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1 Inledning  
 
I dagens samhälle eftersträvas ungdomlighet. Det gråa håret färgas och begynnande rynkor 

sminkas över. Journalisten och författaren Arvid Lagercrantz har skrivit förordet till en bok 

redigerad av filosofie magister och sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto. Lagercrantz 

belyser att det inte alltid är så roligt att bli äldre. Kroppens funktioner förändras och 

försämras. Vänner och närstående dör (Lagercrantz 2014:9). Att bli äldre attraherar få. De 

äldre hamnar lätt i bakgrunden. Detta påverkar synen på äldre vilket kan leda till att de till 

viss del blir fråntagen sitt människovärde. Lars Andersson, docent i gerontologi, menar att 

undomsfixeringen medför en slags gradering av vad som är värdefullt (Andersson 2002:124). 

Uppsatsens mening är att lyfta fram äldre och särskilt fokus ligger vid äldres psykiska hälsa 

och ohälsa. Detta område har länge varit eftersatt (Rolfner Suvanto 2014:11). Psykisk ohälsa, 

främst depression, är vanligt bland äldre. Andelen självmord i angiven grupp är hög, i 

synnerhet bland äldre män (Rolfner Suvanto 2014:13) Självmord är den yttersta 

konsekvensen av psykisk ohälsa. Att uppsatsen drar gränsen för äldre från 65 år och uppåt har 

med den traditionella svenska pensionsåldern att göra. Psykoanalytikern Erik Homburger 

Eriksson menar i gerotranscendensteorin, det positiva åldrandet, att människan fortsätter att 

utvecklas under hela livet. Viljan att lyfta fram Erikson grundas i att sociologiprofessor Lars 

Tornstams ofta refererade teori om gerotranscendens byggde på Eriksons teori. Cecilia 

Melder, teologidoktor i religionspsykologi, menar att den existentiella hälsodimensionen i 

positiv mening påverkar självskattad hälsa och livskvalitet. Melder framhåller möjligheten att 

utveckla bland annat ”preventioner (förebyggande) för aktiv livshjälp utifrån ett existentiellt 

hälsoperspektiv” (Melder 2014:37). Från mina år som personal inom äldreomsorgen känner 

jag igen den beskrivna bilden av att bli äldre. Utifrån beskriven bakgrund menar jag att det är 

relevant att studera möjligheten av existentiella samtal för att stärka äldre mäns psykiska 

hälsa. Min förförståelse för uppsatsens ämne bygger dels på mitt arbete inom äldreomsorgen. 

Dels på teorierna som jag fått kunskap om tidigare samt en viss kunskap om psykisk hälsa 

och ohälsa hos äldre. Min förförståelse kan innebära att jag i förväg har en uppfattning om 

studiens resultat. Av vikt är därför att genomgående vara väl förankrad i fakta som finns även 

om fakta till viss del saknas om det specifika området. Min förförståelse innebär också ett 

antagande om att uppsatsen berör ett angeläget ämne. För att lyfta fram en verksamhet där 

existentiella samtal med äldre förekommer så har en intervju gjorts med Marianne Olsson, 
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verksamhetschef på Sankt Lukas i Kronoberg. Detta för att ta reda på mera om deras kunskap 

i ämnet psykisk ohälsa och existentiella samtal. 

 

1:1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att inventera kunskapsfältet om äldres psykiska hälsa och ohälsa i 

relation till existentiella behov. Studien avser att fördjupa kunskapen om hur män över 65 år 

förhåller sig till innebörden och betydelsen av existentiella samtal. Särskild tonvikt ligger på 

existentiella samtal för att stärka äldre mäns psykiska hälsa.  

 

1:2 Frågeställningar 

1. Vad innebär existentiella behov och existentiella samtal i relation till psykisk hälsa 

och ohälsa för äldre i Sverige? 

2. Kan existentiella samtal med äldre män i Sverige stärka deras psykiska hälsa? 

 

1:3 Avgränsning 

Studien avgränsas till män över 65 år boendes i Sverige. Studien belyser äldres psykiska hälsa 

och ohälsa i relation till existentiella behov. Det innebär att studien inte tar upp äldres 

psykiska ohälsa relaterad till olika behandlingsformer eller djupare beskrivning av diagnoser. 

Uppsatsen utgår ifrån ett salutogent perspektiv1. Därmed berörs endast friskfaktorer kopplade 

till äldres psykiska hälsa och ohälsa i relation till existentiella behov och samtal. Den 

kvalitativa studien bygger på intervjuer med fyra äldre män och en öppen intervju med en 

verksamhetschef på Sankt Lukas. Intervjuerna tolkas med hjälp av Erikssons 

gerotranscendensteori och Melders teori om existentiell hälsa. Arbetet syftar inte till att 

generalisera utan till att belysa olika kvalitéer i relation till syftet. Hade studien gjorts 

kvantitativt alternativt med andra informanter kunde andra viktiga aspekter av ämnet 

framkomma. 

                                                   

1 Fokus på faktorer som främjar hälsa (Antonovsky 2005:31) 
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1:4 Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras en bakgrund gällande äldre och psykisk ohälsa. 
 

1:4:1 Psykisk hälsa och ohälsa 
I det övergripande begreppet psykisk ohälsa ingår allt ifrån lättare nedstämdhet till psykiska 

sjukdomar. Psykisk sjukdom yttrar sig i ett syndrom som klassas utifrån olika diagnostiska 

kriterier. Ibland kan psykisk ohälsa leda till psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 

2013:8). Det antas ofta att det är naturligt att vara äldre och ledsen men så är det inte. Oavsett 

ålder så är människor glada, ledsna, irriterade, arga, sorgsna, roliga med mera. Grunddragen 

tenderar vara ganska likartade genom hela livet (Rolfner Suvanto 2012:8). Människan klarar 

av att reda upp mycket genom egenvård. Det kan handla om att till exempel prata med en god 

vän, vila, göra något man tycker om eller att öka den fysiska aktiviteten (Rolfner Suvanto 

2012:9). Psykiatrikern och suicidforskaren Ullakarin Nyberg menar att alla människor har en 

kapacitet för att klara av svårigheter som uppstår. När en person drabbas av psykisk ohälsa 

kan den förmågan försvinna och känslan av hopplöshet ta plats (Nyberg 2013:21–22). 

Psykiatrikern och psykoanalytikern Johan Cullberg belyser vikten av att hjälpa människor att 

hitta något meningsfullt i sina tillfälliga psykiska symtom. Samtidigt tydliggör Cullberg att 

vid viss psykisk sjukdom är medicinsk behandling nödvändig (Cullberg 2006:82–83).  

 

Som exempel på psykisk ohälsa menar Anna-Liisa Suvanto, legitimerad sjuksköterska och 

specialist i psykiatrisk vård och medicine doktor Kristina Heikkilä att posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) innebär en reaktion efter traumatisk stress. Det kan uppstå i nära 

anslutning till händelsen eller komma långt senare i livet. PTSD kan därmed vara en 

bakomliggande orsak till depression hos äldre. Symtomen visar sig genom ett återupplevande 

av tidigare trauman, undvikande av sådant som påminner om traumat, en extra vaksamhet och 

minnesförlust. Hos äldre visar sig PTSD ofta även som svår ångest och sömnproblem. 

Bakomliggande orsak hos äldre som drabbas av depression kan vara krigstrauman (Suvanto & 

Heikkilä 2014:77–79). Under medelåldern, vilket innebär cirka 40─60-årsåldern, upplevs ofta 

en livsrutin som stelnat och panik då behov av uppbrott infinner sig. Lättare psykiska 

störningar når högsta toppen i denna åldersgrupp (Cullberg 2006:96–98). När äldre drabbas 

av psykisk ohälsa innebär det ofta komplexa tillstånd eftersom de ofta har flera sjukdomar. 



  10(50) 

Den äldres vardag kan påverkas av de funktionsnedsättningar den psykiska sjukdomen kan ge 

(Strandberg, 2014:137). Orsakerna till psykisk ohälsa kan variera. För att belysa detta följer 

här några exempel på orsaker. Den äldre kan drabbas av konfusion2 (Stenwall 2014:160–161). 

Ångest är i grunden en mänsklig naturlig mekanism som identifierar fara och gör oss beredda 

att agera till exempel genom att fly. Ångest som symtom på ohälsa kännetecknas av att den är 

irrationell. Det innebär att personen upplever det som att en katastrof är på väg men 

egentligen finns det ingen fara (Rolfner Suvanto 2012:30). Vid psykos har den äldre tappat 

kontakten med verkligheten. De flesta äldre med schizofreni har fått sjukdomen före 40 års 

ålder. Risk för depression ökar vid minskad eller nästintill obefintliga relationer och sociala 

kontakter. Oberoende av vilken form av ohälsa det handlar om så är det i de relationer den 

äldre har viktigt med en känsla av förtroende. Det gynnar psykisk hälsa och välbefinnande 

(Forsman 2014:23–24). 

För att reda ut vad som menas med äldre och psykisk ohälsa beskriver Rolfner Suvanto för 

två vanliga bilder av detta. Den ena som handlar om äldre. Den vanliga bilden som 

presenteras när någon tänker på en äldre person är en ganska gammal kvinna med vitt hår, 

handväska, klänning och rollator. Den andra bilden handlar om en person med psykisk ohälsa 

eller psykisk sjukdom. Bilden som här presenteras är ofta en man i 40-årsåldern som det syns 

utanpå att han lider av en allvarlig psykisk sjukdom, att han är farlig eller i alla fall butter eller 

arg. När dessa två bilder läggs ihop synliggörs att de är varandras motsatser. Dessa inre bilder 

leder till att äldre med psykisk ohälsa osynliggörs. Det innebär att de inte får det stöd och den 

hjälp de har behov av (Rolfner Suvanto 2012:9–11).  

 

Attityder till psykisk ohälsa och människor som drabbats av detta eller psykisk sjukdom har i 

större delen av världen varit stigmatiserande3. Detta har lett till en känsla av skam för både 

den drabbade och dennes anhöriga och närstående. Detta i sin tur har lett till bland annat ett 

                                                   

2 Ett snabbt och plötsligt insjuknande. Det utvecklas under några timmar till några dagar. Konfusion 
kan påminna om demenssjukdom. Skillnaden är att demens utvecklas mer successivt och under en 
längre tidsperiod. Symtomen kommer och går under dygnet, personen har svårt att orientera sig i tid 
och rum, behålla uppmärksamheten samt talet är ofta osammanhängande och svårtolkat. Personen får 
antingen en ökad fysisk och verbal aktivitet eller blir mer frånvarande och långsammare än sitt 
normaltillstånd. Även en blandning mellan dessa kan förekomma (Stenwall 2014:160–161). 

3 Vanligtvis kopplat till majoritetssamhällets syn på det som man av kulturella och sociala skäl menar 
avviker från normen (Rolfner Suvanto 2012:13). 
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socialt utanförskap (Rolfner Suvanto 2012:13–14). En variant på stigma är ålderism4. Det kan 

till exempel handla om uppfattningen av att äldre har gjort sitt, de ska vara tacksamma och 

leva ett lugnt och tillbakadraget liv. Äldre förväntas inte supa sig redlösa, stänga av mobilen 

för att ha sex ostört eller skrika offentligt. Situationen att någon är full och skriker på till 

exempel tunnelbanan är inte trevligt oavsett ålder på den som beter sig så. Men i synen på den 

äldre finns det inlagt att man gör bara inte så just på grund av att man är äldre. Samtidigt kan 

det förekomma ett för stort hänsynstagande vilket inte innebär att se den äldre som en kapabel 

människa och kan ta ansvar. Exempel på ett sådant hänsynstagande kan vara ”hon är ju så 

gammal, så…” (Rolfner Suvanto 2012:14). 

En anledning till att äldre som drabbas av psykisk ohälsa inte alltid får sina behov 

tillgodosedda kan vara synen på psykiska sjukdomar och åldrandet (Rolfner Suvanto 

2014:11–12). Professor Bodil Jönsson skriver i sitt förord, till Gene D Cohens bok Den 

mogna människan, att forskare sällan lyfter fram åldrandet som utveckling. Forskare talar 

vanligtvis om åldrandet som sönderfall och förfall (Jönsson 2014:9). Vidare skriver Jönsson i 

sitt förord att de goda sidorna av ålderdomen inte kommer av sig självt. Den äldre kan själv 

påverka sin utveckling genom fysisk och mental aktivitet, att fortsätta sitt utvecklande av 

sociala nätverk och sträva efter att bli bättre på det personen redan är bra på (Jönsson 

2014:11). 

 

1:4:2 Ökning av andelen äldre 
Sveriges befolkning cirka tio miljoner människor. Av dessa är nästan 1,7 miljoner invånare 

över 65 år (Rolfner Suvanto 2014:11–12). Gruppen äldre är den snabbast växande gruppen av 

befolkningen i Norden och västvärlden (Forsman 2014:18). Eftersom gruppen äldre växer 

snabbt och psykisk ohälsa i gruppen är vanligt innebär psykisk ohälsa bland äldre en 

angelägen folkhälsofråga (Forsman 2014:18). Gruppen äldre är inte en homogen grupp. Den 

sträcker sig över många år och åldrandet kan se olika ut mellan individer (Rolfner Suvanto 

2012:8). 

                                                   

4 Stereotypa föreställningar som är kopplade till ålder vilka ibland till viss del kan innebära 
diskriminering (Rolfner Suvanto 2012:13). 
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1:4:3 Depression hos äldre 
Depression klassas som en folksjukdom. Den är vanligast bland kvinnor och äldre män men 

kan drabba alla (Nyberg 2013:76). En vanlig uppfattning är att det är naturligt att vara äldre 

och deprimerad. Naturligtvis kan den äldre bli nedstämd och olycklig när hälsan och 

förmågan sviktar men det är inte samma sak som en depression. En depression är ett 

behandlingsbart tillstånd (Rolfner Suvanto 2012:13–14).  Oftast finns en utlösande faktor till 

depression och det är inte ovanligt att personen betraktas som nedstämd kopplad till den 

utlösande faktorn. Den depressiva nedstämdheten är relativt statisk och finns ständigt i 

bakgrunden. Depression ligger till största delen bakom de självmord som begås (Nyberg 

2013:75–77). Det kan vara svårt att skilja symtomen på en depression hos den äldre från 

tidiga symtom på demens. Vanligtvis kommer symtomen på depression smygande. Den äldre 

talar ofta om kroppsliga besvär som trötthet och värk. Det innebär att en depression inte alltid 

upptäcks. Andra symtom är ängslighet, ångest, sömn- och ätstörning. 

Koncentrationssvårigheter och lättretlighet som kan ge en upplevelse av försämrat minne 

förekommer också. Personer som lider av en depression har ofta en uppfattning om egen 

oförmåga, oduglighet och att det mesta är hopplöst (Rolfner Suvanto 2012:27).  

 

Många av de äldre som drabbas av depression har tidigare under livet haft depressiva 

episoder. En depression påverkar den äldres möjlighet att leva det liv man vill. Kopplingen 

mellan depression och kroppslig sjukdom är stark bland annat ökar risken för stroke. Denna 

samsjuklighet ökar dödligheten (Rolfner Suvanto 2012:27). Den övre medelåldern kan 

upplevas belastade eftersom livstiden är begränsad och döden kommer närmare. 

Karriärmöjligheterna minskar och den som nått en hög position kan bli omsprungen av en 

yngre förmåga. Generationskonflikter inom familjen är vanligt. Detta kan utvecklas till en 

depression (Cullberg 2006:101–103). Vid pensioneringen kan personen uppleva att inte vara 

behövd och efterfrågad. Följden av detta kan bli långvariga psykiska störningar (Cullberg 

2006:105–106). Bland äldre över 65 år är svåra depressioner vanliga (Cullberg 2006:107). 

 

1:4:4 Självmord hos äldre 
Den största andelen fullbordade självmord sker bland män över 65 år. En vanlig föreställning 

när det gäller äldre och självmord är att det handlar om någon sorts aktiv dödshjälp. Med 

andra ord att den äldre är svårt sjuk och därför inte orkar leva. Därmed skulle statistiken och 
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dessa självmord kunna vara mer förklarliga och förståeliga. Forskning visar att det inte är så 

utan det handlar oftast om depression, kris och en övermäktig känsla av att det inte finns 

någon utväg även bland äldre som tar sitt liv (Rolfner Suvanto 2012:57). 

 

Män söker sällan hjälp vid psykisk lidande. Anledning kan vara att det fortfarande anses 

omanligt att visa sig svag (Nyberg 2013:62). Män självmedicinerar ofta med alkohol och 

droger vilket höjer risken för självmord (Nyberg 2013:62). De har ofta ett ganska litet nätverk 

och relationerna är ofta kopplade till någon form av fysisk träning och arbetet. Sällan finns 

naturliga inslag att prata om känslomässiga problem (Nyberg 2013:62). Vid psykisk ohälsa 

kan den inre kapaciteten och förmågan till att orka ta sig igenom det jobbiga försvinna och 

ersättas med en känsla av hopplöshet (Nyberg 2013:22). Depression är vanligt bland äldre och 

de har också en högre benägenhet att genomföra sina självmordstankar. Bakomliggande orsak 

är ofta en känsla av att vara till besvär, att vara onödig och att inte efterfrågas (Cullberg 

2006:107). Därför är det vanligare med självmord bland äldre. Däremot är 

självmordsförsöken färre bland äldre. Det innebär att alla former av självskadande handlingar 

måste tas på stort allvar (Nyberg 2013:64).  

 

1:4:5 Kvalitetsplan 
Under våren 2017 presenterades en ny kvalitetsplan för äldre på uppdrag av regeringen. 

Denna medför att äldre lyfts fram i ljuset på olika sätt. På grund av tidsbrist för 

uppsatsskrivaren får denna kvalitetsplan inte det utrymme i studien som den borde ha. 

Eftersom planen menas vara viktigt och ligger inom ramen för uppsatsens ämne omnämns 

den ändå här. 

1:4:6 Sankt Lukas i Kronobergs län 
Här presenteras ett exempel på en verksamhet där existentiella samtal erbjuds äldre. 

Presentationen grundar sig på intervjun med Marianne Olsson, verksamhetschef för Sankt 

Lukas i Kronobergs län. 

1.4.6.1 Bakgrund Sankt Lukas 

Sankt Lukas i Växjö/Kronoberg är en privat mottagning där psykoterapi bedrivs. Att gå på 

samtal där är ganska dyrt. Många i arbetsför ålder kan få kostnaden betalad via sin 

arbetsgivare. För den äldre finns inte den möjligheten. Olsson hänvisar till Socialstyrelsen 
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som menar att verksamheten står för friskvård och inte psykiatri. Gruppen äldre som kommer 

till Sankt Lukas tillhör inte psykiatrin för att de har behov av att summera livet eller är ledsna 

för relationsproblem med barnen och så vidare. Det innebär att de hamnar i kläm och inte har 

någon annanstans att vända sig. 

1.4.6.2 Projekt existentiella samtal med äldre 

IKEAS grundare Ingvar Kamprad utlyste ekonomiska medel där äldres livsmod och hälsa ska 

befrämjas på existentiell grund. Sankt Lukas i Växjö var en av de verksamheter som fick del 

av Kamprads medel. År 2014 startades verksamheten med existentiella samtal för äldre inom 

Sankt Lukas. Genom annonsering i lokalpressen och broschyrer på till exempel vårdcentraler 

fylldes kvoten av anmälningar snabbt. Intresset fortsätter hålla i sig.  

Olsson hävdar att det inte är namnet Kamprad som drar intresse utan möjligheten att få 

hjälpen gratis, att få gratis terapi. Olsson lyfter fram det goda i att samtalen inte sker utifrån 

plånbokens möjlighet utan att alla är välkomna på lika villkor. Många akademiker och 

välutbildade kommer till samtalen men även de som inte har så mycket utbildning. Det är 

både män och kvinnor med övervägande antal kvinnor. Åldern varierar, vanligast är runt 

pension och vid 70-årsåldern men det finns även de som är närmare 90 år. Många uttrycker 

glädje över att få komma på samtal. Det är något de länge tänkt på men inte haft råd till. Den 

känslan i sig innebär en friskfaktor. De som kommer vill ha enskilda samtal. Vid inbjudan till 

gruppsamtal har intresset varit svalt. Olsson menar att det har att göra med det faktum att det 

är terapi och inte vilket samtal som helst.  

Utvärderingen av den första omgången visade att det under samtalen kom fram väldigt 

mycket framtid och framtidstänk. Olsson tydliggör att de som kommer till samtalen gör det 

kanske en gång i livet och samtalsserien är cirka tio gånger. Många har stora sociala nätverk 

men för de flesta kan det krympa med åren. De existentiella frågorna kryper fram. En del av 

de äldre på Sankt Lukas menar att de länge har gått och burit på något som gnager och vill ta 

itu med det för att kunna lägga det ifrån sig. Detta kan förebygga depressioner och i 

förlängningen självmord. 

1.4.6.3 Äldres psykiska hälsa  

De äldre som kommer till Sankt Lukas har behov av att få summera livet, prata om vardagen, 

om barnbarn som de inte får träffa och om barnen som vänt sig ifrån dem och hur livet som 

pensionär blir eller inte blir. Olsson betonar att det inte går att se de äldre som en homogen 



  15(50) 

grupp. De äldre i stort skiljer sig åt och hur det ser ut vid pensioneringen kan vara olika. Det 

har hänt att någon som är 85 år lämnat återbud till samtal på grund av skidresa medan någon 

annan som är 66 år inte kan ta sig till mottagningen på grund av dåligt mående. Den stora 

förändringen vid pensioneringen är att gå från görandet till varandet, från ett stadie i livet till 

ett annat vilket för en del kan vara svårt. En del kan inte stå ut med att sluta jobba men de 

måste sluta och gå i pension.  

Det är vanligt att de äldre inte får träffa barn och barnbarn. Olsson menar att det kan ha att 

göra med att den äldre blir just äldre. Det innebär att vissa äldre förändras lite, går in i sig 

själv och kan blir lite egoistisk och ibland även lite elak. Då vänder sig barnen ifrån den äldre. 

Någon äldre uttryckte att den inte får träffa barn och barnbarn men att det inte upptar hela 

personens värld just nu. Utan hen har upptäckt att det finns andra saker, det finns ett liv att 

leva. Så även om det är tråkigt att relationen inte fungerar så går det att hantera på olika sätt.  

Olsson vittnar om att det gör stor skillnad för de äldre som får komma på dessa samtal. 

Samtalen utgår hela tiden från det friska. Olsson menar att man måste ha respekt för att så här 

tufft har personens liv varit, så här tufft är livet just nu och vilka möjligheter som finns 

framåt. Även om livet varit svårt måste personen titta framåt och behålla respekten för det 

som varit. Trots allt har personen klarat av ett helt liv ända fram hit vilket tyder på att det 

finns resurser och möjligheter även om det finns svårigheter. För en del så har det som hållit 

dem uppe genom livet varit jobbet med tillhörande socialt innehåll. När jobbet som varit 

motvikten till det svåra inte längre finns kvar kan livet bli svårare att tackla.  

 Det är vanligt att äldre lider av depression och Olsson menar att många äldre blir 

deprimerade på rent kroppsliga grunder, något kroppsligt svårt. På cellnivå vet inte kroppen 

om att det finns chans att överleva och att det finns mediciner. Kroppen reagerar med 

depressivitet vilket innebär att kroppen går ner i aktivitet för att överleva. Samtidigt ökar 

depression risken för självmord. Medvetenheten om självmord finns alltid med och de äldre 

som de träffar befinner sig i riskzonen. Därför tillfrågas den äldre alltid om hur livet och 

relationerna ser ut, vilka bekymmer som finns och hur de tänker om livet. 
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1:5 Tidigare forskning 

Ett syfte med uppsatsen är att inventera kunskapsfältet om äldres psykiska hälsa och ohälsa i 

relation till existentiella behov. I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om psykisk 

ohälsa där ålderism och ensamhet framgår lite extra. Likaså får självmord, som är den yttersta 

konsekvensen av psykisk ohälsa och på grund av att de som står för de flesta självmorden är 

äldre män, ett större utrymme.  

1:5:1Ålderism och ensamhet 
Lars Andersson, docent i gerontologi5 belyser begreppet ålderism. Forskare definierar 

ålderism på olika sätt. Andersson menar i sin studie att det kan definieras som ”stereotypa 

föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder” (Andersson 

2002:104).  Andersson hänvisar även till en annan definition av ålderism 

”idén om att människor slutar att vara människor – att de slutar att vara som folk 

är mest, eller att de blir människor av en bestämd och underlägsen sort – som en 

följd av att ha levt ett bestämt antal år” (Andersson 2002:104). 

Andersson menar att den ambivalens som kännetecknar hög ålder har funnits med genom 

årtusendena. Äldre har efter de omständigheter som varje tid haft ärats, förskjutits, 

respekterats eller dödats. Hög ålder innefattar både respekt och förakt, visdom och 

skröplighet, prestige och lidande (Andersson 2002:124). Även om undomsfixeringen inte helt 

särskiljer vår tid från annan så framhålls den i en form av gradering av vad som är värdefullt. 

Samtidigt när den positiva bilden av äldre lyfts fram är den ofta kopplad till kvinnor bland 

annat som det kulturbärande skiktet i Sverige. Kvinnornas intresse och stöd för konsthallar 

och teatrar lyfts fram liksom deras välgörenhetsarbete. De äldre männen lyfts däremot sällan 

fram (Andersson 2002:124–125).   

I flera studier har försöks gjorts för att på olika sätt mäta ensamheten. Resultat visar att den 

vanligt förekommande bilden är att kvinnor uppger ensamhetskänslor i högre utsträckning 

jämfört med män. Kvinnor söker oftare hjälp och uttalar sin ensamhet i högre utsträckning i 

jämförelse med männen. Att erkänna känslor av ensamhet anses allmänt inte vara manligt och 

därför är det en underrapportering från män (Andersson 2002:149–150). Däremot 

                                                   

5 Läran om det friska åldrandet (Andersson 2002:104). 
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framkommer genom forskning också att det är de ensamstående männen som oftast känner sig 

ensamma till skillnad från de män som är gifta. De upplever i lägst utsträckning sig ensamma 

(Andersson 2002:150). Forskning har visat att ensamhet hör samman med ångest, låg 

självkänsla, depression, trötthet, psykosomatiska besvär, kronisk sjukdom, hög konsumtion av 

lugnande medel och sömnmedel, försämrat immunförsvar och självmord. Det är osäkert om 

faktorerna är orsak till ensamheten eller en effekt av den (Andersson 2002:150).  

Världshälsoorganisationen [WHO] har genom studier kunnat påvisa relation mellan religion 

och hälsa (Moreira-Almeida 2016:87). WHO räknar i begreppet hälsa in den existentiella 

hälsodimensionen som bland annat innehåller känsla av livsmening, harmoni och förundran 

inför tillvaron. Den existentiella hälsodimensionen kan bidra till en god livskvalitet och 

fysisk, psykisk och social hälsa (Melder 2014:37).  

Edgar Borgenhammar, professor i hälso- och sjukvårdsadministration, menar att människan 

genom tiderna har följts av risker och osäkerhet tillsammans med känslan av oförmåga att 

hantera följderna. Dagens materiella system för välfärd tar bort en del av den oro ekonomin 

annars skulle kunna ge. Studier visar att när behovet av en yttre trygghet har tillgodosetts ges 

andra behov plats. Det kan handla om bekräftelse, samhörighet och inre utveckling 

(Borgenhammar 1993:48). Borgenhammar menar att förankringen i tillvaron var stabilare 

förr. Man lärde för livet och unga vägleddes av äldres erfarenhet och kunskap. Idag har 

generationsklyftan ökat och den äldres värde ignoreras. Det innebär att anknytningen bakåt 

förloras. Det sociala nätverken är ofta många och ytliga till skillnad mot längre tillbaka då de 

var få och stabila. Det är inte ovanligt att de medmänskliga skyddsnäten brister, kulturella 

gränser suddas ut i samband med den ökade mångkulturen och en försvagning med de sociala 

umgängesformerna. I ett ålderssegregerat samhälle menar Borgenhammar kan äldres 

ensamhet utvecklas till ett folkhälsoproblem (Borgenhammar 1993:49–53).  

1:5:2 Depression 
Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi menar att de flesta äldre hittar en ny 

roll och ett nytt sätt att leva på. Men för en del innebär åldrandet ensamhet och väntan på 

ingenting. Anhöriga är upptagna med annat och förväntningarna grusas. Kroppen förändras 

och försämras vilket kan leda till kroppsliga åkommor. Ibland även till depressioner som ofta 

är odiagnostiserade och därmed obehandlade. De äldre som bor i egna hem, är socialt aktiva, 

har nära kontakt med anhöriga, många vänner och bekanta drabbas mer sällan av depression 

(Wasserman 2000:90–91). Att äldre drabbas av depression beror enligt Wasserman till stor 
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del av två orsaker. Det ena är förändringar i hjärnan till följd av åldrande och sjukdom. Det 

andra är att den psykosociala situationen kan vara svår (Wasserman 2000:91). Den äldre kan 

drabbas av depression utan att ha varit svårt nedstämd tidigare i livet. Det är vanligtvis en 

följd av åldersförändringar i hjärnan som påverkar människans känsloliv och sinnesstämning. 

Kroppslig sjukdom som påverkar hjärnan följs ofta av en depression (Wasserman 2000:92).  

 

Wasserman menar att äldre som inte tidigare varit deprimerade kan bli svårt nedstämda. 

Anledning till det kan vara att de utsätts för många stressfaktorer som kan ligga till grund för 

depression. Dessa faktorer kan till exempel vara ensamhet, isolering och brist på stimulans 

som kan höra samman med en förlust av en anhörig, oftast genom dödsfall. Andra exempel på 

stressfaktorer är brist på umgänge med nära anhöriga, beroende av andra ofta främmande 

människor eller begränsad ekonomi (Wasserman 2000:92). Studier visar att vid tid för 

pensioneringen drabbas de ofta hårt som enbart satsat på sitt yrke och inte engagerat sig i 

andra intressen eller aktiviteter. De kan bli svårt nedstämda. Andra som har ett starkt 

beroende av bestämda rutiner kan ha svårt att hantera sin nya tid som pensionär om de inte 

hunnit utveckla nya rutiner innan. Det kan leda till att de drabbas av en depression. De äldre 

kan också bli djupt nedstämda av oro för att drabbas av sjukdom, rädsla för döden och 

existentiell ångest. Kroppsliga sjukdomar med minska rörlighet, smärta, sömnsvårigheter och 

försämrad syn och hörsel som följd kan också leda till att en depression utvecklas. Även 

missbruk av alkohol kan leda till en depression (Wasserman 2000:92–93). Äldre som drabbas 

av depression kan bli rastlösa eller oroliga och ofta somatisera6 till olika krämpor (Ringskog 

Vagnhammar & Wasserman 2010:43). I en studie som Rolfner Suvanto refererar till om 

änkor över 74 år påvisas en allvarlig risk för psykisk ohälsa att förlora sin partner. Även andra 

förluster ökar som till exempel förmågan att klara sig själv, gå eller köra bil (Rolfner Suvanto 

2012:18). 

Ångest är vanligt hos den äldre som drabbats av depression. Ångesten kan lindras med 

läkemedel. Men de existentiella frågorna som ofta aktualiseras behöver samtalas om med 

någon som personen känner förtroende för eller med en professionell person (Wasserman 

2000:99) 

                                                   

6 Känslor uttrycks i kroppsliga symtom (Ringskog Vagnhammar & Wasserman 2010:43). 
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1:5:3 Studier om självmord 
I studier genomförda av Wasserman framgår att beslut om att ta sitt liv sällan är grundat i 

noggranna överväganden om livets värde. Det sker vanligtvis i en kaotisk och pressad 

livssituation. Självmordshandlingar är ofta impulsiva och ett sätt att lösa olika livskonflikter i 

brist på att hitta andra möjligheter. Många självmordsnära personer har tidigare varit med om 

olika traumatiska upplevelser som de saknat möjlighet att bearbeta och därför finns kvar som 

ett inre sår. Detta inre sår kan lätt rivas upp vid nya påfrestningar. Forskning visar att många 

av de som dör i självmord och de flesta av de som gör självmordsförsök befinner sig i en 

existentiell kris. Wasserman menar att utlösande faktorer kan vara olika, det kan vara 

plötsliga förluster till exempel dödsfall eller ekonomisk katastrof. Det kan också vara 

identitetsförlust eller långa och svåra konflikter inom familjen. Högtider, helger och 

semesterperioder är kritiska tillfällen för den ensamstående självmordsnära deprimerade 

personen. Ensamhet och isolering blir mer påtaglig under dessa tider. De flesta självmorden 

sker under perioden maj- augusti (Wasserman 2000:275). Regeringens har en nollvision för 

självmord som innebär att ingen ska behöva må så dåligt att den enda utvägen upplevs vara 

självmord. Ingen ska behöva ta sitt liv (Nyberg 2013:25). 

 

Definitionen för självmord är ”att man avsiktligt tillfogar sig en skada som leder till döden”. 

Många som dör genom självmord lider av psykisk sjukdom. De saknar därför ofta förmågan 

att värdera konsekvensen av sitt handlande (Nyberg 2013:23–25, 29). Risken för självmord 

ökar ju fler psykiatriska sjukdomar personen har (Nyberg 2013:31). Det ökar också vid 

missbruk. Det är vanligt att personer som lider av ett missbruk har psykiska problem. Detta 

innebär att personer som har både ett missbruk och psykisk sjukdom utgör en högre risk för 

självmord (Nyberg 2013:31).  

Studier visar att för att upptäcka om en person är självmordsbenägen är samtal om 

självmordstankar viktigt. Det kan hjälpa personen att hitta andra lösningar. Tyvärr är ämnet 

till stor del tabubelagt. Det innebär att få pratar om det och gör det ännu svårare för den 

enskilde att föra ämnet på tal (Nyberg 2013:17). I mötet med en person som mår psykiskt 

dåligt har Nyberg funnit att det kan vara svårt att hitta de rätta orden. Särskilt svårt blir det vid 

misstanke om att personen funderar på att ta sitt liv. En klumpig eller tanklös formulering är 

bättre än tystnad. Det är svårare för en enskild person att bryta tystnaden ju fler som tiger. 

Möjligheten ökar för den som fastnat i ett destruktivt tankemönster att genom samtal hitta 

andra lösningar (Nyberg 2013:17–18). 
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Socialstyrelsen och Statens Folkhälsoinstitut har utifrån internationell forskning tagit fram en 

nationell handlingsplan mot självmord. Efter det har olika uppdrag genomförts på uppdrag av 

regeringen för att öka kunskapen hos de som i sitt arbete kommer i kontakt med människor 

som självmordsnära. Där framhålls att det krävs mod och kunskap för att prata om självmord. 

Att prata om ämnet kan hjälpa till i att förebygga ett fullbordat självmord. Det bästa skyddet 

är att behandla framförallt depression men även andra psykiska sjukdomar. Detta eftersom de 

flesta självmordsnära har en depression (Rolfner Suvanto 2012:57). 

1:5:4 Äldre och självmord 
Ringskog Vagnhammar och Wasserman menar att de äldre nogsamt planerar sitt självmord. 

Ofta försäkrar de sig om att inte bli hindrade och använder vanligtvis metoder med hög 

dödlighetsrisk. I en studie om självmord bland människor över 65 år framgår att många av de 

äldre som berättar om sina självmordsplaner inom en månad har tagit sitt liv. Det belyser 

vikten av att ta den äldre på allvar när de uttrycker sina självmordsplaner (Ringskog 

Vagnhammar & Wasserman 2010:63). 

 

1:5:5 Varningssignaler på självmord 
Studier visar att de flesta självmordsnära kommunicerar sina tankar eller planer på något sätt. 

Det kan handla om att personen beskriver hur dennes begravning ska arrangeras eller på något 

sätt visar att ett avslut på livet är nära. Ett extra observandum bör ske inför den som länge 

varit passiv men övergått till att bli mer aktiv. Det behöver inte alltid betyda att personens mår 

bättre. Passivitetsläget kan ha släppt men inte depressionen (Rolfner Suvanto 2012:60). 

Ringskog Vagnhammar och Wasserman belyser att ett annat tecken kan vara att personen 

börjar använda ett helt ett nytt beteende som till exempel städar i sina papper, skänker bort 

värdefulla ägodelar eller verkar allmänt uppgiven och saknar hopp. En del intar en ökad 

mängd alkohol. Andra talar om livets mening i form av att livet inte är värt att leva och 

kanske till och med uttalar tankar om självmord, några skriver avskedsbrev (Ringskog 

Vagnhammar & Wasserman 2010:43). Wasserman menar att risken för självmordshandlingar 

aldrig får nedvärderas. Risken är hög hos äldre speciellt hos män men även för kvinnor som är 

socialt isolerade och bor ensamma. Risken för självmord ökar också för den äldre som varit 

deprimerad en längre tid och utsätts för ett plötsligt psykologiskt eller socialt trauma eller en 

förändrad livssituation. Det kan handla om att en anhörig eller nära vän dör (Wasserman 

2000:99).  
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1:5:6 Friskfaktorer 
Det är väl dokumenterat om hälsofördelarna med fysisk aktivitet. Studier visar att en 

vardaglig promenad på 30 minuter ger positiv effekt genom att minska risken för en del 

sjukdomar. Även sociala aktiviteter ger hälsovinster. Hos personer som är mindre fysiskt 

aktiva och friska har sociala aktiviteter observerats genom forskning ge de största fördelarna. 

Det visar att fortsatt deltagande i dagliga aktiviteter och socialt engagemang är särskilt viktigt 

för sköra äldre (Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum 2001:125–130).  

1:5:7 Att samtala om självmord 
En vanlig uppfattning är att självmordstankar blir värre om man pratar om dem. Så är det inte 

utan att prata om dem är positivt. Dock är kunskap om hur man pratar om självmord viktigt. 

Att våga fråga och att våga stanna kvar och lyssna. Det gör inget om det blir tyst en stund 

(Rolfner Suvanto 2012:58). Vid misstankar om självmordsplaner är det viktigt att agera och ta 

kontakt med personen i fråga. Det är i relationen hopp kan inges, självkänslan stärkas och 

självmordsprocessen kan brytas. Det gäller att fånga stunden och att vara närvarande i den. 

Även om personen själv har svårt att berätta är det viktigt att ställa konkreta frågor och lyssna 

på svaren (Ringskog Vagnhammar & Wasserman 2010:44–49).  

 

1:6 Material 

Den kvalitativa studien grundas på intervjuer med fyra äldre män som bor i Sverige och är 

över 65 år. De behöver inte vara självmordsnära eller ha någon särskild omständighet. 

Kontakten med de män som intervjuats har delvis skett med hjälp av snöbollsmetoden. 

Snöbollsmetoden innebär att nyckelinformanter söks och som sedan rekommenderar vidare 

till nya informanter (Alvehus 2013:68). De första männen som valdes ut anses uppfylla de 

kriterier studien kräver. Däremot visade det sig vara svårt för de män som valdes ut att kunna 

rekommendera vidare vilket innebar att metoden inte fungerade tillfredsställande. Vid brist på 

informanter via metoden sökte uppsatsförfattaren parallellt andra informanter. En informant 

som uppsatsskrivaren känner till sedan tidigare blev intressant för att belysa det positiva 

åldrandet. Han är närmare 100 år och har ett aktivt liv. En informant kom uppsatsskrivaren i 

kontakt med genom en händelse där han är volontär. Alla intervjuer planerades i förväg 

genom att uppsatsämnet presenterades kort samt tid och plats bokades. Intervjuerna är 

semistrukturerade och följer en intervjuguide, bilaga1.  
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 Intervjuerna tar sin utgångspunkt i psykisk ohälsa bland äldre män och om de tror att 

existentiella samtal kan stärka deras psykiska hälsa. Vid intervjutillfället tillfrågades alla 

informanter om de godkände att intervjun spelades in på uppsatsförfattarens mobiltelefon. 

Detta motiverades med förklaringen att intervjuerna sedan skulle kunna transkriberas och 

korrekt kunna citeras. De fick information om att det transkriberade materialet skulle hanteras 

varsamt och att deras medverkan är anonym. Alla informanter godkände detta. Utifrån ett 

etiskt förhållningssätt ses transkriberingarna som ett känsligt material. De transkriberade 

intervjuerna förvaras hos uppsatsförfattare och finns tillgängliga via handledare i tre månader 

från framläggning.  

Intervjuerna genomfördes semistrukturerat. Det innebär att informanterna fick berätta med 

egna ord om hur det är att bli äldre, om ensamhet och socialt sammanhang samt om de tror att 

existentiella samtal kan förebygga psykisk ohälsa och självmord. 

Dessa intervjuer har kompletterats med en semistrukturerad intervju med verksamhetschef 

Marianne Olsson på Sankt Lukas i Kronoberg. Där möter de ofta äldre över 65 år som lider av 

psykisk ohälsa. Denna komplettering gjordes utifrån att lyfta fram en verksamhet där äldre 

med psykisk ohälsa erbjuds existentiella samtal. Även denna intervju följer en intervjuguide, 

bilaga 2. 

 

1:7 Uppsatsens disposition 

I kapitel 1 finns inledning, syfte och de frågeställningar som ligger till grund för studien 

liksom den avgränsning som gäller. I kapitlet presenteras även en bakgrund och tidigare 

forskning till ämnet psykisk ohälsa samt vilket material som använts. I kapitel två presenteras 

de två teorier och den arbetsmodell studien utgår från. I kapitel tre redogörs för den metod 

som används. I Kapitel fyra presenteras studiens resultat. I kapitel fem presenteras analys och 

slutsats. I kapitel sex finns diskussion. I kapitel sju finns bilagor. Före bilagorna finns en 

sammanfattning. Uppsatsen avslutas med en bibliografi.   
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2 Teori 
 

2:1 Gerotranscendens 

Dansken och psykoanalytikern Homburger Erikson (1902─1994) vidareutvecklade 

psykoanalytikern Sigmund Freuds teori. Freud menade att människors utveckling tog slut i 

och med puberteten medan Erikson hävdade att utveckling sker hela livet igenom. Hans teori 

har blivit inflytelserik bland annat i Norden (Hwang & Nilsson 2011:52–53).  

Erikson kom till Tyskland. I Wien undervisade han barn på en skola som drevs av Sigmund 

Freuds dotter Anna Freud. Hans intresse för barnpsykoanalys väcktes och han utbildade sig 

inom ämnet med Anna Freud som handledare (Hwang & Nilsson 2011:52–53). I och med 

nazisternas maktövertagande av Tyskland flyttade han till USA. Hans arbete med barn och 

unga fortsatte samtidigt som hans studier fortlöpte. Nu studerade han barns lek och 

ungdomars identitetskriser, barnuppfostran och krigsneuroser. Den snabba sociala 

förändringen i efterkrigstidens USA intresserade honom mycket. Det ledde till att Eriksons 

version av psykoanalysen blev mer socialpsykologiskt inriktad än Sigmund Freuds (Hwang & 

Nilsson 2011:53). Erikson menar att viktiga aspekter av utvecklingen bör studeras under hela 

livet. Detta för att hitta orsaker för att se hur olika faktorer samverkar för att nå ett visst 

resultat (Hwang & Nilsson 2011:56). Erikson belyser att människans utveckling är 

kontextuell. Problem uppstår när kontextens traditionella uppfostringsmetoder inte ger 

tillräcklig förberedelse för vuxenlivet. Det händer till exempel när samhällsförändringen går 

för fort så de vuxna inte längre känner till de ungas värld. Barnen får då inte till sig de 

förhållningssätt de är beroende av för att klara av de krav och problem vuxenlivet kontextuellt 

innebär (Hwang & Nilsson 2011:56). 

Eriksons teori bygger på åtta utvecklingsfaser varav de två sista är av relevans för den här 

studien. Dessa två avser vuxentiden, ålderdomen och fram till döden. Den sista och 

avslutande fasen skrev Erikson som äldre tillsammans med sin fru. Faserna kan vara mer eller 

mindre framträdande och varje fas kännetecknas av en konflikt eller kris som måste lösas. Det 

leder till att personligheten formas på olika sätt (Hwang & Nilsson 2011:52–53). I faserna 

följer den psykosociala utvecklingen den psykosexuella, det vill säga den kroppsliga. Detta 

genom att det under varje fas finns en mängd psykisk energi kopplad till ett visst organ. Det 

innebär att varje fas rymmer sina specifika kroppsliga, personliga och sociala aspekter. Varje 
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fas innebär att individen utvidgar sin referensram beträffande rum och tid samt ett utökat 

socialt samspel (Hwang & Nilsson 2011:53, Erikson 1995:39). 

 

Tabell 1 visar de två sista utvecklingsfaserna. 

Stadier Psykosexuella 
stadier och 
mönster 

Psykosociala 
kriser 

Positivt resultat Negativt resultat Ritualiseringar 

Vuxenåren Prokreativitet Generativitet – 
stagnation 

Omsorg, ansvar för 
kommande 
generationer. Att skapa 
bra förutsättningar för 
sina barn. Personerna 
medvetandegör sig om 
att de nu tillhör den 
generation som så att 
säga står längst fram. 
De har huvudansvaret.  

Avståndstagande, 
omedgörlig. 
Stagnation handlar 
om känslan av att ha 
fastnat i samma spår 
och inget nytt händer 
i livet. Mittlivskrisen 
innebär att se tillbaka 
på sitt liv, relatera till 
de drömmar som 
fanns och hur det 
faktiskt blev. Det är 
ofta svårt att se att 
mycket fortfarande 
går att ändra på. 
Utlösande faktor till 
denna kris är ofta en 
förälder som dör eller 
barn som flyttar 
hemifrån. Personen 
upptäcker delar av sig 
själv som varit 
undanträngda 

Släktleds-
mässiga 

Ålder-
domen 

Generalisering 
av sensuella 
mönster 

Integritet – 
förtvivlan 

Visdom. Integritet 
innebär att med en bit i 
taget acceptera livets 
begränsningar. Känsla 
av att vara en del av en 
större helhet där både 
tidigare och kommande 
generationer ingår. En 
helhetskänsla som ger 
livet mening.  

Avsmak, förakt, 
hopplöshet 
Förtvivlan innebär att 
inte kunna acceptera 
att livet inte blev som 
önskat. Att ångra 
valen som gjordes 
och känsla av ångest 
inför livets slut 

Filosofiska 

   (Erikson 1995:33, Hwang & Nilsson 2011:54–57). 

Generaliseringen av sensuella mönster kan berika fysiska och psykiska upplevelser trots att 

kroppsliga funktioner försvagas och den genitala energin kanske minskar. De dominerande 

kriserna i sista fasen är integritet eller förtvivlan. I betydelsefulla relationer ses hela 

mänskligheten som viktig eller de som är lik en själv. Den grundläggande styrkan och social 

ordning klassas som visdom. Ritualiseringen är filosofisk (Erikson 1995:32–33). Ritualisering 

innebär ett förutbestämt samspel mellan människor. Dessa upprepar det i återkommande 

sammanhang och med meningsfulla intervaller. Dess funktion är att det har ett 
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anpassningsvärde för deltagarna och deras gemensamma liv. Den stödjer och befrämjar det 

den sociala processen och människans anpassning. Genom att bibehålla någon form av 

ordning och mening under kroppens och själens förfall kan den också vidhålla en hållbar 

förtröstan på visdomen (Erikson 1995:42–43). Visdom är den konsekvens som menas komma 

utifrån den specifika styrka som förutsätts mogna i denna sista kris. Dess motsats avsmak 

anses innebära att motstånd mot att befinna sig i ett stadium som innebär att gå mot sitt slut 

och bli alltmer förvirrad och hjälplös. Erikssons teori börjar i spädbarnets hopp och slutar i 

ålderdomens förtvivlan. Erikson menar att ordet hopp antyder grundupplevelsen av ett jag, 

utan det kan livet varken börja eller sluta på ett meningsfullt sätt. Den sista möjliga formen av 

hopp som mognat fram under hela utvecklingen menar Erikson är tro. Om livscykeln mot 

slutet återknyter till begynnelsen har det blivit kvar något som bekräftar hoppfullheten som 

den barnsligaste av alla mänskliga egenskaper. Det sista livsstadiet har stor betydelse för det 

första (Erikson 1995:59–60). Det sista stadiet handlar också om integritet vilket innefattar en 

känsla av sammanhang och helhet.  

 

2:2 Existentiell hälsa 

Teologidoktor i religionspsykologi Melder har i sin modell utgått från WHOs begrepp för 

hälsa där existentiell hälsa ingår (Melder 2014:37). Forskning om den existentiella 

dimensionens påverkan på hälsa och sjukdom har under de senaste 25 åren ökat kraftigt. För 

att internationellt ha en samsyn med vad som menas med den existentiella hälsodimensionen 

och hur den ska mätas utformades enkäten WHOQOL-SRPB.  Enkäten byggde på det tidigare 

mätinstrumentet WHOQO1-100 som mätte skattad hälsa och hälsorelaterad livskvalitet 

(Melder 2014:40–42). SRPB är förkortat av Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs 

(andlighet, religiositet och personlig övertygelse). ”Detta är ett instrument för att mäta hälsa 

och hälsorelaterad livskvalitet som är ideologiskt, politiskt och religiöst oberoende och som 

inkluderar hur den existentiella dimensionen fungerar som en hälsofaktor i det dagliga livet” 

(Melder 2014:40–42).  

I WHO:s studier framkom samband mellan den existentiella dimensionen av hälsa och övriga 

enkätsvar kopplade till självskattad hälsa och livskvalitet. Utifrån WHOQOL-SRPB har 

Melder arbeta fram en modell för att dela in den existentiella hälsodimensionen i åtta 
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aspekter. De åtta aspekterna bildar tillsammans en helhet vilket gör att det inte går att plocka 

ut någon enstaka och tala om existentiell hälsa i allmänhet (Melder 2014:43).  

2:2:1 Åtta aspekter av existentiell hälsa 
Melder har utvecklat WHO:s enkät för de åtta aspekterna av existentiell hälsa. I detta avsnitt 

beskrivs dessa aspekter (Melder 2014:45–50). 

Meningen i/ med livet 

Det kan finnas olika innebörd i att se meningen i och med livet. Meningen i livet kan handla 

om små vardagliga saker som att gå upp och ge katten mat. Meningen med livet kan mer 

innefatta de stora frågorna i livet som vad man har gjort eller hade hoppats på att fylla den tid 

man fått med. Det handlar om att när känslan av att leva ett meningsfullt liv avtar ändå ha en 

övertygelse om att varje liv är meningsfullt och att alla människor har ett värde. Den egna 

identiteten och ens roll i samhället måste omtolkas. Vid pensioneringen är det upp till den 

äldre själv att hitta motiveringen att gå upp och fylla dagen med innehåll när den inte längre 

har något naturligt syfte. En stor del av det sociala nätverket minskar, särskilt om det varit 

knutet till arbetet (Melder 2014:45–46)  

Helhet och integration 

Det handlar om en känsla av balans mellan ens fysiska, mentala och existentiella delar. Det 

handlar också om att känsla, tanke och handling inte skiljs åt. Att bli äldre innebär ofta någon 

form av fysisk eller psykisk försvagning eller sjukdom som gör skapar en obalans i 

människan. Genom livet skapas en självbild som kanske plötsligt måste ändras på grund av att 

förutsättningarna ändras. Självbilden och den egna förmågan måste omtolkas. Den 

existentiella grunden påverkas då den äldre inte längre klarar av det som den alltid gjort utan 

måste be om hjälp. Det påverkar självbilden (Melder 2014:46–47). 

Hoppfullhet och optimism 

För ett par generationer sedan var livet efter döden en självklarhet. Människor hoppades på att 

bortom dödens gränser få möta sina nära. Idag har denna uppfattning förändrats när livet efter 

detta för många inte är lika självklart. Det innebär att tiden inom vilket det är möjligt att 

hoppas på något har gått från det eviga till att vara en begränsad tid inom människans livstid. 

Den begränsade tiden kan handla om ett ovisst antal år eller dagar. Det människor hoppas på 
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begränsas till denna världens tid och rum. Inför pensioneringen hoppas många på att få göra 

det där som inte hunnits med under arbetslivet. Det blir inte alltid så som någon hoppats. Den 

behöver då omvärdera och försöka ersätta gamla hopp med nya (Melder 2014:47–48). 

Harmoni och inre frid 

Att bli äldre innebär för många att hitta en inre tillförsikt i att vara och försonas med sig själv. 

Detta kan skapa ett lugn och bidra till en spännande inre resa som samtidigt kräver trygghet i 

det yttre. För att uppnå inre frid måste både de yttre och inre förutsättningarna stärkas. Oro för 

till exempel ekonomi eller att ramla och bli liggande kan utgöra en yttre stress. En inre stress 

kan handla om att bli äldre. Dessa tillsammans kan ge oro och den behöver tas på allvar 

(Melder 2014:48). 

Existentiell/ andlig styrka 

Människan har behov av att ingå i ett sammanhang som är större än en själv och kunna hämta 

kraft ur något större än den egna personen. Dessa två behov, att känna kontakt och att hämta 

styrka för det sammanhanget är nära sammankopplade med varandra. Det kan vara stora eller 

små sammanhang. Ofta kommer den äldre till en fas av att välja att kliva åt sidan till förmån 

för yngre förmågor. Det blir som ett livets bokslut med sådant som åstadkommits, förlikning 

med sådant som inte blev som tänkt och ett överlämnade till andra. Att lämna över till andra 

kan skapa både sorg och lättnad. Ofta är det möjligt att fortsätta vara en del av sammanhanget 

men på ett nytt sätt men med tiden avtar sammanhangets stödjande funktion. Detta på grund 

av att den äldre går från att vara någon som andra räknade med (Melder 2014:48–49). 

Existentiell/ andlig kontakt 

Se existentiell/andlig styrka. Aspekterna ligger nära varandra och innefattar därför samma 

förklaring. 

Personlig tro 

De grundläggande värderingar och uppfattningar som en människa har om till exempel 

människovärde, guds existens, livet och döden samt ont och gott utgör livsinställningen i 

människans förhållande till tillvaron. Den personliga tron behöver inte innebära en tro på en 

högre existens, som till exempel tro på Gud, det kan handla om tro på en filosofi, ideologi 

eller till exempel tro på ateismen. Det är den som kan hjälpa till vid olika valmöjligheter och 
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att hantera olika situationer. Den äldre ställs ofta inför nya svårigheter. Det kan handla om 

stora svårigheter och livsbeslut. Till exempel att välja medicinsk behandling eller att avstå 

från den till förmån för livskvalitet även om livet förkortas. Var går gränsen för ett värdigt 

liv? Att behöva släppa på sin integritet. Hur långt är den äldre beredd att släppa in människor i 

ens eget privata innersta liv bara för att den inte längre klarar av allt längre själv. Mycket av 

liknande slag har människor ofta med sig som tidigare erfarenheter i livet men för den äldre 

blir dessa svåra stunder ännu mer oundvikliga. Att behöva hjälp från hemtjänsten eller att en 

nära vän dör blir nästintill en del av vardagen (Melder 2014:49–50). 

Förundran inför omgivningen 

Att kunna behålla förmågan att njuta. Det kan handla om att kunna fortsätta lyssna på den 

musik man tycker om eller att kunna ta del av nyheter och sådant som är av betydelse för den 

enskilde. Att få möjlighet att göra nya upptäckter i livet och ens eget inre. Dessa kan både 

skrämma och fascinera samtidigt som det kan ge möjlighet till existentiell bearbetning och 

utveckling. Detta genom stödjande miljöer och former för äldre att arbeta med sin 

existentiella hälsa och berikas med andras erfarenheter och kunskaper. När livet förändras och 

den äldre inte längre själv kan leva ett kulturella liv, resa eller fortsätta med ett intresse som 

varit viktigt inslag i livet kan andras berättelser fylla på och ersätta det egna utövandet samt 

väcka goda minnen (Melder 2014:50–51).    

Melders teori vill förklara hur den existentiella hälsan påverkar självskattad hälsa, hur den 

utvecklas och bibehålls. Hälsan påverkas hur sjuk/frisk personen är samt hur bra/dåligt den 

mår (Melder 2014:51). De fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsodimensionerna 

påverkar varandra. Den existentiella hälsodimensionen har en nyckelfunktion i form av 

självskattad hälsa och kan därmed påverka de övriga dimensionerna i både positiv och negativ 

riktning (Melder 2014:52). Det visar att det finns ett samband mellan den existentiella 

dimensionen och hälsa. När den existentiella hälsodimensionen stärks kan även självskattad 

hälsa stärkas (Melder 2014:44–45). Den existentiella hälsodimensionen har sin grund i två 

sfärer. Det ena är den upplevda yttre omgivningen till exempel religiösa föreställningar eller 

vad som är friskt/sjukt. Det andra har sin grund i de inre existentiella behoven tillika 

människans behov som till exempel helhet, hopp och harmoni. I mötet mellan dessa två sfärer 

utvecklas den funktionella existentiella hälsodimensionen som ger möjlighet att utveckla 

funktionella meningsskapande strukturer. När denna dimension kopplas till de andra 

dimensionera kan hälsa och välbefinnande främjas. Sker inget möte eller en obalans uppstår 
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mellan sfärerna påverkar det möjligheten till en god funktion mellan till exempel viktig 

existentiell inverkan från yttre påverkan och personens existentiella behov (Melder 2014:53–

54). 

För att kunna arbeta praktiskt utifrån modellen kan de åtta existentiella aspekterna bearbetas 

genom fyra pedagogiska nivåer: fakta, förståelse, förtrolighet och förnimmelse (Melder 

2014:59).  

2:3 Arbetsmodell 

Tabell 3 visar hur arbetet med studien gått till väga. 

 
Frågeställning 

1. Vad innebär existentiella behov och existentiella samtal i relation till psykisk 
hälsa och ohälsa för äldre i Sverige? 

2. Kan existentiella samtal med äldre män i Sverige stärka deras psykiska hälsa? 

Ansats 
 

Kvalitativ, deduktiv 

Teori 
 

Eriksons teori om gerotranscendens Melders teori om existentiell hälsa 

Datainsamling 
 

Fyra intervjuer samt en intervju med nyckelperson 

Metod 
 

Systematisk textanalys utifrån Open Code 4,3 

Huvudkategori  
 

Psykosexuellt stadie 
Psykosocial kris 

Meningen i/med livet 
Helhet och integration 
Hoppfullhet och optimism 
Harmoni och inre frid 
Existentiell/andlig styrka 
Existentiell/ andlig kontakt 
Personlig tro 
Förundran inför omgivningen 

 
Resultat, analys och slutsats 
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3 Metod 
 
Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats. En kvalitativ metod används i form av 

semistrukturerade intervjuer och intervjuerna analyseras utifrån de teorier som tidigare 

presenterats. 

Fyra intervjuer med äldre män spelades in, transkriberades och analyserades genom kodning. 

Kodning sker genom att kategorisera i huvudkategori, underkategori och kod utifrån 

programmet Open Code 4.03. Även intervjun med nyckelperson spelades in och 

transkriberades. Stora delar av intervjun finns återgiven i bakgrunden som exempel på en 

verksamhet som erbjuds äldre där existentiella samtal förekommer.  

Det material som framkom genom intervjuerna kommer att relateras till de teorier uppsatsen 

utgår ifrån. Den ena teorin är Eriksons gerotranscendens. Den talar om det positiva åldrandet 

och menar att människan fortsätter att utvecklas genom hela livet. Den andra är Melders teori 

om existentiell hälsa. Den menar att den existentiella hälsodimensionen kan påverka en 

självskattad hälsa och livskvalitet. 

3:1 Validitet 

I studien finns inga anspråk på generaliserbarhet men en hög grad av reliabilitet eftersträvas. 

Det vill säga samma studie ska kunna genomföras utifrån denna. Intervjuerna genomfördes 

semistrukturerade och utifrån uppsatsskrivarens förförståelse och vana av att samtala med 

äldre. Det kan påverka informanternas svar som skulle kunna bli annorlunda i en traditionell 

intervju med direkta frågor och svar. Ett annat resultat skulle kunna uppnås genom ett större 

antal informanter. Likaså genom att använda en annan eller flera nyckelpersoner.  
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4 Resultat 
 

Resultatet presenteras genom att teorierna i uppsatsen utgör kvalitéer i informanternas svar 

som har kodats utifrån programmet Open Code som är ett analysverktyg (ICT 2013 Open 

Code 4.0. University of Umeå). I Open Code har de transkriberade intervjuerna kategoriseras 

utifrån programmets givna ram. Detta för att få en djupare förståelse av innebörden i 

informanternas svar. Kategoriseringen sker genom huvudkategori och underkategori som 

sedan härleds till en kod. Dessa analysbegrepp används i resultatdelens tabeller. 

Huvudkategorin inför varje tabell är hämtad från respektive teori. Utifrån Erikson består de av 

utvecklingsfaserna och utifrån Melders teori de åtta aspekterna. Underkategorin i resultatet 

kopplad till Eriksons teori är utifrån utvecklingskriserna som kan vara både positiva och 

negativa. Underkategorierna utifrån Melder är genomgående fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt.  Koden blir utifrån kategoriseringen samlande rubrik för ett antal liknande citat. 

Här belyses varje kods innehåll med ett eller flera citat. För att göra citatens ursprung i de 

transkriberade intervjuerna lättillgängliga anges id-nummer i tabellerna som hänvisar till från 

vilken informant och från var i transkriberingen citatet är hämtat.  

Resultatet framställs utifrån en teori i taget. Rubrik inför varje del består av en huvudkategori 

med tillhörande kort beskrivande text. I tabellen visas sedan underkategori, kod och id-

nummer. Antalet koder till varje underkategori kan skilja sig åt. Koderna består även av både 

positiva och negativa kvalitéer. Detta framgår genom att koderna markeras med ”+ ” för 

positiva och ”– ” för negativa. 

 

4:1 Resultat utifrån Eriksons teori 

Psykosexuellt stadie 

I resultatet finns inte ”stagnation” med som underkategori. Detta eftersom den tillhör 

vuxenåldern och här presenteras det som tillhör ålderdomen. Flera informanter vittnar om 

möjligheten att ha positiva fysiska och psykiska upplevelser trots att kroppen försämras. Det 

handlar om att kunna fortsätta att göra mycket av sådant personen gjort förut med stöd av 

olika hjälpmedel. Det handlar också om att acceptera sin situation så som den är. En 
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informant lyfter fram datorn som en viktig möjlighet till att kunna fortsätta vara en aktiv del 

av samhället. Han belyser också lärandet som sker genom hela livet. 

Underkategori Kod 
 

Citat Id-nr 

Generalisering 
 

+ Fysiska 
upplevelser  

Ja, det gör ju mycket till att jag kan fortsätta trots att jag fått 
handikapp. 

I4 

 
+ Psykiska 
upplevelser  
 

Man fastnar där, kommer inte ut. På en gång fyra till fem timmar har 
gått och jag kanske har lärt mig någonting. 

I2 

 

 

Psykosocial kris 

Flera informanter beskriver att det är ensamt efter att frun dött. Även om det finns ett socialt 

liv på dagen så gör sig ensamheten extra påmind om natten. Likaså att gå hem till ett tomt 

hem efter en trevlig aktivitet. Alla informanter beskriver också en ensamhet efter att många 

vänner dött. Det finns ingen att bjuda hem för de flesta är döda. 

Under- 
kategori 

Kod Citat Id-nr 

 
 
Förtvivlan 
 
 

– Frun dog […] det värsta är att jag ligger och drömmer och åh det måste jag 
säg åt frugan […] och så kommer det över mig nämen herre hon 
finns ju inte längre. 

I1 

Och jag tror det känns värre då [när de haft ett bra liv tillsammans]. I1 

Och jag tycker det är lika jäkligt än, ändå fick jag ju lite hjälp då i 
början, ja hon kom hit till mig ett par gånger och pratade den där 
prästen […] och sen gick jag hos NN [diakon] tre gånger. 

I1 

Njaä, det var nog jag som var på henne [prästen] och sa kan du inte 
komma och prata lite jag tycker det är så hemskt sa jag. 

I1 

– Vänner dör Och han är dö han också. Alla mina kompisar nästan är döda 
allihop. 

I1 

Ja, men man har ju snart inga och bjuda hem för de är ju döda 
allihop. 

I1 

– Ensamhet Ensamheten tycker jag är hemsk […].  I1 

Man sitter i lägenheten och glor på väggarna. Timme efter timme, 
man blir deprimerad 

I2 

Ja, jag tycker jag sitter så ensam här. Sitta här och glo på väggarna 
själv. 

I1 

Fyra fem stycken [vänner] av dem har dött. I2 

Det är för bedrövligt tycker jag. I1 

Och jag hade en sån himla fin kompis på landet och vi hade så kul 
han och jag […] han vaknade aldrig något mer. 

I1 

Visst är det väl att man är ensam, det är ju det som är tråkigt. I1 
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Kategorin ”integritet” som handlar om att summera och blicka tillbaka på livet och se det som 

varit meningsfullt belyser flera informanter genom att beskriva att de upplevt ett bra liv 

tillsammans med sin fru när hon levde. Alla informanter talade om Gud. Någon hade en 

gudstro sedan tidigare, andra har börjat fundera på Gud när de blev äldre. Att gå till kyrkan 

framhåller flera informanter som ett positivt inslag i vardagen medan en informant talar om 

Gud som en straffande Gud. 

 
Integritet + Frun levde 

 
Och sen hon var så snäll förstår du, hon var så snäll och gullig 
och rar […] snällare människa fanns inte. Aldrig ett ont ord och 
hon lagade god mat och bussig på alla sätt och vis. 

I1 

Man får vara lycklig för det och de åren vi haft vi har ju haft 
många år tillsammans. 

I1 

Ja, jag skulle ju aldrig egentligen kunna tänka mig någon annan 
kvinna än henne. 

I1 

Ja vi har hållit ihop så länge, ja hela livet. I1 

[…] hon var så himmelens gullig och snäll, aldrig ett ont ord. I1 
+ Gud 
 
 

Men tänk, jag har väl aldrig gått i kyrkan förr och nu är man 
nästan varenda söndag. 

I1 

Då är det ju bättre att gå där till kyrkan och höra lite Guds ord och 
sjunga en psalm och så träffar jag NN […] vi sitter jämte 
varandra. 

I1 

– Gud Gud straffar människor att må dåligt. I2 

 

 

4:2 Resultat utifrån Melders teori 

I denna resultatdel är underkategorierna genomgående fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt. Citat som innehåller X innebär att det står för antal och NN betyder en person 

eller ett namn. 

 

Meningen i/ med livet 

I materialet återfinns en mängd både positiva och negativa koder för ”meningen i/ med livet” 

inom alla underkategorier. Samtidigt som alla informanter beskrev sådant som ger mening till 

livet fanns en känsla av meningslöshet, oro och saknad av nära och kära. 

Under- 
kategori 

Kod Citat Id-nr 

Fysiskt 
 

+ Att vara aktiv Ja, det är väl att jag har varit så pass aktiv som jag 
varit det är väl det här med körsången. Jag har 

I4 
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spelat fiol också men det är körsången det är 
centrum för mitt intresse. 

– Oro till följd av 
funktionsnedsättning 
 

Men jag slog mig inte [svimmade och ramlade] 
gjorde det, kändes pang så vet jag inget mer. 

I1 

Åh, vad jag jobbade innan jag kunde resa mig det 
var för bedrövligt […] man kunde ju lika gärna ha 
dött där då. 

I1 

Psykiskt + Meningsfullt 
 

Men jag är ju lyckligt lottad ändå som har X [barn] 
och X barnbarn. 

I1 

– Meningslöst [frågor om mening med livet] Jo, men det tänker 
man. Oh, ja absolut. 

I1 

– Äta ensam När man är ensam orkar man inte laga mat. Jag står 
där och lagar mat en timme eller två timmars jobb 
och lagar mat och sen äter på fem minuter. Det är 
inte roligt att laga mat till sig själv. Annars tycker 
jag om att laga mat, alla säger att jag bra mat men 
det är ensamt. 

I2 

– Vara passé Faktum är att de sista tio åren känns så kände jag 
och det vet jag att det var många med mig och så 
kände de att de var passé, och att man blir ju alla 
andra gör ju, de yngre förmågorna de gör ju karriär 
och så vidare och så kommer och som när man är 
lite äldre så är det ju ingen som bryr sig liksom och 
jaha är du kvar på jobbet jag trodde du gick i 
pension eller någonting sånt där. 

I3 

Socialt  
 
 

+ Sammanhang 
 

[…] och vi går och fikar förstås och det är ju gott. I1 

Och så blir man bekant med så mycket folk. I1 
– Sakna familjen 
 

Det är förjävligt att vara ensam och barnbarnen 
hinner aldrig komma och hälsa på mig eller barnen 
[kommer inte heller]. 

I1 

Existentiellt 
 

+ Kyrkan Nu har det blivit så att man börjat gå i kyrkan jag 
tycker det är trevligt. 

I1 

– Oro inför döden Jag har rädsla på döden, vad ska hända. I2 
 

Helhet och integration 

Under huvudkategorin ”helhet och integration” återfanns i materialet ingen positiv kvalité till 

underkategorin ”existentiellt”. Informanterna beskriver ensamhet och ytliga relationer 

samtidigt som relationerna är viktiga. Informanterna belyser viljan av att klara sig själv. 

Under- 
kategori 

Kod Citat Id-nr 

Fysiskt 
 

– Ensamhet ger 
ensidig kost 

Ja men när man är ensam äter jag inte lika mycket 
[…]. Jag är inte intresserad av att köpa färdig mat, 
det blir mycket smörgås jag äter. 

I2 

+ Att få skjuts Nu har jag blivit så van vid eh det är så många 
snälla personer som kommer och erbjuder skjuts. 

I4 

– Att behöva hjälp […] men jag kommer så fort jag kan jag kan inte 
resa mig sa jag. 

I1 

Psykiskt 
 

+ En dag i taget Ja, det går ju bättre idag än vad det gjorde då för då 
var det ju alldeles för bedrövligt. 

I1 

+  – Klara sig själv Jag ska inte bli så här därför jag [har] alltid[…] stått 
på mina egna ben […] jag kämpade. Ja, det där är 
tänker man, ska stå på sina egna ben. 

I2 
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Socialt 
 

+ Goda vänner 
 

Ja, det har jag [goda vänner] och det är ju tur det då 
har man ju sysselsättning i alla fall. Det har jag fast 
man är ensam. 

I4 

– Djupa samtal med 
vänner 

Jag är dålig på att fråga. Jag frågar aldrig […] vad 
de gör och varför och si eller så. Aldrig. Om någon 
ska säga någonting om sig själv när jag frågar 
kanske jag går på hans eller hennes område. Det är 
inte bra att jag gör det […]. 

I2 

Jag känner inte, vet du, man känner mycket 
människor men man känner dem inte på djupet. 

I2 

– Inget räcker Kraften räcker inte, ekonomin räcker inte, allt, 
ingenting räcker då blir man deprimerad. 

I2 

– Efter 
pensioneringen 

Men vartefter som tiden gick så var det många som 
blev pensionerade eller flyttade och slutade av 
andra orsaker så då blev det inte lika roligt. Och nu 
när jag går eller jag går aldrig till NN, jag är som en 
främling. Jag känner inte igen någon. Nä, det är inte 
lika roligt. 

I4 

 

Hoppfullhet och optimism 

Flera informanter beskriver de handikapp de fått som äldre och hur livet ser ut med dessa. De 

belyser vikten av ett sammanhang, en hobby och att leva i verkligheten så som den ser ut. I 

materialet återfanns under denna huvudkategori ingen positiv fysisk kvalité. 

Under- 
kategori 

Kod Citat Id-nr 

Fysiskt – Fysiska 
förändringar 

Nu får man dras med sina handikapp som har 
kommit på senare år. 

I4 

Psykiskt 
 

+ Trygg inför döden Så kan man få dö så lindrigt då är det bra. I1 

 – Oro Men den tanken [att dö] den har man den har jag 
ofta. 

I1 

Socialt 
 

+ Har ett 
sammanhang 
 

Det vore ännu tråkigare då [utan sammanhanget]. I1 

[…] jag tyckte inte det var något märkvärdigt som 
jag gjorde [höll i allsång]. Det kan inte vara många 
som kan tycka det där var så bra men när jag fick 
höra det där gensvaret, att de hade saknat mig, var 
så fantastiskt och pratat om var är han någonstans 
och så vidare, så då förstår jag att det här betyder 
någonting för dem och då började det här betyda 
någonting för mig också så då började jag skärpa 
mig.  

I4 

Fast jag har blivit väldigt bekant med […] NN heter 
han. 

I1 

+ Att ha en hobby Jag sa det på jobbet till alla mina kompisar om ni 
inte fixar någon hobby [så blir] pensionen är 
helvete.  

I2 

Jag har ju alltid varit väldigt aktiv på alla möjliga 
vis. 

I4 

– Inga vänner Ja, man åker väl ut och handlar lite men det kan jag 
ju inte göra jämt heller […]. 

I1 

Existentiellt 
 

+ Verklighets- 
förankrad 

[…] man ska vara i verkligheten. I2 
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+ – Pensionärslivet Ja, det är ganska stort steg faktiskt det ja. Man gick 
ju till sitt jobb och man märker ju det att när man 
har ett jobb hela tiden och sen så det man bygger 
upp sitt liv omkring det och sen när inte jobbet 
finns nu blir det ett litet hål liksom, en lucka i livet 
så att säga. Men det gäller att fylla det med 
någonting. 

I3 

– Tappa verkligheten När man går från verkligheten [isolerar sig] som 
man har och då blir det så att de känner sig inte 
tillräckliga. 

I2 

 

Harmoni och inre frid 

Under denna huvudkategori återfanns ingen positiv kvalité gällande ”socialt och existentiellt”. 

Flera informanter vittnar om en oro för att ramla och hamna på sjukhus. Likaså belyser flera 

en känsla av otillräcklighet.  

 

Under- 
kategori 

Kod Citat Id-nr 

Fysiskt 
 

+ Aktivitet minskar 
tankar på självmord 

Ja, jag förstår det för när man ibland känt sig lite 
ensam då kan man tänka såna där tankar nu är sådär 
precis som du säger att jag är, att jag varit aktiv, att 
det inte varit aktuellt för mig själv. 

I4 

– Oro för att ramla Ja, sen i och med att man är lite dålig och gå såhär 
man går och tror nästan att man går och ramlar 
omkull och slår sig och hamnar nog snart på 
sjukhus och så dör man. 

I1 

[…] jag måste ha legat där några minuter. I1 

Psykiskt 
 

+ Pensionering 
 

[…] när jag gick i pension då var jag väldigt ofta 
där [jobbet] det var ju många jag kände så då jag 
gick jag ju ofta dit och hälsade på. 

I4 

– Oro Ja, det blev som för mycket för mig det där. I1 

Socialt 
 
 

– Försämrad syn 
 

Människor måste hälsa på mig för jag ser så dåligt, 
det är bara som en suddig bild. Jag kan känna igen 
en del, som har något särskilt utmärkande, på håll 
men annars så ser jag inte. 

I4 

Existentiellt 
 

– Otillräcklighet Den största orsaken man känner sig otillräcklig. I2 

 

 

Existentiell/andlig styrka 

I materialet återfinns kvalitéer som står i ett motsatsförhållande till varandra. Någon 

informant lyfter att han bor bra i sitt hus och samtidigt behöva sälja det på grund av att orken 

för att sköta om det saknas. Familjen lyfts fram som en positiv kvalité samtidigt som det är 
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jobbigt att åka till dem. Känslor av att ha gjort fel eller vara överflödig vittnade flera 

informanter om. Positiva kvalitéer för ”fysiskt och existentiellt” återfanns inte i materialet. 

Under- 
kategori 

Kod Citat Id-nr 

Fysiskt 
 

– Behöva hörapparat 
 

Ibland glömmer jag den [hörapparaten] när jag 
sticker ut. Det kan vara skönt ibland för det dånar 
så när det är många. 

I4 

Psykiskt 
 

+ Huset […] jag kan ju inte bättre bo. I1 
– Sälja huset 
 

Ja, det blir jag nog tvungen till man dör väl snart 
eller NN får väl sälja det annars. 

I1 

– Överflödig Man behöver inte räkna med de som är äldre, de har 
ju gjort sitt i samhälle liksom. 

I3 

Socialt 
 

+ Barnbarn 
 

Men NN var rolig en dag hon jag måste komma 
bort och hälsa på dig när du är på X så när passar 
det bäst? Ja, kom på […] ja, då kommer jag till X 
sa hon och det är kul. 

I1 

+  – Träffa familjen 
 

Ja, jag tycker nog det är lite jobbigt så det är bättre 
att de kommer hit till mig då. 

I1 

– Inte uppskattad Jag ledde promenader i kyrkan. Men så kom det 
ingen. Först kom det en eller två men så plötsligt 
kom det ingen så då undrar man ju ska man hålla på 
med det då? 

I3 

Existentiellt 
 

Ångest […] äldre har ångest för man kanske gjorde något 
fel. 

I2 

 

Existentiell/andlig kontakt 

Under denna huvudkategori återfanns ingen ”positiv eller negativ fysisk” kvalité. Flera 

informanter vittnar om att det är viktigt att må bra, göra något meningsfullt och ha glädje i 

livet. Samtidigt återfinns en upplevelse av att vara onödig. En informant lyfter fram familjen 

som både positiv och negativ kvalité. Positiv genom att vara stolt över den och negativ genom 

att de inte har tid. 

Under- 
kategori 

Kod Citat Id-nr 

Psykisk 
 

+ Glädje i livet Man ska ha glädje av livet. I2 
– Måendet påverkar 
andra 

Om jag blir dålig, inte bara jag själv utan de runt 
om mig ska må dåligt. 

I2 

– Övervintra Det är ingen som vill satsa på en […] omkring, ja 
55-årsåldern, det gäller att övervintra här liksom, ta 
det sista steget innan pensionen. Bara helt enkelt 
överleva. 

I3 

Socialt 
 

+ Stolt över familjen Det är ju bra när de (barnen) hör av sig i alla fall. I1 
– Familjen 
 

Men det är klart de hinner ju inte komma hit till 
mig och hälsa på mig knappt, barnbarnen menar jag 
de är ju för upptagna så. 

I1 

Existentiellt 
 

+ Volontär Det känns ju, på ett sätt känns det ju trevligt att man 
att man gör någonting all nåt produktivt att man gör 
någonting för mänskligheten samtidigt är det lite 
svårt med att det kommer ingen […] så man känner 
sig man vill ju man känner sig man vill ju känna sig 
behövd om man säger så. 

I:3 

+  – Onödig? Nästa (veckodag) är det min tur att vara här med. I:3 
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Då har ju hon kommit NN och hon är ju fast 
anställd. Tidigare hade man ingen fast anställd utan 
då möttes vi volontärer här och fixade käket och 
dukade upp där uppe och alltihop. Men nu har ju 
hon så då har ju hon ordnat allt, hon har gjort jobbet 
när vi kommer hit. 

– I dödens närhet […] man blir inte yngre man kan säga att man är 
själv där på fronten. 

I2 

 

Personlig tro 

Under den här aspekten som handlar om den personliga livsinställningen har jag i mitt 

material inte funnit någon information om informanternas ”personliga tro” i relation till den 

”fysiska eller sociala dimensionen”. Citatet kopplat till koden ”ytliga samtal” skulle kunna gå 

in under socialt men utifrån att informanten lyfter fram att det män samtalar om är ytligt vilket 

tyder på en avsaknad av djupare samtal av existentiell karaktär. I materialet framgår från flera 

informanter att det är viktigt att leva ett gott liv. Flera informanter lyfter flera gånger fram 

andra när det gäller negativa kvalitéer som till exempel ensamhet. Flera informanter berättar 

att de har någon form av personlig tro. 

Under- 
kategori 

Kod Citat Id-nr 

Psykiskt + Gott liv Jag är nöjd med mitt liv. I2 
– Andras ensamhet Det finns ju de som är väldigt mycket ensamma 

som man märker är har det besvärligt. 
I4 

Existentiellt 
 

+ Leva livet 
 

Ja, man ska njuta av livet helt enkelt, man lever en 
gång, man ska leva bra. 

I2 

Jag har haft ett rikt liv, det måste jag säga. 
Omväxlande. 

I4 

– Ytliga samtal Män ska alltid prata om ja jag vet inte vad man 
pratar men jag har reagerat över det. […] Det är fan 
inte mycket som det är inte mycket djup i det som 
män pratar om utan det är liksom det är bara ytliga 
saker. Ve den som kommer med någonting som är 
mera djupsinnigt, det blir inte, det går liksom inte 
hem.  

I3 

+  – Drabbad Det är saker som händer i livet […] varför ska jag 
bli drabbad? Helvete hon blir ett kolli, varför ska 
jag bli drabbad utav detta? Och sen försöka läsa sig 
till nån slags sanning i det som kanske finns 
någonstans i bibeln. 

I3 

+ Tro Jag har ju inte någon religiös bakgrund. Vi var inte 
kyrkliga hemma, inte på min tid i alla fall. Tvärtom 
skulle jag vilja påstå. Jag är ju konfirmerad och så 
men jag är inte nån som gått i kyrkan och nött på 
kyrkbänkarna. Det har jag inte gjort men jag har ju 
om man frågar mig om jag har en tro så har jag ju 
det.  

I3 
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Förundran inför omgivningen 

Flera informanter vittnar om vikten av att samtala och vara en del av ett sammanhang. Två 

talade om datorn och synhjälpmedel som viktiga inslag för att få långsam tid att gå fort. Tv-

nyheterna menade en informant bidrar till en negativ sinnesstämning. Samtliga informanter 

belyser att det är svårt att få med äldre män i olika sammanhang men menar att det är viktigt. 

Under- 
Kategori 

Kod Citat Id-nr 

Fysiskt + Synnedsättning Jag är glad och tacksam att jag är så […] fast ändå 
trots synen det är ett stort handikapp det gör att jag 
är handikappad men ändå jag har ju hjälpmedel och 
sådär och många omkring mig som hjälper till. 

I4 

– Synnedsättning Ja, i många år var det många som hjälpte mig och 
förstorade texterna för mig men jag betungade dem 
mycket tyckte jag själv och sen blev det jobbigt i 
längden. 

I4 

Psykiskt 
 

+ Datorn Tittar på datorn och såna grejor. Ja, såna där jäkla 
roliga grejer […] surfar på Wikipedia, där fastnar 
man. 

I2 

[…] jag har ju väldigt mycket sysselsättning tycker 
jag och med datorn som jag försöker lära mig men 
det är knepigt och vissa delar av den här mobilen. 

I4 

– Nyhetsförmedling 
 

[…] blir deprimerad av tv, bara elände på tv. J]ag 
sätter inte på tv ens […] mycket elände i samhället. 

I2 

Socialt  
 

+ Positivt med samtal Jag tycker det är så roligt när det kommer någon till 
mig och jag får sitta och prata lite. 

I1 

+  – Behov av samtal Ja, [bättre att få prata med någon] än och bara sitta 
och vara ensam. 

I1 

Jag pratar inte. I2 
Ja, många är ju rädda för att prata inför andra men 
det är ju bara träning. 

I1 

Existentiellt 
 

+ Stödjande miljö 
 

Ja och hur man kan locka in människor från 
ensamhet till att vara tillsammans och få intresse 
för något. Det kan vara kyrkan eller idrott eller vad 
som helst, bara man är engagerad i någonting. Jag 
tror det är väldigt viktigt. Så där är ju många 
människor, ja det är idrottsledare och som kan göra 
en stor uppgift och förhindra såna där saker. 

I4 

[…] jag tycker kyrkan är suverän här i NN. De kan 
väl inte göra mer än de gör […] jag tycker det är så 
bra som det är så. 

I1 

– Misstro mot kyrkan Jag tänker att kyrkan inte kan göra, kyrkan är en bit 
av många äldres depression. 

I2 
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5 Analys 
I studiens bakgrund lyfts det fram att en vanlig uppfattning är att äldre i allmänhet är ledsna 

men att den bilden inte är helt sann. Människor har en kapacitet för att klara av mycket på 

egen hand. Samtidigt pekar tidigare forskning på den ensamhet och ålderism som präglar en 

del av de äldres vardag. Att gruppen äldre inte är en homogen grupp men i allmänhet anses 

vara en tydlig grupp ringar in problematiken i synen på äldre. De äldre är fortfarande de 

människor som de genom livet varit. Precis som människor under 65 år är olika och har olika 

förutsättningar gäller det även människor över 65 år. I studien framgår att många äldre mår 

både bra och en del mår mindre bra. Informanterna lyfter fram ett relativt gott mående trots 

kroppsliga krämpor. De vill ha ett meningsfullt liv men som tidvis kan vara svårt att få till. 

Nyckelperson Olsson på Sankt Lukas belyser att den grupp äldre som egentligen mår relativt 

bra men som behöver få samtala om existentiella frågor hamnar i kläm. De lider inte av 

psykisk sjukdom som ska behandlas inom psykiatrin och det finns ingen annan naturlig plats 

för dem att ventilera denna typ av frågor. Olssons uppfattning och informanternas vittnande 

går här hand i hand. Ingen av informanterna uttrycker att de har behov av psykiatri men 

berättar under intervjuerna att det finns behov av existentiella samtal. Gemensamt för 

informanterna är också känslan av ensamhet. Ensamhet efter att frun dog, efter att vänner dött 

och en viss oro inför sin egen död. Att informanterna belyser behov av existentiella samtal 

men ingen naturligt plats för detta pekar tillbaka på den forskning som talar om äldres 

ensamhet och ålderism. Detta i sin tur kan leda vidare till psykisk ohälsa och i förlängningen 

till självmord som är den yttersta konsekvensen av detta. Många äldre lider av depression som 

är en vanlig orsak till självmord. Forskning visar att de flesta självmord i Sverige begås av 

äldre män. Det innebär menar jag att existentiella samtal är ett viktigt inslag i den äldres med 

tyngdpunkt vid mäns äldres vardag. 

5:1 Slutsatser 

 

Frågeställning 1 

 

Existentiella samtal och behov är kopplade till andlighet och meningsskapande. Den äldres 

psykiska hälsa påverkas i positiv riktning när yttre existentiell sfär (uppfattningar) och inre 
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existentiell sfär (behov) går ihop. När dessa är i obalans påverkas den äldres psykiska hälsa 

och kan leda till psykisk ohälsa.  Informanterna vittnar om behov av att få prata om 

existentiella frågor. De pekar också på ytliga relationer mellan män och ingen naturlig plats 

för djupare samtal. I uppsatsen framgår att obesvarade existentiella frågor påverkar den 

psykiska hälsan och därmed även den fysiska. Olsson på Sankt Lukas menar att det är positiv 

skillnad för de äldre som deltar i existentiella samtal. Människans existentiella behov är till 

exempel att känna hopp. Genomgående i studien pekas på att de existentiella behoven 

tillgodoses genom att till viss del ha en meningsfull sysselsättning, att umgås med andra, att 

komma ut och få frisk luft samt ha en kropp i rörelse. Detta kan förebygga att den äldre 

hamnar i depression vilket annars är risken vid avsaknad av existentiella samtal. Denna 

avsaknad vittnar informanterna om är stor. 

 

Frågeställning 2 

 

Existentiella samtal handlar om att få tala om existentiella frågor och ingå i ett större 

sammanhang. Att ha en meningsfull tillvaro. Informanterna lyfter fram det sociala nätverket 

och att ha något meningsfullt att göra. De beskriver betydelsen av att den äldre behöver 

fortsätta att hålla igång och ha en positiv inställning till tillvaron. Att acceptera kroppslig 

förändring men se att livet ändå fungerar. Existentiella samtal gynnar detta och stärker 

därmed den psykiska hälsan. Det existentiella samtalet inkluderar alla aspekter av livet vilket 

innebär ett helhetsperspektiv. Studien menar att det finns belägg för att existentiella samtal 

med äldre män kan stärka deras psykiska hälsa.  
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6 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras teoretisk, metodisk och empirisk reflektion. Uppsatsens bidrag 

enligt uppsatsförfattaren presenteras samt en avslutande reflektion. 

6:1 Teoretisk reflektion 

Valet av Eriksons teori är att jag vill lyfta fram teorin i ljuset. Han kan ses som pionjär inom 

den psykoanalytiska utvecklingspsykologin. Styrkan i Eriksons teori är det positiva åldrandet. 

Att utveckling sker genom hela livet vilket gör det möjligt att må väl trots att mycket gått 

snett. Att lyfta fram det positiva åldrandet i sökandet efter möjligheter att stärka äldres 

psykiska hälsa menar jag är relevant. Svagheten med teorin menar jag är att uttryckssätten i 

den kan uppfattas som lite gamla och har till viss del påverkat möjligheten att koppla ihop den 

med informanternas svar. 

Melders teori är vald utifrån att uppsatsen utgår från ett salutogent på existentiell hälsa som 

gör teorin relevant för syftet. Jag har utifrån olika perspektiv tidigare kommit i kontakt med 

teorin. I uppsatsen har jag prövat den lite mer på djupet för att se om den är möjlig att arbeta 

praktiskt utifrån. Teorin som behandlar existentiell hälsa menar jag är relevant för uppsatsen 

som utgår från existentiella samtal där fokus ligger på det som är friskt och ger liv. Svagheten 

med teorin menar jag är att det kan vara svårighet att skilja ut de åtta aspekterna från varandra 

vilket gör det svårt att arbeta med en aspekt i taget. Samtidigt är det teorins styrka som 

påvisar att aspekterna hänger ihop till en helhet.  

Teorierna tillsammans ringar in den äldres behov av att få gå lite mera in i sig själv. Att kunna 

ha ett meningsfullt liv trots att livet och kroppen förändras. Att se människan som en helhet 

som behöver vara i balans. I sig själv och med sin omgivning. 

 

6:2 Metodisk reflektion 

Att studien är kvalitativ och bygger på fyra informanter och en nyckelperson menar jag är 

relevant utifrån uppsatsens ämne och omfång. Det framkom ett stort material utifrån de fyra 
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informanterna vilket hade kunnat göra studien större om fler informanter involverats. Om 

andra informanter eller nyckelperson intervjuats eller om andra teorier använts skulle ett annat 

resultat eventuellt kunna presenteras. Grund för valet av informanter och nyckelperson finns 

beskrivet under 1:6 Material. Grund för valet av teorier finns beskrivet under 6:1 Teoretisk 

reflektion. Att arbeta utifrån deduktiv ansats har gjort både teorierna och uppsatsförfattarens 

förförståelse mest rättvisa. Snöbollsmetoden blev till viss del bristfällig då informanterna 

hade svårt att rekommendera vidare. Ett alternativ som övervägdes var att genomföra 

fokusgruppsintervjuer, men då stor del av tiden för uppsatsskrivande redan hade gått avskrevs 

denna möjlighet. 

6:3 Empirisk reflektion 

Det empiriska materialet är de intervjuer som genomförts och som ligger till grund för 

uppsatsen. Utan dessa skulle uppsatsen ha kunnat genomföras som en litteraturstudie. Den 

hade då eventuellt inte kunnat presentera samma typ av levande material. Om andra 

informanter använts hade eventuellt ett annat resultat kunnat presenteras. 

6:4 Bidrag 

Mitt bidrag med den här studien är att lyfta fram existentiella samtal och äldres psykiska 

ohälsa med särskilt fokus på äldre män.  

6:5 Avslutande reflektion 

Att de äldre på Sankt Lukas uttrycker sin glädje över att få möjlighet till denna typ av samtal 

gratis som de så länge behövt är fint. Men hur kommer det sig att de inte vänt sig till kyrkan 

som har gratis samtal, kompetens och lång erfarenhet av existentiella frågor? Eller att kyrkan 

inte har sett deras behov? Det ter sig här finnas en utmaning för kyrkan. För vidare forskning 

menar jag att dessa frågor är angelägna att undersöka. 
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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att inventera äldres psykiska hälsa och ohälsa i relation till 

existentiella behov. Särskild tonvikt ligger vid existentiella samtal för att stärka äldre mäns 

psykiska hälsa. Uppsatsen innehåller två frågeställningar vilka ligger till grund för arbetet. 

Innebörden i frågeställningarna är existentiella behov och existentiella samtal i relation till 

psykisk hälsa och ohälsa för äldre samt om existentiella samtal med äldre män kan stärka 

deras psykiska hälsa. Metoden består av fyra semistrukturerade intervjuer med fyra män över 

65 år och en semistrukturerad öppen intervju med verksamhetschef Marianne Olsson på Sankt 

Lukas i Kronoberg. Två teorier används i uppsatsen. Den ena är Eriksons teori om 

gerotranscendens. Den andra är Melders teori om existentiell hälsa. Slutsatsen är att det är 

vanligt med ytliga kontakter mellan män och deras sociala nätverk är relativt litet. De 

existentiella behoven av att ha en meningsfull tillvaro och att ingå i ett större sammanhang 

visar sig vara viktigt. Behov av existentiella samtal framgår samtidigt som studien pekar på 

avsaknad av dessa och naturliga tillfällen för denna typ av samtal. Studiens slutsats är att 

existentiella samtal med män över 65 år kan stärka deras psykiska hälsa. 
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7 Bilagor 
 

7:1 Bilaga 1, intervjuguide för informanterna 

Inför varje intervju kom uppsatsskrivare och informant överens om tid och plats för intervjun 

samt att den skulle ta ungefär en timme. Anledningen till intervjun förklarades genom att 

berätta kort om uppsatsen och att den handlar om existentiella samtal med män över 65 år. 

Informanterna fick också veta att deras avkodade ord kommer vara viktiga inslag i uppsatsen. 

Ämnet introducerades i samband med överenskommelsen som hur är det att bli äldre, hur ser 

det ut med sociala kontakter och ensamhet. Det tydliggjordes även att uppsatsen är 

koncentrerad till män över 65 år. Vid intervjutillfället återgavs samma information med 

tillägg om det var okej att spela in intervjun. Det framgick att endast uppsatsskrivaren har 

tillgång till det inspelade samt att all information kommer att avkodas och efter viss tid 

förstöras. Det tydliggjordes för informanterna att de kunde prata öppet och fritt utan rädsla för 

att något de sa skulle läcka ut och kopplas till dem. Intervjuguiden består av grundfrågorna till 

informanterna. Fler frågor ställdes för att föra intervjun vidare samt för att leda fram till att 

kunna ställa grundfrågorna. De semistrukturerade intervjuerna inleddes med att informanten 

fick börja med att berätta hur det är/var att bli äldre. 

Grundfrågor till informanterna: 

• Varför tror du att äldre och framförallt äldre män tar livet av sig? 

• Vet du någon äldre/äldre man som tagit livet av sig? Vill du berätta? 

• Tror du och i så fall hur tror du att kyrkan kan fylla en funktion i detta? 

• Har du förslag på någon annan lämplig man för en liknande intervju? 

Med kyrkan avses här Svenska kyrkan. I informanternas berättelser ingår även en Gudstro 

alternativt avsaknad av Gudstro vilket i dessa fallen inte är kopplade till något samfund. 
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7:2 Bilaga 2, intervjuguide för nyckelperson 

Nyckelperson Marianne Olsson, verksamhetschef för Sankt Lukas, kontaktades från början 

via mejl där presentation av uppsatsförfattaren samt ärende framgick. Tid för telefonintervju 

bestämdes. Telefonintervjun inleddes med att förklara uppsatsens ämne och den intervjuades 

roll i uppsatsen som nyckelperson. Nyckelpersonen godkände att intervjun spelades in och 

blev införstådd med att det bara är uppsatsskrivaren som har tillgång till det inspelade. 

Nyckelpersonen godkände även att verksamheten Sankt Lukas i Kronobergs län ingår som en 

del i uppsatsen samt att nyckelpersonens namn och titel offentliggörs. Intervjuguidens första 

del innehåller de frågor uppsatsskrivaren i förväg planerat. Guidens andra del är tillägg av de 

frågor som uppkom under intervjun. 

Frågor till nyckelpersonen: 

• Jag har läst på er hemsida men vill du berätta lite mer om er verksamhet? 

• Jag är särskilt intresserad av ert samtalsprojekt för personer över 65 år. 

- Vill du berätta lite mer om det? 

- Hur kom Kamprad med i bilden? 

• Hur bjuder ni in till samtalen? 

• Vad tror du är det som drar och gör att de äldre anmäler sig? 

- Kamprad eller något annat?    

• Jag skriver om existentiella samtal som självmordsprevention. Hur tänker du om det? 

• Vet de äldre som deltagit i samtal att de befinner sig i riskzonen? 

• Finns det något mer som du vill tillägga som jag inte har frågat om? 

• Får jag använda ditt namn och Sank Lukas i uppsatsen? Får jag ringa igen om jag har 

någon mer fråga? 

Ytterligare frågor under intervjun: 

• Varför föredras enskilda samtal? 

• Pratar de äldre själva om självmord? 

• Ni utgår hela tiden från det frisk och det som ger det goda, inte bara att grotta ner sig i 

det svåra? 

• Vilken ålder har de som kommer? Mest vid övergången till pension eller även äldre? 
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• Vad skulle det kunna göra för skillnad att vara med i en samtalsgrupp? Blir det mer 

lockande med grupp efter enskilda samtal? 

• Har de som kommer på samtal andra aktiviteter eller ett lite större socialt nätverk? 
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