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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie är att belysa psykoterapeuters erfarenheter av psykoterapi 
med äldre patienter. Kvalitativa intervjuer har gjorts med fem äldre legitimerade 
psykoterapeuter. I intervjuerna låg fokus på följande frågeställningar, förekommer 
specifika drag hos en äldre patient, hur ser den  psykoterapeutiska processen ut med 
äldre patienter och har psykoterapeutens egen ålder och livserfarenhet betydelse för 
psykoterapi med äldre patienter. Resultatet visar att åldras är ett nytt livsskede i en 
människas liv, som innebär förluster, sorger men också utveckling och fördjupad 
självkännedom. En tid av försoning och integritet. Hur en äldre patient handskas 
med sitt åldrande behöver sättas i relation till tidigare erfarenheter i livet. I studien 
beskrivs de äldre patienterna som motiverade, modiga och självreflekterande. De 
existentiella frågeställningarna får ett större utrymme i psykoterapier med äldre 
patienter, medan det också tydligt framkommer att hos den äldre finns ett behov att 
ha kontakt med det som hon haft tidigare och prata om konkreta praktiska saker som 
tillhör vardagen. För att äldre patienter ska få tillgång till psykoterapi behövs 
flexibilitet både när det gäller den yttre ramen och terapeutens förhållningssätt. 
Hänsyn behöver tas till den äldre patientens både fysiska och mentala kapacitet. 
Överföringar och motöverföringar beskrivs som mera otydliga och subtila med äldre 
patienter. Något som tyder på, att terapierna har en mera stödjande karaktär. Det 
framkommer att terapeutens ålder och livserfarenhet har betydelse och underlättar 
arbetet med äldre patienter. Att arbeta med äldre patienter beskrivs som berikande 
och i termer av ett ömsesidigt givande och tagande mellan terapeut och patient.          
 
Nyckelord: psykoterapi, äldre, livsskede, existentiell, flexibilitet  
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INLEDNING 
 
Tudor Sandahl (1999) skriver att psykologer tyvärr har visat litet intresse för utveckling mot 
att bli äldre. Hon skriver, ”En genomgång av traditionell utvecklingspsykologisk litteratur kan 
få en att tro, att utveckling i princip upphör i tjugoårsåldern” (Tudor Sandahl, P. 1999, s. 28). 
Inom skönlitteratur finns en hel del skrivet om åldrandet dess sorger och förluster, men också 
glädje och nyupptäckter som åldrandet kan föra med sig i en människas liv. Elsie Johansson 
ger i ”Sin ensamma kropp” (2008) en skildring av hur det förflutna pockar på hos den 
åldrande Marie-Louise Parre. Hon behöver städa upp i sin garderob för att gå vidare och 
kunna njuta av livet. En ytterligare författare Linda Olsson som i sin bok ”Nu vill jag sjunga 
dig milda sånger” (2006) beskriver hur vänskapen mellan två människor bidrar till att bådas 
liv förändras. Känslor som hållits i schack från det förflutna, som tagit energi och kraft från 
den gamla kvinnan Astrid tinar så småningom upp i mötet med en annan människa och 
förändrar Astrids liv till något innehållsrikt. Någon som gett uttryck för, på sitt alldeles 
speciella sätt, att utveckling aldrig är försent är Tomas Tranströmer i dikten ”Romanska 
bågar” i diktsamlingen ”För levande och döda”. Han skriver, ”Skäms inte för att du är 
människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och 
det är som det skall” (Tranströmer, T. 1989, s. 26). 
 
Arnell skriver (2006) att synen på åldrandet skiljer sig mellan olika kulturer, olika tider och 
olika samhällen. I vissa kulturer hyser man en stor vördnad och respekt för de äldre, medan i 
samhällen där styrka, prestige, effektivitet och utseende värderas högt ses åldrandet som något 
negativt. Begreppet ageism, kom på 90-talet, och betyder ålderism. Ålderism kan definieras 
som ett negativt och stereotypt sätt att se på de äldre. Ageism eller ålderdiskriminering kan 
ses som ett försvar mot den verklighet som det innebär att åldras.  
 
Att åldras innebär en förändring både fysiskt och mentalt. Pretat (1997) skriver att ens 
självbild, värdesystem och kropp utsätts för prövningar, som kan kännas smärtsamma, när vi 
blir äldre. Utseendet, figuren förändras. Rörligheten och uthålligheten i kroppen minskar. Hon 
skriver, ”När vi inte längre mäter vårt liv i år efter födelsen, utan istället räknar det antal år vi 
kanske har kvar tills vi ska dö, kan vår livslust försvinna. All vår längtan och beslutsamhet går 
upp i rök. De kommande åren kan kanske bli talrika, men i vår misströstan känns slutet ändå 
nära. Vi förstår inte att den död som vi skälver inför under nattens vargtimme kan vara 
symbolisk och därmed inledningen till något nytt” (Pretat, J. 1997, s. 3). Perris och Linge 
(2000) skriver att det finns en allmänt negativ uppfattning till psykoterapi med äldre och att 
den har sitt ursprung i Freuds sätt att se på psykoterapi med äldre. Freud skriver, ”The age of 
patients has this much importance in determining their fitness for psycho-analytic treatment, 
that, on the one hand, near or above the age of fifty the elasticity of the mental process, on 
which the treatment depends, is as a rule lacking old people are no longer educable- and, on 
the other hand, the mass of material to be dealt with would prolong the duration of the 
treatment indefinitely” (Freud, S. 1901-1905, s. 264). 
  
Davenhill skriver i ”Talking over the years” (2004) att trots tillgång till många rapporter om 
psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys med äldre (t.ex. Abraham 1919, Segal 1958, 
King 1980, Hildebrand1989) liksom senare forskning (Fonagy & Roth, 1996) som 
rekommenderar psykodynamisk korttidsterapi av en erfaren utövare som en effektiv 
behandlingsmetod vid depressioner hos äldre, återstår faktum att människor över 60 inte 
hänvisas till att söka terapi i samma utsträckning som yngre. Davenhill menar att det finns 
omedvetna faktorer som hindrar att remittera äldre personer till psykologisk behandling och 
att behandla personer äldre än en själv.  
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Enligt Pretat (1997) söker allt fler äldre människor psykoterapeutisk hjälp, trots den tid vi 
lever i med snabba och effektiva åtgärder, även psykologiska. Hon skriver, att många söker 
sig till psykoterapi för att bearbeta sina drömmar och att äldre människor har förmåga att 
genomföra och dra nytta av djupare bearbetningar.”Det är lätt att falla i fällan och tolka en 
åldrande människas förvirring under en övergångsperiod som sjukdomssymtom och som en 
kontraindikation för analys. Men många av de symtom för vilka våra patienter söker en snabb 
behandling kan inte ”botas” genom ett recept på psykofarmaka” (Pretat, J. 1997, s. 15-16). 
Hon menar att en av anledningarna till att det finns så litet skrivet om åldrandet beror på att 
till för några år sedan hade få äldre kvinnor och ännu färre äldre män sökt terapi. För de flesta 
som växte upp före eller under andra världskriget var terapi inte en möjlig väg att tänka sig. 
Ännu under den första hälften av 1900-talet när människor sökte sig till läkare var det mera 
undantag än regel att en läkare inte såg det symboliska meningen och syftet som många äldre 
människor uppvisade med sina symtom. 
 
40-talisterna har börjat gå i pension. Linge (2008) menar att detta kommer att medföra med all 
säkerhet en ökad efterfrågan på psykoterapi med äldre. Denna ”nya” grupp äldre har kanske 
egen erfarenhet av att ha gått i psykoterapi och har därmed en större kunskap och 
medvetenhet om psykoterapi som en alternativ behandlingsform, något som enligt Linge 
kommer att ställa krav på vården framöver. 
 
Psykoterapi som ett behandlingsalternativ för äldre är sällsynt, istället rekommenderas oftast 
medicinering som ett svar på det som kanske från den äldres sida handlar om de stora 
livsfrågorna. Kanske skulle det goda samtalet åtminstone lindra en del av den sorg och smärta 
som den äldre människan bär på? I denna studie är fokus att belysa hur psykoterapeuter 
berättar om sina erfarenheter av psykoterapi med äldre patienter, och huruvida 
psykoterapeutens egen ålder och livserfarenhet kan ha betydelse för arbetet med äldre 
patienter. Utifrån detta har kvalitativa intervjuer gjorts med fem äldre legitimerade 
psykoterapeuter, samtliga med en psykodynamisk inriktning.         
 
TEORI 
 
DEFINITIONER AV BEGREPPET ÄLDRE OCH ÅLDRANDE 
 
Vad menas med ordet äldre och att åldras? När är en människa äldre eller gammal?  
Tornstam (2005) skriver, när vi till vardags talar om ålder och åldrande bildar vi oss en 
uppfattning om personen utifrån ett kronologiskt tidsmått. Han menar att det kronologiska 
tidsmåttet inte alltid är så användbart. Åldrandet utgör en process. Det handlar om en kedja av 
förändringar. En kedja handlar om vad som sker med oss i biologiskt och medicinskt 
avseende. En annan kedja av förändringar handlar om vad som sker med oss i psykologisk 
bemärkelse, och en tredje om vad som sker med oss socialt. Definitionen av begreppet 
åldrande handlar enbart om förändring. I vissa avseenden kan det handla om nedgång t.ex. när 
det handlar om kroppens elasticitet och i andra om uppgång t.ex. samlad livserfarenhet. 
Tornstam menar, för en djupare förståelse av vad åldrandet är saknar den kronologiska åldern 
betydelse. Däremot menar han att ålder har betydelse som ett prognosinstrument. När det 
handlar om personlighetsutvecklingen under en människas senare del av livet blir det 
meningslöst att beskriva en människas utveckling utifrån den kronologiska åldern. 
 
Orbach (2003) använder sig av beteckningen ”yngre äldre” och ”äldre äldre”. Hon menar att 
en dylik beskrivning är av nytta, när man vill beskriva två olika stadier i själva 
åldrandeprocessen. Medan hon däremot inte vill peka ut en speciell ålder, när människan 
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betecknas som ” äldre äldre”. En del människor kan vara gamla vid 40, medan andra 
fortfarande vid både 80 och 90- årsålder kan ha en ungdomlig attityd. Hon skriver, 
”Invariably, they are pensioners, but include a huge age range between 60 and 90 plus. It is 
not really possible to name any particular age at which people become old” (Orbach, A. 2003,  
s. 12). 
 
 Garner menar i ”Talking over the years” (2004) att åldrandet, trots alla sina många negativa 
konnotationer, för med sig tillväxt och utveckling. Tillbakablick dominerar åldrandet, 
antingen i egen ensamhet eller med stöd av en terapeut.     
  
Tudor-Sandahl skriver om den tredje åldern, ”Under åren mellan cirka femtio och sjuttio 
genomgår man en transformation från att ha varit ”medelålders” till att vara ”i 
senmedelåldern” – eller varför inte ”ung-gammal?” (Tudor Sandahl, P. 1999, s. 15). Hon 
beskriver ett nytt skede i en människas liv, med många förändringar som hon behöver 
handskas med, både kriser och möjligheter till utveckling för människan. Hon skriver också 
om den stigande livslängden i västvärlden, att vi kan leva ett verksamt liv allt högre upp i 
åldern. Frågan som uppstår hur kan människan leva ett moget och innehållsrikt liv när hon har 
hälsan och lusten kvar, men ändå måste stiga åt sidan för nästa generation. Den tredje åldern 
erbjuder människan en till möjlighet att uppnå klarhet runt sin identitet, sina värderingar och 
sina livsfrågor. 
   
ÅLDRANDET UR ETT UTVECKLINGSPSYKOLOGISKT PERSPEKTIV 
 
Enligt Perris och Linge (2000) har det funnits en tendens att fokusera på nedgång och 
förluster, när det handlar om äldre människors utveckling. Under de senaste årtionden har 
även andra tankar utvecklats. Det framkommer tydligt att en människas utveckling inte är 
begränsad enbart till de tidiga åren, utan att det handlar om en livslång process som avbryts i 
och med döden. Erik H. Erikson (2004) beskriver människans utveckling som fokuserar på 
hela livscykeln. Traditionellt sett har människans utveckling setts som en linjär process. Perris 
och Linge (2000) skriver” I ett livscykelperspektiv tänker man sig i stället utvecklingen som 
en multilinjär process omfattande bibehållande förändring och utsläckning av vissa beteenden 
som förvärvats under barndomen sammankopplade med förvärvandet av nya åldersrelevanta 
beteenden senare i livet” (Perris, C. & Linge, E. 2000, s. 35). Stora förändringar i en 
människas liv kan bestå av pensionering, flyttningar, sjukdom förlust av nära anhöriga och 
vänner. Dessa händelser får olika betydelse för olika människor. De påverkar en människas 
självkänsla och välbefinnande, beroende på när i livet de inträffar. Sådana stora förändringar i 
en människas liv är att se som kriser. Enligt Eriksons (2004) synsätt innebär varje kris en 
kamp mellan alternativa lösningar, varur en ny styrka växer fram. Erikson beskriver den kris 
som markerar övergången till ålderdomen i termer av antingen en upplevelse av integritet, en 
känsla av sammanhang och helhet eller en känsla av förtvivlan. För att förstå åldrandet 
behöver vi se bakåt i en människas liv hur det gestaltat sig. Ju mer styrka människan har med 
sig från tidigare faser i sitt liv desto större är möjligheten till en positiv lösning. Hur den 
psykosociala konflikten löses handlar om huruvida förlåtelse, försoning och acceptans 
kommer att dominera eller om bitterhet, besvikelse och skuldkänslor kommer att ta över.  
 
Winnicott (1995) beskriver en universell kreativitet som han menar hör ihop med att vara en 
levande människa. Hur kreativt en människa kan och förmår leva menar han har koppling till 
den kvalitet och kvantitet hos det som omgivningen tillhandahöll i början eller under det 
tidiga spädbarnets upplevelse. Han skriver, ”som jag redan antytt måste man räkna med 
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möjligheten att den mänskliga förmågan till ett kreativt sätt att leva inte i grunden kan 
förstöras” (Winnicott, D. 1995, s. 115).  
 
Att åldras innebär en hel del påfrestningar för självkänslan hos den äldre. De sociala rollerna 
förändras. Man får minskad kontroll över sitt eget liv och omgivningen. Kroppsliga 
förändringar som hör till åldrandet tvingar fram en revidering av självbilden. När man 
kommer i kontakt med sin egen död och med andras och blir beroende av andra kan man lätt 
ta till primitiva försvarsmekanismer.   
 
Enligt Klein (1988) föds vi in i något som hon kallar den schizo - paranoida positionen, en 
primitiv och av dödsdriften präglad position. Den andra positionen som hon beskriver, den 
depressiva, står för integration, gottgörelse utifrån konstruktiva skuldkänslor. Klein menar, att 
även den som kommit långt inom en samordnande bearbetning av den depressiva positionen 
bär den schizo – paranoida positionen inom sig. 
 
Klein skriver, ”Vi vet att somliga människor, särskilt när de blir äldre, blir allt bittrare, medan 
andra blir vänligare och mer förstående och toleranta. Det är välkänt att sådana variationer 
beror på olikheter i attityd och karaktär och inte står i proportion till de gynnsamma eller 
ogynnsamma upplevelserna i livet. Av vad jag sagt kan vi kanske sluta oss till bitterhet, vare 
sig den riktas mot andra människor eller ödet – och denna bitterhet upplevs i regel gentemot 
bådadera – djupast sett grundlagts under barndomen och kan bli starkare och mer intensiv 
senare i livet” (Klein, M. 1988, s. 119). Hon skriver vidare, ”Till sist vill jag säga att ett gott 
förhållande till oss själva är ett villkor för kärlek, tolerans och klokhet mot andra. Detta goda 
förhållande till oss själva har, som jag försökt visa delvis utvecklats ur en vänlig, kärleksfull 
och förstående hållning mot andra, nämligen dem som betydde mycket för oss i det förflutna 
och vars förhållande till oss blivit en del av vårt inre och våra personligheter. Om vi djupt 
nere i vår omedvetna föreställningsvärld lyckats rensa ut alla misshälligheter ur våra känslor 
för våra föräldrar och har förlåtit dem för de frustrationer vi måste utstå, då kan vi få frid med 
oss själva och älska andra i ordets rätta bemärkelse” (Klein, M. 1988 s. 121).        
 
Sigrell (1995) skriver att när vi blir kränkta gör vi som barnet en regressiv rörelse för att 
hämta kraft från vår osårbara och omnipotenta värld för att sedan ta itu med verkligheten. 
Människan använder sig av projektion och förnekande för att undvika psykisk smärta. 
 
Yalom (2003) skriver om fyra centrala livsfrågor, döden, ensamheten, meningslösheten och 
friheten, fyra grundläggande mänskliga existensvillkor som kan väcka ångest hos oss när vi 
konfronteras med dessa. Han skriver, ”Döden och vår dödlighet hägrar vid horisonten i alla 
diskussioner om åldrande, kroppsförändringar, livsfaser och i samtalen kring många andra 
viktiga händelser i livet såsom stora bemärkelsedagar, att barnen flyttar hemifrån och överger 
boet, pensioneringen, barnbarns födelse” (Yalom, I. 2003, s. 167). En närståendes död 
konfronterar oss med vår egen ändlighet och vår egen död. Han skriver om gränsupplevelser, 
som han menar att man alltför sällan tar tillvara i psykoterapin. Gränsupplevelser som 
filosofer talar om, ”Tvingande erfarenheter som slungar oss ut ur vardagligheten och väcker 
vårt intresse för varat i sig” (Yalom, I. 2003, s. 166). Yalom skriver ur egen klinisk erfarenhet 
att många efter en närståendes död hade uppnått en större mognad och visdom. Han menar att 
vi i för stor utsträckning i bearbetning av förluster har koncentrationen alldeles för ofta på 
själva förlusten på oavslutade problem i relationen att frigöra oss från den döde och att gå 
tillbaka till livet. 
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PSYKOTERAPI MED ÄLDRE PATIENTER 
Centrala begrepp i psykodynamisk psykoterapi är den psykoterapeutiska relationen, 
överföring och motöverföring. 
 
Psykoterapeutiska relationen 
Yalom (2003) skriver om terapeutens roll som den stödjande och bekräftande. Han menar att 
efter en avslutad terapi är det oftast terapeutens positiva stödjande kommentarer som 
patienten kommer ihåg, inte insikten eller tolkningarna. Han skriver, ” Kom ihåg 
psykoterapeutens stora makt, en makt som delvis beror på att vi fått ta del av våra patienters 
mest personliga livserfarenheter, tankar och fantasier. Att bli accepterad och få stöd från 
någon som känner en så väl innebär en enormt stark bekräftelse” (Yalom, I. 2003, s. 42-43). 
Han skriver, ”Min tes är att psykoterapi är spontan, att relationen är dynamisk och oavbrutet 
stadd i förändring och utveckling, och att det pågår en process, ett kontinuerligt flöde av 
erfarenheter som sedan analyseras” (Yalom, I. 2003, s. 64 ). Han är kritisk till mallar och 
scheman som måste följas. Han menar att dessa lätt förvanskar terapin. Relationen är det 
bärande i terapin. Den utgör den drivande kraften i förändringsprocessen. Han vill se sig själv 
och sina patienter göra en gemensam resa, som reskamrater på en gemensam färd, något som 
upphäver distinktionen mellan ”dem” (de plågade) och ”oss” (läkarna). Vi sitter alla i samma 
båt, eftersom vi alla lyder under samma existentiella villkor. Han betonar vikten av äkthet, 
positiv och villkorslös uppskattning och spontanitet. Han skriver om den hjälp han själv fått i 
svåra stunder av sina patienter. ”Att förlora en närstående är kanske den vanligaste 
allmänmänskliga sorgen och mången patient har försökt stärka sin sörjande terapeuts 
livsandar, som i det exempel som jag nämnde tidigare om min terapigrupps gensvar på min 
mors död” (Yalom, I. 2003, s. 145). Han skriver vidare även om patienten inte går i terapi för 
att hjälpa terapeuten, men att det händer ibland om något är svårt för terapeuten själv. Och att 
detta kan vara något både berikande och stärkande även för patienten.      
 
 Perris och Linge (2000) framför även vikten av hur varje patient är unik med sin problematik 
och sina resurser, varför terapeuten måste anpassa sitt förhållningssätt efter patientens behov 
och resurser. De menar att det inte är en enkel uppgift för terapeuten att etablera en god 
relation till äldre patienter, på grund av att många äldre har många förluster med sig och 
därför svårt att etablera nya relationer. En ytterligare anledning kan vara att de själva har en 
negativ attityd till att åldras. Detta kan ta sig uttryck i att de kan uppvisa ilska, aggression och 
avund mot yngre. ”Om man skulle vilja sammanfatta i några enstaka ord kraven på en 
ändamålsenlig terapeutisk hållning skulle man kunna peka på äkthet, lyhördhet och flexibilitet 
som de viktigaste egenskaperna. Det rör sig således om egenskaper som på intet sätt skiljer 
sig från dem som är oundgängliga förutsättningar för allt psykoterapeutiskt arbete, oavsett 
patientens ålder” (Perris, C. & Linge, E. 2000, s. 121). 
 
Överföring 
I den terapeutiska relationen finns många inslag av både överföringar och motöverföringar. 
Överföringsreaktionerna kan skifta under terapins gång. Erikson skriver (2004) ”På alla 
livsstadier tycks alltså patienternas varierande överföringsformer innebära att dra in 
analytikern som generativ person i upprepningen av vissa utvalda livskriser för att åter få 
igång en utvecklingsdialog som tidigare blivit avbruten” (Eriksson, E. 2004, s.124). Han 
skriver vidare att dynamiken i mötet är beroende av de erfarenheter som analytikern gör i 
motöverföringen. 
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Perris och Linge (2000) skriver, att i mötet med en äldre patient måste man som terapeut vara 
beredd på många olika överföringsreaktioner, inte bara patientens kronologiska ålder utan 
även patientens hemliga inre ålder. Desto mer av dynamisk karaktär terapin är desto mer av 
överföringar förekommer. I en mera stödjande terapi blir terapeuten mera en vanlig figur.  
 
Motöverföring 
Yalom (2003) skriver att när man som terapeut försöker förstå och tolka patientens berättelse 
har man också sin egen berättelse som hjälp. En av våra viktigaste uppgifter som terapeuter är 
att registrera våra egna känslor. De representerar fakta av högsta dignitet, menar Yalom. Han 
uppmanar varje terapeut att gå i egen terapi, för att lära känna sig själv på djupet och att ha 
med egen erfarenhet av att vara patient. Då kanske man kan härleda var förvirringen kommer 
ifrån, från en själv eller från patienten. Vilken betydelse har den egna livserfarenheten i 
arbetet med äldre patienter? Den egna livserfarenheten blir betydelsefull i motöverföringen 
och hur man kan förstå denna. För att ge plats för det nya som växer fram i mötet mellan 
terapeut och patient menar Orbach (1996) att kanske terapeutens eget åldrande kan underlätta 
till ett mera koncentrerat fokus här och nu. Äldre terapeuter har själva ett kortare 
framtidsperspektiv för egen del och kanske färre önskningar som är realiserbara. Detta 
förebådar för visdom, menar hon. Hon beskriver kvaliteter hos terapeuten som hon anser 
betydelsefulla i terapeutens yrkesutövande, bl.a. minnet och hörseln. Något som med 
åldrandet avtar. Kan det avtagande minnet hjälpa terapeuten att vara mera öppen? Orbach 
beskriver att hon kommer ihåg det som intresserar henne mest och att hennes intresse har 
förändrats i riktning mot att bli allt vidare. Att arbeta med äldre patienter är något speciellt, 
menar Orbach. Hon skriver, ”Working with older people is specialized work for which certain 
personal qualities are needed. Though not necessarily a lot of extra training. But councellors 
are seen - always to some extent – as authority figures, knowledgeable, wise, reliable and able 
to take on the full force of the clients´ fear and pain, as well as the burden of their intimate 
secrets” (Orbach, A. 2003, s. 11). Orbach skriver vidare ”they need to be flexible enough to 
be able – under careful supervision- to adapt some of the hard and fast rules learnt in their 
initial training, especially when visiting clients in hospitals and in their own homes. Common 
sense mixed with compassion is often more worth than a head full of psychological theory” 
(Orbach, A. 2003, s. 12). Orbach ser livserfarenheten som viktig i det kliniska arbetet. Hon 
skriver, ”Sometimes the best- equipped councellors are those who have traumas of their own 
and have been able to integrate them in their personal therapy. They must be able to 
imaginatively to look ahead their own ageing and death” (Orbach, A. 2003, s. 12). Yalom 
(2003) menar att ett av våra vanligaste sätt att förneka dödens existens är att tro på vår 
personliga utvaldhet. Vi övertygar oss själva att vi utgör undantaget från de biologiska 
naturlagarna. Orbach (1996) skriver om det motstånd som terapeuter själva kan känna i mötet 
med äldre patienter. Rädslan för det okända, för ouppklarade relationer till auktoriteter, en 
ovilja att se för långt in i framtiden och slutligen förnekandet av döden kan förblinda det som 
sker i terapirummet. Denna vår egen oro får oss som Orbach skriver ändra fokus i terapin, till 
det som terapeuten kan känna sig bekväm i att konfrontera. 
 
Perris och Linge (2000) skriver om ageistiska sociokulturella värderingar i relation till äldre 
människor, vilka kan ta sig uttryck från terapeutens sida i nedlåtande respektive 
överbeskyddande attityd. Obearbetade attityder mot de egna föräldrarna eller också 
far/morföräldrar. Det kan manifestera sig som överdriven omsorg eller idealisering av 
patienten eller överdrivna förväntningar hos patienten. Andra negativa reaktioner som tycka 
synd om eller hamna i konkurrenssituation med patienten kan förekomma. En kvarleva från 
terapeutens egen olösta barndom kan yppa sig som rädsla för patienten eller hämndkänslor 
mot patienten som en reaktion på känslan av egen underkastelse mot sina egna föräldrar.  
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Att ta upp en sexuell anamnes från en äldre patient och runt dennes sexuella fantasier kan bli 
problematiskt. ”Motståndet att fördjupa sig i de äldres sexualitet avspeglar både terapeutens 
fantasier om de egna föräldrarnas sexuella liv och ett sociokulturellt tabu” (Perris, C. & Linge, 
E. 2000, s. 128). 
 
SPECIFIKA FÖRHÅLLANDEN I DET PSYKOTERAPEUTISKA ARBETET MED 
ÄLDRE PATIENTER JÄMFÖRT MED YNGRE 
 
Perris och Linge (2000) menar att de mål och metoder som används i terapier med äldre 
patienter behöver utgå från patientens behov och resurser. Det finns en risk att betrakta alla 
äldre patienter som en enhetlig grupp. Vid bedömning av en äldre patients lämplighet för en 
långtidsterapi gäller samma principer som för yngre patienter, patientens 
personlighetsstruktur, förmåga till introspektion och förmåga att etablera en terapeutisk 
allians. Den terapiform som däremot oftast förespråkas för äldre är en modifierad form av 
psykoanalytisk psykoterapi med varierande längd på terapin och med olika mål.  
 
Orbach (1996) skriver att hos en del terapeuter finns en rädsla, att patienten ska bli för 
beroende av terapeuten p.g.a. en lång kontakt därför förespråkas en kort terapi. 
 
Perris och Linge (2000) betonar flexibilitet från terapeutens sida både när det handlar om 
struktur och den psykoterapeutiska processen. Frekvensen, varaktigheten och längden på 
sessionerna måste anpassas till den äldre patientens både resurser och behov. De äldre har en 
lång livshistoria att relatera till. Något som kan vara både positivt och negativt i det 
psykoterapeutiska arbetet. Det positiva kan bestå i att den äldre kan hitta lösningar på 
problem, som tidigare fungerat väl i livet. Det negativa, om den äldre hänvisar till sina 
tidigare erfarenheter, som aldrig gått att lösa. Då uppstår i stället en belastning.  
 
Orbach (1996) beskriver en iver som hon mött hos äldre patienter att komma till rätta med och 
hitta en mening med sitt liv. Tidsperspektivet hos den äldre patienten menar hon bidrar till 
motivation. 
 
Orbach (2003) skriver utifrån egna erfarenheter, att äldre patienter är långsamma i starten. De 
befinner sig på ett område som är föga känt av dem. Det är ett svårt beslut för många att våga 
öppna sig inför en främmande människa. Fokus i terapin ligger på det förflutna, att försonas 
med det som varit, att förlåta andra och sig själv för missförstånd. Att hitta en mening i sin 
livsberättelse. Respekten för den äldre människan och hennes mera långsamma tempo lyfts 
fram. Det krävs mycket tålamod från terapeutens sida både när det gäller upprepningar och 
tempo hos den äldre patienten. Tolkningar som gjorts kanske glöms bort. Upprepningarna kan 
skapa frustration hos terapeuten. 
 
Perris och Linge (2000) förespråkar en större aktivitet från terapeutens sida t.ex. runt 
utfrågning av problem, en mindre formell hållning och en mera pedagogisk. I arbetet med 
äldre patienter behövs optimism från terapeutens sida, men även realism runt målsättningen 
om vad som är möjligt att uppnå i terapin. Att en människa lyckats ta sig ur ett kristillstånd 
och ur sin depression utan någon större strukturell förändring får inte av terapeuten ses som 
det näst bästa. Terapeuten behöver vara mera uppmärksam när det handlar om kroppsliga 
åkommor, medverka till att de undersöks och tas på allvar när det gäller äldre patienter. ”Rent 
generellt föreligger en tendens att vara något mera frikostig i fråga om kroppsliga 
undersökningar när det gäller äldre än när det gäller yngre patienter, något som inte alltid är 
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av godo” (Perris, C. & Linge, E. 2000, s. 142).  
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TIDIGARE FORSKNING 
 
Woods och Roth (2005) skriver att den ökade livslängden medför ett ökat vårdnadsbehov och 
ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att uppmuntra forskning i psykoterapi med äldre 
människor. Enligt författarna finns det få studier att tillgå som mäter effekten av olika 
behandlingsmetoder och som visar om och hur terapi med äldre behöver anpassas till deras 
behov. Några få studier jämför olika behandlingsalternativ, dvs. ett psykologiskt, medicinskt 
och en kombination av dessa. 
 
Woods och Roth (2005) skriver att man behöver reflektera över varför äldre människor inte 
får tillgång till psykologisk hjälp och behandling i samma utsträckning som yngre människor. 
Författarna menar att det finns andra relevanta orsaker än Freuds negativa inställning till 
psykoterapi med äldre, däribland psykoterapeuternas ovilja att behandla äldre människor, 
något som kanske har sin förklaring i komplexiteten i motöverföringen med en äldre 
människa. En ytterligare förklaring kan vara att äldre människor inte i samma utsträckning 
som yngre är benägna att söka psykologisk hjälp för sina svårigheter medan författarna 
förutspår en ändrad attityd till terapi hos äldre i framtiden.  
 
Woods och Roth (2005) menar att de kognitiva teorierna primärt har varit de normgivande för 
utvecklingen av terapier med äldre personer. Studier från dessa har influerat andra 
inriktningar, inklusive psykodynamisk psykoterapi. 
  
Woods och Roth (2005) skriver att kontrollerade studier antyder att kognitiv terapi, 
beteendeterapi och psykodynamisk korttidsterapi visar sig vara lika effektiva för depressioner 
hos äldre.  
  
SYFTE 
 
Syftet med studien är att belysa psykoterapeuters erfarenheter av psykoterapi med äldre 
patienter. I denna studie belyses psykoterapi med äldre ur ett individualterapeutiskt perspektiv 
med psykodynamisk inriktning.  
 
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats 
 
Förekommer specifika särdrag hos en äldre patient? 
Hur ser den psykoterapeutiska processen ut med äldre patienter? 
Har psykoterapeutens egen ålder och livserfarenhet betydelse för psykoterapi med äldre? 
 
METOD 
 
VAL AV METOD 
I denna studie används en kvalitativ forskningsmetod. Eftersom syftet i studien är att beskriva 
det psykoterapeutiska arbetet så faller det sig fruktbart att använda den kvalitativa intervjun 
om metod för att få en så mångfacetterad och nyanserad bild som möjligt av 
psykoterapeuternas erfarenheter och tankar om psykoterapi med äldre. 
Kvale (1997) skriver att det inte är något mystiskt att använda sig av intervju som 
forskningsmetod. Vill man veta hur någon tänker om en speciell fråga eller ett speciellt tema 
så får man svaret genom att prata med den personen. Det handlar om ett samtal, som har en 
struktur och ett syfte. Under intervjuns gång skapas ny kunskap genom att två människor möts 
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och samtalar med varandra. Kvale skriver, att det handlar om ett lyhört lyssnande från 
intervjuarens sida och ett omsorgsfullt utformande av intervjufrågorna.  
 
URVALET AV UNDERSÖKNINGSDELTAGARE 
Intervjupersonerna i studien valdes delvis utifrån kontakter via S:t Lukas, delvis via kontakter 
från författarens tidigare arbete. Deltagarna valdes utifrån en önskan att intervjua äldre 
psykoterapeuter eftersom en av frågeställningarna i studien var huruvida psykoterapeutens 
egen ålder och livserfarenhet kan ha betydelse för psykoterapi med äldre patienter. Utifrån 
detta togs kontakt under december 2009 med fem äldre legitimerade psykoterapeuter, med 
psykodynamisk inriktning via telefon, varvid även syftet och frågeställningarna kort 
presenterades. I tre av fallen bestämdes dag, plats och tid för intervjuerna via telefon för de 
övriga två via e-post. En av de tillfrågade intervjupersonerna kunde inte medverka i studien 
varvid en ytterligare person tillfrågades som var positiv till att medverka. Av 
undersökningsdeltagarna är två män och tre kvinnor. Åldern på de intervjuade är från 60-
årsåldern och uppåt. De intervjuade psykoterapeuterna har erfarenhet av att arbeta med äldre 
patienter om än i olika omfattning.  
 
GENOMFÖRANDE 
Utifrån syftet med studien formulerades så småningom tre frågeställningar. Utifrån detta 
utarbetades sedan en intervjuguide (bilaga 1) en halvstrukturerad sådan, som användes som 
stöd för intervjuaren.  
   
De tre första intervjuerna hölls i december 2009 och de två övriga i januari 2010. Innan 
intervjutillfället skickades till samtliga intervjupersoner syftet med studien och de tre 
frågeställningarna. Vid själva intervjutillfället fick varje intervjuperson skriftlig information 
om studien i form av ett informationsblad (bilaga 2) och de intervjuade har skriftligen godkänt 
sin medverkan i studien. Intervjuernas längd varierade mellan 45-60 minuter. Vid intervjuerna 
användes bandspelare efter medgivande. 
 
BEARBETNING 
Samtliga intervjuer bandades in. Intervjuerna har avlyssnats och skrivits ned av författaren till 
studien. Utifrån det nedskrivna intervjumaterialet gjordes en första kategorisering utifrån de 
tre ställda frågeställningarna i studien. Utifrån denna första kategorisering strukturerades 
materialet i olika teman, vilka sammanfördes till en helhet. Citat har använts i texten för att 
understryka och tydliggöra ett visst uttalande från en person. 
Följande exempel belyser tillvägagångssättet som använts i studien.  
En av frågeställningarna i studien är, har psykoterapeutens egen ålder och livserfarenhet 
betydelse för psykoterapi med äldre. Intervjumaterialet för denna frågeställning 
sammanfördes till en helhet. Inom ramen för denna frågeställning framkom olika teman, som 
psykoterapeutens ålder och livserfarenhet, övriga tillgångar hos terapeuten i arbetet med äldre 
patienter och ett ytterligare tema som benämns, om att få vägledning som psykoterapeut av 
äldre patienter, vilka sammanfördes. För att understryka och tydliggöra ett visst uttalande från 
intervjupersonen har citat använts. Intervjumaterialet har bearbetats utifrån det som Kvale 
benämner meningskoncentrering. Enligt Kvale, ”Meningskoncentrering innebär att de 
meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mera koncist. Långa uttalanden pressas 
samman i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagts 
omformuleras i några ord få ord. Koncentrering av meningen innebär således att större 
intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar” (Kvale, S. 1997, s. 174).      
Med följande exempel visas det tillvägagångssätt som Kvale benämner 
meningskoncentrering. 



14 
 

 
 

14 

I. (intervjuaren) ”Sedan hade jag denhär sista frågeställningen och det var, om din egen ålder 
och din livserfarenhet, och hur du tänker runt det vilken betydelse det kan ha för psykoterapi 
med äldre?” 
Ip. (intervjupersonen)”Om jag är 70 och terapeuten är 40, själva det initiala tror jag kan 
vara svårare, men jag är inte så säker på att det behöver betyda så mycket om bara patienten 
känner sig förstådd så tror jag att åldern på något sätt suddas ut. Ja, det här är knepigt, 
alltså det första man tänker att man vill svara det är, det måste ha jättestor betydelse, min 
egen ålder för att förstå. Men jag tycker som terapeut, att man ändå har så många redskap, 
man har ju ändå inte varit med om alla situationer som folk berättar om och jag måste ha en 
beredskap att ändå lyssna och försöka förstå vad det betyder för denhär personen. Jag tror 
kanske mer det, att patienten som kan i initialskedet vara orolig för att inte kunna bli 
förstådd.” 
Koncentrat av intervjumaterialet är, att åldern hos psykoterapeuten kan ha betydelse initialt, 
men den förlorar i betydelse om patienten känner sig förstådd.  

  
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Enligt forskningsetiska riktlinjer skall deltagarna i studien informeras om undersökningen och 
sin medverkan. För att kunna samtycka till att delta behöver deltagarna information runt syftet 
med studien, vilka metoder som kommer att användas, vem som är forskningshuvudman, att 
deltagandet är frivilligt och att de som deltar har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 
Denna studie baserar sig på intervjuer som gjorts med fem legitimerade psykoterapeuter. 
Intervjupersonerna fick information runt det som beskrivits ovan muntligt och skriftligt och 
att de uppgifter som kommer fram under intervjuerna kommer att redovisas konfidentiellt och 
med anonymitet. Namn och personliga egenskaper har tagits bort i undersökningen för att 
identiteten inte ska kunna avslöjas.    
 
RESULTAT 
  
Resultatet redovisas utifrån de tre formulerade frågeställningarna. Återkommande teman 
sammanställs under varje frågeställning. Frågeställningarna presenteras i följande turordning,   
förekommer det specifika särdrag hos en äldre patient, hur ser den psykoterapeutiska 
processen ut i arbetet med äldre patienter och vilken betydelse har  psykoterapeutens egen 
livserfarenhet och ålder för psykoterapi med äldre patienter.   
 
FÖREKOMMER SPECIFIKA SÄRDRAG HOS EN ÄLDRE PATIENT? 
 
Åldrandet ett nytt livsskede 
Det framkommer av intervjusvaren att patientens ålder har betydelse, men att det är svårt att 
karaktärisera en person utifrån kronologisk ålder. Några av terapeuterna berättar om åren 
mellan 55 och 60, närmare 60, innan man kallar någon för en äldre patient. Att åldersgränsen 
sätts här har att göra med att arbetslivet närmar sig slutet för de flesta. Barnen har förmodligen 
flyttat hemifrån. För många kommer det en generation till i åldern kring 60 år och uppåt. I 
denna ålder börjar man eller så har man kanske förlorat sina egna föräldrar.” Det handlar om 
ett nytt skede i en människas liv” som en av terapeuterna uttryckte det. En av terapeuterna 
berättar att olikheterna mellan människor blir större med åldern. 
  
En annan av de intervjuade ger sin bild av äldre som söker psykoterapi,” så är dom egentligen 
lika nyfikna som en yngre patient, men utifrån andra frågor. Det är dom existentiella 
frågorna som är viktiga, men sökandet efter svar sökandet efter att förstå sig själv vad det 
gäller dom frågeställningarna, tycker jag är lika”.   
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En av terapeuterna berättar, ”min erfarenhet i psykoterapirummet är, att man är så gammal 
som man känner sig. Gamla människor, dom talar inte om att de känner sig gamla, utan de 
talar om känslor, tar upp tankar och känslor som likaväl kunde vara en ung människas 
tankar. Jag kan fråga en 80-åring, hur gammal känner du dig, då kan den referera, det är 
som jag var 60 eller 80”. 
 
Den äldre patienten har ett längre tidsperspektiv att reflektera över. Ett mera 
tillbakablickstänkande framhålls, medan det förekommer skillnader mellan olika individer. På 
frågan finns det skillnader mellan det som kan komma upp med en äldre patient jämfört med 
en yngre svarar en av terapeuterna, ”jag skulle vilja säga både ja och nej. Det är precis på 
samma sätt, egentligen är det ingen skillnad. Vi människor bär på något sätt olika problem, 
fastän vi bär på dem ju olika länge”. 
 
En annan av terapeuterna berättar även om likheterna, men påpekar att frågeställningarna i 
början är annorlunda. Livets ändlighet finns med i rummet.” Det är inte mycket tid kvar, och 
jag vill inte ha det såhär. Vad kan jag göra och hur blev det såhär?” En ytterligare skillnad 
som framkommer är den äldre människans påverkan och upptagenhet av sjukdomar och 
upplevelsen av detta.  
 
HUR SER DEN PSYKOTERAPEUTISKA PROCESSEN UT MED ÄLDRE PATIENTER?  
 
Vilket material kan komma fram i terapin med äldre patienter? 
En av terapeuterna berättar om tiden före och efter man avslutar sitt yrkesverksamma liv, i 
den skarven vågar man komma och prata om det som händer runt detta. Bekymmer och 
svårigheter med relationer till barn och barnbarn är ett annat tema som framkommer. Hos de 
äldre kan finnas en sorg och en förtvivlan över att kontakten med barnen inte blev som de 
hade velat. I och med stigande ålder så är också risken större för sjukdomar. Kroppen blir 
svagare och man blir tröttare. Det avtagande minnet hos den äldre patienten försvårar att hålla 
samman verkligheten och den äldre förlorar därmed också delar av det förflutna. Upplevelsen 
att ha blivit gammal och svagare och förmågan att hantera detta menade en av terapeuterna är 
i mycket en existentiell fråga. Nära anhörigas sjukdom och bortgång nämns. Att handskas 
med sin ensamhet. Ensamheten har tidigare klarats av genom arbete och arbetskamrater. En 
av terapeuterna berättar runt temat ensamhet,” men så sitter man där ensam även om man 
lever som makar och har barn och barnbarn så sitter man där ändå ensam pga. utav 
orörlighet, kanske hörselskador eller ideliga sjukhusbesök.” Att vara beroende av andras 
hjälp och stöd när man blir äldre är något som för många kan kännas svårt att handskas med.  
 
En av terapeuterna berättar”, man märker att det finns ett annat sökande, eller kanske det 
börjar komma. Ensamheten, den existentiella ensamheten om att livet är ändligt. Var det bara 
det här borde jag gjort något annat? Livsfrågorna kanske tar större plats, tänker jag. Även 
om de inte kommer direkt med dem, så ligger de där”.       
 
De äldres frågeställningar är mycket mera av existentiell karaktär när de söker psykoterapi. 
Temat kring döden finns närvarande. Men det framkommer att hos den äldre trots sjukdomar 
och medvetenheten om tidens ändlighet och sin egen död, så vill hon vara levande så länge 
hon är levande och att det finns ett behov hos henne att ha kontakt med det som hon hade 
tidigare. Det finns ett behov att prata om konkreta praktiska saker som berör vardagen t.ex. 
boendet och relationer till människor i ens omgivning.   
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”Man vet att man ska dö. Men man vill vara levande så länge man kan vara levande. Och inte 
bara gå och tänka på vad som ska hända när man dör, och inte heller bara vara upptagen av 
de sjukdomar som kommer att bli fler och fler eller någonting sånt där. Att man inte hela 
tiden bara går omkring och tänker, jag är en gammal människa, utan att man kan fortsätta 
tänka huvudsakligen att man är människa”.    
 
Känslor från ungdomen som inte riktigt fått möjlighet att blomma ut tidigare kan nu komma 
fram i samtalen, förälskelser och vad som hände” eller att det aldrig blev den som han eller 
hon önskade, men det blev det det blev”. I samtalet med den äldre finns en kontinuitet både 
bakåt och framåt i tiden.     
 
Motivation hos äldre patienter 
Terapeuterna berättar om den starka motivation som de mött hos äldre - att komma till rätta 
och finna lösningar. En av terapeuterna uttryckte det på följande sätt, att de äldre liksom är 
mera allvarliga när de går i terapi.” Det är mycket mera som krävs av dem för att de ska gå in 
i en terapi. För dem är det mera som krävs, eftersom de inte har växt upp med att det är 
vanligt och normalt och gängse att man kan gå i terapi. Då blir det ännu allvarligare. Men 
jag tror också att det är allvarligare såtillvida att, ta det steget för dom fodras då att det har 
varit något som är väldigt besvärligt, för jag tror att dom annars inte skulle göra det”. 
Äldre patienter beskrivs också som modiga. De har inte så mycket att förlora. Det handlar om 
här och nu och de behöver ta tillvara tillfället. 
 
Beskrivning av den yttre ramen i den psykoterapeutiska processen 
Beträffande den yttre ramen så framkommer av svaren både likheter och olikheter med en 
yngre patient, när det handlar om bedömningssamtal, frekvens och avslutningen. Runt 
avslutningen i terapin berättar en av terapeuterna på följande sätt”, med en äldre människa är 
jag noga med att det ska bli ett avslut, för att då har man stärkt sig, försonats med de avslut 
som har varit och stärka sig inför avslut som kommer”.  Samma terapeut betonar vikten av att 
terapeut och patient tillsammans bestämmer avslutningen på terapin, så att patienten ska få 
något att förhålla sig till. För många är det en förhatlig tanke att inte själv kunna bestämma 
över saker och ting som man tidigare gjort, berättar en av terapeuterna.  
En annan beskrivning av avslutning ”men för en äldre blir det mer kopplat till livets 
ändlighet”. 
 
Intervjusvaren visar, att det förhåller sig väldigt olika när det handlar om frekvens, från att 
vissa äldre patienter går en gång i veckan till var fjortonde dag eller en gång per månad, även 
samtal via telefon nämns p.g.a. att äldre patienter försämras och försvagas under 
behandlingstiden och inte längre orkar komma till terapin. I samtal via telefon betonas vikten 
av regelbundenhet i samtalen. 
      
Det framkommer av intervjuerna att de äldre går i längre bearbetande terapier och kortare i 
form av mera stödjande karaktär. Även kristerapier och gruppterapi för äldre nämns. Av 
intervjuerna framkommer att åldern på en människa inte får bli avgörande för hur terapin 
utformas, utan den enskilda människans resurser och behov måste få styra valet. 
 
Överföringar och motöverföringar i den psykoterapeutiska processen. 
Av intervjuerna framkommer, att med en äldre människa är det lättare att komma igång med 
samtalen i psykoterapi. Det behövs inte så lång startsträcka. Många relationer är avklarade, 
det är inte så mycket strul. En av terapeuterna berättar”, det går mycket fortare och lättare att 
få kontakt med en äldre människa, dom ger kontakt lite lättare”. 
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Överföringar och motöverföringar med äldre patienter kan se olika ut. Överföringen finns att 
söka i flera olika led med en äldre människa. Terapeuten kan i överföringen bli både mamma, 
väninna, arbetskamrat och dotter till den äldre patienten. Det framkommer också i 
intervjumaterialet att överföringar och motöverföringar skiljer sig, när det handlar om en äldre 
patient.”En äldre människa, det är delvis avklarat alla överföringar motöverföringar, skulle 
det finnas och det har jag haft äldre också. Det finns en mognad, så att säga, man har mognat 
på olika sätt, även om det kan finnas luckor, så att säga i mötet med en terapeut kan det 
projiceras, men det är lättare gjort på något sätt, att komma fram till” berättar en av 
terapeuterna.  
 
Överföringen med äldre beskrivs som mera otydlig och mera subtil till sin karaktär. En 
terapeut ger sin bild runt frågan runt överföringar”, jag tycker att den är mer subtil, det för att 
man lite grand går på lätta fötter. När det gäller yngre människor så som jag sa tidigare är 
jag mindre försiktig, även om jag hela tiden har koll på var vi är någonstans. Men då blir det 
också starkare krafter mellan oss och mera överföringar som blir tydliga för mig”.     
  
I de situationer där terapin behövt övergå till kontakt via telefon, framkommer det att detta 
inverkar på överföringen och motöverföringen. Att man som terapeut i sådana situationer får 
leta sig fram så gott det går och att man har som stöd det som funnits tidigare.              
  
På frågan om terapeutens förhållningssätt, framkommer bland svaren att mötet med en äldre 
patient kan inbjuda till att man som terapeut är lite försiktigare, lite mera varsam. En av 
terapeuterna beskriver det på följande sätt,” att jag förhåller mig annorlunda i rummet. Jag 
använder delvis ett annat språk, andra ord för att, speciellt om det är någon som är äldre än 
jag själv. Varför jag gör det, det har jag inte funderat så mycket på. Men jag förstår att jag 
gör det, att mera vara på den personens planhalva”. Det som också framkommer är 
respekten för ett långt liv och den erfarenhet som en äldre människa har med sig till 
terapirummet. De äldre beskrivs som lite mer hjälplösa och utlämnade, något som terapeuten 
behöver vara känslig för. Hänsyn behöver tas till den äldres både fysiska och mentala 
förmåga. Det kan finnas mycket sorg och smärta som lagrats under ett helt långt liv. Det 
framkommer att det behövs en väldig balansgång från terapeutens sida runt den äldre 
patientens kraft, ork, och vilja samtidigt som terapeuten inte får missa en möjlighet.         
 
Vilket slags stöd och hjälp kan en äldre människa få i psykoterapi?  
Betydelsen av att få berätta om sitt liv, att det finns någon som lyssnar till det som man 
kanske aldrig tidigare kunnat berätta för någon. Att ha någon att lita på och att bli tagen på 
allvar framhålls som stöd och hjälp. Att få möjlighet att klaga, utan att skämmas. I terapin kan 
den äldre få en fördjupad förståelse för sin egen livsberättelse och därmed kunna släppa det 
som legat och skavt för att kunna gå vidare i livet. Man arbetar med försoning och integritet. 
En av terapeuterna berättar att hos en äldre människa kan det finnas oförätter som hon kan ha 
svårt att släppa. Sådant som inte faller på rätt plats och som man får försöka hantera ändå. 
Oförätter, som den äldre människan inte blivit av med innan, är inte så lätta att bearbeta när 
man blir gammal. Detta kan ta mycket tid och kraft från den äldre och har man inte blivit av 
med det tidigare så är det inte lättare när man blir gammal. Man får göra så gott man kan. ” se 
om man kan göra något åt det, men annars veta att det var det bästa dom kunde”, berättar en 
av terapeuterna.    
Den äldre patienten kan i samtalen med terapeuten få en fördjupad kunskap om sig själv. En 
av terapeuterna ger en beskrivning av att den äldre patienten lär sig egentligen inte något nytt, 
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utan lär sig att använda de tillgångar som livet har erbjudit, men som man tidigare tackat nej 
till.  
 
HAR PSYKOTERAPEUTENS EGEN ÅLDER OCH LIVSERFARENHET BETYDELSE 
FÖR PSYKOTERAPI MED ÄLDRE? 
  
Av svaren framkommer att terapeuternas egen ålder och livserfarenhet har betydelse för 
psykoterapi med äldre. En av terapeuterna berättar att hon med ålder och erfarenhet är 
ambitiös på ett annat sätt än när hon var yngre.” att man var jämförelsevis ambitiös på ett 
annat sätt när man var yngre ,dvs. för ambitiös eller man kan också säga för orealistisk. Jag 
vill inte säga att det var så fel”.     
 
”Det är lättare att identifiera sig med ju närmare det ligger. Det är klart att det är, men det är 
absolut inte nödvändig, för då skulle man kunna jobba bara med såna som har samma 
erfarenheter”. 
 
En terapeut menar att det inte får vara för stor åldersskillnad för att patienten ska känna 
förtroende. 
”Jag tror att de flesta äldre tycker att det är skönt att tala med äldre som vet lite inifrån vad 
åldrandet betyder, jag tror att det underlättar om man själv är lite äldre”.   
 
Att åldern kan ha betydelse initialt nämner flera av terapeuterna, men att ålder så småningom 
förlorar i betydelse, om patienten känner sig förstådd av terapeuten. Flera av terapeuterna 
betonar, att en yngre terapeut kan göra ett gott arbete med äldre patienter.  
 
En av terapeuterna beskriver det på följande sätt”, ja, det här är knepigt. Det första man 
tänker, att man vill svara det är, det måste ha jättestor betydelse, min egen ålder för att 
förstå, men jag tycker som terapeut att man ändå har så många redskap. Man har ju ändå 
inte varit med om alla situationer som folk berättar om, och jag måste ha en beredskap att 
ändå lyssna och försöka förstå vad det betyder för denhär personen, inte vad det betyder för 
mig”. 
   
”Livserfarenhet är den tysta kunskapen som vi bär på. All erfarenhet inte bara den i form av 
antal år, utan också vad vi har varit med om som människa. Jag tror att det är en fördel att en 
terapeut, har en stor livserfarenhet, överhuvudtaget”, berättar en av terapeuterna. 
 
Övriga tillgångar hos terapeuten i arbetet med äldre patienter 
Övriga tillgångar hos terapeuten som framkommer i intervjumaterialet är tålamod och 
uthållighet. På frågan om det finns vissa egenskaper som skulle kunna vara värdefulla i 
psykoterapi med äldre patienter framkommer de gängse egenskaperna som behövs i 
psykoterapeutyrket. De som nämns är intresse för människor, nyfikenhet och öppenhet inför 
nya möten med människor och en förmåga att identifiera sig med den som för tillfället sitter i 
den andra stolen. Övriga egenskaper är förmåga att lyssna in och lyssna bakom orden.  
 
Att få vägledning som psykoterapeut av äldre patienter 
Flera terapeuter berättar att samtal med äldre människor är berikande. En terapeut berättar”, 
det hjälper ju också mig att förstå lite grand vad ligger framför. Det tycker jag är, kanske är 
en stor del av hela terapeutyrket att ha fått vägledning inte bara att jag förhoppningsvis 
hjälpt andra jag har ju fått mycket hjälp själv förståelse av mitt eget liv”. 
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En annan av de intervjuade berättar på följande sätt,” förstår man inte ska man inte ge uttryck 
för förståelse. Vet man inte om att man förstår någonting, så hamnar man lätt i galen tunna   
Men med åren så känner man sig faktiskt inte så otrygg, det finns beröringspunkter, och dom 
kan berätta saker som aktualiserar, som gör att jag själv får lite psykoterapi, det här kanske 
inte var så riktigt genomarbetat i alla fall, sedan kommer det andra saker som den behöver 
hjälp med och som jag kan hjälpa till med. Men själva bärandet eller själva ”containingen” 
är faktiskt rik då det gälle äldre människor”.   
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Metodproblem, validitet och reliabilitet. 
En metod som bygger på att resultatet utgörs av att två människor som samtalar med varandra 
utifrån ett visst syfte och givna frågeställningar som den kvalitativa forskningsintervjun 
bygger på för med sig vissa svårigheter. De relativt öppna frågorna i intervjuguiden medför att 
det sociala samspelet under intervjusituationen kan få olika utformning och karaktär. En 
annan intervjuare hade förmodligen fått andra svar fokuserat, fördjupat och följt upp med 
andra följdfrågor. Att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod visade sig trots 
detta vara fruktbart i denna studie utifrån syftet och de ställda frågeställningarna. Metoden 
gjorde det möjligt att anpassa intervjuerna så att ett samtal med ett givet syfte och givna 
frågeställningar uppstod mellan intervjuare och den intervjuade. Med tanke på studiens 
validitet var intervjuguiden ett viktigt stöd för intervjuaren för att kunna hålla sig inom ramen 
för syftet och frågeställningarna. Under bearbetningen av materialet visade det sig, att 
frågorna delvis tangerade varandra och delvis överlappade varandra, något som kanske har att 
göra med intervjuarens ovana att göra liknande intervjuer. Valet av deltagare i studien, 
terapeuternas olika erfarenhet av arbete med äldre patienter, olika kön och olika ålder bidrog 
till att många olika perspektiv runt de olika frågeställningarna kom fram. Underlaget i denna 
studie är för litet för att kunna dra några generella slutsatser om psykoterapi med äldre 
patienter, något som inte heller var syftet med studien. I resultatet redovisas erfarenheter, 
tankar och reflektioner som de fem intervjuade psykoterapeuterna gjort i sitt arbete med äldre 
patienter. 
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Resultatdiskussion 
I studien är syftet att belysa psykoterapeuters erfarenheter av psykoterapi med äldre patienter. 
När man berättar om psykoterapi med äldre, så undrar man - vad menas med att vara äldre 
patient? 
 
Förekommer specifika särdrag hos en äldre patient? 
 
Till vardags anger vi oftast den kronologiska åldern. Medan den kronologiska åldern inte i 
alla sammanhang är så betydelsefull. Tornstam (2005) skriver att åldras är en process, - 
förändringar som människan genomgår. Han menar vidare att vill man förstå en människa på 
djupet så har den kronologiska åldern överhuvudtaget ingen betydelse. Kroppen hos den äldre 
människan kan vara bräcklig och svag medan hon samtidigt kan vara modig vis och full av 
livserfarenhet. I psykoterapirummet har den kronologiska åldern inte så stor betydelse, men 
flera av terapeuterna berättar om en gräns från 60 år och uppåt. Att gränsen dras vid 60 för att 
kallas äldre patient relateras till ett nytt livsskede i en människas liv med förändringar, 
förluster och separationer och möjligheter till integration, försoning och därmed utveckling. 
Något som är i överensstämmelse med de utvecklingspsykologiska teorier som Erikson 
beskriver. ”Man är så gammal som man känner sig” som en av terapeuterna uttryckte det. En 
av terapeuterna menade, att kategorisera äldre människor är ännu svårare än yngre. De har ett 
långt liv bakom sig som bidragit till olikheterna. En äldre människa söker terapi, inte för att 
hon är gammal som en av terapeuterna beskriver det, utan för att prata om känslor.  
 
För en äldre patient ter sig tidsperspektivet annorlunda. De existentiella frågorna får en tyngd 
och ett annat utrymme i psykoterapier med äldre patienter. De existentiella frågorna, den 
existentiella ensamheten, att livet är ändligt, frågorna runt livets mening, finns närvarande i 
terapirummet. Yalom (2003) skriver att döden och dödligheten hägrar vid horisonten i alla 
diskussioner om åldrande, kroppsförändringar, olika livsfaser, barnen flyttar hemifrån, 
pensionering, barnbarn föds. Han menar att vi måste hitta sätt att leva trots fruktan med 
vetenskapen om att allt liv upphör och att vi i allt för stor utsträckning i bearbetning av 
förluster har koncentrationen alldeles för ofta på själva förlusten av oavslutade problem i 
relation att frigöra oss från den döde och att gå tillbaka till livet. 
 
Hur ser den psykoterapeutiska processen ut med äldre patienter? 
 
Äldre patienter, trots sjukdomar och medvetenhet om tidens ändlighet, vill vara levande så 
länge de är levande. Det finns ett behov hos dem att prata om det konkreta, det som finns runt 
dem i deras vardag, om barn och barnbarn, relationer och sitt boende. I psykoterapier med 
äldre patienter så behövs en balans som också framkommer i denna studie att dels inge hopp 
och samtidigt en medvetenhet om de förändrade livsvillkor som att åldras innebär. En balans 
mellan görandet och varandet. Orbach skriver (1996) att fokus i terapin med äldre människor 
till stor del ligger på det förflutna, att försonas med det förflutna, släppa och gå vidare, ett 
behov att förlåta andra och sig själv. Terapin berör frågorna runt försoning och integritet och 
om den äldre människans upplevelse av att kunna handskas med sitt liv på ett praktiskt, 
konkret plan utifrån ändrade förutsättningar.  
 
Motivation hos äldre patienter 
Orbach (1996) skriver om den starka motivation som hon mött i terapirummet med äldre 
patienter, något som flera av terapeuterna understryker även i denna studie. Den äldre 
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patientens vilja att förstå sig själv och sin egen del i det som hänt. Medvetenheten om tidens 
ändlighet bidrar till motivationen. Det handlar om här och nu. 
Den yttre ramen i den psykoterapeutiska processen 
I studien framkommer, att det behövs flexibilitet när det gäller ramen, både den yttre ramen 
och den inre ramen. Med den inre ramen avses terapeuten själv. Inriktningen på terapin, 
frekvensen och varaktigheten får inte styras av ålder, utan av den äldre patientens fysiska och 
mentala resurser och behov. Flexibilitet från terapeutens sida, runt struktur och den 
psykoterapeutiska processen betonas av flera författare. (Orbach, Perris & Linge, Yalom)  
Att psykoterapi med äldre människor har likheter med psykoterapi med yngre bekräftas i 
denna studie, men studien pekar också på olikheter eller annorlunda utryckt, - en modifierad 
form av psykodynamisk psykoterapi. Förutsättningarna för terapin behöver utformas på olika 
sätt, så att de äldre får tillgång till terapi. 
 
Överföringar och motöverföringar i den psykoterapeutiska processen 
Överföringarna med äldre patienter beskrivs överlag som mer otydliga och subtila till sin 
karaktär och att det inte förekommer så mycket överföringar och motöverföringar. En av 
terapeuterna berättar att den äldre människan har en stor förmåga till härbärgerande, mycket 
har fallit på plats och det går relativt snabbt i terapin att hitta ursprunget till det som inte fallit 
på plats. Kanske en ytterligare förklaring till detta kan vara att terapierna har en mera 
stödjande karaktär? Att man i terapirummet arbetar i stor utsträckning med här och nu 
situationer. I stödjande terapier måste terapeuten vara mera en vanlig figur skriver Perris och 
Linge (2000). Medan studien också visar, att terapeuten kan vara olika figurer i 
överföringsreaktionerna. Ju mera av dynamisk karaktär terapin har desto mera av överföringar 
och motöverföringar finns med. Detta tyder på att inriktningen och djupet i terapierna varierar 
med äldre patienter, beroende på deras fysiska och mentala förmåga, ork och deras ambition 
med terapin. Terapeutens förhållningssätt beskrivs med ord som respekt för den äldre 
patienten, varsamhet och hänsynstagande till den äldre patientens både fysiska och mentala 
kapacitet. En försiktighet, en lyhördhet en balans från terapeutens sida, samtidigt som man 
inte får missa en möjlighet som en av terapeuterna uttryckte det.  
 
Vilket slags stöd och hjälp kan den äldre patienten få i terapi? 
Perris och Linge (2000) menar att det finns både fördelar och nackdelar med en lång historia. 
Fördelen är, om den äldre människan tidigare har hittat fungerande lösningar på likartade 
problem som kommer upp i terapin, nackdelen om den äldre människan hänvisar till sina 
erfarenheter som aldrig gått att lösa. I denna studie framkommer att en del äldre patienter har 
svårt att släppa oförrätter och de kan ta mycket tid och energi från de äldre patienterna. 
Oförrätterna beskrivs som att de nästan sitter fast. Att bearbeta dessa oförätter är inte enkelt 
för en äldre patient. Klein (1988) skriver att en del äldre människor kan bli allt bittrare med 
åren, medan andra utvecklas i riktning mot att bli vänligare, mer förstående och toleranta. Hon 
menar att röttera djupast sett har grundlagts under barndomen och bitterheten kan bli starkare 
och mer intensiv senare i livet. I krissituationer väcks försvar till liv som Klein skriver om. 
Hon skriver om den schizo – paranoida positionen som finns där livet ut även för den som 
kommit långt i sin bearbetning i livet. Att inte längre ha kontroll över sitt liv på samma sätt 
som tidigare. Att behöva ta emot hjälp och stöd från andra i sin omgivning visar sig vara svårt 
för många. Den äldre patienten känner sig lätt åsidosatt. Att bli beroendet av andra är svårt att 
handskas med för många äldre patienter. De narcissistiska försvaren väcks till liv. Att få 
berätta om sitt liv, att det finns någon som lyssnar, att våga lita på någon annan och att bli 
tagen på allvar beskrivs som stöd och hjälp Det framkommer i studien att den äldre patienten 
kan bli hjälpt med detta i terapin. Att vända sig till en terapeut är ett sätt att be om hjälp av en 
annan människa, att våga vara beroende, liten och hjälplös i stunder och att inte själv helt få 
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bestämma. Den äldre människans förmåga att klara av och handskas med sitt åldrande och 
vad det innebär behöver sättas i relation till hennes förflutna. Hos den som är 80, finns också 
en som är 60 och en som är 40 som en av terapeuterna uttryckte det. Erikson skriver om 
åldrandet i termer av integritet eller förtvivlan huruvida förlåtelse, försoning och acceptans 
kommer att dominera eller om bitterhet, besvikelse och skuldkänslor kommer att ta över. Ju 
mer styrka människan har med sig från tidigare faser i sitt liv desto större är möjligheten till 
en positiv lösning enligt Eriksons synsätt. 
 
Vilken betydelse har psykoterapeutens egen ålder och livserfarenhet? 
 
Psykoterapeutens ålder och livserfarenhet har betydelse för arbetet med äldre patienter. Ålder 
och livserfarenhet underlättar identifikationen med den äldre patienten. Yalom (2003) skriver 
om betydelsen att som terapeut registrera egna känslor i mötet med patienten. De egna 
känslorna representerar fakta av högsta dignitet för att förstå patienten anser han. Relationen i 
varje terapi är det bärande. Varje möte mellan terapeut och patient är unikt, något som 
framhävs av flera terapeuter och som talar för att yngre terapeuter kan göra ett gott jobb med 
äldre patienter. Orbach skriver ”sometimes the best equipped councellors are those who have 
traumas of their own and have been able to integrate them in their personal therapy. They 
must be able to imaginatively to look ahead their own ageing and death.” Livserfarenheten 
bidrar till ökad trygghet till sig själv som terapeut. Man är ambitiös, men på ett på ett annat 
sätt som en av terapeuterna uttryckte det. Vad är möjligt, vad är realistiskt att åstadkomma? 
Att som terapeut känna tillfredsställelse även i det lilla som åstadkommits i terapin, kanske 
ens eget åldrande kan bidra till detta och därmed förmedlas känslan i rummet? Yalom skriver, 
att nu när han själv uppnått sjuttioårsåldern så har uppmärksamheten förskjutits från jagisk 
expansivitet till ökad omsorg om andra och till ett ökat intresse för kommande generationer. 
Åldern och livserfarenheten bidrar till att man som terapeut mera kan vila i ett här och nu?  
 
Studien visar på en ömsesidighet, ett ömsesidigt utbyte mellan terapeut och patient. Samtalen 
med de äldre patienterna beskrivs som berikande, de ger vägledning runt livet och vad som 
kan komma. Terapeuterna och de äldre patienterna kan beskrivas i termer av medresenärer 
som gör en gemensam resa under samma existentiella villkor i likhet med Yaloms (2003) 
beskrivning. Han vill se sig själv och sina patienter göra en gemensam resa, som upphäver 
distinktionen mellan ”dem” (de plågade) och ”oss” (läkarna). Han menar att vi sitter alla i 
samma båt, eftersom vi lever under samma existentiella villkor. Han skriver, hur terapeuten 
kan få hjälp av sina patienter, även om patienten inte går i terapi för att hjälpa terapeuten kan 
det ändå bli så att terapeuten får vägledning, något som även framkommer i denna studie.  
 
Denna studie bekräftar det som Pretat (1997) skriver om, viljan och lusten hos äldre patienter 
att förstå sig själva. De äldre beskrivs som modiga, självreflekterande och motiverade. En av 
terapeuterna uttryckte det på följande sätt, ”att man inte hela tiden bara går omkring och 
tänker, jag är en gammal människa, utan man kan fortsätta tänka huvudsakligen att man är 
människa.” De äldre patienterna vill känna sig levande och inte bara gå och tänka på livets 
ändlighet, i överensstämmelse med det som Winnicott (1995) beskriver, en inneboende 
kreativitet, det levande hos människan.    
 
För att äldre patienter ska få tillgång till psykoterapi behövs ett flexibelt sätt att tänka och vara 
som psykoterapeut både runt den yttre ramen och i sitt eget förhållningssätt. En varsamhet och 
en respekt för det som åldrandet för med sig. Att åldras innebär ett specifikt livsskede i en 
människas liv, med förluster, sorger likaväl som möjligheter till vidare utveckling, tid för 
reflektion, självkännedom och fördjupning. 
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Nya områden som väckts under arbetets gång och som vore intressanta att forska vidare på är 
bland annat de äldre patienternas egna berättelser om psykoterapi, deras upplevelser och 
erfarenheter. Ett ytterligare forskningsområde vore vilket stöd och vilken hjälp kan en äldre 
människa få genom utbyte av upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra äldre? 
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INTERVJUGUIDE  
 
1. Vad karaktäriserar en äldre patient?  
När är man en äldre patient? Vad är avgörande för att kunna kallas för äldre patient? 
Hur är en äldre patient? Skiljer sig en äldre patient från en yngre, hur i så fall? 
 
2. Hur beskriver psykoterapeuter psykoterapi med äldre patienter? 
Hur mycket erfarenhet av äldre patienter?  
Vilket slags material kan komma fram i psykoterapi med äldre patienter? 
Finns det skillnader? 
På vilket sätt kan det visa sig i överföringen / motöverföringen? 
Kan det upplevas annorlunda? 
Finns det något som skiljer psykoterapi med äldre patienter från psykoterapi med yngre 
patienter? 
Yttre ramen (kontrakt, mål, tider frekvens, arvode, avslutningen, stödjande, insiktsbetonad) 
Finns det skillnader mellan könen, mellan män och kvinnor? 
Inre ramen dvs. terapeutens eget förhållningssätt? 
På vilket sätt tror du att psykoterapi kan hjälpa / stödja en äldre människa? 
 
3. Har psykoterapeutens egen ålder och livserfarenhet betydelse för psykoterapi med äldre 
patienter? 
Egenskaper hos psykoterapeuten som kan vara värdefulla i arbetet med äldre? 
Finns det andra faktorer som kan ha betydelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Bil. 1 
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Information till intervjupersonerna 
 
I psykoterapeututbildningen på St: Lukas Utbildningsinstitut ingår att göra en uppsats på 15 
poäng, med forskningsanknytning. 
 
I min uppsats är frågan som jag vill belysa ”hur beskriver psykoterapeuter psykoterapi med 
äldre patienter”. 
För att få svar kommer jag att använda mig av intervjuer med psykoterapeuter.  
 
Allt deltagande i intervjuerna är frivilligt och som intervjuperson har du rätt att närsomhelst 
avbryta din medverkan. De som deltar i intervjuerna kommer att vara anonyma. 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har fått den information om uppsatsen och intervjuerna som jag behöver för att kunna 
samtycka till att mina svar får användas i uppsatsen.   
 
 
 
 
Underskrift 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Bil. 2 


