldre kan kopplas 
till negativa livshändelser tidigare i livet och att man riskerar att förlora värdefull 
information om man i terapin begränsar sig till händelser som inträffat nyligen i 
patientens liv. 
 
Bland de psykologiska teman som kommer upp i terapin tycks det mest 
dominerande vara förluster av olika slag, förluster kombinerat med sorg och skam. 
Det kan handla om förluster av såväl fysiska som kognitiva förmågor, förlust av 
maka eller maka där det ofta handlar om den ena partens flytt till ett äldreboende 
vilket kan leda till nedstämdhet och skuldkänslor. Att lämna sin livspartner men 
även att lämna sitt hem där man har bott under en stor del av sitt liv. Något som 
Erikson och Erikson (2004) tar upp är förtvivlan på det nionde stadiet upplevs 
annorlunda än förtvivlan i det åttonde. I det åttonde görs en summering och 
bedömning av det levda livet fram till nu. Hur nöjd man är med hur man har levat, 
respektive hur ledsen man är över förspillda tillfällen. Detta påverkar graden av 
avsmak och förtvivlan. När man är uppåt 80-90 år kan man kanske inte kosta på sig 
lyx av sådan förtvivlan över det förgångna. Funktionsförluster och förfall kan ta 
nästan hela uppmärksamheten i anspråk. Uppmärksamheten handlar om vad 
vardagen kräver. Att man har mer än nog med att ta sig igenom dagen välbehållen 
oavsett hur nöjd eller missnöjd man är med sitt tidigare liv. 
 
Garner (2013) beskriver att vanligt förekommande teman i psykoterapi är förluster 
men menar att förlusten i sig inte ger hela bilden. Vi upplever många förluster 
under livet, och synnerhet när vi blir gamla. Hon menar att förmågan att möta 
förlusten utan att känna en överhängande känsla av katastrof grundas i barnets 
kapacitet att bära den psykiska verkligheten. En till synes ringa förlust i nuet kan 
uppväcka affekter från tidigare förluster. Garner (2013) beskriver också att 
sörjandet är en viktig del, att sörja dessa förluster och att erkänna förlusten av det 
yngre jaget kan ge en känsla av frihet att investera i den tid som är kvar. Hon 
beskriver att de förluster som upplevs i terapin kan vara användbart för att arbeta 
med sorg och anpassning. 
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De intervjuade beskriver det påtvingade beroendet av andra människor som ett 
påtagligt tema i terapin. Skam och skuld över att tvingas ligga sin make/maka/barn 
till last. Att som en terapeut tog upp, ovanan vid att be om hjälp som är så vanligt 
förekommande i denna ålderskategori. I synnerhet kvinnor som upplever skam för 
att inte klara sig själv och därför behöva be om hjälp. Något som studien visar är att 
den äldre generationen bär sitt lidande för sig själva. Att det med lidande var något 
privat och man led i tysthet. Att man är barn av sin tid och att det finns en skam i 
att bryta tystnaden.  Garner (2013) tänker sig att denna fruktan för beroende hos en 
äldre person kan grunda sig i hur barnet på ett tidigt stadium har kunnat hantera 
förtroende kontra misstro. Senare i livet återkommer denna fråga och det handlar 
om att kunna lita på andra. Rädsla för att vara beroende i ålderdomen kan man, 
enligt Garner, se som en spegling av behov som kanske inte har uppfyllts under 
barndomen. Att tidigare otillräcklighet och misstro kan ge ångest, panik och 
depression senare i livet tillsammans med en rädsla för vad andra egentligen tycker 
om en. Hatar andra mig? Blir de äcklade? Garner (2013) beskriver vidare att 
patienter med problem med beroende antingen kan klaga på att inget görs för del 
eller att de inte behöver någon hjälp alls. Men om de tidiga erfarenheterna varit 
tillräckliga så kan den åldrande personen, enligt Garner, klara av ett beroende utan 
att det skapar någon typ av symptom. 
 
Det handlar också om relationer av olika slag. Man kan ha levt i ett äktenskap som 
varit olyckligt och, som en terapeut i undersökningen beskriver, att tankarna kring 
detta kan göra att hela livet blir fel.  
 
Ytterligare teman handlar om självbilden, att inte känna att man hör hemma, att 
man känner sig annorlunda. Att man inte orkar som förr men ändå känner att man 
behöver aktivera sig för att kunna passa in. Tornstam (1997) beskriver också hinder 
för utvecklingen mot gerotranscendensen på så sätt att samhället, rent generellt, 
värderar sociala aktiviteter och jag-styrka. Detta kan leda till att människor då 
uppfattas, eller uppfattar sig själva, som avvikande vilket kan leda till skuld. De 
äldre måste aktiveras för att passa in och det finns outtalade regler för vilka 
aktiviteter och sociala engagemang som är de riktiga. Sådant som förväntas av en 
omvärld som är ovetande om de särskilda utvecklingssteg som måste tas under 
senare delen i livet. 
 
Ingen av de intervjuade upplevde att den egna döden är ett ämne som tas upp av 
patienterna och en av psykoterapeuterna beskriver det som att det mer handlar om 
att man inte orkar på samma sätt som tidigare och att det kan vara svårt nog att 
hantera det. Martindale (1998) beskriver att människor, intellektuellt, ser döden som 
ett faktum i sina liv men att det omedvetna inte kan betrakta döden som ett 
upphörande av fysiskt och psykiskt liv och därmed blir döden inte en möjlighet.  
Hos äldre handlar det framförallt om oro över att hantera livet som omgärdar 
döden. Det ökande beroendet av andra, smärtan, det fysiska sönderfallet. 
Garner (2013)beskriver att yngres tankar kring äldres fruktan för död kan ses som 
en projektion av deras egen rädsla. 
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Vad väcks i mötet med den äldre patienten? En terapeut beskriver en 
motöverföringsfälla med en känsla av att den äldre ändå har levt sitt liv och att det 
kan uppstå funderingar kring ambitioner med någon som är så mycket äldre. 
Laidlaw et al. (2010) beskriver att det kan finnas en uppfattning hos patienten men 
även hos terapeuten, att t.ex. depression är en normal konsekvens av hög ålder. 
En annan terapeut beskriver överföringskänslor i form av papparollen, en pappa i 
nära döden åldern. Som en blick in i framtiden med tankar på den egna 
ålderdomen. Som en ”inblick i dödens väntrum”. Erikson och Erikson (2004) 
beskriver en omkastning i överföringen som kan inträffa i högre åldrar. 
Psykoterapeuten kan i överföringen uppfattas som en betydelsefull figur från 
patientens förflutna, en tid som ibland kan täcka fem generationer, och då det gäller 
dessa överföringsfigurer kan rollerna vara ombytta så att patienten beter sig mot 
analytikern som han kände sig behandlad av dem.  Enligt Garner (2013) är 
överföringen ofta mer varierad med en äldre patient och kan spänna över flera 
generationer och innebära en ständig källa till information om patienten. 
Terapeuten, å sin sida, kan se patienten som en morförälder, förälder eller kanske 
sig själv i den åldern. Detta är också något en av psykoterapeuterna i 
undersökningen tog upp, att hamna i tankar kring hur man själv kommer att vara i 
den åldern. Enligt Garner kan det bli tankar av medlidande eller av avsky, den äldre 
patienten kan bli idealiserad men också avvisad om den väcker känslor av 
hjälplöshet som projiceras på terapeuten. 
 
De allra flesta psykoterapeuterna upplever skillnader mellan yngre och äldre 
patienter. Rent praktiska anpassningar kan förekomma och psykoterapeuterna i 
studien beskriver att många äldre kan ha problem med syn, hörsel, rörelsehinder av 
olika slag, smärta samt kognitiva störningar som inte är demens. Att man, som 
några psykoterapeuter i studien också betonar, bör ta hänsyn till att den äldre 
kanske inte kan gå i trappor utan det måste finnas hiss tillgänglig. Att man kanske 
behöver en hjälpande hand när man ska ta sig i och ur stolen eller ta på sig jackan.  
Enligt Shedler (2010) så finns det sju särdrag som kännetecknar psykoterapeutiskt 
arbete och Roseborough et al. (2012) betonar att dessa särdrag också gäller vid 
terapier med äldre men att vissa anpassningar kan behövas, beroende på vilka 
begränsningar som finns hos den äldre.   
 
En terapeut beskriver skillnaden mellan att arbeta med yngre och äldre att det med 
äldre mer handlar om att knyta ihop sitt liv. Att arbeta mer med den sorg som ofta 
är väldigt stor i slutet. Acceptans av sitt liv och sin ålder, snarare än förändring 
vilket oftast är målet för de yngre. Man beskriver också den försiktighet som kan 
infinna sig med äldre patienter, jämfört med arbetet med yngre. Garner (2013) 
beskriver att det kan vara lättare att se förändring hos yngre människor eftersom 
förändringar i yttre verkligheten troligtvis sker parallellt med inre förändring. Yngre 
patienter har möjlighet att prova vad de har lärt sig om sig själva genom att anta en 
ny kurs, livsstil eller beteende. När det gäller de äldre så, med tanke på de 
begränsningar som ändå kan finnas hos många patienter i den yttre världen så kan 
förändring handla mer om förändringar i den inre världen, att få till stånd en 
relation med inre objekt för att kunna uppnå en god livskvalitet, oavsett yttre 
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omständigheter.  Att acceptera vad som fortfarande är möjlighet att uppnå. Vissa av 
psykoterapeuterna är ganska tydliga med att de anser att äldre sitter fast, är mer 
rigida. Och några psykoterapeuter beskriver att de upplever denna rigiditet som 
ältande från den äldres sida. En terapeut uttryckte en otålighet över det som 
upplevdes som ältande men konstaterade samtidigt att det troligtvis berodde på den 
egna ovanan av denna typ av patientgrupp. 
 
Dan Andersson och John Wattis (2014) beskriver att det finns en rikedom av 
möjligheter för psykologiska metoder för de ändrade rollerna och övergångarna i 
ålderdomen såväl som för specifika psykiska problem hos äldre. Men de pekar på 
att det trots behovet saknas tillräcklig utbildning för att förstå psykologiska 
utmaningar av åldrandet och även tillräcklig tillgång till psykoterapeuter inom 
området. Åldrandet har, enligt Andersson och Wattis, sin egen unika ångest och 
unika händelse, när man inte finns mer. Författarna betonar vikten av att vi måste 
arbeta för att förbättra tillgången till psykologisk behandling för äldre. 
 
Att psykofarmaka vanligtvis är den behandling som vanligtvis erbjuds de äldre 
bekräftas av såväl Socialstyrelsen (2009, 2013) som Ellinor Bergdahl (2007) vilken i 
sin avhandling efterfrågar alternativ till psykofarmaka som behandling av äldre och 
psykoterapi är ett av de alternativ man pekar på. Resultatet av denna studie visar att 
samtliga psykoterapeuter anser att psykoterapi är en verksam och viktig behandling 
och att det går att nå fram till goda resultat med de äldre. Några av de intervjuade 
beskriver att det är möjligt att arbeta med försvar och tolkningar i terapierna medan 
andra betonar att det främsta målet med terapin är att bli sedd, som människa och 
att någon finns där och tar emot. Att, framför allt, bli betydelsefull och sedd i det 
man har att berätta. Detta är också något som blir tydligt i de olika beskrivningar 
som Lax (2008) och Wheelock (1997) ger när det gäller mötet med den äldre.  Lax 
beskriver att terapeuten blir den lyssnare inför vilken saker kan berättas som 
patienten inte kan eller vill dela med någon närstående. Enligt Lax kan terapeutens 
förståelse och sympati mildra känslan av ensamhet och leda till att terapeuten blir 
ett “surrogatkärleksobjekt”. Wheelock (1997) anser däremot att man bör förkasta 
uppfattningen om att man inte kan arbeta med äldre människors försvar eller att de 
är för sköra för att genomgå psykodynamisk behandling. 
 
9 Förslag�till�fortsatt�forskning�
Denna studie utgår från psykoterapeuternas tankar och erfarenheter kring 
psykoterapi med äldre patienter. Något som skulle vara intressant att titta vidare på 
är att utgå från patientens perspektiv och undersöka vad som upplevs vara verksamt 
respektive hindrande i psykoterapi utifrån den åldrande patientens perspektiv.  
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Bilaga 1 

 
Att: Verksamhetschefen S:t Lukasmottagning xxx 
 
 
 
 
Hej.  
Mitt namn är Anna Malmberg och går sista året på steg 2-utbildningen till 
psykoterapeut vid S:t Lukas utbildningsinstitut/Ersta Sköndal högskola.  
Skälet till att jag tar kontakt med er mottagning är att jag har påbörjat mitt 
examensarbete där jag är intresserad av att undersöka psykoterapeuters erfarenhet 
av psykoterapi med äldre och hur en förändringsprocess kan se ut i psykodynamisk 
psykoterapi med äldre. Med gruppen äldre menar jag 75+ och jag finner detta 
särskilt intressant eftersom det, enligt Socialstyrelsen, finns få studier gjorda på 
personer över 75 år. 
 
 
Min önskan och förhoppning är att kunna få er hjälp att komma i kontakt med 
några psykoterapeuter som har eller har haft konfidenter i åldrarna 75+. 
 
Med vänlig hälsning. 
Anna Malmberg Ekdahl. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
 
1. 
Erfarenhet av att bedriva psykoterapi med äldre 75+  
 
2. 
Vanliga teman 
 
3. 
Jämförelse äldre och yngre klienten 
 
4.  
Påverkan på terapeuten.  
 
5.  
Samtalen 
 
6. 
Hindrande respektive gynnsamt i arbetet med den äldre. 
 
7.  
Blir man mer rigid som äldre? 
 
7. 
Framtid och död. 
 
8.  
Nyttan med psykodynamisk psykoterapi med äldre 
 
 
 
 
 
 


