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Abstract: 

 

This study aims to examine how professionals in care for older people experience older 

people´s needs of counselling in grievous life questions. A qualitative method has been 

chosen in the form of individual semi-structured interviews with six care workers in 

municipal care for older people. The theoretical bases which have been applied are social 

constructionism and Erik Homburger Erikson's theory: Stages of Psychosocial Development. 

The result of the study shows that older people in care for older people sometimes are in need 

of counselling. These needs are not always fulfilled today because of the care workers lack of 

time and expertise in facing grievous life questions. Counsellors in care for older people are 

presumed to increase because older people in the future will make more demands and also 

will find it more natural in life crisis to talk to a counsellor. 

 

 

Keywords: older people, care for older people, professional, social constructionism, 

counselling, counsellor, Erik Homburger Erikson. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur omsorgspersonal inom äldreomsorgen upplever äldres 

behov av samtalsstöd. Metoden som har använts är kvalitativ i form av individuella 

semistrukturerade intervjuer med sex informanter som arbetar som omsorgspersonal inom den 

kommunala äldreomsorgen. De teoretiska utgångspunkter som har tillämpats är 

socialkonstruktionism samt Erik Homburger Eriksons teori om människans livsstadier. 

Resultatet av studien visar att det enligt omsorgspersonalen finns ett samtalsbehov hos 

brukare inom äldreomsorgen som inte alltid kan tillgodoses idag på grund av 

omsorgspersonalens tidsbrist samt avsaknad av kompetens i att möta djupa frågor. Kuratorer 

inom äldreomsorgen skulle kunna bidra med samtalsstöd för äldre samt vara ett stöd för 

anhöriga och personal. Resultatet antyder till att behovet av kuratorer inom äldreomsorgen 

kommer att öka. Framtidens äldre förmodas ställa mer krav än de gör idag på att få 

samtalsstöd eftersom denna insats blir högre och mer accepterad i samhället. 

 

 

 

Nyckelord: äldre, äldreomsorg, samtalsstöd, kurator, omsorgspersonal, 

socialkonstruktionism, Erik Homburger Erikson. 
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1. Introduktion 

 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till vår studie. Vi inleder med att lyfta fram på vilken 

grund behovet av samtalsstöd inom äldreomsorgen är ett viktigt fält att studera. Vidare 

behandlar avsnittet studiens syfte och frågeställningar samt disposition och 

begreppsförklaring. 

 

1.1 Inledning 

En av tre kvinnor och nästan var femte man över 85 år lider av oro, nervositet och ångest visar 

en svensk studie (Lennartsson & Heimerson, 2012). Resultaten i studien visar också att var 

fjärde person som begår självmord är över 65 år. Simone de Beauvoir (1970) påtalade redan 

på 1970-talet att självmorden ökar med stigande ålder och att orsakerna till detta är 

depressionstillstånd till följd av upplevelser och motgångar under livets gång.  

 

Jeppsson Grassman och Whitaker (2012) menar att behovet av att samtala om existentiella 

frågor i livets slutskede är stort. Äldre människor behöver stöd av andra som är lyhörda och 

som kan möta dem på ett bra sätt. Även Perris och Linge (2000) har i sina studier kommit 

fram till att äldres behov av att samtala om sina liv och sina minnen är en viktig del för att 

exempelvis kunna bearbeta olösta konflikter. Om äldre människor på detta vis får göra upp 

med sitt liv så leder det till positiva förändringar. Bland annat blir den äldre lugnare och får en 

ökad självmedvetenhet.  

 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre då medellivslängden stadigt ökar. Enligt Statistiska 

centralbyrån (2015) kommer gruppen äldre personer över 65 år att öka för varje år, vilket 

leder till att var fjärde invånare kommer att tillhöra denna grupp år 2060. Detta ser vi som en 

utmaning för det svenska samhället eftersom fler äldre kommer vara i behov av äldreomsorg. 

Enligt Statistiska centralbyrån ökar också antalet människor av utländsk härkomst i Sverige, 

vilket även kommer att betyda att fler äldre med utländsk bakgrund blir representerade i 

samhället. Då fler äldre har olika bakgrunder kommer det bli naturligt att behöva bemöta 

individerna utifrån deras individuella behov. Kanske kommer framtidens äldre att vara mer 

medvetna om sina behov och ha större krav då det gäller att få den hjälp de är berättigade till. 

Tendenser till detta kan vi se i samhället redan nu, då äldre människor exempelvis har fått rätt 

till större makt över sina liv genom lagen kallad LOV, (Lag om valfrihetssystem, 2008:962) 
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där äldre har rätt att själva välja utförare inom äldreomsorgen. I dagens samhälle blir det allt 

vanligare med terapi och samtalsstöd för att söka självuppfyllelse och välmående. Enligt 

Broström (2014) stämmer det att samtalsstöd blivit vanligare. Han påtalar att det i Sverige har 

växt fram en tradition av att bearbeta psykiskt påfrestande händelser i livet genom samtal. 

Detta synsätt började ta fart redan på 1970-talet. Detta gör att det kan förmodas att det i 

framtiden kommer bli mer vanligt och naturligt att söka samtalsstöd även som äldre. 

 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 5 § 4 ska kommunens äldreomsorg arbeta för att 

äldre personer i omsorgen ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det finns 

kommuner som anser det vara av vikt att anställa kuratorer särskilt för äldre för att hjälpa dem 

med deras välbefinnande samt att vara ett stöd i deras oro. Dessa kommuner är, enligt en 

sökning på internet, inte många men en av dem är Hallstahammars kommun. De erbjuder, 

enligt sin hemsida, äldre kommuninvånare samtal och stöd av äldreomsorgens kurator. De 

äldre kan träffa kuratorn både angående information och om de har ett samtalsbehov 

(Hallstahammars kommun, 2015). 

 

Perris och Linge (2000) beskriver att både vården och den äldre själv lägger mer fokus på 

kroppsliga krämpor och glömmer de psykiska, eftersom man ser på problemen som naturliga 

för åldern. När vi läst om detta inför vår studie har vi förstått att samtalsstöd inte är en vanlig 

insats som ges till äldre som mår känslomässigt och psykiskt dåligt och att tillståndet ses som 

normalt för ålderdomen. Men behöver det verkligen vara så att äldre människor i detta 

tillstånd ska acceptera detta bara för att de blivit gamla? 

 

Ser man till denna utveckling i samhället så kommer utmaningen för äldreomsorgen att bli 

större. För att kunna tillgodose de äldres livskvalitet, även känslomässigt, så behöver därför 

behovet av samtalsstöd undersökas. Denna bakgrund har gjort oss intresserade av att 

undersöka hur undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen upplever äldres behov 

av professionella samtal. Vi har en förförståelse om att äldre kan vara i behov av samtal, men 

att omsorgspersonalen som möter dem varje dag inte har möjlighet till detta i den utsträckning 

det behövs för äldre människors välbefinnande. Under våra studier på socionomprogrammet 

har vi förstått att äldre har ett stort behov av att samtala om hur deras liv varit och varför det 

blev som det blev. Kanske känner de ånger för vad som hänt i deras liv eller för vad som inte 

hänt. De behöver så att säga sammanfatta sina liv.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur omsorgspersonal inom äldreomsorgen upplever äldres 

behov av samtalsstöd. 

 Hur upplever omsorgspersonalen sina möjligheter att tillgodose de äldres eventuella 

behov av samtalsstöd? 

 Erbjuds några samtalsinsatser till äldre utöver vad omsorgspersonalen kan ge om 

behovet uppstår? I så fall vilka? 

 Vilka andra insatser gällande samtalsstöd, utöver de befintliga, anser 

omsorgspersonalen borde finnas? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till omsorgspersonal som arbetar med brukare över 65 år inom 

den kommunala äldreomsorgen. Studien uttalar sig därmed inte om äldre personers 

samtalsbehov generellt utan endast om de som har insats från äldreomsorgen och möter 

omsorgspersonal i sin vardag. 

 

1.4 Disposition 

Examensarbetet omfattar sex kapitel. I vårt första kapitel återfinns inledningen, en redogörelse 

för vårt syfte samt våra frågeställningar, avgränsningar, disposition och begreppsförklaring. I 

kapitel två framställs tidigare forskning. I kapitel tre redogör vi för våra teoretiska 

utgångspunkter. Det fjärde kapitlet innehåller de metoder vi valt att arbeta efter. Det femte 

kapitlet innefattar resultatet och analysen av vårt empiriska material. Här applicerar vi också 

teorin på materialet. I det sjätte och avslutande kapitlet diskuterar vi resultatet utifrån tidigare 

forskning på området samt utifrån vår teoriram. 

  

1.5 Begreppsförklaring 

Begreppet äldre kan ha flera olika betydelser. Enligt Stuart-Hamilton (1995) så har begreppet 

gammal i många samhällen betydelsen av en milstolpe som gör att den sociala statusen 

förändras. I Sverige, som har en västerländsk kultur, handlar denna förändring ofta om att 

man slutar att arbeta och istället går i pension. Kring denna ålder börjar också fysiska och 

psykiska tecken på åldrande att komma. Detta sker dock med viss variation. Då vi i vår studie 

använder oss av ordet äldre så står det i vårt fall för människor över 65 år.  
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Med begreppet kurator menar vi en person som arbetar som stöd på olika sätt, till i detta fall 

den äldre, dess anhöriga och omsorgspersonalen. Kuratorns arbetsuppgifter kan innefatta 

individuella stödsamtal med äldre men också information och vägledning. Kuratorn är en 

person som har ett nära samarbete med personer i den äldres närhet. Enligt hemsidan för 

sjukvårdsupplysningen (2013) kan en kurators uppgifter vara just dessa. De som arbetar som 

kuratorer har ofta en 3,5-årig högskoleutbildning som socionomer, ibland med 

vidareutbildning. 

Det internationella klassificeringssystemet för sjukdomar, ICD-10, har en definition på vad 

begreppet depression innebär. Definitionen är omfattande men tillståndet kan på ett förenklat 

sätt beskrivas med dessa symtom: personen är nedstämd och saknar intresse och glädje för 

aktiviteter samt har nedsatt energi och blir lätt trött. För att tillståndet ska räknas som 

depression måste minst två av dessa symtom förekomma dagligen under minst två veckors tid 

(Äldre i centrum, 2012). 

Begreppet stödsamtal innebär att en person, som har mer kunskap i hur man hanterar 

situationen, stöttar en behövande person/klient som är mindre erfaren med hjälp av samtal. 

Intentionen är att bygga upp klientens styrka och ambition, för att denne ska kunna klara av 

uppgifter som känns svåra på grund av osäkerhet och svaghet (Egidius, 2015). Med 

stödsamtal menar vi i studien följaktligen samtal som bygger på det friska hos en människa 

och inte har sin grund i att behandla psykisk sjukdom. Som Egidius (2015) hävdar räcker det 

med att stödsamtalet leds av en mer erfaren person än den hjälpsökande, så samtalsledaren 

behöver alltså inte vara utbildad psykoterapeut. I föreliggande studie används även ordet 

samtalsstöd synonymt med stödsamtal. 
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2. Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen på området äldre och hälsa har framför allt studerats inom det 

medicinska forskningsfältet (Henchoz, Cavalli, & Girardin, 2008; Larsson & Thorslund, 

2006). Det finns studier som kartlägger äldre människors hälsa som innefattar både fysiska 

och psykiska svårigheter. Flera andra studier som uppkommit under vårt sökande handlar om 

fysiska funktionsnedsättningar men även om depressioner (Lennartsson & Heimerson, 2012; 

Murray, Banerjee, Byng, Tylee, Bhugra, & Macdonald, 2006; Perris & Linge, 2000; Ross & 

Mirowsky, 2008). Detta anser vi är relevant för vårt examensarbete eftersom det visar på att 

äldre kan må känslomässigt dåligt och kan behöva stöd i form av samtal. De former av 

samtalsstöd som vi funnit i internationella studier innefattar terapeutiska samtal och inte 

stödjande samtal på det viset som kan utföras av en kurator. En studie anser vi dock vara 

relevant för vår forskning eftersom den handlar om just samtalet med äldre personer 

(Broström, 2014). Det saknas studier om samtalsstöd för äldre personer inom äldreomsorgen, 

helt utifrån omsorgspersonalens perspektiv. Det vi funnit som på något sätt involverar 

personalens perspektiv på detta område är Faber (2008). Vi har identifierat en kunskapslucka 

vad gäller äldre personers behov av samtalsstöd och det är den kunskapslucka som 

föreliggande studie avser vara ett bidrag till. Följande genomgång av forskningsfronten är 

tematiserad utifrån äldre människor och depressioner samt samtalsstöd. 

 

2.1 Äldre människor och depressioner 

Tidigare forskning från England visar att äldre människor ogärna vill gå till vårdinrättningar 

med sina mentala problem, eftersom de känner att de stör läkarna i onödan och att de slösar på 

deras tid (Murray m.fl., 2006). Att de inte gärna berättar om sina problem leder till att 

depression hos äldre ofta förbises. Istället för att tala om sin depression så klagar de på fysiska 

besvär, sömnlöshet, dålig aptit eller kraftlöshet. Äldre personer accepterar ofta 

depressionskänslor och ser det som att det är en normal faktor i att åldras. Trots att de träffar 

läkare dubbelt så ofta som yngre personer så är det mindre troligt att deras depressioner 

upptäcks (a.a.). Enligt studien kan det också finnas en skam i att berätta hur man känner sig 

mentalt eftersom det kan uppfattas som en svaghet. Detta gör att de ogärna talar om de 

psykologiska besvär de har, som exempelvis att känna sig nere, och de anser det vara 

olämpligt att prata med läkaren om icke medicinska frågor. Vidare hävdar forskarna att det 

finns ett problem i att läkare ger dålig respons då depressioner bland äldre väl upptäcks (a.a.). 



10 
 

De bedömer somatiska problem som vanligare och viktigare än oro och depressioner hos sina 

äldre patienter. Ensamhet och avsaknad av socialt nätverk utgör en stress för äldre människor 

vilket läkare anser sig ha svårt att åtgärda. Även Perris och Linge (2000) har i sina studier 

kommit fram till att det är de kroppsliga problemen som oftast uppmärksammas av läkare, 

trots att den äldre patienten kan vara orolig och ängslig. De känslomässiga symtomen bedöms 

vara en reaktion på deras fysiska besvär. Både läkare och äldre patienter anser att psykiska 

besvär bara är en naturlig del av att bli äldre. Äldre personer söker inte gärna vård för sin 

psykiska hälsa eftersom det i den åldersgruppen finns fördomar om dessa besvär. Det finns 

även fördomar hos läkare då det gäller psykiska sjukdomar i den äldre generationen. 

 

I en studie från USA av Ross och Mirowsky (2008) hävdar forskarna att det är vanligt att 

äldre personer har en låg känsla av kontroll över sina liv samt är psykiskt labila, vilket 

förklarar att de ofta drabbas av depression. De äldre har en ökad grad av orkeslöshet eftersom 

de fysiskt blir svagare, och de inser att de inte har så lång tid kvar av livet. Detta gör att de 

känner att de tappar tron på framtiden. Studien visar också på att äldre lider mindre av oro 

men mer av depression och uppgivenhet än medelålders och yngre vuxna. De verkar också 

känna en högre grad av tillfredsställelse, som forskarna menar kan bero på att de har lägre 

förväntningar. 

 

När det gäller den svenska kontexten så visar tidigare forskning på att många äldre lider av 

ångest, oro och depression. Det är så många som en tredjedel av andelen kvinnor och 20 

procent av männen över 85 år som upplever detta. Även nervositet och sömnproblem är 

vanliga besvär som äldre människor lider av. Dessa svårigheter kan bero på förlust av social 

identitet, förlust av sin livskamrat samt att deras fysiska funktioner blivit sämre. Vidare 

påtalar forskarna att 25 procent av alla självmord begås av människor över 65 år (Lennartsson 

& Heimerson, 2012).    

 

2.2 Samtalsstöd 

Broström (2014) refererar till Fischler som menar att det i dagens samhälle finns ett synsätt 

där man anser att samtal är viktiga för att bearbeta svåra händelser i livet. Med det menas att 

en person söker professionell samtalsstöd för att må bättre känslomässigt och få lindring i en 

eventuell depression. Samtalsstöd handlar om att dela med sig av känslor som annars kan vara 

påfrestande att själv bära på, eftersom detta kan leda till ohälsa. Broström refererar till 
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Howarth som menar att det har visat sig att det för alla människor, inte minst äldre, är viktigt 

att kunna öppna sig och prata om tunga ämnen. För äldre människor kan det finnas ett behov 

av att bearbeta sina känslor inför döden, så de inte blir sittande ensamma med sina tankar och 

sin oro. Det kan vara svårt att tala med sina anhöriga om döden då det är ett känsligt ämne och 

något som de inte vill belasta sina närmaste med (a.a.). 

 

Faber (2008) visar i sin studie från USA att det är vanligt att äldre på särskilt boende hamnar i 

depressioner och han antyder att detta till stor del beror på förlusten av självständighet och 

kontroll samt avsaknad av samtal och kommunikation. Personalen på särskilda boenden är för 

få för att ha tid att föra meningsfulla samtal med de boende. De samtalsämnen som personalen 

hinner med omfattar bara de praktiska uppgifterna. En slutsats i Fabers studie är att eftersom 

fler äldre människor blir i behov av omsorg genom särskilt boende så kommer också 

personalens tid att minska ytterligare. Detta kommer öka risken för depression hos de boende. 

Ett annat problem är att omsorgspersonalen inte har någon kommunikationsutbildning. De 

pratar ofta med de äldre som man gör med barn, med ett enkelt språk och korta meningar. 

Detta anser Faber inte vara till hjälp för varken de äldre personernas självständighet eller för 

att minska deras känsla av hopplöshet. Samtalen de boende emellan är inte heller tillräckliga 

för välbefinnandet. Som en lösning på problemet och hjälp till de äldre har Faber en 

samtalsmetod som kallas The collaborative language approach, som är en slags terapi. 

Metoden går ut på att man talar med den äldre klienten, inte till denne, och att klienterna får 

dela sin verklighet med terapeuten och får omforma sin historia och skapa en ny verklighet. 

Dialogen skapar ett gemensamt sökande för att få en förståelse för problemen. Terapeut och 

klient utforskar tillsammans klientens känslor inför sina levnadsförhållanden, sin familj samt 

förluster denne lidit. När man inbjuder till stimulerande samtal kan detta leda till att den äldre 

börjar bearbeta sin tankar och känslor och gör att de kan finna meningsfullhet i livet. 

Klienterna får genom denna terapi utveckla nya förmågor och bli mer aktiva i samvaron både 

i aktiviteter och i kommunikation med andra boende (a.a.). 

 

Svensson (2014) menar i sin avhandling att när människor blir äldre och behöver omsorg så 

kan det leda till att de känner sig meningslösa och tappar sin självkänsla då de förlorat sin 

förmåga att klara vardagen. Äldre människor i denna situation drabbas av en 

identitetsförändring och har ett stort behov av stöd för sitt välbefinnande. Detta leder till 

ökade krav på vården för att kunna stötta dessa individer i omformningen av sina liv. 

Svensson poängterar vikten av att det borde finnas en kunskap hos professionella om 
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exempelvis geriatrik, kommunikation och interaktion för att kunna stödja äldre personer i 

omsorgen på ett tillfredsställande sätt och bemöta dessa personers behov. Hon ser också ett 

behov av samtalsstöd och ger förslag på flera kontinuerliga samtal med den äldre personen 

inför en eventuell flytt till ett särskilt boende.  

 

Andersson (2008) refererar till Uncapher och Arean vilka beskriver att läkare är mindre 

benägna att behandla depressioner hos äldre människor, detta enligt en studie från USA. 

Tillståndet räknas som normalt hos den åldersgruppen och anses därför inte kräva någon 

behandling. Andersson påtalar att det även hos psykologer har kunnat skönjas en attityd till 

ovilja vid behandling av äldre. Om patienterna har en dålig hälsa i allmänhet blir den negativa 

attityden allt tydligare. Om en äldre människa behandlas för sin depression så innefattar 

behandlingen i stort sett endast psykofarmaka. Andersson menar att Helmes och Gees 

forskning visar att även terapeuter och kuratorer enligt studier är mer ovilliga att hantera 

äldres behov av behandling och samtal. Orsakerna tycks vara att äldre tros ha en sämre 

prognos samt att kuratorer och terapeuter inte anser sig ha den rätta kompetensen för den 

klientgruppen.  

 

Det Andersson påtalar styrks av Perris och Linge (2000). Perris och Linge nämner att det 

inom psykoterapin finns fördomar då det handlar om att behandla äldre. Utbildning i 

psykoterapi är i stort sett endast inriktad på barn och yngre vuxna men inte specifikt på äldre. 

Terapistudenters intresse ligger oftast också på just barn och yngre vuxna och även om 

intresse skulle finnas för äldre så finns den utbildningen sällan att tillgå.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel redogörs det för uppsatsens teoriram. Den första delen förklarar det 

socialkonstruktionistiska perspektivet och ger en allmän grund för hur synen på äldre personer 

och deras behov kan variera utifrån sociala mönster och kontext. Detta är en övergripande 

teori som valts för att förstå äldre människors situation i förhållande till ett stort socialt 

sammanhang. För att få en förståelse för äldre människors situation mer empirinära har vi valt 

Erik Homburger Eriksons teori om individens livsstadier. Dessa åtta stadier, som omfattar 

hela livet, beskriver hur en persons hela livslopp kan påverka upplevelsen av de senare åren 

och att psykisk utveckling fortgår livet ut. Enligt Heap (1995) har denna teori påverkat 

föreställningar kring hur människors situationer i olika åldrar uppfattas.  

 

Eriksons teori har på det sättet betydelse för den sociala konstruktionen kring hur äldre 

människor och deras behov uppfattas i samhället. Berger och Luckmann (1979) styrker att det 

finns ett förhållande mellan biologisk utveckling och den omgivande miljön i detta citat: ”Den 

mänskliga organismen utvecklas sålunda fortfarande på det biologiska planet samtidigt som 

den redan står i ett visst förhållande till sin miljö” (a.a. s. 64). Dessa två teorier kommer att 

användas i analysen av det empiriska materialet i denna studie.  

 

3.1 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 

Social konstruktion handlar om hur vi människor skapar en verklighet som vi uppfattar som 

sanning om verkliga livet och den värld vi lever i (Berger & Luckmann, 1979). Författarna 

beskriver vidare hur vår verklighet upprätthålls av människors föreställningar och handlingar 

och att enskildas uppfattningar om livet kan vara verkligt för dem, men varierar från individ 

till individ beroende på det egna samhällets kultur och omgivning. Människan skapar sig själv 

samt skapar tillsammans med övriga individer ett gemensamt socio-kulturellt samhälle. 

Människorna är utav naturen anpassade till att leva tillsammans med likasinnade i en värld 

som de uppfattar som verklighet. Naturen fungerar som en gränssättning för människorna som 

formas utav de sociala mönster som finns. Naturen påverkas dock i viss mån av människorna. 

När världen har formats och skapats av sociala konstruktioner så formar sedan denna 

verklighet den mänskliga varelsen. I en kamp mellan biologiska drivkrafter och sociala 

mönster så kämpar den mänskliga individen med sig själv för att kunna upprätthålla en fasad 
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som anpassas till den omgivande verkligheten. Även om en individ vid tillfälle kan känna sig 

ledsen och rädd så kan det finnas situationer där individen måste stå emot detta och visa sig 

stark och modig för att inte visa svaghet och sårbarhet (a.a.).  

 

Vivien Burr (2003) menar att det vi vet om världen och hur den uppfattas av oss människor 

konstrueras kontinuerligt av våra sociala mönster. Det är interaktionen mellan människor som 

gör att verkligheten skapas och omskapas. Vår sociala verklighet har skapats under många år 

av våra förfäder och gör att den sociala verkligheten vi föds in i redan existerar och att vi 

anpassar oss därefter. Det är dessa sociala mönster som är grunden till hur vi ser på vissa 

individer och bestämmer utifrån det vilka som får vara inkluderade i gemenskapen och vilka 

som inte får det. Burr menar också att människan har en uppfattning om att våra emotioner 

och känslor ger en beskrivning på hur vi är som individer. Med det menas att en människa 

som har en nedstämd personlighet ofta antas känna sig ledsen och nere. Liknande så antas en 

omtänksam person alltid känna kärleksfulla känslor. Dessa känslor och emotioner är interna 

och privata erfarenheter upplevda av individen själv men är även direkt kopplade till vilken 

typ av person individen upplevs som utifrån andra (a.a.). Individer och grupper kan uppfattas 

olika beroende av kontext. En individ kan ses som fattig i ett samhälle eller rik i ett annat, 

beroende på levnadsstandarden i det övriga samhället (de Beauvoir, 1970; Berger & 

Luckmann, 1979).  

 

Berger och Luckmann (1979) förklarar betydelsen av begreppet legitimering med att beskriva 

det som att vi som människor lär oss vad vi får och inte får göra och varför. Vi får kunskap 

redan i tidig ålder och lär oss genom åren vad som menas med till exempel en kusin, mamma 

eller vän. När ett barn sedan träffar någon i en viss kategori så vet den vilka regler som gäller, 

vad som är tillåtet och hur individen ska anpassa sig. Detta varierar utifrån samhällets normer. 

Författarna beskriver också en situation som uppstår när vi samtalar face to face, ansikte mot 

ansikte, som en viktig del i den dagliga interaktionen. När vi har varandra så nära inpå och är 

gemensamt närvarande i mötet så är vi delaktiga i varandras värld. Vi formar 

typifieringsscheman som bland annat används när vi möter individer ansikte mot ansikte. 

Typifieringsscheman betyder att vi skapar en bild av den vi möter utifrån våra egna 

antaganden av en individ, men skapar samtidigt en bild utav oss själva utifrån hur vi upplever 

att den andre ser på en. Dessa typifieringsscheman gör att vi har en vetskap för hur vi ska 

agera och vara när vi träffar en viss sorts individ i viss kontext. Dessa utstuderade mönster 

kan dock formas om, om vi får ett annat intryck av en person och ändrar vårt schema. Ju 
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närmare vi kommer och känner en individ ju tydligare blir vår uppfattning om den (a.a.). 

Simone de Beauvoir (1970) menar att individen och dennes status är helt beroende på hur 

samhället uppfattar och kategoriserar den personen och tvingar in den i ett socialt fack. Hon 

menar till exempel att synen på ålderdomen och gamla människor är varierande utifrån 

kontext och aldrig ett naturligt tillstånd som uppfattas lika av alla och är av samma betydelse.  

 

En viktig del i den sociala interaktionen är språket, som gör att vi bland annat kan beskriva 

saker, men som också är en del av de sociala resurser vi har för att konstruera olika delar av 

världen (Burr, 2003). Människorna använder språket för att kunna förmedla det som redan 

existerar inom dem själva eller i världen. Språket och annan symbolik studeras ofta då det är 

en viktig beståndsdel i alla former av socialkonstruktionism. Betydelsen i orden och 

meningarna som vi använder idag är inte något som är förevigt fastställt utan varierar över tid. 

Det är beroende av person och kontext som böcker, poem och vitsar ändrar mening och får 

olika betydelse. Språket har då stor variation och omformas kontinuerligt genom åren.  

 

Burr (2003) anser att upplevelse av sjukdomar och sjukdomstillstånd beror mycket på hur vi 

utifrån oss själva ser på tillståndet men även vad vårt samhälle anser är en sjukdom. Burr 

menar vidare att samhällets kultur, normer och regler kan påverka vem som anses vara sjuk 

samt i vilken mån en individ ska klara sig själv utifrån sin egen förmåga. Sjukdomstillståndet 

i sig är en social konstruktion. När vi säger att någon är sjuk så förutsätter vi att det är ett 

tillstånd som endast några få anses uppleva. Bruket av medicin mot olika sjukdomstillstånd 

och den medicinska tilltron verkar tillsammans med de olika normer, värderingar och 

förväntningar i samhället. Allt detta avgör vad som räknas som sjukdom. Synen på sjukdom 

varierar över tid då tecken på sjukdom förr i tiden ansågs av läkare vara en följd av något 

andligt och spirituellt och inte ett tecken på att kroppen i sig självt drabbats och försvagats av 

en sjukdom. I dagens samhälle så är det inte alltid symtom på sjukdom som står till grund för 

att en individ anses som sjuk utan det är hur individen reagerar på dessa symtom. En person 

anses vara frisk om den klarar av de dagliga sysslorna och arbetet även om den känner av 

symtom som kan räknas som sjukdom. Kvinnliga besvär som exempelvis menstruation och 

graviditet räknas som normalt och inte som sjukdomstillstånd (a.a.). Berger och Luckmann 

(1979) nämner att samhällen kan ha en viss kontroll över hur länge vissa individer ska leva. 

De menar att livet i vissa samhällen påverkar att personer i lägre samhällsklasser oftare är 

sjuka än i högre samhällsklasser och även drabbas av andra sjukdomar. Detta är ett exempel 
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på social kontroll som visar att de sociala strukturerna i samhällen har en viss makt över liv 

och död.  

 

3.2 Eriksons livsstadier 

Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson delade enligt sin teori upp människans liv i åtta 

utvecklingsstadier (Andersson, 2008). Denna teori är betydelsefull för utvecklingspsykologin 

och har sedan dess påverkat föreställningar kring hur människors situationer i olika åldrar 

uppfattas (Heap, 1995). Det som är unikt med Eriksons stadier är att de innefattar hela livet, 

ända fram till ålderdomen. Andra teoretikers utvecklingsstadier omfattar bara livet fram till 

tidig vuxen ålder. Erikson menar att utvecklingen inte sker som tillfälligheter utan sker stegvis 

och att både det psykologiska och det sociala har betydelse eftersom dessa interagerar med 

varandra (Perris & Linge, 2000). I varje stadie av livet finns en konflikt eller kris mellan två 

motsatta poler. Hur krisen sedan löses påverkar om det leder till att människan psykosocialt 

sett hamnar i den positiva polen eller i den negativa (Andersson, 2008; Erikson, 1985; Heap, 

1995; Perris & Linge, 2000). Vidare påverkar detta det psykologiska måendet samt hur väl 

kriserna kommer kunna lösas i de kommande stadierna. Om kriserna löses med ett positivt 

utfall så leder det till en känsla av självuppfyllelse och trivsel med livet, och i annat fall leder 

det till motsatsen (Heap, 1995).  

 

När det gäller det sista livsstadiet, ålderdomen, så handlar utvecklingskrisen om en kamp 

mellan motpolerna integritet och förtvivlan/förakt. Om krisen löses på ett tillfredsställande 

sätt så att integriteten vinner, så leder det till en upplevelse av visdom (Andersson, 2008; 

Erikson, 1985; Perris & Linge, 2000). Visdom betyder i detta fall att den äldre personen 

accepterar att denne är i slutet av sitt liv och ändå har ett fortsatt intresse av att leva ett aktivt 

liv till slutet av sina dagar (Erikson, 1985). Människan känner sig nöjd med sig själv och sitt 

liv och känner sig ha ett värde. Valen och handlingarna genom livet accepteras och personen 

förstår att det inte är möjligt att i efterhand ändra något genom att gräva ner sig i tankar och 

funderingar (Heap, 1995). Det innefattar också att personen har bearbetat sina livsupplevelser 

och känner ett sammanhang samt att denne accepterat meningen med sitt liv. Det är också 

positivt om det finns en känsla av att man fört vidare sina samlade kunskaper och erfarenheter 

till nästföljande generation. Tvärtemot detta kan utfallet i krisen bli förtvivlan i det fall stadiet 

domineras av ångest och oro inför döden (Perris & Linge, 2000). Det uppstår en känsla av 

avsmak och förakt för sin livssituation i vetskapen om att livet går mot sitt slut. Med i bilden 
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finns negativa förväntningar av att bli mer och mer förvirrad och att inte kunna klara sig själv. 

Vidare hävdar Erikson att orsaken till att äldre människor söker samtalsterapi ofta handlar om 

att de stagnerat i utvecklingen och inte känner något meningsfullt engagemang längre 

(Erikson, 1985). 

 

Eriksons teori om livsstadier visar att människan inte slutar att utvecklas som gammal, utan 

tvärtom, att mognadsprocessen pågår livet ut. Nu för tiden är medvetenheten större om att 

ålderdomen således inte endast består av förluster, utan att det fortsatt finns möjligheter till 

skapande mognadsprocesser i livet (Perris & Linge, 2000).  
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4. Metod 

 

I detta avsnitt redogör vi för vårt val av metod för materialinsamling, urval, genomförande, 

metod för analys, validitet och reliabilitet, metodologisk reflektion samt etiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 

I vår studie har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats för att få en förståelse av fenomenet vi 

undersöker på ett djupare plan. Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa ansatsen bygger 

på ett tolkande arbetssätt samt att resultatet utmynnar i ord och inte i siffror. Används denna 

metod så ligger intresset i att mer ingående förstå den sociala verkligheten som undersöks.  

Det som kvalitativ forskning bör utmynna i är att kunskapen som framkommer blir användbar 

för att förbättra människors livsvillkor (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta skulle vi vilja att 

vår studie blev en bidragande del till, om än en liten del. 

 

För att uppnå vårt syfte, som är att undersöka hur omsorgspersonal inom äldreomsorgen 

upplever äldres behov av samtalsstöd, så har vi valt att göra individuella intervjuer. Genom att 

arbeta på detta sätt har vi förväntat oss få en djupare förståelse för informanternas 

uppfattningar i just den kontext som de befunnit sig i. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

forskningsintervjuer som användbara i de fall forskarna vill förstå informanternas eget 

perspektiv. Det är just i samtalet som människor kan lära känna varandra och lära av 

varandras erfarenheter, åsikter och känslor samt få en förståelse på djupet. De påtalar också 

att samtal är en naturlig del av den mänskliga interaktionen och att det därför är passande att 

använda sig av samtal i intervjuform i detta sammanhang. 

 

Vi har valt att göra sex semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt empiriska material. 

Till dessa intervjuer har vi formulerat en semistrukturerad intervjuguide utifrån 

frågeområdena: omsorgspersonalens förmåga, befintliga insatser samt ytterligare insatser (se 

bilaga 3). Detta innebär enligt Bryman (2011) att man håller sig till ett visst tema men att det 

samtidigt finns utrymme för flexibilitet, från både intervjuarens och informantens sida. 

Utifrån vår intervjuguide har vi då varit fria att lägga till frågor och forma intervjun under 

samtalet, trots att vi har haft ett frågeschema att utgå från. Frågeschemat har varit en hjälp för 

att säkerställa att samtalet hållit sig till ämnet trots flexibiliteten. 

 



19 
 

4.2 Urval 

I denna undersökning har vi valt att använda oss av sex informanter, alla från en och samma 

kommun, för insamling av vårt empiriska material. Vi har inriktat oss på omsorgspersonal 

inom äldreomsorgen för att dessa träffar äldre personer i sitt dagliga arbete och har erfarenhet 

av möten med dem. I vårt urval av informanter har vi lagt vikt på att de ska ha arbetat i minst 

fem år för att de ska ha hunnit lära känna flera äldre personer och deras behov av samtal. 

Ålder och kön på informanterna har vi inte sett vara av betydelse för studien. Fyra av dessa 

informanter har valts ut genom bekvämlighetsurval, då vi själva valt ut passande informanter 

som vi lätt har kunnat få kontakt med. Bekvämlighetsurval är således när forskaren av olika 

anledningar väljer informanter som finns nära tillhands (Bryman, 2011). Två av 

informanterna har vi fått kontakt med genom snöbollsurval, då en tilltänkt informant som vi 

först kontaktat har rekommenderat oss vidare till dem. Detta är också ett slags 

bekvämlighetsurval då andra informanter förmedlas av informanter som redan är kontaktade 

(Bryman, 2011). Vi har valt bekvämlighetsurval för att kunna hålla oss inom tidsramen för 

examensarbetet. Vi har valt våra informanter utifrån deras olika erfarenheter på området då de 

möter äldre som både bor på särskilt boende samt i ordinärt boende. I deras yrken möter de 

personer som är över 65 år och är i behov av omvårdnad för sin dagliga livsföring. Vi är 

medvetna om att det urval vi gjort inte är representativt till någon större population och att vi 

inte kan generalisera resultatet till andra än vad studien omfattar men att det ändå kan ge 

djupare förståelse för ämnet.  

 

4.3 Genomförande 

Vi har kontaktat våra informanter via telefonsamtal, genom sms-konversation samt 

meddelandefunktion på sociala medier för att boka mötestider. Vi har intervjuat tre av 

informanterna i deras hem. De sista tre intervjuades hemma hos en av informanterna under en 

och samma kväll men enskilt i avskilt rum. Platserna för intervjuerna valdes i samråd med 

informanterna för att göra det så bekvämt för dem som möjligt. Intervjuplatserna anser vi i 

denna studie inte påverkar svaren nämnvärt eftersom frågorna inte är av känslig karaktär. I 

intervjusituationerna har vi båda varit delaktiga då vi anser att det är viktigt att båda får 

förstahandsinformation samt att vi båda har möjlighet till att ställa följdfrågor. Detta har 

minskat risken för att missa viktig information under intervjuerna. Efter att vi har fått 

godkännande från våra informanter så har intervjuerna spelats in, dels för att säkerställa att få 

med all information och dels för att vi på det viset har kunnat vara närvarande vid intervjuerna 
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och inte behövt fokusera på att anteckna. I ett fall har inte informanten godkänt inspelning. Vi 

har då antecknat båda två och efteråt sammanställt intervjun utifrån våra anteckningar. En av 

oss har transkriberat tre intervjuer och den andra har sammanställt den antecknade intervjun 

samt transkriberat två intervjuer. 

 

4.4 Analys  

Materialet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys där centrala teman eftersöks i 

en text (Bryman, 2011). Bryman menar att forskaren med hjälp av detta tillvägagångssätt 

inledningsvis kan utgå från befintliga teman eller kategorier och att det sedan under arbetets 

gång kan tillkomma fler teman (a.a.). Vi har analyserat det nedskrivna empiriska materialet 

genom att läsa igenom texten upprepade gånger och utgå från tre huvudteman, samtidigt som 

vi varit öppna för att finna nya teman i texten. De huvudteman vi har utgått ifrån är studiens 

tre frågeställningar som berör omsorgspersonalens möjligheter, befintliga insatser samt 

önskvärda insatser. Två subteman har utkristalliserat sig under varje huvudtema. Texten 

färgkodades för att tydligt kunna urskilja de teman som vi fann. Under analyseringsprocessen 

har vi utöver ovanstående subteman funnit fem återkommande subteman. Tre av dessa har 

bildat huvudtemat samtalsbehovets omfattning. Två återkommande subteman har bildat 

huvudtemat generationsfråga. Intervjusvaren har analyserats utifrån våra teoretiska 

tolkningsramar det socialkonstruktionistiska perspektivet samt Eriksons livsstadier. Dessa 

teorier har hjälpt oss att få en förståelse för vad som kan påverka situationen för äldre 

människor i det område vi har undersökt. 

 

4.5 Validitet/Reliabilitet 

Reliabilitet och validitet i en studie handlar om vilken trovärdighet man kan ha till dess 

resultat (Suter, 2014). Reliabilitet beskriver tillförlitligheten i en studie och handlar om 

huruvida resultaten skulle bli desamma om undersökningen upprepades (Bryman, 2011). Då 

det gäller den externa reliabiliteten i vår studie så anser vi att vår studie har låg extern 

reliabilitet eftersom det handlar om människor och enskilda individers åsikter i en speciell 

kontext. Bryman (2011) skriver att det är svårt att tillgodose detta krav på extern reliabilitet i 

en kvalitativ forskning eftersom alla situationer är utifrån dess kontext. Vidare beskriver han 

den interna reliabiliteten med att forskarna ska vara ense om hur man ska uppfatta och tolka 

informationen. Detta har vi försökt uppnå då vi gemensamt diskuterat och tolkat materialet. 
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Validitet handlar om man mäter det man avser att mäta (Bryman, 2011). När det gäller den 

interna validiteten i vår studie så har vi genom relevanta intervjufrågor kunnat analysera 

svaren genom våra teorier och begrepp. På det viset har vi säkerställt den interna validiteten. 

Bryman (2011) påtalar att det man får fram ur materialet ska kunna kopplas till de teoretiska 

utgångspunkter man har för att få en god intern validitet medan extern validitet beskrivs som 

att det handlar om hur studieresultaten kan generaliseras till andra situationer. Då vi har utgått 

från en viss kontext så anser vi att vår studie har en låg extern validitet eftersom 

informanternas egna åsikter är svåra att generalisera. 

 

4.6 Metodologisk reflektion 

I vårt arbete har vi valt att göra individuella kvalitativa intervjuer för att få en bild av de 

professionellas syn på behovet av samtal för äldre inom äldreomsorgen. En annan metod som 

med fördel hade kunnat användas är fokusgruppsintervjuer med omsorgspersonal. Med denna 

metod hade intervjupersonerna kunnat hjälpa varandra i sina svar genom de diskussioner som 

skulle ha uppstått. Vi har dock valt bort detta då vi ansåg att deltagarna även hade kunnat 

hämmas i sina svar då de kan påverkas av varandra. En nackdel med individuella intervjuer 

kan dock vara att dessa tar lång tid. Tidsramen i arbetet gjorde att endast sex informanter 

intervjuades. Kanske hade fler informanter kunnat nås och det empiriska materialet blivit 

större genom fokusgruppsintervjuer. Vidare har vi valt att intervjua personal och inte de äldre 

själva, eftersom de har lång erfarenhet av möten med flera äldre människor och deras behov, 

samt en kunskap om vilka insatser som redan finns tillgängliga. Nackdelen med att intervjua 

personal är att resultatet endast visar deras upplevelser av brukarnas samtalsbehov och inte 

äldre personers egna åsikter.  

 

4.7 Etiska överväganden 

I vår studie har vi gjort etiska överväganden enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer och dess fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Dessa huvudkrav finns beskrivna i dokumentet Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informanterna har erhållit information både genom ett informationsbrev (se bilaga 2) samt 

muntligen rörande deras deltagande och syftet med studien, detta enligt informationskravet. 

De har informerats om att deras deltagande är frivilligt samt att de när som helst kan välja att 

avbryta sin medverkan utan motivering, detta enligt samtyckeskravet. Vi har tillfrågat 
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informanterna innan intervjuerna om godkännande för att få spela in och de har också fått 

skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 4). I det fall där godkännande om inspelning inte 

har medgivits så har anteckningar förts. 

 

Materialet hanteras och förvaras på ett konfidentiellt sätt. I analysen har siffror använts istället 

för namn för att avidentifiera informanterna. Det inspelade materialet har raderats efter 

avslutat arbete, detta enligt konfidentialitetskravet. Hänsyn har också tagits till 

nyttjandekravet då materialet i studien inte kommer att användas för kommersiellt bruk eller i 

annat syfte än denna studie, som är ett examensarbete i socionomprogrammet vid Högskolan 

Dalarna.    

 

Vi har också granskat vår studie genom att fylla i en blankett för etisk egengranskning och 

funnit att denna inte utgjort några hinder för vårt arbete. Resultatet har visat att ingen ansökan 

till Forskningsetiska nämnden har varit nödvändig då svaren på alla frågor blev nekande (se 

bilaga 1). Eftersom vi har valt att intervjua yrkesprofessionella personer så anser vi att de 

frågor vi ställt inte direkt har berört informanterna personligen. Därför har frågorna inte varit 

känsliga eller kränkande mot den egna personen, eftersom de har talat utifrån sin 

professionella erfarenhet.  
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5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenterar vi vad som framkommit under analysen av det empiriska materialet 

som ligger till grund för uppsatsens undersökning. Kapitlet inleds med en presentation av 

studiens informanter. Därefter följer resultatet av analysen utifrån dessa fem teman: behovets 

omfattning, omsorgspersonalens möjligheter, befintliga insatser, önskvärda insatser och 

generationsfråga. Vi har analyserat materialet utifrån vår teoriram.  

 

5.1 Presentation av informanterna 

Informanterna i denna studie består av sex kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen som 

omsorgspersonal i en medelstor kommun i Sverige. Tre av informanterna är utbildade och har 

yrkestiteln undersköterskor och tre är outbildade inom området och har yrkestiteln 

vårdbiträde. Tre av informanterna arbetar med hemtjänst inom ordinärt boende, och tre av 

dem arbetar på särskilda boenden för äldre personer. Hälften av informanterna har dagtjänst 

och hälften nattjänst. Åldern varierar från 30 till 59 år och arbete inom yrket varierar från 9 

till över 30 år. Informanterna kommer i texten att kallas för intervjupersoner (Ip) med 

efterföljande nummer: Ip 1, Ip 2, Ip 3, Ip 4, Ip 5 och Ip 6 för att tydliggöra vad en informant 

har sagt. 

 

5.2 Samtalsbehovets omfattning 

Under detta tema återfinns tre subteman. Det första är frekvens, som visar hur ofta 

omsorgspersonalen upplever att de möter äldre i behov av samtal utöver det vardagliga. Det 

innefattar också när under dygnet behovet anses vara störst. Det andra subtemat berör 

samtalsämnen och visar vad de äldre har behov av att samtala om utöver det vardagliga. Det 

tredje subtemat under detta tema handlar om underliggande behov, vilket visar att 

omsorgspersonalen upplever ett samtalsbehov hos sina brukare som inte uttrycks direkt utan 

visar sig på andra sätt. 

 

Detta huvudtema handlar om omfattningen av samtalsbehov, i form av stödjande samtal, hos 

de äldre. På frågan om hur behovet av samtal hos brukarna ser ut inom äldreomsorgen 

uttrycker informanterna både att det finns sådana behov samt beskriver hur behoven ser ut. 

Svaren som följer har bildat subtemat frekvens. 
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Oftast på skiftet så tycker jag att det är någon som vill prata[…] som skulle vara i behov 

av att prata mer (Ip 1). 

 

Samtliga informanter upplever samtalsbehov utöver det vardagliga hos sina brukare i 

äldreomsorgen. Upplevelsen av ensamhet bland de äldre ses som en återkommande faktor. 

Detta innefattar både äldre inom särskilt boende och de som bor i ordinärt boende. Nattetid 

verkar behovet av samtal vara som störst då samtliga informanter som arbetar nattskift 

beskriver att behovet uppkommer en eller fler gånger per arbetstillfälle. Ip 2 framhåller 

att: ”[…] det är på natten som demonerna kommer” (Ip 2). Orsaken till att det är så förklarar 

informanterna med att det är på natten som tankar och funderingar kommer eftersom det är 

lugnt och tyst.  

 

[…] på nätterna är det ju väldigt oroligt. […] det är tyst, tomt, hörs inte så mycket liv. Det 

är väl då det kommer det mesta. Det gör det ju även för en annan liksom att på kvällarna 

när man ska lägga sig att man tänker igenom saker och ting (Ip 5). 

 

Dagpersonalen anser att behovet finns under dagen men i varierande utsträckning. När det 

gäller subtemat samtalsämnen så upplever personalen att dödsångest och oro för sjukdomar 

och för framtiden är de mest återkommande samtalsämnena, när det handlar om samtal på 

djupare plan. Nedstämdhet kan enligt en informant uppstå i relation till att äldre känner att de 

har gjort sitt och inte har en uppgift mer i livet. Hon påtalar att hennes arbetsplats ofta 

omnämns som sista anhalten: ”Dit vill jag aldrig komma, dit dör man, vad tragiskt. Och ingen 

att prata med om det utan det får man hålla inne” (Ip 5).  Ip 3 nämner att det sker stora 

förändringar i livssituationen för de äldre och det är svårt för dem att känna att de inte klarar 

sig själva. Hon menar att: ”De har kunnat göra en massa saker som ung och sedan kan de inte 

göra det längre” (Ip 3). 

 

Informanterna i studien är eniga om att det kan finnas underliggande behov av samtal trots att 

detta inte alltid uttrycks ordagrant av den äldre. Under subtemat underliggande behov beskrivs 

det hur personalen upplever att detta behov kan visa sig. Ett underliggande behov kan enligt 

omsorgspersonalen märkas på brukarna genom förändrat beteende. De kan exempelvis bli 

aggressiva, lättirriterade, nedstämda, ledsna eller oroliga. En informant menar att det finns 

äldre som själva inte förstår att de skulle behöva hjälp med att bearbeta sina känslor och de 

förstår inte själva varför deras beteende förändrats. Hon påpekar också att en del äldre kan 
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visa ett underliggande samtalsbehov genom att de försöker fördröja personalens besök eller 

klaga på fysiska sjukdomssymtom. Informanterna märker ofta av just detta med brukare som 

påkallar deras uppmärksamhet på olika sätt, utan att egentligen vilja något speciellt. Detta 

tolkar de som att de äldre brukarna har ett samtalsbehov som de inte direkt vill framhålla.  

 

[…] de vill väl inte visa sig svaga[…] Ingen vill väl egentligen känna att jag behöver 

hjälp, utan då är det bättre att bara: ”Jag är gammal, ingen ska behöva engagera sig för 

min skull” (Ip 5).  

 

Enligt informanternas upplevelser så finns det ett samtalsbehov utöver det vardagliga hos 

flera av deras brukare inom äldreomsorgen. Detta behov erkänns inte alltid av brukarna. 

Samtliga informanter uppger att de någon gång i sitt arbetsliv mött brukare med 

samtalsbehov. När vi jämför vad Perris och Linge (2000) hävdar utifrån Eriksons teori om 

livsstadier så kan äldre hamna i ett stadie av förtvivlan, som innefattar just ångest och oro 

inför döden, som personalen påtalat. Detta är vanligt då äldre människor inte bearbetat sina 

livsupplevelser och inte har accepterat meningen med sitt liv. Vidare påtalar Erikson (1985) 

att om inte livskrisen bearbetas på ett tillfredsställande sätt kan det leda till en avsmak och ett 

förakt inför sina sista år i livet. Att äldre människor kan ha ett behov av att bearbeta sina liv 

visar både Eriksons teori samt studiens resultat. 

 

5.3 Omsorgspersonalens möjligheter 

Under detta tema återfinns två subteman. Det första subtemat är arbetsplatsens resurser som 

innefattar brist på tid samt personalbrist. Andra subtemat handlar om personliga resurser och 

där ingår personalens upplevelser om att ha tillräcklig, alternativt otillräcklig kompetens för 

djupare samtal med sina brukare. 

 

Detta huvudtema berör omsorgspersonalens möjligheter att i det vardagliga omsorgsarbetet 

kunna tillgodose de äldres samtalsbehov. Vi frågade informanterna vilka faktorer de ansåg 

vara betydelsefulla för att kunna uppfylla behoven. Svaren som följer har bildat subtemat 

arbetsplatsens resurser. 

 

Det är svårt, är det. Man försöker så mycket man kan men det är inte alltid man klarar av 

det (Ip 5). 
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Informanterna som ingår i intervjuundersökningen är eniga om att tid är den viktigaste faktorn 

som påverkar deras möjligheter till att kunna tillgodose de äldres samtalsbehov. De pekar på 

att personalbristen gör att tiden inte räcker till eftersom omvårdnaden måste prioriteras.  

När vi frågar om hur de upplever att de i sitt arbete kan bemöta de äldres behov av samtal 

svarar Ip 3: 

 

Ja det är inte så mycket med det tycker jag. Utan det är ju mest det basala. Och sen är det 

ju omvårdnad och sådant då, och sen är det ju mycket annat runtomkring. Vi ska ju göra 

allt möjligt, inte bara omvårdnad och så utan det är ju beställning av varor och det där[…] 

Ja det är ju jättemycket annat också som gör att man inte kanske har den tiden man skulle 

vilja ha (Ip 3). 

 

Detta gör att samtal med brukarna utöver det vardagliga kommer i andra hand. Ofta är detta 

inte tillräckligt enligt ett par informanter. De påtalar att de ibland måste stanna hos brukaren 

en stund extra, trots att de inte har tid. ”Om du kommer till en som har ångest, inte kan du 

lämna den heller. Då får de andra vänta” (Ip 2). Detta om den äldre exempelvis är orolig, då 

kan det vara svårt att bara lämna personen ensam. En informant menar att hon ibland kan gå 

tillbaka när hon har tid, till den brukare hon märker behöver extra stöd. Det framkommer i 

intervjuerna att de märker av samtalsbehovet, men att de inte kan tillgodose detta eftersom de 

snabbt måste vidare till nästa brukare: ”Ibland vill man inte lämna en person och gå därifrån 

för man känner att den verkligen behöver prata, men man måste gå vidare. Så att, det kan vara 

jobbigt” (Ip 6). 

 

Under subtemat personliga resurser återfinns en annan faktor som påverkar 

omsorgspersonalens möjligheter till djupare samtal med brukarna. Denna faktor handlar om 

kompetens för att kunna hantera dessa samtal. De flesta av informanterna menar att deras 

kompetens brister i detta och tycker det är svårt att bemöta de äldres behov när svårare samtal 

uppkommer. I en intervju framkommer det ett exempel om en brukare som varit med om krig. 

Informanten upplever att det är svårt och tufft att ta dessa samtal eftersom brukaren varit med 

om händelser som är svåra för omsorgspersonalen att förstå. Ip 5 menar att många brukare 

berättar om svåra saker i livet som omsorgspersonalen har svårt att hantera. 

 

[…] det är svårt att sätta sig in i något som jag inte vet någonting om[…] […] då är det ju 

lättare för folk som kanske vet hur de ska säga mer än: ”Åh gud vad fruktansvärt!” (Ip 5). 
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Vidare menar hon att hon även saknar kompetens för att kunna bemöta anhöriga och svara på 

deras frågor. Flera anser att det skulle vara bra att få handledning av en kurator i hur man 

bemöter brukare i svårare frågor, då detta skulle kunna underlätta deras arbete. 

 

Språket är en social resurs och en viktig del i den sociala interaktionen (Burr, 2003). Det är 

språket vi människor använder som verktyg för att forma vår livsvärld. Berger och Luckmann 

(1979) påstår att det är samtalet ansikte mot ansikte som är viktigt för att skapa en delaktighet 

i varandras värld. Kopplas detta till informanternas svar så är samtal och språk ett behov som 

sällan tillfredsställs hos de äldre brukarna, då personalen inte har tillräckligt med möjligheter 

att finnas till för dessa samtal. Det är också, enligt Berger och Luckmann, vid dessa möten 

ansikte mot ansikte som individen skapar och omskapar sin kunskap om hur man ska samtala 

och agera med en person i en viss kontext.  

 

5.4 Befintliga insatser 

Under detta tema återfinns två subteman. Det första subtemat handlar om samtalsinsatser och 

innefattar avsaknad av samtalsinsatser för äldre i dagsläget och även samtalsinsatser som 

funnits tidigare. Det andra subtemat innefattar övriga insatser där personalen beskriver 

medicinering som den enda insatsen. 

 

Samtliga informanter är överens om att samtalsstöd för äldre, trots att de ser ett behov av 

detta, är något som saknas i dagsläget. Svaren som följer har bildat subtemat samtalsinsatser. 

 

Det är ju sällan läkaren eller sköterskorna säger att den här personen skulle behöva 

samtalsterapi, utan de oftast, att då ska de få en medicin. Så de får inte det förslaget ens 

(Ip 6). 

 

I intervjuerna nämns präster som en resurs och en av informanterna påtalar att de tidigare haft 

tillgång till en präst som besökt boendet regelbundet, för att ge stöd åt de äldre. Detta var 

mycket uppskattat hos brukarna men finns inte kvar som en tillgång idag. Andra informanter 

nämner också att en präst finns att kontakta men att det idag endast sker ibland vid dödsfall. 

Samtliga informanter menar att det som de kan göra om de märker av depression och oro hos 

sina brukare är att kontakta sjuksköterskor och läkare eller hänvisa till vårdcentralen.  
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Blir du så gammal så behöver man inte det verkar det som (Ip 3). 

  

Har de en[…] […] psykisk störning då kanske man får lite mer hjälp. Men är hon bara 

gammal då får man ju ingen hjälp (Ip 5). 

 

Under subtemat övriga insatser visar svaren att följden av läkarbesök oftast leder till att 

läkemedel mot oro och nedstämdhet skrivs ut till de äldre. Läkemedel är i stort sett den enda 

insatsen som förekommer enligt samtliga informanter. De menar samtidigt att detta inte är 

tillräckligt och att det behövs mer för att tillfredsställa de äldres mående.  

 

Det är så stressat allting. Allting är liksom bara: ”Ja men titta här får du lite mediciner 

och[…]” Ja det är klart, men kanske ska börja med det, men sedan då? Problemet finns 

säkert kvar någonstans i en punkt i kroppen och jag tror att förr eller senare så kommer de 

symtomen tillbaka (Ip 4).  

 

Utöver medicin verkar det alltså enligt informanterna inte finnas några direkta insatser för 

äldre människor som mår känslomässigt dåligt eller är deprimerade. 

 

Vi kan inte göra så mycket mer än att kontakta anhöriga om det finns, eller kontakta en 

vårdcentral[…] Men det vet man ju hur det är, är du gammal så då, ja ja, då är det piller 

och så tyvärr (Ip 4). 

 

 

En informant påtalar att hon tror att orsaken till bristande insatser är att äldre personer inte 

prioriteras. Hon säger att om omsorgspersonalen rapporterar att någon är orolig och ledsen så 

ser de bara över medicinerna för att det går lättast och fortast. 

 

Jag tror orsaken är så hemsk att de inte är värda att lägga pengarna på, för att de kommer 

inte att leva så länge till (Ip 1). 

 

Det verkar som att det finns en uppfattning hos informanterna att deras brukare inte prioriteras 

av samhället eftersom de anses vara ”bara gamla” och ändå inte har så mycket tid kvar i livet. 

I Ålderdomen påtalar de Beauvoir (1970) att äldre personer och deras status är beroende av 

hur samhället uppfattar och kategoriserar dem. De äldre människorna värderas således inte 

lika i alla samhällen utan det varierar utifrån en kontext. Omsorgspersonalens åsikter visar 
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också på prioriteringen i de insatser de menar att brukarna får. Istället för att välja andra 

insatser då den äldre personen uppvisar psykiska symtom så får de det som går enklast och är 

billigast: medicin. Burr (2003) påpekar att den medicinska tilltron i ett samhälle verkar 

tillsammans med normer, värderingar och förväntningar och avgör vad som räknas som 

sjukdom och vad som bör medicineras. Berger och Luckmann (1979) menar att samhället har 

en viss makt över liv och död eftersom normer och värderingar påverkar hur prioriteringar 

görs i olika samhällsklasser.  

 

5.5 Önskvärda insatser 

Under detta tema återfinns två subteman. Det första subtemat beskriver interna insatser, där 

mer tid ses som en möjlighet för personalen att själva utföra samtalsinsatserna. Det andra 

subtemat handlar om externa insatser, där samtalsstöd genom kuratorer, präster och 

samtalsterapeuter nämns. I detta subtema ingår också personalens uppfattningar om vad de 

externa insatserna kan tillföra. 

 

Under temat önskvärda insatser framkommer det att informanterna gärna ser en ökning av 

professionellt samtalsstöd till förfogande för sina brukare. Under subtemat externa insatser 

återfinns professionellt samtalsstöd i olika former. 

 

Någon som faktiskt kan ta sig an de här lite svårare, för man är ju ändå inte utbildad i 

samtal och så (Ip 1). 

 

Samtliga informanter anser att det borde finnas ytterligare insatser för äldre människor som är 

i behov av samtalsstöd. De insatser som nämns är huvudsakligen kuratorer och präster. En 

annan insats som kommer upp under intervjuerna är samtalsterapeuter som man kan kontakta 

genom vårdcentralen, men det anses vara för krångligt och ta för lång tid för de äldre. När vi 

ställer frågan om de tycker att det borde finnas kuratorer för äldre kopplat till äldreomsorgen 

svarar de att det skulle vara bra. Svaren är dock varierande i vilken form och utsträckning 

detta skulle finnas. En åsikt som framkommer har bildat subtemat interna insatser. Detta 

subtema handlar om att samtalsbehovet till största del skulle kunna tillgodoses med 

medmänniskor som lyssnar och att omsorgspersonalen skulle klara det mesta själva om de 

hade mer tid.  
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Jag tror att det räcker med oss om vi är mer personal. Intresserad personal också, som vill 

sitta med dem och lyssna och hålla handen (Ip 1). 

 

I svårare ärenden skulle det dock behövas en utbildad kurator för samtalet. Här följer fler svar 

som ingår i subtemat externa insatser. Ip 6 svarar att hon gärna skulle se en kurator alternativt 

en präst som kom regelbundet för att lyssna på de äldre och vara ett stöd för dessa. 

Regelbundenheten med kanske ett besök i veckan av exempelvis en kurator, och att hjälpen är 

lättillgänglig är en viktig faktor för att få det att fungera påtalar hon, detta för att kunna bygga 

upp ett förtroende. 

 

[…] då har de liksom någon som de vet finns nära, att de kan få tag i den när de behöver. 

Någon kurator eller präst som kommer regelbundet varje vecka, och finns i huset någon 

dag. Så att de får lära känna den personen också innan de behöver öppna sig för någon (Ip 

6). 

 

Just när det gäller kuratorer inom äldreomsorgen ser våra informanter flera positiva faktorer 

med detta. Den samlade bilden är att kuratorer har mer erfarenhet och utbildning i samtal än 

vad omsorgspersonalen har. En kurator skulle även kunna vara behjälplig när det gäller att 

prata med de anhöriga när det rör sig om tyngre frågor och vara ett stöd även för dem. Ip 1 

menar att en kurator skulle kunna diskutera brukarens situation med läkare på ett annat sätt än 

vad hon och hennes kollegor kan. Hon upplever att en kurators åsikter skulle tas mer på allvar 

än omsorgspersonalens åsikter. Ip 1 tror att dessa diskussioner möjligen skulle kunna leda till 

mindre medicinering och mer av andra insatser.  

 

[…] så skulle de kanske lättare kunna bolla med sjuksköterskor och läkare och sådant, för 

de lyssnar ju oftast inte på, på de på golvet så. Men en kurator är ju ändå, har ju ändå den 

utbildningen, så jag tror att det här med, just med att de kastar in mediciner istället för att 

kolla, så hade det nog kunnat bli en bättre diskussion där, vad som krävs och vad som 

behövs (Ip 1). 

 

Ett återkommande ämne är att kuratorsamtal också skulle leda till avlastning för personalen 

eftersom de skulle bli mindre stressade. Nattpersonalen nämner att de märker av när 

dagpersonalen varit mer stressade för det skapar en oro hos brukarna nattetid. De anser att 

samtal under dagen skulle göra att nätterna blev lugnare för den äldre, och så även för 

personalen.  
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Hur mycket personal man än sätter in så kommer man aldrig ha tiden att vara som en 

kurator för någon (Ip 1). 

 

Perris och Linge (2000) poängterar att förståelsen för äldre människor och deras behov redan 

har börjat förändras efter att Eriksons teori om livstadier blev erkänd. Medvetenheten om att 

ålderdomen inte endast handlar om förfall och förluster av förmåga är idag större än tidigare. 

Det sker trots hög ålder en konstruktiv psykisk utveckling. Även Heap (1995) menar att 

Eriksons teori inverkar på uppfattningar om människor i olika åldrar. Denna förståelse kan 

tolkas som positiv eftersom äldres situation genom denna lärdom kan bli förbättrad, men 

utifrån de intervjuer med omsorgspersonal som vi har gjort verkar dock bilden inte vara lika 

positiv. Uppfattningen här tycks vara att samtalsstöd för brukare inom äldreomsorgen är en 

nedprioriterad fråga. 

 

5.6 Generationsfråga  

Under detta tema återfinns två subteman. Det första subtemat handlar om äldres attityd till 

samtalsstöd och visar att omsorgspersonalen upplever att äldre människor idag har en negativ 

attityd till samtalsstöd. Subtemat innefattar också personalens uppfattningar om orsaker till 

denna attityd. Det andra subtemat handlar om framtiden och innefattar personalens tro på en 

förändring. Det innefattar också personalens uppfattningar om vad som krävs för att få äldre 

att ta emot samtalshjälp. 

 

Svaren som följer har bildat subtemat attityd till samtalshjälp. När vi frågar 

omsorgspersonalen i studien om de upplever att brukarna någon gång själva begär insatser i 

form av samtal, så svarar samtliga informanter att det aldrig händer. Att de äldre inte begär 

insatser i form av samtal tolkar informanterna som en generationsfråga.  

 

Jag tror att det handlar om generationer mycket också. Den här generationen vi tar hand 

om nu de ska ju inte vara i vägen. Dom begär inte så mycket, fast de kanske behöver. 

Hade de begärt mer så tror jag kanske att äldreomsorgen kanske hade sett annorlunda ut 

också. De nöjer sig med det lilla (Ip 1).  

 

Ett återkommande svar på varför de äldre undviker att nämna eventuella samtalsbehov är att 

många äldre inte vill vara till besvär och att de inte är vana att prata om sina problem. Det 
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leder till att även de som har behov av samtal inte vill begära den hjälpen då de känner att de 

stör personalen med sina problem. Omsorgspersonalen ser det som en generationsfråga att de 

som är äldre idag inte är vana att diskutera sina problem med någon professionell. Några av 

intervjusvaren handlar om att den äldre generationen känner en skam över att må psykiskt 

dåligt och visa sig svaga eftersom det förr var ett tabubelagt ämne. Denna generation vill inte 

prata med en ”hjärnskrynklare”, som en informant kallar det. Nedan följer citat rörande 

ämnet. 

 

De pratar inte så mycket om sina problem och sådant. Och en läkare som de kanske har 

träffat en gång förut, jag tror inte att de berättar hur det är på riktigt. Inte det psykiska. 

Det är tabu på något vis (Ip 6). 

 

[…] de vill inte vara till besvär. […] det hemskaste de vet är att vara till besvär (Ip 5).  

 

Jag tror att de äldre i alla fall är en sådan generation som det finns inte med på deras karta 

att det ska finnas hjälp och så. De är inte van att det ska finnas någon som kommer och 

hjälper till med sådant. De sköter sig själva helt enkelt, i mångt och mycket (Ip 4).  

 

Det pratades aldrig så mycket om det förr utan det var ju lite tabu det. Man fick inte vara 

psykiskt sjuk eller må dåligt (Ip 3).  

 

Det framkommer även att informanterna tolkar att de äldre har svårt att prata med anhöriga 

om sin nedstämdhet och oro eftersom de inte heller vill besvära dem. Det kan vara svårt att ta 

upp känsliga ämnen som sjukdomar och sin egen död med sina närmaste. 

 

Många som inte vill besvära sina anhöriga med besvär och så, det är ju också vanligt. När 

de kommer så är det inget större fel på dem och när de har gått så har de ont överallt. […] 

de vill ju liksom inte oroa dem och så[…] (Ip 3). 

 

[…] det vill man ju inte. Jag skulle inte vilja med mina barn sitta och berätta att, ja, jo, 

men jag lever väl inte så länge. För det är obehagligt att prata om döden[…] (Ip 5). 

 

Eftersom omsorgspersonalen ser de äldres motstånd till att söka samtalsstöd som en 

generationsfråga, så ställer vi frågan hur de ser på framtiden i detta ämne. Svaren som följer 

har bildat subtemat framtiden. Flera av informanterna nämner att de tror att det kommer ske 
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en förändring i framtiden eftersom den blivande äldre generationen kommer ställa mer krav 

för att få sina behov tillgodosedda. De tror att de blivande äldre är en tuffare generation som 

kommer begära mer och ställa krav på ledningen för äldreomsorgen. Ip 4 menar att de som är 

30-50 år idag har mer information om vilken hjälp det finns att få samt är mer vana att ta 

samtalsstöd i livskriser.  

 

Jag tror som sagt var också att vår generation till exempel, som är mellan 30 och 50, har 

nog haft ganska lätt för att ta hjälp med skilsmässor och dödsfall och livskriser i allmänt. 

Jag tror att det kommer följa med (Ip 4). 

 

Det framkommer också under intervjuerna tankar om att flyktingströmmen från krigsdrabbade 

områden kommer bidra till att skapa ett stort behov av samtalsstöd eftersom det kan antas att 

flera av dessa varit med om traumatiska händelser som eventuellt behöver bearbetas när de 

blir äldre. För att få samtalsstöd för äldre att fungera så är det ett ofta förekommande svar att 

de anser att hjälpen måste finnas nära tillhands. Om det fanns någon som var till för att prata 

med så skulle det finnas de som var villiga att ta den hjälpen. Som det är idag är det för 

krångligt för de äldre brukarna att själva söka hjälpen, men om en kurator bara kom så skulle 

det utnyttjas, det är en allmän åsikt. Det påtalas vidare i intervjuerna att det är ett villkor att 

samtalsstöd måste vara lätt att få tag i och finnas nära för att det ska kunna utnyttjas av 

brukarna inom äldreomsorgen. Men även då anses det att de äldre skulle behöva stöd av 

personalen för att ta steget till att ta emot den hjälpen. Köerna inom vården idag ses som ett 

problem och ett hinder för att söka samtalsstöd. Det är också viktigt att brukarna får tid att 

lära känna en människa för att skapa ett förtroende för denne och kunna öppna sig och prata 

om sina känslor och sin livssituation. Det är alltså enligt informanterna viktigt att personen 

som förmedlar samtalsstödet regelbundet finns på plats för att detta ska fungera. 

 

Under intervjuerna med omsorgspersonalen kommer det fram att de hoppas och tror på en 

förändring i framtiden då det gäller samtalsstöd för äldre inom äldreomsorgen. Berger och 

Luckmann (1979) visar att det enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet är möjligt att 

förändra den sociala verkligheten. De menar att hur världen fungerar idag och hur vi ser på 

den är en produkt av mänsklighetens historia och gör att framtiden är föränderlig och kan 

påverkas av det vi gör idag. Det som krävs för detta är människors faktiska handlingar (a.a.). 

Om framtiden blir som resultatet i studien visar, att kommande äldre generationer kommer att 

ställa högre krav på äldreomsorgen, så kan detta vara just en av de handlingar som kan bidra 
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till en förändring och en förbättring av samtalsstöd inom äldreomsorgen. Även Burr (2003) 

menar att verkligheten omskapas genom samspelet mellan människor. Uppfattningar om 

individer i samhället förändras utifrån sociala mönster. Detta kan också kopplas till resultatet 

då det kan tolkas som att synen på äldre människor och deras status i samhället kan förändras 

liksom andra sociala konstruktioner. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 

I detta kapitel redogör vi först i korta drag för studiens syfte och resultat.  Sedan diskuteras 

resultatet utifrån tidigare forskning i ämnet. Vidare resonerar vi kring hur studiens resultat 

hänger samman med den teoriram vi valt. Avsnittet avslutas med slutsatser och förslag för 

vidare forskning. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur omsorgspersonal inom äldreomsorgen upplever äldres 

behov av samtalsstöd. Undersökningen består av sex intervjuer med omsorgspersonal inom 

den kommunala äldreomsorgen. Resultatet är således deras syn på samtalsstöd för äldre. De 

här temana kommer fram: samtalsbehovets omfattning, omsorgspersonalens möjligheter, 

befintliga insatser, önskvärda insatser samt generationsfråga. Vår studie visar att det enligt 

omsorgspersonalen som vi intervjuat finns ett samtalsbehov hos äldre personer inom 

äldreomsorgen, men att omsorgspersonalen har svårt att tillgodose detta behov på grund av 

tidsbrist samt bristande kompetens i att föra professionella samtal. Det saknas i dagens läge 

samtalsinsatser inom äldreomsorgen. De insatser som enligt omsorgspersonalen är önskvärda 

är främst kuratorer för äldre.  

 

Ett tema i vår studie handlar om samtalsbehovets omfattning och visar att omsorgspersonalen 

ser ett behov av samtalsstöd inom äldreomsorgen, eftersom de i sitt arbete med gamla 

människor möter individer som visar detta behov på olika sätt. Omsorgspersonalen upplever 

att psykiska problem hos äldre kan vara underliggande och uppdagas genom att äldre personer 

klagar på somatiska symtom eller att de får ett förändrat beteende. Enligt en svensk studie så 

är det vanligt att äldre människor lider av ångest och depression vilket kan bero på att de 

tappat fysiska funktioner och även lidit andra förluster i livet (Lennartsson och Heimerson, 

2012). Informanterna i vår studie uppger att samtalsbehovet de möter till största delen beror 

på faktorer som ensamhet, oro för sjukdomar samt dödsångest. Många äldre ser ingen mening 

med sina liv längre och blir nedstämda eftersom de inte ser sig själva ha någon uppgift längre 

som människa. Detta överensstämmer med Ross och Mirowskys (2008) forskning som visar 

att äldre personer kan tappa tron på framtiden när de känner att kroppen sviktar och de tappar 

kontrollen över sina liv, med vetskapen att de inte har så lång tid kvar i livet. Detta kan leda 

till depression. Faber (2008) och Svensson (2014) nämner också detta i sina studier då de 
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uttalar sig om äldre inom särskilt boende. En av faktorerna till nedsatt psykisk hälsa hos äldre 

är förlust av självständighet (Faber, 2008; Svensson, 2014).  

 

Ett annat tema som studerats är omsorgspersonalens möjligheter att bemöta de äldres behov 

av samtal. Informanterna nämner två faktorer som är viktiga för att kunna tillgodose 

brukarnas samtalsbehov. Tid är en viktig faktor för att omsorgspersonalen ska kunna 

tillgodose behovet och som det ser ut idag så finns inte det i den utsträckning som behövs. En 

annan faktor är professionell kompetens i samtal för att kunna hantera svåra frågor och i detta 

vara ett stöd för den äldre. Detta ses i vår studie som en brist i möjligheten att kunna bemöta 

både brukare och anhöriga på ett tillfredsställande sätt. Tidigare forskning inom särskilt 

boende visar att omsorgspersonalen endast hinner med att samtala med brukare om praktiska 

frågor på grund av personalbrist och att även avsaknad av professionell samtalskompetens 

leder till att de äldre inte får meningsfulla samtal (Faber, 2008). Den bristande kompetensen 

gör att personalen talar till brukaren som till ett barn vilket inte styrker den äldre och den blir 

kvar i sin hopplöshet. Svensson (2014) påtalar i sin avhandling att professionell kunskap i 

bland annat kommunikation krävs för att ge äldre det samtalsstöd och bemötande som de kan 

behöva för sitt välbefinnande. Faber (2008) menar att tidsbrist bland omsorgspersonal 

kommer att bli ett ännu större problem i framtiden. Detta på grund av att gruppen av äldre 

människor samt behovet av äldreomsorg ökar och gör att personalens tid för samtal kommer 

att krympa ytterligare.  

 

Vilka befintliga insatser som finns att tillgå gällande samtalsstöd för gruppen äldre personer 

inom äldreomsorgen, är ytterligare ett tema som studerats i vår studie. I resultatet 

framkommer det att detta är något som saknas. Medicinering är i stort sett den enda 

behandling som erbjuds äldre som mår psykiskt dåligt och exempelvis har en depression, och 

detta ses av informanterna inte som tillräckligt för att tillfredsställa brukarnas behov. De äldre 

ses enligt vår studie bara som gamla och är inte värda att lägga pengarna på. Tidigare 

forskning visar att läkare inte lägger så stor vikt vid psykiska besvär hos äldre människor, 

utan mer fokuserar på deras somatiska symtom (Murray m.fl., 2006; Perris & Linge, 2000). 

Andersson (2008) refererar till James och Haleys studie när han hävdar att det är vanligt att 

läkare också anser depression vara normalt för den äldre åldersgruppen och att detta tillstånd 

sällan behandlas med annat än läkemedel. När det handlar om önskvärda samtalsinsatser så är 

kuratorer för äldre den insatsen som informanterna anser vara mest fördelaktig. Fördelarna 

med att ha en kurator som är knuten till äldreomsorgen är enligt omsorgspersonalen att denne 
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är utbildad för svårare frågor samt att hjälpen då blir mer tillgänglig än idag. Att via 

vårdcentralen få samtalsstöd ses enligt studien som för omständigt och krångligt för de äldre. 

Broström (2014) refererar till Howarth när han menar att samtalsstöd är viktigt för äldre 

människor, speciellt i de fall de har ett behov av att bearbeta sina känslor inför döden. Dessa 

känslor kan vara svåra att dela med sina anhöriga påtalar han. 

 

En aspekt som framkommer i föreliggande undersökning är att de äldres förmåga och vilja att 

begära och ta emot samtalsstöd ses som en generationsfråga. Informanterna uppger att 

generationen som är äldre idag inte är vana att prata om svåra saker i livet och känner en skam 

i att erkänna om de mår psykiskt dåligt. De vill inte heller vara till besvär och lägga sina 

problem på någon annan. Att äldre människor kan hysa vad som kan uppfattas som ovilja att 

tala om sina problem har Murray m.fl. (2006) undersökt. De påtalar att äldre personer 

undviker att berätta för läkare om sina psykiska problem för att de anser att de slösar på 

läkarnas tid. Oviljan hos äldre människor att tala om sina problem kan i sin tur leda till att 

depressioner hos dem aldrig behandlas. Det finns även en känsla av skam inför att prata om 

situationen eftersom de då visar svaghet. Vidare hävdar både Murray m.fl. (2006) samt Perris 

och Linge (2000) att många äldre personer också ser depression som normalt för åldern och 

accepterar situationen som den är.  

 

Vår studie visar dock att det tycks finnas en tro på förändring i framtiden, mestadels på grund 

av den kommande äldre generationens förmodade ökade krav på samtalsstöd. Detta styrks 

med tidigare forskning som redan nu ser en förändring hur det i allmänhet ses på samtalsstöd. 

Broström (2014) refererar till Fischler då han menar att samtalsstöd i dagens samhälle ses som 

viktigt för att kunna bearbeta tankar vid svåra skeenden i livet. Att hålla inne svåra tankar och 

känslor kan leda till psykisk ohälsa och depression och i dagens samhälle ses det naturligt att 

tala med en professionell om detta (a.a.). 

 

Uppsatsens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionism som handlar om att det vi 

människor vet om världen och hur den uppfattas av oss konstrueras kontinuerligt av våra 

sociala mönster (Burr, 2003). Det är interaktionen mellan människor som gör att verkligheten 

skapas och omskapas. Vår sociala verklighet har skapats under generationer och det är sociala 

mönster som är grunden till hur vi ser på individer (a.a.). Om vi applicerar detta på resultatet i 

studien så kan vi få en förståelse för hur synen på äldre påverkas och upprätthålls av oss 

människor i samhället. Då det gäller äldre personer och deras samtalsbehov så kan teorin om 
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sociala konstruktioner hjälpa oss att förstå att det finns sociala faktorer som påverkar vilken 

hjälp som erbjuds de äldre och även vilken hjälp som efterfrågas av dem. Simone de Beauvior 

(1970) menar att individen med ålderdomen får en annan status i samhället och förändringen 

på levnadsstandarden kan bidra till psykiska problem. Utifrån detta förstår vi att äldre 

människor i dagens samhälle har en lägre status än yngre medborgare. Detta anser vi kan 

påverka de äldre människornas syn på sig själva och göra att de väljer att inte efterfråga den 

hjälp de kan vara i behov av eftersom de lärt sig att de inte ska visa sig svaga, och att det är fel 

av dem att ställa krav. Berger och Luckmann (1979) hävdar att människor kämpar med att 

upprätthålla en fasad för att passa in i den omgivande verkligheten. Vi tolkar det som att äldre 

personers relativt låga status i samhället generellt sett också påverkar vilka insatser samhället 

väljer att erbjuda dem och studiens resultat visar att äldre idag inte prioriteras då det gäller 

samtalsstöd. Insatserna som erbjuds äldre människor uppfattas enligt resultatet vara det som är 

mest tids- och kostnadseffektivt, vilket betyder läkemedel. Trots detta så är sociala 

konstruktioner föränderliga och tillsammans kan människor skapa en annan verklighet. I detta 

kan Eriksons teori om livsfaser vara till en hjälp då den visar att människor har en livsprocess 

som pågår livet ut (Erikson 1985). Vi tolkar det som att han menar att äldre människor inte 

alls är ”bara gamla”, vilket är den attityd till äldre som studiens resultat visar då inte ohälsa 

bland äldre människor utreds. Istället visar Erikson att äldre personer är unika individer som 

fortfarande utvecklas och kan ha behov av individuellt anpassat stöd. 

 

Studiens resultat visar att omsorgspersonalen anser att det finns behov av samtalsstöd hos 

äldre människor. Personalen upplever att de själva skulle kunna tillgodose en del av 

samtalsbehovet om de fick mer tid för det, men att samtalsstöd genom exempelvis kuratorer 

inom äldreomsorgen skulle kunna bidra i flera olika avseenden. En slutsats är dock att 

kuratorer idag inte skulle utnyttjas fullt ut av brukarna på grund av de sociala faktorerna som 

innefattar både samhällets syn på äldre människor samt deras egen syn på sig själva. En annan 

slutsats är att framtiden inom äldreomsorgen kommer att se annorlunda ut än idag och att 

kravet på samtalsstöd i form av kuratorer för äldre personer kommer att öka. Kanske kan vi 

tala om en kommande samtalsgeneration som både vågar ta emot och vågar kräva den 

samtalsstöd den behöver. Utifrån den här uppsatsens undersökning finns det grund för att det 

vore önskvärt att det i varje kommun i framtiden finns tillgång till professionellt samtalsstöd, 

genom en kurator eller liknande, som är knuten till äldreomsorgen och utbildad i frågor 

rörande äldre människor. Utifrån resultatet så anser vi att studiens syfte och frågeställningar är 

besvarade. Vår förhoppning är att detta examensarbete bidrar till en förbättrad äldreomsorg. 
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Med denna studie har vi bidragit med kunskap om frågan som gäller äldre personers 

samtalsbehov samt hur dessa behov tolkas och konstrueras. För vidare studier skulle vi gärna 

se en undersökning av äldre människors egna åsikter kring omfattningen och innebörden av 

samtalsbehov. Detta skulle med fördel kunna undersökas både kvalitativt för att få en 

förståelse på djupet för den enskilde, samt kvantitativt för att få en uppfattning av behovets 

bredd.  
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Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att 
avsäga sig ett deltagande)?   
 

  X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

  X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

  X 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  X 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller 
är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

  X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)? 
  

  X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 2  

INFORMATION TILL DELTAGARE I STUDIEN:  

SAMTAL SENT I LIVET- Samtalsstöd för äldre ur ett professionellt perspektiv. 

 

 

Hej! 

Vi heter Ann Karlmats och Linda Larsson och är studenter på socionomprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Under höstterminen 2015 arbetar vi med en studie som är vårt avslutande 

examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur omsorgspersonal inom äldreomsorgen 

upplever de äldres behov av samtalsstöd. Vi har valt att göra intervjuer med professionella 

och tillfrågar dig eftersom du möter de äldres behov i ditt vardagliga arbete. Intervjufrågorna 

handlar om omsorgspersonalens förmåga att möta de äldres behov av samtal, vilka insatser 

som finns då det gäller samtalsstöd för äldre samt vilka insatser som saknas. Intervjun 

kommer att pågå i ungefär 45 minuter. 

 

Vi kommer att utgå från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer då vi hanterar det 

insamlade materialet. Det betyder att materialet inte kommer att nyttjas i andra sammanhang 

än i detta arbete. Identiteten kommer att namnges med nummer för att säkerställa anonymitet. 

Deltagande i studien är helt frivillig och om du väljer att delta kan du ändå när som helst 

avbryta din medverkan utan att behöva meddela orsak. Om du samtycker kommer samtalet att 

spelas in för att sedan lyssnas igenom och överföras skriftligt för att kunna bearbetas. 

Inspelningen kommer att raderas efter att den överförts skriftligt.  

 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Linda Larsson  xxx-xxxxxxx  mail: h12lilar@du.se 

Ann Karlmats  xxx-xxxxxxx mail: h12akarl@du.se 

Studenter på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna 

 

Gunilla Carstensen xxx-xxxxxx mail: gca@du.se 

Fil dr sociologi,  Högskolan Dalarna 

 

Tack för din medverkan! 

----------------------------   ----------------------------    

Linda Larsson                    Ann Karlmats                     

Student                               Student  

mailto:h12lilar@du.se
mailto:h12akarl@du.se
mailto:gca@du.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

* Ålder 

* Utbildning 

* Yrkestitel 

* Typ av arbetsplats 

* År inom yrket 

 

Omsorgspersonalens förmåga 

* Möter du i ditt arbete äldre i behov av samtal?  

- I så fall hur vanligt skulle du säga att det är? 

* Vad upplever du är återkommande samtalsämnen de äldre vill tala om? 

* Upplever du att det finns underliggande samtalsbehov som de äldre inte 

ordagrant ger uttryck för?  

- Ge exempel.  

- Vad är det som bidrar till att de samtalsämnena/samtalsbehovet inte uttrycks 

tror du?  

- Kan behovet av samtal visa sig på annat sätt tror du?  

- Hur då i så fall? Exempel. 

* Hur upplever du att du i ditt arbete kan bemöta de äldres behov av samtal? 

* Vilka faktorer tror du är nödvändiga för att bemöta äldres behov av samtal? 

 

Befintliga insatser 

* Vilka insatser finns för att möta de äldres behov av samtalsstöd? 
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* Begär de äldre själva att de ska få prata med någon professionell utöver 

omsorgspersonalen?  

- Vad begär de för insatser? 

* I vilken mån skulle du som omsorgspersonal kunna förmedla eventuell extra 

samtalshjälp den äldre är i behov av? 

 

Ytterligare insatser 

* Finns det enligt dig behov av samtalsinsatser för äldre som inte erbjuds idag? 

- Vilka? 

* Skulle det behövas kuratorer inom äldreomsorgen som är speciellt inriktade på 

äldre tror du? 

- Vad skulle kuratorerna konkret bidra med? 

* Är det något mer som vi inte tagit upp som du vill tillägga? 
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Bilaga 4 

SAMTYCKESBLANKETT FÖR STUDIEN:  

 

SAMTAL SENT I LIVET-  

Samtalsstöd för äldre ur ett professionellt perspektiv. 

 

 

 

 

 

Jag samtycker till att deltaga i denna studie och har 

informerats muntligen och skriftligen om mina rättigheter. Jag 

är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan. 

 

 

 

Deltagare: 

 

--------------------------------------- 

 

 

 

 


