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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad olika yrkeskategorier inom socialt 

arbete har för förhållningssätt till äldre med alkoholproblematik. För att besvara syftet har vi 

utgått från dessa tre frågeställningar; hur är synen på äldre med alkoholproblematik? Hur ser 

de olika yrkeskategorierna på samhällets insatser för äldre med alkoholproblematik? Vad är 

det för etik som omgärdar äldre med alkoholproblematik?  

 Utifrån en kvalitativ metod och en hermeneutisk tolkningsansats har vi intervjuat sex 

yrkeskategorier på fem olika verksamheter.  

 Studiens resultat påvisade bland annat att den äldres alkoholproblematik ofta trappades upp 

när den äldre gått i pension. En bidragande faktor kunde vara brist på sysselsättning efter 

pensionering. En annan slutsats var att äldre har olika förutsättningar, alkoholproblematiken  

kan förvärras om den äldre inte har barn, familj och vänner. En annan bidragande faktor till 

fortsatt osunda alkoholvanor kan bero på umgängeskretsen. Om den äldre med 

alkoholproblematik i huvudsak umgås med personer med likande problematik så ökar risken 

för återfall och eller fortsatta alkoholrelaterade problem väsentligt.  

 Studien visade även att vissa äldre med alkohol- missbruk/beroende inte längre är 

behandlingsbara eftersom alkoholintaget har pågått länge. Dessa äldres förutsättningar att bli 

kvitt från alkoholproblematiken minskar då de många gånger är för nedgångna av missbruket 

och har en dålig prognos. Resultatet utifrån de olika yrkeskategoriernas syn på äldre med 

alkoholproblematik var oro för framtiden. Hur ska det gå för de äldre som har ett missbruk 

eller beroende som skapar fysiskt och psykiskt lidande? Hur ska det framtida samhället i nästa 

generationsskifte då 40-talisterna går i pension svara för vård och omsorg för denna 

generation äldre med alkoholproblematik? Alkoholproblematikens utveckling som vi kallar 

förlopp kan bero på olika företeelser, som exempelvis ökad tillgänglighet av alkohol generellt 

i samhället. De intervjuade yrkesverksamma, informanterna beskrev att det finns brister i 

samhället i form av insatser gentemot äldre med alkoholproblematik. Informanterna efterlyste 

även utbildning och kunskap eftersom det idag råder en avsaknad av kunskap och utbildning 

kring alkoholproblematik menar dem. 

 

Nyckelord: förhållningssätt/syn på alkoholproblematik, det sociala livet, skador och 

omvårdnadsbehov, förlopp, utbildning och kunskap, samhällsinsatser och ekonomiska 

förändringar, nyinstitutionell teori samt människovärdeprincipens grundvärdigheter.  
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Förord  

 

Hurdant borde ett samhälle vara för att en människa på ålderdomen ska förbli människa? Svaret är enkelt: 
hon måste alltid behandlas som en människa. Samhället avslöjar sig självt i den lott det tilldelar sina 
inaktiva medlemmar (Simone de Beauvoir, 1976, i Elisasson-Lappalainen & Szebehely, 1998 s. 9). 
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1.1 Inledning 

1. 2 Bakgrund 

En äldre person super väl inte? ”Ett ohälsosamt dryckesmönster går rejält på tvär med vår bild 

av äldre damer(…)” står det i en artikel skriven av Omsäter (2006) CAN:s (Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysning) tidskrift Alkohol och Narkotika (a.a. s. 16). Artikeln 

handlar om att vissa kvinnor dövar sorgen efter partnerns bortgång med hjälp av alkohol och 

lugnande medel. Den situationen är inget vi i vår uppsats har för avsikt att belysa, däremot 

tror vi att bilden av ett ohälsosamt dryckesmönster bland äldre generellt går emot allmänna 

föreställningar om äldre människor. Kanske blir somliga förvånade när de exempelvis läser 

artiklar som den ovannämnda eller som en artikel som publicerades i Svenska dagbladet i 

höstas. Denna artikel handlar om att allt fler äldre dricker mer idag än tidigare (Svenska 

Dagbladet). Det var genom dessa artiklar som vårt intresse för äldre och alkoholproblematik 

väcktes.  

 Det konsumeras mer och mer alkohol idag i Sverige vilket har lett till ett ökat vård- och 

omsorgsbehov i samhället. Att detta skulle bero på att det inte finns resurser behöver enligt 

författarna Stenius & Olafsdottir (2001) inte vara det grundläggande problemet. 

Problematiken grundar sig i den ekonomiska krisen från 1990-talet. Som har bidragit till att 

vården och omsorgen befinner sig i en ”startgrop” (Stenius & Olafsdottir, 2001, s. 123).  

 Professionella som arbetar med människor med alkoholproblematik tvingas gå in och täcka 

en gråzon (a.a. s. 125). Denna gråzon grundar sig dels i att alkoholpolitiken i samhället är 

föråldrad och dels att det råder oklarheter kring definitionen på vad ett alkoholproblem är. 

Dessutom saknas det inom politiken en grundläggande ideologi om vad som är ett gott liv 

(a.a. 123-125). 

 Tillgängligheten på alkohol har ökat i samhället på grund av stora förändringar i 

alkoholpolitiken. Det gör att äldres alkoholkonsumtion förmodas stiga. En allmän uppfattning 

bland forskare och statistiker är därför att äldrevården kommer att ställas inför nya utmaningar 

(Jyrkäma & Haapamäki, 2008, s.67). I de undersökningar där det går att se skillnad mellan 

yngre och äldres alkoholkonsumtion finns det dock indikationer som visar att äldre 

konsumerar mindre alkohol. Forskning om äldres alkoholvanor är föråldrad och därför är 

fakta kring äldres alkoholvanor något opålitliga. Opålitligheten hos forskningen kan bero på 

att äldres alkoholmissbruk och/eller alkoholberoende är moraliskt laddat eller tabubelagt. 

Forskningen som finns om äldres alkoholkonsumtion fokuserar till stor del på att undersöka 

sambandet mellan den äldres alkoholintag och hälsa, vilket försvårar arbetet att utveckla 
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forskningen till ett större område (a.a.).  Det saknas information om alkoholkonsumtionens 

utveckling och dess demografiska förändringar. För att öka den kunskapen bör det ses till 

förändrade dryckesvanor, växande antal äldre ända upp i hög ålder, det aktuella 

generationsskiftet, kulturella utvecklingar, och sist men inte minst de nya riktlinjerna inom 

äldrepolitiken och hur de kan komma att påverka den äldres livsstil i övrigt (a.a.).  

 I och med att Sveriges befolkning blir allt äldre blir de äldre personerna mer vårdkrävande 

och i sämre tillstånd vid hög ålder. Enligt författarna Jyrkäma & Haapamäki (2008) är det 

etiskt problematiskt om den äldre ska få stanna kvar på sjukhuset efter att den har fått vård 

och få fortsatt eftervård och behandling. Eller ska den äldre skickas hem så snart som möjligt, 

även om patienten i realiteten skulle behöva stanna längre på sjukvårdsinrättningen (Jyrkäma 

& Haapamäki, 2008, s. 67-68).  

 Elisasson-Lappalainen och Szebehely (1997) framhåller att samhällen måste planera för 

människors vårdbehov, därför att åldrandet medför konsekvenser i form av vård och 

omsorgsbehov. Vidare menar författarna att det råder skillnader i samhällets syn på åldrandet 

mellan generationer och även skillnader i vem som ska betala för äldres vård och omsorg (a.a. 

s. 9). Dessutom har den allmänna bilden av äldre människor betydelse för vad de äldre kan 

komma att kräva av samhället i form av vård och omsorg (Jönson, 2001, s. 24). Våra politiker 

använder en mängd moraliska kommunikationsmedel för att inom äldrepolitiken få stöd av 

medborgarna. Är tankar om solidaritet och jämlikhet mellan olika grupper i samhället ett 

bevis på att välfärden strävar efter rättvisa eller är det inom det politiska valet avgörande i ett 

försök att ”fiska” röster för att vinna det avgörande valet? (a.a. s. 25).  

  Mot bakgrund av de ovan nämnda anledningar ställs varje generation av yrkeskategorier 

inom det sociala arbetet inför nya utmaningar. Vilket förhållningssätt ska olika 

yrkeskategorier ha inom det sociala arbetet, och hur ska dessa förhålla sig till klienterna när 

samhällets syn på vad som är socialt arbete ständigt förändras?  

 

1.2 Problemformulering  

Det finns bristfällig kunskap och information om alkoholens påverkan på den äldre 

människans hälsa samt en kunskapslucka kring äldres alkoholvanor och alkoholproblematik. 

Denna kunskapslucka är viktig att täcka eftersom det skulle kunna minska eventuell 

problemtik i vår framtida profession som socionomer. Dessutom beskriver Delgran och Höjer 

(2006) att det idag läggs stort fokus på socialarbetares behov av teoretiska och metodologiska 

kunskaper medan klienternas situation i det verkliga livet och deras faktiska tillstånd faller i 

glömska (a.a. s. 356). Om vi tar del av praktisk och teoretisk kunskap gällande äldre med 
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alkoholproblematik kan risken för fel insatser komma att minska. Förhoppningsvis leder det 

till mindre lidande för äldre med alkoholproblematik. Hur ser det ut i praktiken för äldre med 

alkoholproblematik och hur förhåller sig olika professioner gentemot äldre människor med 

alkoholproblematik? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad olika yrkeskategorier inom socialt 

arbete har för förhållningssätt till äldre med alkoholproblematik. 

 

1.4 Frågeställningar  

- Hur är yrkeskategoriernas syn på äldre med alkoholproblematik? 

- Hur ser de olika yrkeskategorierna på samhällets insatser för äldre med 

alkoholproblemtik? 

- Vad är det för etik som omgärdar äldre med alkoholproblematik? 

 

2.1 Begreppsdefinitioner  

I detta stycke avser vi att definiera relevanta begrepp som vi kommer att använda oss av i 

denna uppsats. Vi kommer även att ge en beskrivning av de olika yrkeskategorierna samt en 

presentation till de verksamheter som de är verksamma inom. De begrepp vi definierar här 

nedan är äldre, yrkeskategorier och alkoholmissbruk, alkoholism och beroende. Vi kommer 

även att ge en förklaring till varför det är viktigt att skilja på begreppen missbruk och 

beroende. En diskussion följder nedan om begreppen som sjukdomstillstånd.  

 

2.2 Vilka menar vi med äldre?  

När vi i vår uppsats talar om äldre människor talar vi främst om personer som är över 60, 

detta då pensionsåldern i Sverige är 65 år. Vi kommer dock att använda oss av vissa studier 

där man talar om yngre/äldre än 60 år. Dessutom har de olika verksamheterna vi har besökt 

olika åldergränser trots att flera är inriktade mot äldre. En verksamhet som uppger sig ha en 

inriktning mot äldre har en åldersgräns från 50 år medan en annan verksamhet med inriktning 

mot äldre inte har någon åldersgräns alls. Dessutom skriver Berleen (2003) i en rapport från 

Statens Folkhälsoinstitut att ett långvarit missbruk kan påskynda åldrandet (a.a. s. 61) vilket 

ytterligare försvårar en enhetlig definition av vad vi menar med äldre. Vi kommer att upplysa 

läsaren om vilken ålder som vi skriver om. Om inget annat uppges menar vi de som är 60 år 
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och äldre.   

 

2.3 Vilka menar vi med yrkeskategorier? 

I denna studie är begreppet yrkeskategorier de olika kategorier av personal som vi har träffat 

på verksamheterna. Här nedan följer en presentation av de olika yrkeskategorierna vi har 

intervjuat samt en beskrivning av verksamheten de är verksamma på. 

 

2.3.1 Bergsjöhöjd 

En av informanterna som vi intervjuade arbetar som kurator på Bergsjöhöjd. Kuratorn är 

utbildad socionom. Verksamheten riktar sig till män och kvinnor som är pensionerade, från 50 

år och äldre, med kronisk missbruksproblematik. Detta boende kräver inte att de boende ska 

vara nyktra. De som bor här får hjälp med de behov som missbrukare kan tänkas ha. Målet 

med verksamheten är att minska alkoholkonsumtionen och höja livskvaliteten för de som bor 

där. Hädanefter kommer han benämnas som kurator. 

 

2.3.2 Edshemmet  

Informanten som vi intervjuade är utbildad socionom och är biträdande verksamhetschef på 

Edshemmet som är ett omvårdnadshem för alkohol- och blandmissbrukare. Denna verksamhet 

är ett omvårdnadshem med behandlingsinriktning. Edshemmet kräver nykterhet. Hädanefter 

kommer informanten från Edshemmet att benämnas som btr. verksamhetschef.  

 

2.3.3 Gamlebo  

Verksamheten Gamlebo är ett boende för hemlösa äldre män och kvinnor med kronisk 

missbruksproblematik. De som bor där har inte haft ett eget hem eller fast boende under en 

lång period av sina liv. Det primära inom denna verksamhet inte kräver nykterhet.  

 Informanten som deltagit i denna studie arbetar som sjuksköterska, hädanefter kommer han 

att benämnas som sjuksköterska 1.  

 

2.3.4 Södermalm beroendeteam 

Denna verksamhet är ett samarbete mellan södermalms stadsdelsförvaltning, Maria 

Beroendecentrum och landstingets psykiatri.  De driver öppenvårdbehandling och är 

specialiserad på beroendevård för personer som är 18 år och äldre.   

 Informanterna som deltagit är en sjuksköterska, som vi hädanefter kommer att benämna 

som sjuksköterska 2, och en enhetschef som är utbildad socionom. Vi kommer hädanefter att 
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benämna henne som enhetschef 1.  

 

2.3.5 Nämndemansgården 

En person vi intervjuade arbetade som ledare och samordnare på Nämndemansgården 

Vianova öppenbehandling. Behandling är upplagd så att de vardagliga omställningarna ska 

vara så få som möjligt. De driver grund- och efterbehandling till anhörigprogram och 

riskreduceringsprogram. De kan även erbjuda samtal såsom exempelvis kognitiva samtal och 

anhörigsamtal. Verksamheten är inte riktad till någon särskild åldersgrupp. Vi kommer 

hädanefter att beskriva informanten som enhetschef 2. 

 

2.4 Varför är det viktigt att skilja på missbruk oc h beroende? 

Johansson och Wirbing (2005) menar att det är viktig att yrkesverksamma inom behandlande 

yrken reflekterar över begreppen missbrukare och alkoholister. Detta för att förstå hur de kan 

påverka patienten/klienten. Författarna anser att det kan finnas skilda innebörder för olika 

personer vilket kan försvåra dialogen mellan parter (a.a. s. 23). Det är meningsfullt att skilja 

på missbruk och beroende då det kan ha betydelse för exempelvis planeringen av behandling 

(a.a. s. 24).  

 Här nedan kommer vi göra ett försök till att definiera alkoholmissbruk, beroende och 

missbruk vilka är relevanta begrepp för den här studien. Detta gör vi genom att sammanställa 

olika definitioner. Eftersom begreppen har skilda innebörder för olika individer är vi 

medvetna om att nedanstående definitioner inte är heltäckande. Dessa nedanstående 

definitioner som beskrivs bör därför ses som möjliga definitioner och inte definitiva 

begreppsbestämningar.  

 

2.4.1 Alkoholmissbruk 

Enligt Folkhälsovetenskapligt lexikon (2000) definieras alkoholmissbruk som ett intag av 

alkohol som lett till personliga, sociala eller medicinska problem. Definitionen av 

alkoholmissbruket behöver inta ha med stora mängden av alkoholintaget att göra, utan även 

små mängder kan leda till sociala problem som exempelvis rattfylleri (a.a. s. 14).  

Enligt DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders hädanefter DSM 

IV) är missbruk när ett eller fler av följande kriterier är uppfyllda. Det kan vara upprepade 

gånger eller varaktigt under en period på tolv månader.  

1. Upprepad droganvändning som ger konsekvenser som till exempel svårt att utföra 

skyldigheter i sitt arbete eller vanskötsel av barn.   
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2. Upprepat intag vid risktillfällen som vid bilköring.  

3. Frekventa kontakter med rättvisan, till exempel störande beteende.  

4. Fortsatt intag av drogen, trots att det vid upprepade tillfällen ger sociala problem. 

(Heilig, 2007, s. 28).  

 

2.4.2 Alkoholism 

För att besvara frågan vad en alkoholist är hänvisar Leissner (1997) till Word Health 

Organisanisation (hädanefter WHO:s) definition från 1952.  

  
Alkoholist är den som dricker i sådant övermått att hans alkoholberoende lett till märkbara mentala 
störningar, nedsatt kroppslig hälsa, störda mänskliga relationer och oförmåga att fungerar socialt och 
ekonomiskt (Leissner, 1997, s. 150). 

 

Definitionen tar hänsyn till hur alkoholen påverkar sociala aspekter. Somliga menar till och 

med att definitionen snarare är sociologisk än medicinsk.  

Enligt Folkhälsovetenskapligt lexikon (2000) är alkoholism ”ett långvarigt 

alkoholmissbruk som har lett till allvarliga skador” (a.a. s. 14). Begreppet kronisk alkoholism 

används om beroendet har varat under flera år och därmed bidragit till komplikationer eller 

alkoholrelaterade sjukdomar som exempelvis alkoholdemens (a.a.).  

 

2.4.3 Alkoholberoende  

Begreppet ”alkoholism” börjar bli allt mer ersatt av begreppet ”alkoholberoende” (a.a. s. 150).  

Johansson och Wirbing (2005) menar att beroende är ett mindre laddat begrepp än missbruk. 

Begreppet skuldbelägger inte individen utan skulden läggs istället på drogen (a.a. s. 23).  

Leissner (1997) hänvisar än en gång till WHO:s definition fast denna gång från år 1977 

och beskriver att alkoholberoende innebär försämrad självkontroll. 

Alkoholberoendesyndromet är en viktig term i WHO:s diskussion om 

alkoholberoende(Socialstyrelsen, 2007, s. 35).  

 
Med alkoholberoendesyndromet menas ”ett tillstånd av psykisk, och vanligen även fysisk natur, orsakat 
av alkoholkonsumtion och kännetecknat av beteenden och andra reaktioner som alltid inbegriper ett tvång 
att inta alkohol för att uppleva dess psykiska inverkan och ibland för att undvika det behov som uppstår 
när tillförseln upphör (WHO:s definition från 1977, av Leissner 1997 s. 198). 

 

Enligt DSM IV är beroende om tre eller fler av följande kriterier är uppfyllda, under en period 

på tolv månader (Heilig, 2007 s. 25).  

1. Ökad tolerans som visar sig vid behov av större dos, eller uppenbar minskad effekt vid 

tillförande av samma dos. 
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2. Abstinens som visar sig genom drogens symtom eller avbruten tillförande. 

3. ”Kontrollförlust”, alltså intag av större mängd alkohol under längre tid än tänkt. 

4.  Misslyckat försök till att minska intaget eller till att kontrollera intaget. 

5. Stor del av ens tid ägnas åt att konsumera eller hämta sig från användning av drogen. 

6. Väsentliga aktiviteter ges upp på grund av konsumtionen. 

7. Fortsatt användning av drogen trots uppenbara förvärrade fysiska eller psykiska besvär 

av bestående eller återkommande natur. 

 (a.a.).  

 

2.4.4 Vad är då skillnaden mellan missbruk och beroende?  

Utöver det som vi påvisat under varje begreppsdefinitionerna vill vi försöka beskriva 

skillnaderna mellan dessa begrepp. Beroende anses vara en farligare och allvarligare diagnos 

jämfört med missbruk. Anledningen till det är för att det är ett fysiskt och alltså ett kroppsligt 

beroende. En annan skillnad mellan missbruk och beroende är att missbruk kan skifta i styrka 

och tid. Ett beroende kräver ett totalt avstånd från drogen, det vill säga att personen helt och 

hållet upphör med drogen (Johansson och Wirbing, 2003, s. 23-24).  

Det är oerhört viktigt att patienten/klienten inte känner sig stämplad av diagnosen och att 

individen själv får veta att det faktiskt är ett kroppsligt beroende. Förhållningssättet till drogen 

är avgörande för framtiden för att inte återfalla i missbruket/beroendet igen. Även om 

klienten/patienten inte har ett beroende är det av stor vikt att denne inser och förstår att 

drogkonsumtionen är farlig. Drogkonsumtionen innebär en risk för alkoholrelaterade skador 

eller skador gentemot andra i omgivningen (a.a.).  

 

2.4.5 Begreppsdiskurs om missbruk och beroende  

Vården för missbruk och beroende nämns olika inom olika verksamheter. Socialtjänsten 

benämner det som missbrukarvård medan sjukvården betecknar det beroendevård. 

Sjukvården betalar en stor summa för människor med alkohol- och drogproblematik, 

exempelvis står Stockholms läns landsting för ungefär en halv miljard kronor om året för den 

specialiserade beroendevården (Heilig, 2007, s. 16-17). I diagnostiska sammanhang brukar 

alkoholmissbruk och alkoholberoende skiljas åt därför att olika system fastställer tillståndet på 

olika sätt (Folkhälsovetenskapligt lexikon, 2000). Det finns en osäkerhet kring var begreppen 

hör hemma ur en organisatorisk synvinkel samt en variation av begreppen alkoholism, 

beroende, missbruk och högkonsumtion bland olika verksamheter. Varje begrepp för med sig 
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ett antal olika teorier och orsakssamband kring individens problematik samt förväntningar 

angående vilka typer av behandlingsmetoder som skall tillgå individen. Detta medför problem 

kring begreppsdiskursen om vad missbruk och beroende ska kallas eftersom begreppen inte är 

helt entydiga mellan de olika organisationerna.  Det resulterar i att de yrkesverksamma inte 

koncentrerar sig på vad som är relevant, nämligen lämplig vård och behandling för individen 

(Heilig, 2007, s. 16-17).  Enligt Heilig (2007) förhindrar begreppsdiskursen de olika 

yrkeskategorierna att se vilka behandlingsmetoder som fungerar. Patienten har bara en kropp, 

en själ och en social funktion och dessa fasetter är uttryck för ett enda livsöde (a.a. s. 18).  

Johansson och Wirbing (2003) menar att socialtjänsten generaliserar begreppet missbruk 

på ett allmängiltigt sätt (a.a. s.22). Likställt med Heilig (2007) resonemang menar dessa 

författare att genom att man ser missbruk och beroende som lika tillstånd, och bortser från 

skillnaderna, försvåras behandlingen av missbruk/beroende (a.a. s. 23-24). Ett exempel på 

svårigheter i behandlingen är att förutse abstinensutvecklingen hos en person med 

alkoholberoende. Vad författarna menar är att det är bra att ha kriterier eller 

bedömningsgrunder för att kunna ställa en diagnos på patienten. Bedömningsgrunderna för 

diagnostiseringen är de kriterier som är hämtade från hälso- och sjukvården (som vi här 

presenterat under varje begrepp). Vidare är det inte helt naturligt för socialtjänsten att använda 

sig av medicinska termer vilket kan bero på att socialtjänsten är en profession, och hälso- och 

sjukvården är en annan. Det finns ett motstånd och en rädsla inom socialtjänsten att 

medikalisera missbruk och beroende. Författarna belyser ytterligare att det blir vanligare och 

vanligare att socialtjänsten skiljer på missbruk och beroende utifrån de diagnoskriterier som 

finns tillgängliga (a.a.).   

Detta synsätt och tillvägagångssätt underlättar arbetet och kommunikationen mellan hälso- 

och sjukvården och forskning samt vid utvärderingar om klienten/patientens tillfrisknande. 

Genom att skilja på begreppen missbruk och beroende kan socialtjänsten planera 

behandlingen på ett sätt som gynnar klienten/patienten. Vet socialtjänsten i förväg vilket typ 

av beroendetillstånd klienten/patienten befinner sig i kan abstinensnivån förutspås och 

minskas. En diagnos är inte den absoluta dogmen utan diagnoskriterierna är gemensamma 

definitioner efter överenskommelse mellan de olika professionerna (a.a. s. 18). 

Diagnosklassifikationerna kan används som hjälp till att beskriva ett beroende eller 

missbruk hos klienten/patienten. Det finns ingen teoretisk bundenhet till själva användningen 

av diagnostiseringen. Vidare finns inget exakt tillvägagångssätt i behandling eller förklaring 

till uppkomsten av missbruket eller beroendet, det är en lista med punkter som skall uppfyllas 

för att diagnosen skall ställas. Sammanfattningsvis menar författarna att diagnoserna kan 
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användas inom socialtjänsten och sjukvården eftersom det inte behövs en gemensam åsikt om 

behandlingen ut ur missbruket eller beroendet. Eftersom missbruk och beroende är olika 

tillstånd i diagnoskriterierna, behöver det inte i diagnosen framkomma något samband mellan 

missbruk och beroende. Missbruket utesluter ett beroendetillstånd, och tvärtom. Dock kan 

diagnosen bidra med information gällande graden av missbruksproblematik hos individen 

(Johansson och Wirbing, 2003, s. 23-24).  

Socialstyrelsen (2007) menar att missbruk och beroendetillstånd bör ses utifrån 

multifaktoriella fenomen och menar då att många faktorer är avgörande i utvecklingen av 

missbruk och beroende. Därför bör vård och behandling förhålla sig öppen men även kritisk 

till enkla förklaringsmodeller. Samtidigt ska den enskilde patienten och klientens unika 

bakgrund och förutsättningar tas hänsyn till så att individuella lösningar kan främjas (a.a. s. 

34).  Dock beskriver Börjeson (2008) att den multifaktoriella förklaringsmodellen som 

Socialstyrelsen presenterar inte förklarar den enskilde människans motiv för sitt missbruk och 

att den därmed inte är gällande för en konkret person. Börjeson (2008) menar att en sådan 

förståelse är oundviklig inom behandlingsarbetet (a.a. s. 179). 

 

2.4.6 Diskussion om begreppen som ett sjukdomstillstånd 

Ibland beskrivs missbruk och beroende av alkohol som ett sjukdomstillstånd och används för 

att förklara det tvångsmässiga beteende som missbruk och beroende innebär (Socialstyrelsen, 

2007, s. 34). Dock skriver Socialstyrelsen (2007) att detta synsätt, som gör ansats till att 

beskriva bakomliggande orsaker för missbruk och beroende av alkohol på befolkningsnivå, 

inte kan ses som tillräcklig. Det beror bland annat på att denna förklaringsmodell inte har ett 

vetenskapligt stöd och att det inte finns en bestämd uppfattning om frågan i litteraturen. 

Sjukdomsmodellens förespråkare menar dock att denna modell har ett icke-moraliserande 

perspektiv och ser den enskilde som ”ett offer för sjukdomen” vilket i sig är positivt (a.a.).  

Heilig (2007) beskriver till exempel att ett sjukdomsorienterat perspektiv reducerar moralism 

och fördömande samt att det perspektivet inte skuldbelägger den ”sjukdomsdrabbade” (a.a. s. 

18). Vidare menar Heilig (2007) att framtida forskning kommer att hitta nya fynd som kan 

leda till en utveckling av nya behandlingsmetoder. Dock är det viktigt att inte låta den 

kunskap som redan existerar falla i glömska, utan istället bör man ta tillvara på den och sprida 

den vidare så att den kan användas i praktiken (a.a. s. 18).  

 Socialstyrelsen (2007) menar att samhällets chans till att hjälpa personer med missbruk och 

beroendeproblem ökar om begreppen missbruk och beroende blir mindre laddade. Dessutom 

är det viktigt att personer med missbruk- och beroendeproblematik ska bli mindre moraliskt 
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belastade. Socialstyrelsen (2007) förespråkar den diskussionen som WHO presenterar om 

alkoholrelaterade problem som, enligt Socialstyrelsen (2007), inte utesluter 

sjukdomsbegreppet (a.a. s. 36). 
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3. 1 Metoder och material 

I detta kapitel kommer vi detaljerat beskriva de olika forskningsstegen vi använt oss av i vårt 

arbete som är i enighet med kvalitativ metod.  Syftet med denna studie är att öka kunskapen 

om vad olika yrkeskategorier inom socialt arbete har för förhållningssätt till äldre med 

alkoholproblematik. För att uppnå syftet har vi utfört intervjuer.  

 

3. 2 Forskningsansatsen 

I den här studien har vi utgått från ett kvalitativt tillvägagångssätt. Vid kvalitativa intervjuer 

läggs stor fokus på informanternas egna uppfattningar och synsätt. Detta tillvägagångssätt 

tillåter intervjuerna att avvika från varandra eftersom det till stor del handlar om vad 

intervjupersonerna själva lägger vikt vid (Bryman, 2002, s. 300). Då vårt syfte handlar om att 

öka kunskapen om olika yrkeskategoriers förhållningssätt till äldre med alkoholproblematik 

blir forskningsansatsen hermeneutisk. Detta perspektiv innebär att forskaren utgår ifrån att 

ingen människa är utan förförståelse. Vid granskning av texter kan en människa inte vara helt 

blank och fri från tidigare erfarenheter. Däremot kan en forskare närma sig ämnet genom 

engagemang om att vilja veta mer om ämnet. Vad som är primärt inom det hermeneutiska 

perspektivet är att forskaren reflekterar över sin egen förförståelse kontra vad som 

uppkommer i den text som forskaren läser (May, 2001, s. 220). Vi har under denna studie varit 

medvetna om att informanterna har olika förförståelse till äldre med alkoholproblematik 

liksom att förförståelsen även kan skilja sig åt mellan oss som forskare. 

 Det finns olika typer av förklaringsmodeller bland forskningsmetoder. Med deduktiv ansats 

utgår forskaren från att en teori/begrepp förmår att förklara ett särskilt fall. Den deduktiva 

ansatsen utgår från att fastslå något snarare än att förklara det (Alversson & Sköldberg, 2005, 

s. 55).  

 Den induktiva ansatsen är av mer generaliserande karaktär. Den har som utgångspunkt att 

mönster, som har observerats i studier av enskilda fall, kan leda fram till empiriska 

generaliseringar (a.a. s. 54). 

 Dessa två förklaringsmodeller kan omöjligt passa för all forskning, därför finns det även 

abduktion. Denna ansats utgår ifrån att ett hypotetiskt övergripande mönster, alltså teorin, styr 

tolkningen av enskilda fall som ska förklara fallet i fråga. Denna tolkning måste sedan 

vidimeras genom nya iakttagelser. Det empiriska tillämpningsområdet utvecklas successivt 

liksom att det föreslagna övergripande mönstret (teorin) förfinas och justeras . Vad som skiljer 

abduktion från de ovannämnda är att denna ansats implicerar förståelse. Abduktion bör inte 
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ses som en mix av deduktion och induktion utan snarare som en ansats med drag av dem båda 

men som kan bidra med helt nya och egna moment (a.a. s. 55).  

 Det som gör att abduktion liknar induktion är att de båda förklaringsmodellerna utgår från 

empiriska fakta. Men abduktion liknar även deduktion eftersom den inte avböjer en teoretisk 

förförståelseram. Det sker därför en växling mellan empiri och teori under 

forskningsprocessens gång där både teori och empiri omtolkas i skenet av varandra (a.a. s. 

56).  

 Alversson och Sköldberg (2005) menar att det är viktigt att inte låta forskningsansatserna 

styra ens forskning allt för mycket eftersom forskaren då riskerar att bli begränsad i 

undersökningen. Författarna menar även att i jämförelse med abduktion framstår induktion 

och deduktion som alltför enkelspåriga (a.a.).  

 Eftersom vi har för avsikt att få förståelse för fenomenet äldre med alkoholproblematik har 

vi valt att utgå från den abduktiva ansatsen. Vi har då låtit teorin styra tolkningen av vår 

empiri, som vi sedan har försökt att bekräfta genom tidigare forskning. Genom att det har 

skett en växelverkan mellan empiri, teori och tidigare forskning har vi fått en djupare 

förståelse för fenomenet.  

 I denna studie har vi tagit del av Brymans (2002) olika forskningssteg som är 1, generella 

frågeställningar, 2, relevanta valda platser och undersökningspersoner, 3, relevant insamling 

av data, 4, tolkning av data, 5, begreppsligt och teoretiskt arbete och 6, resultat och slutsatser 

(a.a. s. 252). 

 

3. 3 Datainsamling 

3.3.1 Urval   

I denna undersökning har vi valt att använda oss utav ett bekvämlighetsurval. Detta urval 

innebär att de informanter som är med i studien fanns tillgängliga vid det tillfället vi behövde 

dem i studien (Bryman 2009, s.114).  

 Innan vi kontaktade informanterna resonerade vi kring huruvida empirin kan få en allt för 

vid spridning eftersom informanterna inte är en homogen grupp. Exempelvis arbetar 

informanterna inom olika typer av verksamheter och de har dessutom olika professioner. De 

omgärdas dessutom av olika regler och förhållningssätt. Till exempel är Gamlebo ett hem för 

kroniska missbrukare, Edshemmet är ett nyktert boende och Nämndemansgården är ett 

behandlingshem. Anledningen till varför vi slutligen valde just dessa informanter, är för att vi 

ville ha en nyanserad bild av förhållningssätten.  Två av de verksamheter vi kontaktade är 

olika lågtröskelsboende som inte ställer något krav på nykterhet. Dessa hem hade vi 
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kännedom om sedan tidigare då vi på olika sätt har läst om dessa verksamheter. 

 För att finna de andra informanterna sökte vi på behandlingshem i Stockholm på internet.  

Vi fann då en sida som presenterade olika HVB-hem (hem för vård och boende). Där 

presenterades bland annat Edshemmet som är ett omvårdnadshem för personer med 

missbruksproblem. Vi ringde denna verksamhet och bokade en träff med biträdande 

verksamhetschef för en intervju. Därefter ringde vi till ”äldre direkt” som är en 

informationscentral för äldre och frågade vad det finns för behandling för äldre med 

alkoholmissbruk och alkoholberoende. Vi fick då tipset om behandlingshemmet 

Nämndemansgården och därmed bestämde vi slutligen en träff med deras samordnare. Vidare 

fick vi rådet från ”äldre direkt” att kontakta Södermalm beroendeteam, de gav oss numret till 

verksamheten. Vi ringde dem sedan och bokade in en intervju med en sjuksköterska och en 

intervju med verksamhetens enhetschef.  

 Kravet som vi hade var att yrkeskategorierna skulle arbeta inom en verksamhet med 

inriktning mot alkoholproblematik. Informanterna skulle även ha någon form av erfarenhet av 

äldre med alkoholproblematik. Två av de verksamheter vi kontaktade har en uttalad inriktning 

för äldre med alkoholproblematik. Den tredje verksamheten riktar sig till individer med stora 

omvårdnadskrav, vilket gör att de har en hög medelålder. De resterande tre yrkeskategorierna 

arbetade inte på en verksamhet med inriktning mot enbart äldre men däremot har de i sin 

profession mött äldre med alkoholproblematik och kunde därmed deltaga. En presentation av 

verksamheterna framkommer under begreppsdefinitionen.  

 Med informanternas tillåtelse har vi valt att presentera verksamheternas namn. Vi har dock 

(trots informanternas tillåtelse) valt att inte namnge personerna som vi har träffat. Detta är för 

att det är yrkeskategoriernas förhållningssätt, som vi är intresserade av att undersöka, och vi 

finner därmed deras namn som irrelevanta.  

  

3.3.2 Tillvägagångssätt vid intervjuarbetet  

Av sex intervjuer utfördes fem på informantens arbetsplats medan en intervju genomfördes 

per telefon. Innan intervjun utfördes skickade vi ut ett informationsbrev samt ett separat blad 

som vi har valt att kalla Etiska överväganden (se Bilaga: Informationsbrev samt Etiska 

överväganden) till informanterna. Informationsbrevet ger en presentation av oss, studiens 

syfte, vår avsikt med intervjun samt hur vi ska använda oss av den information som 

intervjuerna kommer att ge oss. Detta är i enlighet med vetenskapsrådet som menar att 

kontakten mellan forskare och informanten då kan underlättas (Vetenskapsråden, 2002, s. 7). 

Vid intervjutillfället signerade vi bladet om Etiska övervägande med vår underskrift. I det 
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fallet som telefonintervju gjordes skickade vi bladet om etiska överväganden med vår 

underskrift via post.  

Genomgående för intervjuerna är att vi har valt att spela in dem med hjälp av en diktafon. 

Telefonintervjun spelades in genom att vi använde oss av högtalarfunktionen på telefonen. 

Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna var för att vi ville ha full koncentration 

på informanternas utsagor. Något som vi misstänker att vi inte skulle ha om vi antecknade all 

information istället för att spela in intervjuerna. En annan anledning till att vi spelade in 

intervjun är för att kunna använda oss av empirin på ett väl användbart sätt (mer om det under 

bearbetning av material). 

   

3.3.3 Intervjudesign  

Inom kvalitativa intervjuer finns det olika sätt att utföra intervjuer på. Det vi har använt oss av 

i den här studien är att vi har utfört semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade 

intervjuer efterföljer en viss struktur eftersom intervjuerna, trots stor flexibilitet och frihet hos 

informanten, baseras på en intervjuguide (mer om intervjuguidens utformande presenteras 

nedan) (Bryman, 2002, s. 301). 

 I och med att vår intervjuguide har omformats tre gånger anser vi det värt att nämna hur 

och varför vi har valt att genomföra denna omstrukturering i guiden. Vi vill även beskriva hur 

vi har tänkt vid guidens utformning.  

 Till att börja med försökte vi utforma intervjuguiden så att intervjufrågorna skulle täcka de 

teman och frågeställningar som vi avser att undersöka i studien. Detta är i likhet med det 

Bryman (2002) beskriver då han framställer att intervjuguiden bör ses som en minneslista 

över de frågeställningar som undersökningen ska kretsa kring (a.a. s. 304). Vi tog även hänsyn 

till de grundläggande råd som Bryman (2002) beskriver är värda att beakta vid 

intervjuguidens utformning (a.a. s. 305). Dessa råd är bland annat att vi var noga med att inte 

ställa ledande frågor, att frågorna är utformade på ett förståeligt språk och att frågorna har en 

naturlig ordningsföljd (a.a.).  En naturlig ordning vid intervjutillfället är inte alltid nödvändig 

vid semi-strukturerade intervjuer men vi valde ändå att beakta det vid intervjuguidens 

utformning.  

 Det var med denna intervjuguide vi utförde vår första intervju. Efter denna intervju fick vi 

tips och råd av vår handledare på hur intervjuguiden skulle kunna utformas på ett bättre sätt. 

Vi fick anvisningen att föra intervjun på ett ännu mer ”samtals-likande” sätt. Därefter 

omstrukturerade vi intervjuguiden så att den skulle bli ännu bättre och utförde vår andra 

intervju.  
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Efter den intervjun fick vi ytterligare råd från storgruppshandledaren att minska antalet frågor 

och försöka formulera frågorna på mer öppet sätt. Därefter omformulerade vi frågorna 

ytterligare en gång. Trots att intervjuguiden har omformulerats tre gånger har vi inte rört oss 

från ämnet utan det är endast frågornas utformning och formulering vi ändrat på.  

 Våra intervjuer har skiljt sig från varandra vilket även är naturligt vid semi-strukturerade 

intervjuer. En intervju tog knappt en timme medan en annan tog närmare två timmar.  

 Vi har som redan nämnt gjort en telefonintervju. Anledningen till att vi gjorde en 

telefonintervju är för att vi inte hade möjlighet att åka till den stad där verksamheten ligger 

även om det var vår önskan från början. Intervjuerna har även skiljt sig åt eftersom olika 

uppföljningsfrågor har ställts till informanterna, detta beror på att vi, likt Bryman (2002) vill 

låta informanterna styra samtalet (a.a. s. 300). Detta har även gjort att vi fått en bredd i 

förståelsen för de yrkesverksammas förhållningssätt till äldre med alkoholproblematik. 

Intervjuerna skiljer sig även åt eftersom de yrkesverksamma har olika typer av arbeten och 

därmed olika synsätt och förståelse kring fenomenet.  

 

3.3.4 Arbetsfördelning  

Att skriva uppsats tillsammans är mycket mer än vad som presenteras i denna studie. Det 

handlar även om en egen inre process och utveckling men också om en gemensam process. 

Under vårt samarbete har vi givit varandra utrymme för reflektion och diskussion. Vi har 

genomgående tagit del av varandras kunskap och tankar. Dock har vi fördelat arbetet genom 

att var och en av oss har haft huvudansvar för somliga texter. Johannas huvudansvar har varit 

inledning, forskningsansatsen, tillvägagångssätt vid intervjuarbetet, intervjudesign, 

litteraturundersökningar, bearbetning av material, etiska överväganden och 

Människovärdeprincipens grundvärdigheter om värdighet och integritet. De delar Marie haft 

huvudansvar för är bakgrund, forskningsansatsen, urval, validitet och reliabilitet, 

generaliserbarhet, metodproblem och nyinstitutionalism. De övriga texter som exempelvis 

begreppsdiskussionen och tidigare forskning har vi haft lika stort ansvar över. Resultat, analys 

och diskussion har vi till stor del skrivit tillsammans och båda har påverkat dess innehåll lika 

mycket. 

 

3.3.5 Litteraturundersökningar  

För att få fram lämplig kurslitteratur har vi gått tillväga på olika sätt. Ett av sätten var att vi 

deltog i en schemalagd genomgång på campus Sköndal (Ersta Sköndal Högskola) i datasalen 

där högskolans bibliotekarie undervisade i hur vi studenter kunde få fram litteratur och 
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tidigare forskning. Genom hennes tips har vi sökt i olika databaser som exempelvis Libris 

Webbsök med sökorden äldre missbruk (21 träffar), äldre alkoholmissbruk (10 träffar) och 

behandling av alkoholproblem (15 träffar). Vi har även sökt i databasen Academic Search 

Premier på bland annat elderly addiction in sweden. Sökordet äldre med alkohol* gav sex 

träffar i databasen DIVA, dessvärre var det ingen av dessa träffar som passade oss. Äldre och 

alkoholproblematik som gav oss noll träffar. 

Utöver det har vi besökt CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) där 

vi fann mycket relevant litteratur.  

Vi har även varit inne på socialstyrelsen hemsida och letat bland modulerna angående 

alkoholfrågor för att öka vår egen förståelse för fenomenet men även med hopp om att finna 

användbar litteratur.  

 En annan sökfunktion vi använt oss av är Stockholms stadsbiblioteks sökfunktion där vi 

bland annat har sökt på äldre i Sverige med förhoppning om att det skulle kunna ger oss en 

bild av äldres situation idag.   

 

3.4 Bearbetning 

I detta avsnitt vill vi först beskriva hur vi har gått tillväga vid kategoriseringen av vår empiri. 

Vi vill även beskriva hur vi har gått tillväga vid analysen av empirin. 

 

3.4.1 Meningskategorisering 

Efter att vi transkriberat de inspelade intervjuerna till text valde vi att utgå från Neumans 

(2006) beskrivning av att koda kvalitativt material. Kodning inom den kvalitativa forskningen 

skiljer sig från den kvantitativa forskningen. Kvalitativ forskning handlar om att organisera 

data till kategorier som så småningom blir till olika teman (a.a. s.460). För att följa Neumans 

(2006) anvisningar om kodning var vi tvungna att först påminna oss om varje intervjus 

innehåll. Det gjorde vi genom att var och en av oss noga läste igenom de transkriberade 

intervjuerna och gjorde även anteckningar om vad vi ansåg citaten handlade om. Därefter 

påbörjades bearbetning av materialet tillsammans. Neumans (2006) beskrivning av första 

steget i kategorisering av empiri kallar han för ”open coding” (a.a. s. 461). I enlighet med 

hans beskrivning organiserade vi rådata till begreppsmässiga kategorier utifrån vad vi fann 

intressant i varje intervju. Vi var under denna process öppna för att dessa teman endast var 

preliminära, något som även Neuman (2006) påpekar är viktigt (a.a.).  

 Den andra delen vid kategorisering av materialet handlar om att utgå ifrån de påtänkta 

temana och att sammankoppla dem och för att finna nya kategorier (Neuman, 2006, s. 462).  
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Det gjorde vi genom att i varje påtänkt tema gå igenom citaten ytterligare än gång. Genom 

detta uppstod nya teman. 

 Det sista steget i Neumans (2006) beskrivning av bearbetning av empiri är att utforska 

tidigare kodning och se till den valda empirin för att finna data som kan stödja den valda 

kategoriseringen (Neuman, 2006, s. 464). Det gjorde vi genom att än en gång gå igenom 

materialet för att se om vi på något sätt glömt ett viktigt citat. Därefter kom vi fram till de 

teman som vi presenterar i denna studie: sociala livet, syn på situationen, förlopp, samhälls 

insatser och ekonomiska förändringar, skador och omvårdnadsbehov bland äldre samt behov. 

 För att citaten ska kunna läsas utan svårigheter har vi valt att bearbetat citaten. Detta har vi 

gjort utan att ändra citatens innehåll utan det handlar snarare om att radera onödiga ord som 

”liksom” och ”typ”. Vi har även ibland valt att skriva (…) i vissa citat. Det har vi gjort i de 

fall då intervjupersonen upprepat sig under tiden han/hon reflekterat eller svävat ut till något 

som inte är relevant för just den här studien.   

 

3.4.2 Beskrivning av analys  

För att utföra analysen av vår empiri på ett adekvat sätt har vi tagit hjälp av ny- 

institutionellorganisations teori samt Blennbergers (2005) diskussion om 

människovärdeprincipen utifrån värdighet och integritet. Vi har även analyserat empirin 

genom annan presenterad text och tidigare forskning. Detta har vi gjort för att få en djupare 

förståelse för vår empiri.  

 

3.5 Etiska överväganden  

Genomgående under denna forskningsprocess har vi lagt stor vikt vid att beakta 

forskningsetiska överväganden som Vetenskapsrådet (2002) diskuterar. Vi har under denna 

studie tagit hänsyn till både forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet 

syftar till att forskning ska bedrivas på korrekt sätt och att den även ska vara av god kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Vi anser att vi har uppfyllt detta krav genom att noggrant 

överväga de val vi gjort så studien uppnår en god kvalitet. Ett exempel på det är att vi 

reflekterat över varifrån vi inhämtat olika material. Individskyddskravet gör anspråk på att 

forskning inte ska utsätta människor för förödmjukelser, kränkningar eller psykisk/fysisk 

skada (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Även detta krav har genomsyrat vårt arbete då vi givetvis 

vill skydda våra informanter och inte på något sätt behandla dem illa eller hantera den 

information vi har fått av dem på ett oaktsamt sätt.   

 Informationsbladet samt Etiska överväganden gavs även ut i syfte att ta hänsyn till 
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individskyddskravet som kan delas in i fyra krav (a.a. s. 6).  

 Det första kravet är informationskravet som står för att informanterna ska ges information 

om villkoren för deltagandet såsom forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt och att 

vederbörande när som helst kan avbryta sin medverkan om de så skulle önska. Samt hur 

resultatet av forskningen kommer att redovisas och publiceras (a.a. s. 7).  

Det andra kravet är samtyckeskravet som handlar om att informanten samtycker till de 

villkor som gäller för medverkan (a.a. s.9). Informanternas samtycke till medverkan gavs till 

oss muntligen.  

En annan punkt som individskyddskravet rör är kravet om konfidentialitet som syftar till 

att informanten ska ges största möjliga anonymitet och att personuppgifter ska förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I samtliga intervjuer frågade 

vi informanterna efter intervju om de önskade vara anonyma. Alla informanter har svarat att 

vi kan namnge verksamheten de arbetar på samt informantens namn i uppsatsen. Anledningen 

till att vi frågade det efter intervjuerna var att vi ville att informanterna skulle få möjlighet att 

se på den frågan utifrån de svar de hade gett. Om frågan hade ställts innan antog vi att det 

fanns risk för att vi hade fått ett annat svar av informanterna. Detta tror vi kan bero på att, 

trots att vi utgett information enligt informationskravet, ändå fanns en relativ ovisshet om vad 

intervjun skulle resultera i. Vi anser även att det är rättvist gentemot informanten att låta 

denne ta ställning till den frågan utifrån vad han/hon redan har svarat. Vetenskapsrådet skriver 

att vad som är av känslig karaktär kan variera i olika samhällen och från person och tid. Vid 

information av känslig karaktär bör konfidentialitetskravet särskilt beaktas (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12).  Informanternas tillåtande till att vi namnger deras verksamhet och namn tolkar 

vi som att även informanterna inte ansåg att intervjun rörde information av känslig karaktär. 

Vi vill poängtera att tillåtandet inte hindrar oss från att hantera all information från 

informanterna med största möjliga försiktighet.  Enligt Vetenskapsrådets rekommendation 

(Vetenskapsrådet, 2002. s. 15) har vi efter varje intervjutillfälle frågat om informanterna vill 

läsa resultatet av studien när den är klar.   

En aspekt som vi valt att ta hänsyn till är att vi inte kommer att publicera några citat som 

på något sätt kan komma att röja vem informanten talar om när de ger exempel. I somliga fall 

har informanterna nämnt exempel på brukares situation och däri berättat exempelvis 

brukarens ålder, yrke eller liknande. De har inte brutit mot någon form av sekretess eftersom 

att de inte har gått in på vem det är men vi tror ändå att den äldre själv eller dess anhöriga kan 

komma att förstå vem det talas om. Detta gör vi för att vi vill värna om individen som inte har 

fått ta ställning till att vara med i studien. Vi vill även ta hänsyn till den äldres anhöriga som 
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inte ska kunna urskilja vem det är som nämns i studien.  

 Nyttjandekravet står för att uppgifter om enskilda personer endast ska användas i 

forskningssyfte och inte i icke vetenskapliga sammanhang eller kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, år, s. 14). Detta är något som vi efterföljer då vi inte kommer att ge 

informationen till oberörd part.  

Informantens samtycke till sitt deltagande fick vi, som redan nämnt, på annat sätt (se 

punkten ovan om samtyckeskravet).  

 

3. 6 Validitet och reliabilitet  

Vårt syfte är att öka kunskapen om vad olika yrkeskategorier inom socialt arbete har för 

förhållningssätt till äldre med alkoholproblematik. Under denna del kommer vi att diskutera 

vad vi under arbetets gång har gjort för att öka pålitligheten och tillförlitligheten i studien. 

Reliabilitet och validitet utgör viktiga aspekter inom kvalitativ forskning (Bryman 2009. s. 

257). Dock pågår diskussioner om huruvida reliabilitet och validitet är relevant inom 

kvalitativ forskning, därför att det inom kvalitativ forskning är svårt att mäta förhållningssätt 

och upplevelser (a.a. s. 257). I och med att kvalitativa studier egentligen inte mäter någonting, 

så har inte validiteten inom kvalitativ forskning högsta prioritet i en undersökning (a.a. sid 

257). Bryman (2002) framhåller att en undersökning bör eftersträva att vara reliabel, vilket 

innebär att andra som vill göra samma typ av studie bör kunna få ett liknande resultat. 

 Mot bakgrund av Brymans (2002) diskussion är det primära att forskaren mäter det som 

denne avser mäta (a.a.) vilket för oss över till en diskussion om validitets. Vi har i denna 

studie undersökt informanternas förhållningssätt till äldre med alkoholproblematik inom 

socialt arbete. Vår främsta prioritet är att mäta informanternas subjektiva syn på verkligheten. 

Detta går ihop med Backmans (2002) resonemang som talar om att världsbilder och dess 

händelser är neutralt frånkopplade från människor. Händelser existerar bland oss människor, 

ute i realiteten oberoende och fritt bland personer i samhället (a.a. s. 23). Informanterna ger 

oss information, det vill säga sin syn, kunskap och antagande hur det är inom och utanför 

verksamheten (Backman, 2006, s. 23).  

 Vi har i enighet med Brymans (2002) argumentation om reliabilitet och validitet följt de 

fyra kriterier som föreskrivs.  

- Tillförlitlighet, som motsvarar intern validitet.  

- Överförbarhet, som motsvarar extern reliabilitet inom kvantitativa studier. 

- Pålitlighet, kan jämföras med reliabilitet.  



 

 26 

- Möjlighet att styrka och bekräfta (a.a. s. 258). 

 Tillförlitlighet  menar Bryman (2002) innebär att forskaren tolkar den sociala verkligheten 

informanten befinner sig i, strävar efter tillförlitlighetskriteriet, kopplat till dess trovärdighet. 

Detta likställs med respondentvalidering, som innebär att forskaren förmedlar resultaten till 

de som deltagit i studien (a.a. s. 258). Det gjorde vi genom att informera informanterna om att 

kunde välja att ta del av studien innan den är tryckt, eller ta del av studien efter inlämning. 

Samtliga valde att få arbetet i efterhand. Vi kommer efter att studien är klar att sända 

exemplar till samtliga informanter.  

 Överförbarheten inom kvalitativ forskning handlar om att forskaren söker efter att gå på 

djupet och studera.  Då får forskaren inom kvalitativ forskning förhålla sig till att det är en 

”empirisk fråga” som innebär att utsagorna är kontextbundna, det vill säga att svaren som 

framkommer ingår i den kultur som informanten befinner sig i (a.a. s. 260). Detta har vi 

beaktat i vår studie då vi är medvetna om att informanterna arbetar på olika verksamheter och 

därmed inom olika kulturer. Därför kan informanterna komma att beskriva sin syn på olika 

sätt, men det är samtidigt någonting vi eftersträvat, att få en så nyanserad bild av de olika 

yrkeskategoriernas förhållningssätt som möjligt.  

 Pålitligheten är motsvarigheten till reliabiliteten inom kvalitativ forskning. Pålitligheten 

innebär att forskaren säkerställer och skapar en övergripande bild av hela 

forskningsprocessen och alla dess olika steg. Detta kan göras genom att bekräfta, till 

exempel val av problemformulering och val av informanter (a.a. s. 261). Detta har vi gjort 

genom att noggrant beskriva hur vi har gått tillväga vid materialinsamling och 

databearbetning under kapitlet metod. För att öka styrkan i undersökningen ska även 

forskaren vara objektiv och saklig, detta görs genom att reflektera över sina egna 

värderingar, så att dessa inte påverkar resultatet (a.a. s. 261). Vi har under studiens gång 

särskiljt våra värderingar i tolkningen av empirin och därmed inte värderat någon 

verksamhet mer eller högre än någon annan i studien. Inom kvalitativ forskning ska 

forskaren sträva att försöka uppfatta det som studeras likartat (a.a. s. 264). Vad som kan 

vara problematiskt i detta läge är att forskaren identifierar sig med intervjupersonen, vilket 

kan resultera i att intervjuaren tappar bort sig i undersökningen (a.a.). Ett annat dilemma 

som Bryman (2002) tar upp är att forskaren kan försumma att vara objektiv, att denne 

sympatiserar mer med någon av de som deltar i undersökningen, och missar andra 

deltagandes perspektiv (a.a.). Mot bakgrund av dessa olika beskrivningar är vi båda eniga 

om att vi inte favoriserat någon av informanterna utifrån kön eller typ av verksamhet.  
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Vi intervjuade tre yrkesverksamma kvinnor och tre män, de har alla behandlats och bearbetats 

lika.  

 Vi har även förhållit oss öppna i varje intervju genom att inte styra eller försöka påverka 

informanternas svar. De olika kriterierna som beskrivits ovan strävar efter att få en så äkta 

bild av verkligheten som möjligt (Bryman 2002, s. 261).  

 

3. 6. 1 Generaliserbarhet 

Denna undersökning kommer inte att kunna ge några generella slutsatser inom den sociala 

verklighet informanterna befinner sig i mot bakgrund av vad som presenteras här nedan. 

 Inom kvalitativ forskning kan studier i de flesta fall ses som representanters syn på 

verkligheten de befinner sig i (Bryman 2002, s, 263). Vad som kan vara problematiskt inom 

kvalitativa undersökningar är generaliserbarheten, eftersom det kan vara svårbevisat att vissa 

fenomen är typiska eller generella i beskrivningen av informanternas utsagor (a.a. s. 170). 

Olika personers utsagor kan dessutom inte överföras till hela befolkningen (a.a. s. 271). 

Resultatet kan generaliseras till teori, och inte till befolkningar (a.a.). Vad som är 

generaliserbart menar författaren är den empiri som framkommer i undersökningen, denna 

empiri är kopplad till den valda teoretiska referensramen som leder till studiens 

generaliserbarhet (a.a. s. 271).  

  

3.7 Metodproblem  

De olika metodproblem som vi har stött på under arbetets gång är att det vi avser att 

undersöka, är ett relativt begränsat område. Det har gjort att det inte finns ett överflöd av 

tidigare forskning och andra tidigare uppsatser att ta del av. Många studier leder oss tillbaka 

till forskning som vi redan tagit del av.  

 Bearbetningen av intervjuguiden kan ses som ett annat metodproblem, att vi har ändrat 

intervjuguiden under studiens gång. Det gör att informanternas svar kan ses som inte helt 

jämförbara, eftersom inte exakt samma frågor har ställts till dem. Vi anser snarare att 

bearbetningen av intervjuguiden har gjort att vi har fått en ännu mer intressant empiri och det 

bör därmed inte ses som en nackdel för denna studie.  

Somliga frågor som vi ställde kunde vara svåra för informanterna att besvara. Ett exempel 

på en sådan fråga är; Hur ser du på äldres alkoholmissbruk utifrån din profession? Denna 

fråga var för somliga informanter svår att svara på, medan andra informanter tolkade frågan 

fritt och gav sitt svar på den. De verksamheter som var inriktade på äldre hade lättare att 

svara, då det låg närmare deras vardag. Vi är medvetna om att den frågan kan upplevas som 
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en aning stötande, som att de verksamheterna skulle skilja på yngre och äldre. Intervjuerna 

har varierat i tid, det har som minst tagit 50 minuter och som max två timmar. Detta har lett 

till ökad mängd av information från de informanter där intervjun tog längre tid. Vid 

meningskategoriseringen kan intervjuernas längd ha spelat roll, då det fanns fler utsagor från 

dessa informanter.  

 Ett metodproblem gällande urvalet som vi har stött på är att det inte heller finns så många 

verksamheter med uttalad inriktning mot äldre. Flera verksamheter som är inriktade mot 

alkoholproblematik har inte en uttalad ålderskategorisering. Det har vi dock försökt att lösa 

genom att vid varje kontakt med verksamheterna efterfrågat att informanterna ska ha 

erfarenheter om äldres alkoholproblematik. Om de har frågat vilka vi menar med äldre har vi 

utgått från den definition vi presenterar under begreppsdefinitionen, alltså 60 år och äldre.  

 Att vi har besökt olika yrkesområden skulle också kunna ses som ett metodproblem 

eftersom verksamheterna har olika inriktningar, somliga mot behandling och somliga mot 

omvårdnad. Eftersom vårt syfte är att få ta del av olika yrkeskategoriers förhållningssätt till 

äldre med alkoholproblematik har vi inte sett det som ett problem. Däremot kan det komma 

att bli problematiskt vid en eventuell jämförelse.  
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4.1 Tidigare forskning  

Här nedan kommer vi presentera tidigare forskning som vi finner relevant för denna studie.  

 

4.2 Studie av Hanson 

En studie av Hanson (1994) vars syfte var att undersöka huruvida det finns något samband 

mellan olika aspekter av socialt nätverk/socialt stöd, hög alkoholkonsumtion och 

alkoholproblem bland en grupp äldre män. Denna studie påbörjades 1982 där 621 män födda 

jämna månader år 1914 boende i Malmö blev tillfrågade att delta.  Av 621 tillfrågade svarade 

500 att de vill delta i studien (14 av dem valde i slutändan att inte delta). Av de resterande 121 

personerna valde 94 att svara på några kortare frågor (a.a. s. 726).  

Studiens utförande pågick under fyra olika dagar. Till att börja med besökte en forskare de 

deltagande i deras hemmiljö. Vid det besöket blev deltagandena intervjuade om bland annat 

deras medicinska historia och dagliga aktiviteter. Vid det andra mötet besökte männen ett 

laboratorium (Laboratory of Clinical Physiology) för en fysisk utredning. Nästkommande dag 

fick männen hembesök av en nutritionist som utredde deras kostvanor. Vid den sista träffen 

blev de intervjuade om materiell status, socialt nätverk och socialt stöd. Frågor som rökvanor, 

alkoholkonsumtion samt hälsotillstånd besvarades genom ett frågeformulär. Hälsotillståndet 

utreddes även genom en undersökning av en läkare (a.a. s. 726 – 727). 

Studien visade att män med hög alkoholkonsumtion lever i högre grad ensamma och de 

tenderar att ha ett mindre integrerat socialt nätverk. De visade sig även att de har mindre 

kontakt med släkt och vänner. Studien visade även att män med alkoholproblem oftare är 

ensamma och har mindre socialt nätverk (a.a. s. 730). Hanson (1994) diskuterar även i hans 

studie huruvida social isolering har bidragit till alkoholkonsumtion eller om det kan vara det 

omvända. Utifrån tidigare forskning föreslår Hanson (1994) att detta resultatet kan visa på att 

social nätverk kan vara gynnsamt vid upphörandet av alkoholkonsumtion (a.a.). 

 

4.3 Studie av Lindén - Boström, Persson och Berglun d 

I en studie av Lindén-Boström, Persson och Berglund (2009) studerades riskfylld 

alkoholkonsumtion bland äldre som sedan ställdes i relation till levnadsvanor, socialt stöd och 

hälsa. Studien grundas på resultat från en Liv & hälsa - undersökning från 2008 som utfördes i 

fem mellansvenska län (a.a. s. 401-402). Riskfylld alkoholkonsumtion beräknades med hjälp 

av de tre första frågorna i AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) som är ett 

vanligt sätt att bedöma riskkonsumtion av alkohol i svenska befolkningsundersökningar (a.a. 



 

 30 

s. 403).  Frågorma som de har utgått ifrån är ”hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle 

samt hur ofta en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle” (a.a.). Trots att 

alkoholkonsumtionen minskar med stigande ålder visar huvudresultatet att riskfylld 

alkoholkonsumtion förekommer med en frekvens av 1,9 % hos kvinnor och 2, 7 % hos män i 

åldern 65-74 år.  Samt att yngre äldre, 65-74 år, är riskkonsumenter i högre grad än äldre, 75-

84 år. Det framkom även i resultatet att det finns ett samband mellan högre utbildning, bruk 

av cigaretter och snus, lågt psykiskt välbefinnande, fysisk inaktivitet och bruk av sömn- 

och/eller lugnande läkemedel (a.a. s. 410, 413).  

 Författarna menar att det i framtiden finns risk för en ökad andel riskkonsumenter och att 

det då kan komma att bli en allt större fråga för bland annat hälso- och sjukvården. Detta, 

menar författarna beror på ökande antalet äldre i befolkningen, samt att de som, inom snar 

framtid, går i pension har högre alkoholkonsumtion än tidigare generationer och att de då 

kommer att ta med sig andra levnadsmönster in i pensionsåldern.  

 

4.4 Studie av Ramstedt 

Ramstedt (2009) skriver i sin studie att det finns få undersökningar som belyser äldres 

alkoholvanor i Sverige. Detta tycks bero på att äldre personer tidigare har uteslutits från 

befolkningsstudier om alkoholvanor samt att det inte finns jämförbara datainsamlingar som 

kan svara på frågan. Däremot finns det riksrepresentativa undersökningar, från 1980-talet 

fram till 2002, som har visat att äldre (50-74 år) men även andra åldersgrupper har ökat sitt 

drickande (a.a. 386).  

 Ramstedt (2009) gör en ansats till att utforska mer aktuell data över äldres alkoholvanor i 

Sverige samt att jämföra det med andra åldersgrupper, under perioden 2002-2007 (a.a.). För 

att analysera äldres alkoholvanor utgår Ramstedt (2009) från data framtaget genom 

telefonintervjuer på uppdrag av Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid 

Stockholms universitet (SoRAD). Under år 2002-2007 fick 1 500 slumpmässigt utvalda 

personer (16-80 år) besvara frågor om sina alkoholvanor under de senaste 30 dagarna. De 

åldersgrupper han utgår ifrån är; 15-29, 30-49, 50- 64 samt 65-80 år. Ramstedt (2009) 

poängterar att bortfallet var betydande samt att det ökade över tid men att det finns stora 

fördelar med insamlingsmetoden. Ett exempel på det är att de kontinuerliga intervjuerna 

fångar in alkoholvanor som kan vara säsongsbundna samt att det stora urvalet ökar säkerheten 

för de olika åldersgrupperna (a.a. s. 387).  

Eftersom det finns risk för att självrapporterade alkoholvanor kan underskattas av 

respondenterna vill Ramstedt (2009) även undersöka om olika indikationer, som 
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alkoholrelaterad dödlighet, alkoholrelaterad slutenvård samt personer misstänkta för 

rattfylleri, ger samma resultat om äldres alkoholvanor i relation till andra åldergrupper. Dessa 

data erhölls genom ansvariga myndigheters hemsida (socialstyrelsen och 

brottsförebygganderådet) (a.a.). 

Resultatet visade att 50-64 åringar dricker alkohol oftare än yngre och att 65-80 åringar 

dricker alkohol i mindre grad än yngre, dock endast marginellt. Intensivkonsumtion (att 

dricka stora mängder vid samma dryckestillfälle) visade sig ha ett negativt samband med ålder 

med ett undantag för kvinnor. Kvinnor mellan 50-64 år dricker nuförtiden mer än kvinnor i 

30-49 års ålder (a.a. s. 394).  

Studiens slutsatser visar att fler äldre (50-80 år) dricker alkohol samt att de dricker mer i 

genomsnitt, även om de fortfarande dricker mindre än övriga åldersgrupper.  Dessutom fann 

Ramstedt (2009) att samtidigt som alkoholkonsumtionen ökade, ökade även alkoholskador i 

form av fler antal alkoholrelaterade dödsfall, en ökning av antal äldre misstänkta för rattfylleri 

samt en ökning av alkoholrelaterade inskrivningar på sjukhus (a.a. s. 395).  

 

4.5  En studie av Järvinen 

Vi har valt att presentera denna artikel under tidigare forskning med vetskap om att den inte 

kategoriseras som tidigare forskning.  Vi finner denna diskussion relevant för vår studie. 

Järvinen (2001) framhåller i sin studie att det finns indikationer på att det inom den Danska 

vården börjat existera en avsaknad av kollektivt ansvar gentemot dess samhällsmedborgare 

(a.a. s.125). 

 Begreppet ”institutionaliserad uppgivenhet” innebär att missbruksvården skiljer mellan 

”bra klienter” och” dåliga klienter”.  ”Bra klienter” är de med goda prognoser att bli kvitt sitt 

missbruk, ” dåliga klienter” är de klienter som anses mer svårbehandlade. De ”dåliga 

klienterna” är för nedgångna av sitt missbruk och ses som omöjliga fall, de bedöms till att 

aldrig kunna sluta missbruka (Järvinen, 2001, s. 125).  

 Järvinen (2001) tar upp ett exempel på en man som är 45 år och är missbrukare, mannen är 

arbetslös och har inga barn. Denne man anses därmed ha en dålig prognos till att bli kvitt sitt 

missbruk och får därmed inga insatser. Järvinen (2001) menar att troligtvis kommer mannen 

endast att få ta del av antabusmedicinering inom öppenvården.  Antabusmedicinering kan ges 

i kombination med annan insats inom öppenvården men denna insats kan vara begränsad, då 

det inom öppenvården finns begränsade resurser, och därför begränsat med professionella 

insatser av terapeutiska slag. Insatserna inom öppenvården är reserverade för unga 

missbrukare som fortfarande är socialt anpassade och integrerade i samhället. Institutionsvård 
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är inte heller aktuellt för mannen i exemplet, det finns för dåligt ekonomiskt utrymme för att 

satsa på medelålders och äldre med missbruksproblematik (a.a. s. 126)  
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5.1 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer vi att presentera Nyinstitutionell teori av Grape (2006), vars syfte är att 

förklara de teoretiska utgångslägena som finns att tillämpa för att öka chansen till en god 

samverkan, mellan olika verksamheter, som till exempel hälso- och sjukvård och 

socialtjänsten. Vi kommer även att presentera Blennbergers (2005) definition av 

människovärdeprincipens grundvärdigheter om vad ett socialt arbete ska utgå från för att 

bidra till värdigt liv.  

 

5.2 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori tar upp två olika teoretiska utgångslägen i beskrivning av teorin. Dessa 

två teoretiska utgångspunkter är integrationbegreppet och nyinstitutionella begreppen, dessa 

behöver kompletteras för att bli greppbara i tillämpningen vid eventuell samverkan mellan 

olika organisatoriska fält och verksamhetsdomän (Grape, 2006, s. 70). Exempel på 

organisatoriska fält och verksamhetsdomän är:  

• Organisatoriska fält: Arbetsförmedling, under detta organisatoriska fält, finner vi olika  

• Verksamhetsdomän: (bedömning av arbetsförmåga) som arbetsgivare, försäkringskassa, 

socialtjänsten, hälso- och sjukvård och arbetsförmedling (a.a. s. 55). 

 Om dessa begrepp sätts in i ett organisatoriskt sammanhang kan de organisatoriska fälten 

och verksamhetsdomänen uppnå samverkan. Teorin ger oss vidare en inblick i hur det kan se 

ut där en samverkan fungerar, samt vilka olika komplikationer som kan uppkomma när olika 

fält inom en verksamhet ska samarbeta. En god samverkan kan leda till domänkonsensus som 

innebär att domänen kommer överens. Ett dåligt samarbete leder till domänkonflikt vilket 

betyder att de olika domänerna och dess företrädare inte kommer överens (a.a. s. 70).  

Det går att gradera domänkonflikter: 

• Låg konsensus inom en domän är en splittrad organisation, full av konflikter och låg 

integration mellan verksamheterna.  

• Hög grad av konsensus innebär att det finns en respekt för varandras yrkesområden. 

Det finns en överenskommelse om god samverkan samt hög integration mellan 

verksamhetsområdena (a.a. s. 57).  

 Författarna Blom och Grape (2006) ställer frågan varför ekonomi i de flesta fall är den 

primära källan till effektivitet när det ska omorganiseras inom en verksamhet. Hur kommer 

det sig att rättvisa, etik och solidaritet många gånger är nedprioriterat? Varför satsas det inte 

lika mycket på effektiva lösningar gällande personalens arbetsförhållanden och 
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arbetsuppgifter (a.a. s. 7)?  Nyinstitutionalism är historiskt sett en teori inriktad på det 

politiska systemets olika maktstrukturer, och hur dessa institutioner fördelar sina resurser (a.a 

s. 9-10).  

 Att kombinera nyinstitutionella begrepp med integrationsbegreppet är integrerad 

samverkan och denna samverkan sker mellan myndigheter för att undersöka 

interorganisatorisk verksamhet (a.a. s. 47). Begrepp kan sammanstråla med andra begrepp i 

tillämpningen av empiriska studier menar författaren. Sammanförandet av begreppen i den 

teoretiska diskussionen gör teorin tvådimensionell gällande samverkan. Det primära är 

integrationen mellan de olika samverkande partnernas interaktion för att uppnå framgång 

inom den organisationiska effektiviteten (a.a. s. 47). Grape (2006) visar hur det kan se ut i 

samverkan utifrån arbetsrehabilitering av långtidssjukskrivna (a.a.).  

 Integration ur politiska sammanhang handlar i stora drag om att nätverka genom 

samverkan inom den offentliga sektorn och dess organisationer. Vilka olika förhållanden har 

inverkan för detta samarbete? Författaren framhåller att det är integrationsbegreppet som leder 

till att de olika verksamheterna har vilja och kraft till att samverka. Det som ligger till grund 

för en god samverkan är gemensamt uppsatta mål, gemensamma träfflokaler, en 

administration som är samordnad och till sist en administrativ ledning som fungerar som den 

ska. Sedan finns det olika former av mindre gynnsamma komponenter som kan leda till en 

mindre fungerande samverkan och det är skilda målsättningar, kunskap som ger sig i uttryck 

på olika sätt som till exempel traditioner, intressekonflikt gällande ekonomin, strukturer av 

olika karaktär som finns inom organisationen, asymmetriska relationer mellan de olika 

individerna som skall samverka mellan parterna. Sist men inte minst är faktorer som dålig 

koordinering bland personal, stor personalomsättning och tunga arbeten som leder till hög 

arbetsbelastning (a.a. s. 50). Vad som är primärt gällande integrationsbegreppet är att det inom 

verksamheten sker integration om organisationen handlar så att de har ett gemensamt mål. 

Målen kan vara vertikal samordning som kan ske mellan våningarna inom organisationen och 

horisontell samordning mellan aktörerna inom hierarkin som arbetar på likartade nivåer inom 

hierarkin. Båda dessa vertikala och horisontella nivåer integrationsprocess måste samspela för 

att det skall leda till eller fortsätta samverkan (a.a. s. 51). Där det fungerar utvecklas normerna 

över en tidsperiod, de är inte identiska med organisationer inom andra områden, samma sak 

gäller variationen mellan samhällen. Spelreglerna inom organisationer är ofta kontextbundna. 

Alltså kan en organisation inom samma fält (arbetsrehabilitering, exemplet) ha olika kontexter 

eller tänkande (a.a. s. 52). Organisationer fungerar som statens budbärare, organisationerna 

följer de riktlinjer som staten har satt upp. Detta problematiserar Grape (2006), det kan genom 
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de olika organisationernas syn om vad som är riktigt skapa konflikter mellan de samarbetande 

organisationerna. Ytterligare har det även att göra med att de olika organisationerna har 

arbetsledare med olika mål och regler om vad som skall gälla inom organisationen, även 

kallat olika institutionella logiker (a.a. s. 53).  

 

5.3 Människovärdeprincipens grundvärdigheter  

Socialt arbete ska utgå från att bidra till värdigt liv. Med värdighet menar Blennberger (2005) 

det idealtypiska förhållandet som en person i vår kultur har rätt till (a.a. s. 194). Hur uttrycks 

detta i det sociala arbetet? Genom denna fråga uppstår associationer till att respektera någons 

integritet. Blennberger menar att det handlar om mänskliga rättigheter, ett värdigt liv och 

rätten till integritet (a.a.).  

Blennberger (2005) för ett resonemang om människovärdeprincipen som handlar om 

människors lika värde och att detta värde är lika högt för alla (a.a. s. 33). Vidare diskuterar 

Blennberger (2005) att denna princip vilar på en grundvärdighet som är att vara fri från tvång 

och förtryck och att inte utsättas för kränkning av sin integritet. Rätten till integritet handlar 

också om att fritt bestämma och välja inriktning för sitt liv. Denna rätt begränsas dock i 

somliga fall. Dessa situationer kan exempelvis vara då en persons självbestämmande påverkar 

någon annan eller när självbestämmandet blir destruktivt. Det sistnämnda kan exemplifieras 

genom tvångsingripande inom missbruksvården. Individen anses vara inkapabel till att fatta 

rimliga beslut och följaktligen tar andra beslut om att dennes välbefinnande (a.a. s. 195). 

 En annan del av Blennbergers (2005) resonemang handlar även om att respektera en 

persons integritet genom att vara saklig och öppen. Alltså att inte manipulera eller kränka 

någons integritet. Detta kan exempelvis göras inom behandlingsverksamhet och utbildning 

genom att kritiskt observera olika varianter av personlighetsformande metoder (a. a. s.196).  

Rätten till integritet och ett värdigt liv handlar också om tillgång till privat sfär som andra, 

exempelvis myndigheter, inte har tillgång till. Vikten av en personlig sfär exemplifierar 

Blennberger (2005) genom ett särskilt boende för äldre.  

Att bli respektfullt och jämlikt bemött menar Blennberger (2005) är en viktig del i rätten till 

integritet. Det sociala arbetet präglas ofta av asymmetriska relationer eftersom ena parten 

befinner sig i en utsatt situation och är därmed beroende av den andra parten. Det gör 

bemötandet till en ännu viktigare fråga (a.a. s. 376). Författaren syftar på att frångå 

hierarkiska mentaliteter och att bemötandet snarare ska handla om jämlikhet och respekt.  

Att få en kvalificerad och offentlig insats av vård, omsorg och socialt arbete är också en del 

av rätten till integritet och värdigt liv. Blennberger (2005) menar att en slarvig insats bör ses 
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som en kränkning (a.a. s. 197).  

 Den sista av Blennbergers (2005) punkter om värdighet och integritet handlar om 

demokratiska rättigheter. Med denna punkt syftar Blennberger (2005) på rätten till 

delaktighet och demokratiskt inflytande (a.a. s. 198).  
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6.1 Resultat 

Under detta kapitel kommer vi med hjälp av temana; sociala livet, syn på situationen, förlopp, 

samhällets insatser och ekonomiska förändringar, skador och omvårdnads behov bland äldre 

och behov beskriva vad som har framkommit i intervjuerna. Informanterna är presenterade 

under urvalet men vi har ändå valt att återigen presentera informanter i korthet. Dessa är 

kurator, btr. verksamhetschef, sjuksköterska 1., sjuksköterska 2., enhetschef 1 samt enhetschef 

2.  

 

6.2 Det sociala livet  

Detta tema avser att belysa hur informanterna beskrev äldre med alkoholproblematiks 

situation. Utifrån det fann vi två teman, ensamhet och sysselsättning. Ensamhet var något som 

återkom i nästan alla intervjuer på olika sätt. Sysselsättning var ett annat återkommande tema 

i intervjuerna där informanterna talade och beskrev de äldre med alkoholproblemtik situation 

som att de ofta led av brist på sysselsättning.  

 

6.2.1 Ensamhet 

De flesta av informanterna berör ensamhet på olika sätt. Två yrkeskategorier beskrev tydligt 

att flera äldre drack, eller fortsatte dricka för att de är ensamma. Det leder till svårigheter i att 

behandla och motivera äldre med alkoholproblematik till att sluta dricka. De menade att 

många av dessa äldre inte anser sig ha någon anledning till att sluta dricka.  

 Btr. verksamhetschef beskrev att det problematiska ligger i att många äldre med 

alkoholproblematik har brukat alkohol under en längre tid vilket har gjort alkoholen till en 

central del av deras liv. Det har även gjort att de på grund av sin alkoholproblematik har 

försakat mycket, såsom umgänge med exempelvis sina barn. Hon menar då att många inte har 

någonting kvar till sist. Vidare beskrev hon att ensamheten kring äldre med 

alkoholproblematik är mycket komplex varpå hon ställer frågan ”dricker man för att man är 

ensam eller väljer man ensamheten för att dricka?” Hon förklarar: 

 
Det är lite både och här för alla känner igen sig i bägge delarna… För på något sätt väljer de ju 
ensamheten också. De väljer ju att inte umgås med barnbarn för att de hellre vill dricka. Sen i slutendan 
blir man ju ensam då har man kanske inte barn att gå till när man önskar det, eller nyktra vänner har 
försvunnit…  

 

 Sjuksköterskan 2 belyste även ensamhet genom att det kan vara en bidragande orsak till 

varför äldre utvecklar ett missbruk eller alkoholberoende. Han menade: 
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Det är ju jätte vanligt att de äldre dricker för att de är ensamma. Partnern eller maken har dött, barnen vill 
inte ha med dem att göra (…) Och de är rätt knepiga att få tillrätta med… för att de har inga 
framtidsvisioner. För; det spelar väl ingen roll om jag dricker jag är ändå så ensam och jag har ingen. 

 

 Kuratorn som arbetare på ett av lågtröskelsboendena berörde liksom btr. verksamhetschef 

ensamhetsproblematiken genom att beskriva att det kan vara något självvalt. Han menade att 

trots att den verksamhet han arbetade på är en kollektiv boendeform kan de äldre själva välja 

att leva ensamma om de så önskar. De kan välja om de vill äta tillsammans med de andra i 

matsalen eller om de väljer att få måltiden serverad på en bricka på rummet. Dessutom har 

boendet stora ytor vilket gör att den som vill kan nästintill leva på boendet utan att behöva 

konfronteras av andra i huset. Han förklarar det genom att det därmed ger utrymme till att 

vara den man är. Vidare menar han, liksom tidigare informanter har påpekat, att på grund av 

alkoholproblematiken har mycket försakats. Han exemplifierar det genom att berätta att han 

en gång var på en begravning helt ensam.  

 
6.2.2 Brist på sysselsättning  

Flera av informanterna beskrev att äldre behöver sysselsättning. En informant sjuksköterskan 

2 uttryckte särskilt att äldre med alkoholproblematik behöver sysselsättning precis som vilka 

äldre som helst. 

 En annan informant btr. verksamhetschef beskrev tydligt vikten av att ha sysselsättning för 

att hålla sig nykter. Det är något som kan komma att vara problematiskt för en pensionär. Hon 

menade att det är något som personalen försöker hjälpa den äldre personen med genom att 

lyfta fram vad som skulle kunna ersätta alkoholen på hemmaplan. Detta gjordes eftersom den, 

enligt informanten, riktiga kampen egentligen börjar när dem äldre lämnar boendet. Vidare 

menar hon att de som det har gått bra för är de som har hittat något annat i vardagen som kan 

ersätta alkoholen. Hon poängterar även att för mycket fritid är farligt för alla missbrukare över 

huvud taget. 

 Den btr. verksamhetschefen menar att de på den verksamheten hon arbetar på försöker 

personalen uppmuntra till sysselsättning. Dock menar hon att uppmuntran kan skilja sig från 

yngre och äldre personer eftersom livet ser annorlunda ut för dessa grupper.  

 
Det är andra saker man får ta tag i, alltså nätverk, vänner hobbys. Alltså annan sysselsättning som kan 
uppmuntra så att man inte bara sitter. Alltså ofta är de ju ensamma isolerade personer så då får man 
motivera till andra saker eftersom livet ser annorlunda ut för en äldre. 

 

6.3 Syn på situationen  

En syn som vi kan urskilja ur intervjuerna är att det skiftar mellan en optimistisk syn och en 
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mer pessimistisk syn på äldre alkoholproblematiks situation. Vi har valt  

att kalla undertemana för optimistisk syn och en problematisk situation. En optimistisk syn 

handlar om en positiv syn på de äldres situation trots tragiska omständigheter, medan en 

problematisk situation snarare handlar om det problematiska med äldres alkoholproblematik 

och svårigheter som det kan innebära.   

 

6.3.1 Optimistisk syn 

Btr. verksamhetschefen förklarar att hon tror att många kan tycka att det är viktigare att satsa 

på ungdomars alkoholproblemtik än på äldres eftersom det är mer hoppfullt kring yngre. Hon 

menar att det är en trist inställning gentemot de äldre. Vidare säger hon att personalen på den 

verksamheten hon arbetar på försöker se hoppfullt på de äldres situation. Hon menar att i och 

med att de bor på hemmet, som är en frivillig institution, måste de ändå ha en önskan 

någonstans om att sluta dricka alkohol.  

 När vi under en intervju kommer in på i skillnader i arbetet mellan yngre och äldre 

människor förklarar en informant sjuksköterska 2 att det inte är så stor skillnad mellan de 

olika grupperna. Skillnaden ligger i hur olika människor väljer att minska lidandet och höja 

livskvaliteten.   

Nej men alla är ju, alla är ju människor och man ska minska folks lidande så att de får livskvalité. 
Meningen är att folk ska må bra. Sen hur de gör det är ju upp till dem. 

 
 Vidare beskriver denna informant att den verksamheten han arbetar på ska hjälpa 

människor att hantera alkoholen på ett skickligare sätt. Om människor lär sig dricka mindre 

mängder bör förbättringen i sig ses som en vinst.  

 Sjuksköterska 1 förklarar varför hon som sjuksköterska accepterar ett icke hälsofrämjande 

beteende och klargör att det handlar om att se till vad som gagnar individen i den situation 

denne befinner sig i.  

 
Egentligen krockar det. Att ha hälso- och sjukvårdssamtal samtidigt som man då ska tillåta att de kan ta 
sig redliga fyllor här, kontra mediciner. Det måste man ta ställning till om du är för eller emot. Om man 
ska jobba här får man lägga ribban på ett annat plan lite grann och se vad som gagnar individen bäst.  
  

 
6.3.2 En problematisk situation 

Det är flera problematiska situationer som tas upp av informanterna om äldre med missbruk 

och beroende. Två informanter beskriver sin syn på att behandla äldre med 

alkoholproblematik. Sjuksköterska 2 beskrev att många människor kan tycka att det inte är 

kul att arbeta med äldre med alkoholproblematik och att det kan vara lite uppgivet kring dessa 

människor. Han förklarar att det kan vara så att de vill bli nyktra och få insatser men sen när 



 

 40 

de väl kommer ut ett tag senare så börjar de dricka igen. Vidare uttrycker han att äldre med 

alkoholproblematik kan vara svåra att behandla. Han menar att det är för att äldre med 

alkoholproblematik ofta har missbrukat eller varit beroende så många år, att de inte längre 

svarar på 12-stegs program eller andra kognitiva behandlingar.   

En annan informant sjuksköterska 1 uttrycker liknande resonemang: 

 
Dem är svåra att behandla, det är inte så lätt, det brukar inte gå så bra kan jag säga, min syn att det inte 
brukar vara så lyckat. 

 

 En annan problematisk situation är att alkoholproblematik är moraliskt laddat på olika sätt. 

Sjuksköterska 2 jämför alkoholberoende med annan svår sjukdom och talar då om att det 

sällan i den situationen är någon moral som präglar samtalet gentemot den sjuke. Vidare 

menar han att moralisera sjukdomen inte heller är fruktbart utan förespråkar tidiga 

interventioner. Han menar att det är viktigt att vårdcentraler vågar fråga människor hur deras 

alkoholvanor ser ut. Däremot beskriver flera informanter att den frågan kan vara problematisk 

att ställa eftersom den är så laddad. En informant Sjuksköterska 1 beskriver att många 

människor dessutom går i försvarsställning då alkoholvanor kommer på tal. En annan 

informant enhetschef 2 menar även att doktorers rädsla över att ställa den frågan leder till fel 

behandlingar när det i själva verket handlar om att patienten har alkoholproblem. Han 

tillägger att problematiken runt äldres alkoholmissbruk/beroende är särskilt moraliskt laddad. 

De är uppvuxna och präglade i en annan tidsanda.  

 
Det är fulare för dem äldre, det kan jag säga som en skillnad det är mer moraliskt skamfyllt att vara äldre 
och beroende, därför att dem har det där gamla tänket kvar, att en bra karl reder sig själv, dem har lite 
tuffare att erkänna sitt problem.  

 

 Två informanter diskuterar LVM (Lagen om vård av missbrukare. Hädanefter, LVM). 

Dock för de olika diskussioner kring lagen. En informant, btr. verksamhetschef, menar att 

somliga som bor den verksamhet hon arbetar på kan, trots att det är en frivillig institution, bo 

där på grund av hot om LVM. Hon menar att inställningen till insatsen kan skilja sig åt mellan 

de som är där frivilligt och de som är där på grund av hot. 

 
I och med att de är så dåliga här så kan det vara; okej det finns så och så många LVM- anmälningar på 
dig. Om du inte går in frivilligt nu så blir det ett LVM. Då kanske de hamnar på Edshemmet och då blir 
det lite ingrepp efter hot. Då kan de ju vara de lite mer omotiverade själarna som sitter av tiden här… 

 

 Kuratorn diskuterade under intervjun var gränsen går för självbestämmande. Han menade 

att alkohol inte är olagligt i samhället och att alkoholmängden man intar är upp till var och en. 

Han uttryckte ”om du vill dö, varsågod! Drick ihjäl dig! Vi har inte några tvångspapper på 
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dig. Det är du som bestämmer”. Han menade att den mentaliteten kan urskiljas på den 

verksamheten han arbetar på och att det kan för många upplevas som hemskt att det tillåter 

alkoholkonsumtion. Vidare förklarar han att egentligen handlar det om vad samhället och 

framförallt politiker tillåter. Samtidigt har vi tvångsvård och att människor kan bli 

omhändertagna om de dricker, vad som enligt samhället anses vara, alldeles för mycket. 

 

6.4. Förlopp 

Informanterna beskrev olika typer av förlopp. Förlopp i ökad tillgänglighet av alkohol, 

förlopp vid pensionering som kan öka risken av att hamna i beroende eller alkoholmissbruk. 

Informanterna var eniga om att tillgängligheten på alkoholen har ökat i samhället. Alla var 

överens om att alkoholproblematiken i de flesta fall har som en informant uttryckte det 

”utvecklats under en lång och trogen tjänst”. De flesta informanterna uttryckte även att 

lådvinerna har ökat alkoholkonsumtionen. Problematiken med vinboxarna är att det är svårt 

att se hur stora mängder som konsumerats. Sjuksköterska 2 uttalade sig så här: 

 
Det är ju den här, lådvinsgruppen av kvinnor som är i medelåldern eller den övre medelåldern och 
uppåt… för de håller på och grundlägger ett massivt beroende. De grundlägger det och sen… De blir inte 
yngre. När de är 65 så är de en väldigt stor vårdkrävande grupp med hjärtproblem, matproblem, diabetes, 
och kol. 

 

 Många äldre med alkoholproblematik har under sina yrkesverksamma år kunna hålla 

konsumtionen på en lagom nivå. Efter pensionsåldern fallerar det och alkoholproblematiken 

kommer smygande och då märker de att de inte kan sluta dricka. Detta var ett vanligt fenomen 

bland äldre kvinnor. Btr. verksamhetschef uttryckte sig så här: 

 
Men så kanske de också har hållit sig flytande också för att de har haft jobb och kanske bara druckit efter 
arbetstid och så… Så ser det ofta ut så att när de går i pension eller blir arbetslös att det är då det kraschar 
helt. 

 

 Det rådde konsensus bland informanterna att många i denna situation förnekar sitt 

missbruk/beroende. Flera informanter uttryckte att ett stort antal förknippar alkoholmissbruk 

och alkoholberoende med ”gubbarna på parkbänken” och kan därmed inte se sig själv tillhöra 

denna grupp. De flesta informanterna menade att det är endast en ytterst liten del som sitter på 

parkbänken och dricker. Enhetschef 2 formulerade sig så här: 

 
De alkoholberoende som sitter på parkbänken, dem flesta lever under kristallkronan och går till jobbet på 
måndag. 

 

 Informanterna uttryckte att det idag ser annorlunda gällande människors dryckesvanor. I 
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och med att tillgängligheten har ökat så ökar även konsumtionen. Vidare har det i samhället 

även skett en förändring gällande hur människor dricker generellt. Flera informanter var eniga 

om att många äldre idag har det bra ställt och har råd med sociala aktiviteter på annat sätt än 

tidigare. De har en annan livsstil än tidigare generationer äldre. De är mer beresta, varit på 

vinprovningar och representationsmiddagar etcetera. Detta förlopp eskalerar slutligen och 

leder till att individen börjar dricka varje dag. Sjuksköterska 2 verbaliserade:     

 
Så det är(…) alkoholism är en klasslös sjukdom, den slår alla samhällsklasser på precis samma sätt som 
beroende hjärnan ser likadant ut hos alla… 

 

 Sjuksköterska 1 och kuratorn som arbetar på boende för missbrukare framförde förloppet 

genom att beskriva förändringar i samhället. Dessutom menade de att samhället tidigare 

krävde en form av nykterhet bland medborgarna. Kuratorn menade att under 30–40-talet fick 

människor förvärvsarbeta för sitt missbruk/beroende eftersom socialtjänsten inte var lika 

utvecklad då som idag. Han menade att de med alkoholproblematik inte kunde dricka på 

heltid. Något han menade skiljer sig från idag då människor kan få bidrag och kan dricka på 

heltid. Förr fick människor ställa sig i kön på varvet, arbeta sedan gå hem och dricka. 

Kuratorn menade bestämt att det är därför de äldre som är födda på 30–40-talet lever så länge, 

trots missbruk. Sjuksköterska 1 har liknande resonemang som kuratorn varför de boende är så 

pass gamla trots långvarigt missbruk/beroende: 

 
Det är överlevande som är här och jag tror inte att det är så vanligt. Människor som har missbrukat 
alkohol i trettio fyrtio år. Det är stålmännen och kvinnorna som bor här på Gamlebo. Inga boende här har 
börjat dricka på äldre dagar, utan dem som bor här har missbrukat alkohol sedan dem var unga. 

 

 Kuratorn pratar vidare om självbestämmande och menar att individens självbestämmande 

kan leda till för tidig död. I samhället talas det mycket om individens integritet och 

självbestämmande. Alla människor har ansvar över sina egna liv och tar alla besluten utefter 

vad individen själv önskar. Han jämförde hur samhället såg ut för 40 år sedan och menade att 

om du påträffade en onykter i samhället så fick denne gå till nykterhetsnämnden och anmäla 

sig varje vecka och månad. I de fall där det inte blev en förbättring skickades den med 

alkoholproblem på ”torken” som han uttryckte det. Men Kuratorn klargjorde att detta inte var 

den rätta metoden för att få människor att bli kvitt sitt missbruk. 

  Vi ser även skillnader i förloppet mellan män och kvinnor i informanternas svar. 

Exempelvis beskriver sjuksköterska 1 att det finns ett mörkertal gällande kvinnor och 

alkoholproblematik. Hon uttryckte vidare att sättet kvinnorna dricker på kan skilja sig från 

männen.  
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Många av kvinnorna som kommit in här har, inte smygdruckit, utan de som har hållit på och druckit vin 
under lång tid utan att det har hänt någonting (…) Männen har druckit mer aggressivt utåt, de har 
snabbare tagits in. Kvinnorna har varit lite i skym undan, skött sig fast ändå druckit ganska mycket, men 
hållit någon fasad. De kanske blir lite mer ensamma och har inget arbete som de måste gå upp till eller 
rycka upp sig för. Då kan det fallera, så har det sett ut för flera kvinnor här.  

 

6.5.1 Samhällets insatser och ekonomiska förändring ar 

Detta tema avser att belysa hur informanterna beskrev äldre med alkoholproblemtiks situation 

utifrån samhällets insatser som är ekonomiska aspekter, ekonomiska förändringar, skador som 

en konsekvens och omvårdnadsbehov bland äldre. Vidare kommer vi även att beskriva de 

olika yrkeskategoriernas syn på behov av kunskap och utbildning. 

 

6.5.2 Samhällets insatser  

Kuratorn framförde att det finns fördomar gentemot boendeformen som han arbetade på, att 

det skulle vara en massa bråk och stök. Men så är det inte. Om det kommer en ny boende som 

har de tendenserna och som till exempel bråkar och slåss så passar denne inte in i 

verksamheten. Det blir då socialarbetarens roll och uppgift att försöka att finna en annan 

verksamhet som inte är ett kollektivt boende. Alla passar inte att bo i ett kollektiv. 

Sjuksköterska 1 menar att det enda kollektiva egentligen är när de ska äta i matsalen, men alla 

valde inte att äta i matsalen heller. 

 Btr. verksamhetschef menade att samhällets insatser inte räcker till för de äldre med grava 

alkoholskador. Hon menade även att det finns de som är för friska för att få insatser via 

sjukvården.  

 
Den som är för sjuk för Edshemmet de hamnar mellan stolarna. Inom sjukvården är de kanske för friska  
för att bli behandlad inom sjukvården och sedan klarar de inte av att vara hemma för att de super … så 
blir det något mellanläge för dessa. Dessa är svåra att placera.  

 

 Kuratorn i på boendet för kroniska alkoholmissbrukare menar att det i andras ögon kan 

verka som att de som arbetar på hans verksamhet inte bryr sig om dem på boendet. Han menar 

att i och med att de inte gör något åt alkoholproblematiken är det precis som att de accepterar 

missbruket. Han menar dock att det är en skillnad eftersom det inte hjälper till aktivt med 

missbruket. Han pratar om att påvisa vad som är rätt och fel inte hjälper den äldre. Dock 

menade han att samhällets inställning till lågtröskelboenden börjat förändras och det har blivit 

mer accepterat att ha boenden som Bergsjöhöjd. Men han menar att det fortfarande är en 

känslig fråga i samhället.  

 Enhetschef 2 beskriver verksamheten han arbetade på och framhöll att många som går i 

behandling där har ett arbete och de är tvingade att gå i behandling av sin arbetsgivare. Många 
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av de som kommer till behandling är arga och känner sig kränkta och förolämpade. Med tiden 

kommer insikten och den som går i behandling får en form av insikt. Skillnaden mellan 

Nämndemansgården som är en privat verksamhet och Socialtjänsten som är kommunal är att 

de på socialtjänsten kommer att träffa många som ser sig som offer. Samt att de inom 

socialtjänsten och Landstinget sätter människor i en offerroll. Han beskriver: 

 
Så vänder de, och då säger de tack för att ni tvingade hit mig, så det är annorlunda, jag tror att ni kommer 
att träffa många offer. Många som kommer till socialtjänsten eller landstingen är i klassade i offerrollen; 
det är synd om mig, jag kan inte jobba, stackars mig jag har problem, jag har ångest och sen, ta hand om 
mig.  

 

 Insatserna från samhället kan se olika ut, det finns även olika tillvägagångssätt i 

bedömningen menar enhetschef 1. På den verksamhet hon arbetar på använder de sig av 180 

frågor vid bedömningen av vilka insatser som passar för klienten. Hon menar att de på 

verksamheten inte skiljer mellan yngre och äldre.  

 
Alltså det är ingen skillnad på yngre och äldre. Har de inte hemtjänst eller äldreomsorg inkopplad så ser 
vi ju till det att de får det lite bättre med tillsynen, det är ett skyddsnät som vi kan hjälpa till med, men 
annars så erbjuds de antabus, om de inte är dementa 

 

6.5.3 Ekonomisk förändring 

Idag satsas det mindre pengar på äldre med alkoholproblematik menar enhetschef 1. Politiska 

beslut gällande fördelningar av resurser varierar från kommun till kommun. Än så länge 

tycker politikerna att Södermalm beroendecentrum är viktig, det används mycket och det 

beror på att: 

 
Vuxengruppen här ska sänka institutionskostnaderna, de hade jättemycket institutionskostnader. Folk 
skickas iväg för flera tusen per dygn, och då kan man istället göra jättemycket på hemmaplan, det vet jag 
sedan tidigare erfarenheter, och då sänker man vårdkostnaderna.  

 

 Btr. verksamhetschef som arbetar på Edshemmet för ett annat resonemang. Vad som 

framkommer i intervjun är att det har skett en omorganisation i Stockholm Stad. Allt handlar 

om att lägga ned behandlingar och detta har skett under det senaste året och att det därför inte 

finns några placeringar. Detta är, enligt btr. verksamhetschef, för att det inte satsas pengar på 

behandling och att vissa kommuner har det bättre än andra. Detta var något som även 

enhetschef 1 framförde. btr. verksamhetschef uttrycker sig så här: 

 
De senaste åren inom Stockholm stad vad som hänt med behandlingshemmen, det är ju att man inte har 
några placeringar, för att de satsar ju inte några pengar på det längre . Det finns inte ekonomiska resurser 
för de äldre med alkohol och missbruksproblematik på grund av att det även där har skett nedskärningar. 
Det ska vara billigt och så ska det vara hjälp i öppenvården, de som inte riktigt klarar av att hålla sig 
nyktra på hemmaplan, det funkar inte. Så ser det väldigt olika ut mellan kommuner. Danderyd är rikare än 
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Botkyrka. Så man låter det inte gå lika långt i vissa kommuner, medan andra kommuner låter man det gå 
långt innan man blir placerad. 

 

6.6 Skador och omvårdnadsbehov bland äldre 

Med skador och omvårdnadsbehov bland äldre syftar vi till att vi fann att omvårdnadsbehovet 

kan ses som specifikt för äldre. Btr. verksamhetschef menar att äldre med alkoholproblematik 

far mer illa jämfört med yngre eftersom äldre har fler fysiska sjukdomar som skadad lever: 

 
De får ju kniven på strupen på ett annat sätt än yngre som har hälsan i behåll (…) att de får besked om att; 
du kan inte dricka en droppe till för då dör du liksom. Det är väl det som blir mer tydligt, skadorna, här 
när man jobbar med äldre, än när man kanske jobbar med ungdomar som kanske är i startgropen.  

 

 Sjuksköterska 1 och Sjuksköterska 2 för likande resonemang och menar att klienter som 

kommer till de olika verksamheterna har olika typer av funktionshinder och dessa har troligen 

olika grader av funktionsnedsättningar. Sjuksköterska 2 beskriver den äldres situation genom 

att det enda som skiljer sig mellan äldre och yngre är att de äldre har följdsjukdomar på grund 

av alkoholproblematiken och det gör att de är i behov av mer vård. De äldre har fått 

konsekvenser av sitt drickande som att bukspottkörteln eller hjärtat är i fara.    

 Vidare beskriver sjuksköterska 1 att hemtjänsten också har en del problem, att det finns 

äldre människor som lever i misär, psykisk sjukdom tillsammans med missbruk. Hon 

formulerar: 

 
Jag vet inte om det görs så himla mycket, och nu kommer det bli mer, om man tänker alla 40-talister som 
är en stor grupp. Hur kommer det se ut då? När de då blir så pass mycket äldre och kommer att behöva 
hjälp. Men samtidigt görs det inte så mycket 

 

 Sjuksköterska 1 menar att även servicehus har liknande problem. Hon menar att det på 

varje storservicehus finns några stycken som far lite illa för att de dricker för mycket och då 

kanske skulle behöva bo någon annanstans. Vidare beskrev Sjuksköterska 1att det skulle vara 

bra med mindre enheter för de patienter som vill ta det lite lugnare. Bestämmer sig en boende 

för att ha en lugn period så kan det vara svårt eftersom denne då möts av dem som är inne i 

missbruket. Mindre enheter gör att den som känner att den inte klarar av att dricka för tillfället 

inte ska behöva flytta någon annanstans:  

 
Det finns mycket att tänka på (…) Det kommer att se olika ut gällande 40-talisterna och det gäller ju att 
de hänger med då, men det här har ju alltid halkat efter (…) till slut så förstår dem att det här måste ju 
också se annorlunda ut om det fortfarande skall kunna gå och bedrivas. 

 

 Btr. verksamhetschef pratar om vilket mål verksamheten har och målet är att ingen som bor 

på Edshemmet ska vara alkoholpåverkad. Dock händer det och då är det inte rätt tillfälle att 
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skicka hem dessa boende. Det är för att många är så pass alkoholskadade både psykiskt och 

fysiskt. Hon beskriver att många exempelvis har alkoholdemens. Medelåldern på de som 

vistas på Edshemmet är runt 60 år och över. Hon menar att dessa har druckit under en väldigt 

lång period, i vissa fall i 40 år, och då är det inte prioritet ett att börja med behandling.  

 
Alltså om man tänker att man kanske har gått behandling tio gånger och försökt allt möjligt, men är 
fortfarande kvar i missbruket och är då i så dåligt skick att de behöver just den här fysiska 
återhämtningen.  

 

 Enhetschef 1 menar också att det är skillnad på omvårdnad av yngre och äldre och att det 

kan vara problematiskt för de som har ett fysiskt funktionshinder som har rullstol eller 

rullator: 

 
Det är ju inte handikappsvänligt här. Vi har ju en ramp men den är väldigt brant så där kan man knappt få 
upp en barnvagn. En rullstol går inte. Vi har en ingång, eller personalutgång, där är det är lite lägre 
trappstag, där har vi en ramp. Där är det enklare att få in en rullstol så att vi har löst det men det är inte 
optimalt. Men vi har ändå försökt att lösa det. 

 

6.7.1 Behov 

Det här temat belyser olika typer av behov som de olika yrkeskategorierna beskrev. Vi har valt 

att belysa behov utifrån två olika under teman: behov av kunskap och behov av utbildning.  

 

6.7.2 Behov av kunskap 

Fler av våra informanter pratade om att det i samhället fattas kunskap om beroendelära. Flera 

informanter tog upp att bemötandet är särskilt viktigt att tänka på i mötet med människor med 

alkoholproblematik och den kunskapen måste beaktas. 

 Sjuksköterska 1 beskriver att det är viktigt att tänka på hur man som professionell bemöter 

de som bor på den verksamheten hon arbetar på. Hon menar att det är lätt att missförstå 

varandra och att sätta igång saker i onödan om bemötandet inte beaktas. Vidare beskriver hon 

att det är viktigt att låta människor få den tid de behöver som att de ska få bo in sig på hemmet 

i sin egen takt. Hon menar även att ett bra bemötande handlar om att möta människor utifrån 

var de är och att vara lyhörd.  

 En annan informant sjuksköterska 2 beskriver också att bemötandet är viktigt att tänka på 

och att människor inte endast ska se till personens alkoholproblematik utan se människan 

bakom. Han menar att många gånger har dessa personer fantastiska historier att berätta 

 Enhetschef 2 resonerar kring hur olika yrkeskategoriers kunskap om beroendelogik ser ut. 

Han menar att socialtjänsten har bristfällig kunskap om det.  
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Om ni fick en alkoholberoende framför er så måste ni veta hur en beroendesjuk person pratar. 
Socialtjänsten sitter och säger; Nu har du förlorat ditt arbete, nu har du förlorat din lägenhet, nu måste du 
sluta. Nu får du gå och äta antabus och då säger han; inga problem fan, jag kirrar det på nolltid. Sen går 
han ut utanför dörren och så är han full på kvällen. 

 

6.7.3 Behov av utbildning  

Utbildning är något som alla informanter saknade i samhället gällande situationen för äldre 

med alkoholproblematik. Två informanter från samma verksamhet förde ett resonemang 

angående utbildning om alkoholproblematik för hemtjänsten. Sjuksköterskan 2 menar att 

hemtjänsten ibland kan ha lite för mycket fokus på den medicinska biten. Han menar att på 

grund av olika sjukdomar hamnar alkoholen i skymundan och när denne slutligen kommer till 

beroendevården är det riktigt illa. Han menar att vissa inte ens kan ta sig till behandlingen 

själv. Slutligen uttrycker han att hemtjänsten och socialtjänsten bör ha ett mera aktivt sätt att 

bemöta dessa äldre på. Den andra informanten, enhetschef 1 från samma verksamhet menar 

att eftersom hemtjänsten möter dessa äldre är det viktigt att de har kunskap och utbildning i 

hur de ska hantera denna problematik så att hemtjänsten kan ge stöd.   

 När vi frågar informanten enhetschef 2 vad han skulle vilja ändra på om han fick önska 

fritt, poängterade han återigen vikten av utbildning om beroendelära för de professioner som 

möter människor med beroendeproblematik. Han menar även att utbildningen bör vara 

enhetlig så att de olika professionerna kan tala samma språk. Vidare menar han att så som 

systemet är uppbyggt nu finns det risk för att patienten blir lidande och hamnar i kläm. 

 
Du vet det är två språk, socialtjänsten har ett språk och en kultur, landstinget har ett språk och en kultur. 
Det paradoxala är att dem har två olika lagsystem; socialtjänstlagen och sjukvårdslagen. De här krockar 
hela tiden så jag tror fan alltså att de här patienterna faller mellan stolarna och informationen är vattentätt 
på grund av sekretess. Så om jag fick önska någonting så skull jag önska att landtinget lades ned och att 
hela sjukvårdsdelen gick in på kommunen så att det blir allt under ett och samma tak… 

 

 Han fortsätter att problematisera bristen av kunskap och utbildning inom socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården. Han uttrycker: 

 
Det finns inte en timmes utbildning om beroendelära inom socionomutbildningen eller 
sjuksköterskeutbildningen och läkarna har precis fått liten utbildning i beroendelära. Vem är det som tar 
hand om alkoholister? Socionomer, sjuksköterskor och läkare och dem har ingen som helst utbildning i 
det här. Det är ju hemskt! 

 

6.8.1 Sammanfattning av resultatet  

Vi har genom sex teman presenterat vad som framkommit i våra intervjuer. Genom det första 

temat sociala livet presenterar vi hur olika informanter belyste ensamhet samt brist på 

sysselsättning på olika vis. Genom temat syn på situationen skildrar vi hur informanterna 
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talade om sin syn på äldre med alkoholproblematiks situation. Detta tema belyser både en viss 

hoppfull syn på situationen men även mer bekymmersam syn. I temat förlopp visar vi hur 

informanterna beskrev alkoholproblematikens utveckling bland äldre. Informanterna belyste 

exempelvis ökad tillgänglighet av alkohol men även pensionens betydelse för utveckling av 

ett missbruk/beroende. Med samhällets insatser och ekonomiska förändringar avser vi att 

beskriva vad informanterna har sagt om samhällets insatser. Detta tema ämnar även redogöra 

för vad informanterna beskrev om ekonomiska förändringar och vad det har för betydelse för 

dessa verksamheter.  

 Genom skador och omvårdnadsbehov bland äldre beskriver vi vad som kan ses som 

specifikt för äldre personer med alkoholproblematik. Det sista temat behov avser vi att 

redogöra för vad informanterna framställde saknades i samhället. Det visade sig att kunskap 

och utbildning var något som saknades.  
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7.1 Analys 

Här nedan presenterar vi vår analys utav resultatet tillsammans med teorierna Nyinstitutionell 

organisationsteori och Människovärdeprincipen grundvärdigheter. Vi har även analyserat 

resultatet med hjälp av tidigare forskning, begreppsdefinitionerna och delar av texten vi 

presenterar i bakgrunden. Dessa teoretiska utgångspunkter har vi valt därför att det kan ge oss 

en djupare förståelse av empirin och då kunna svara för vårt syfte som är att öka kunskapen 

om vad olika yrkeskategorier inom socialt arbete har för förhållningssätt till äldre med 

alkoholproblematik. 

 Denna analys presenterar vi med hjälp av två analysteman som vi anser besvarar våra 

frågeställningar. Det första temat är syn på målgruppen där vi utgår från att besvara 

frågeställning; Hur är yrkeskategoriernas syn på äldre med alkoholproblematik? Det andra 

analystemat är syn på omvärld och verksamhet som avser att besvara frågeställning; Hur ser 

de olika yrkeskategorierna på samhällets insatser för äldre med alkoholproblemtik? Den tredje 

frågeställningen - Vad är det för etik som omgärdar äldre med alkoholproblematik? – besvaras 

genom båda analystemana. 

 

7.2 Syn på målgruppen 

Utifrån de teman som vi presenterade i resultatet tolkar vi det som att Det sociala livet och 

Syn på situationen handlar om de olika yrkeskategoriernas syn på målgruppen. I första 

resultattemat presenterar vi att många informanter talar om att äldre med alkoholproblematik 

även har en ensamhetsproblematik. Trots att Hansons (1994) studie handlar om äldre män 

med alkoholproblem, ser vi likheter i hans resultat med vår studie. I Hansons (1994) studie 

visade det sig att äldre män som högkonsumerade alkohol, och äldre män med 

alkoholproblem i högre grad är ensamma och har ett mindre integrerat socialt nätverk (a.a. s. 

730). En informant för en diskussion om att det är svårt att urskilja vad ensamheten kan bero 

på. Denna informant menar även att somliga själva har valt att vara ensamma av den 

anledningen att de vill dricka alkohol. En annan informant beskriver att vissa av de som bor 

på den verksamhet han arbetar på väljer att leva ensamma på boendet. Det kan kopplas till 

Blennbergers (2005) resonemang om att få vara fri från tvång som han menar handlar om att 

människor fritt ska få bestämma inriktning för sitt liv (a.a. s. 195). I vår studie visade det sig 

att ensamheten lett till att de äldre inte har någon att vända sig till när de till slut behöver 

anhöriga.   

 Flera informanter talar om att brist på sysselsättning bidrar till svårigheter i att motivera de 
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äldre med alkoholproblematik till att sluta bruka alkohol. Detta är även något som Hanson 

(1994) diskuterar då han menar att resultat av hans studie kan tolkas som att ett bra socialt 

nätverk kan vara till fördel när individer ska upphöra med att bruka alkohol (a.a. s. 730). 

Informanterna belyser att flera äldre inte anser sig ha något annat alternativ än att dricka. 

Deras uttalanden kan tolkas till att informanter ser att det är uppgivet kring dessa äldres 

problematiska situationer. Det kan även kopplas till att somliga äldre möjligtvis väljer att vara 

ensamma och isolerade därför att de inte vill umgås med likasinnade, uppgivna. Ensamheten 

kan även vara vald därför att dessa äldre inte vill möta andra människors fördömande blickar.  

En annan potentiell tolkning till ensamheten kan handla om att umgås med anhöriga och bli 

nykter även innebär att denne tvingas att möta ”verkligheten”. Enligt informanterna kan brist 

på sysselsättning även ”öka på” ett missbruk eller beroendeproblematik. 

Analystemat ”syn på målgruppen” innefattar även resultattemat ”syn på situation” . I det 

temat beskriver informanterna att trots den svåra situation som många av dessa äldre befinner 

sig i finns det ändå någon form av hopp. En informant beskriver att det finns något positivt i 

att de äldre bodde just på den verksamheten hon arbetar på. Vad som var positivt var att de 

äldre någonstans tagit ett beslut om att sluta med sitt alkohol- beroende/missbruk. En annan 

informant beskriver, att arbeta med människors missbruk och beroendeproblematik handlar 

om att hjälpa de äldre så att lidandet minskar och livskvaliteten höjs. Däremot poängterades 

det i intervjuerna att individen själv måste ha en önskan om att förändra något. Det framkom 

även att det är upp till varje individ hur den själv väljer att leva och på vilket sätt livskvalitén 

höjs. Det kan än en gång kopplas till Blennbergers (2005) åsikter om fri från tvång och 

förtryck som handlar om människors självbestämmande (a.a. s. 195). Vi tolkar informanternas 

uttryck om att det handlar om individers drivkraft och egna vilja. En önskan att vilja förändra 

sin situation måste vara grundläggande för att kunna hjälpa denna målgrupp.  

En informant beskriver att den verksamheten hon jobbar på är frivillig och att de boende 

själva har valt att bo där. Hon poängterar dock att somliga kan bo på det hemmet på grund av 

hot om LVM. Blennberger (2005) diskuterar självbestämmande och beskriver att människors 

självbestämmande dock har gränser. När människors självbestämmande blir allt för 

destruktivt och de inte längre är kapabla till att fatta vettiga beslut bör åtgärder vidtas (a.a. s. 

195). Detta är något som kan urskiljas gällande de äldre som bor på en verksamhet på grund 

av hot om LVM. Utifrån Blennbergers (2005) tankar om fri från tvång (a.a. s. 195) blir detta 

något paradoxalt i frågan om lågtröskelboenden. De beslut som de äldre med 

alkoholproblematik tar, kan tolkas som destruktiva och orimliga. Dock minskas inte deras 

självbestämmande eftersom de bor på ett lågtröskelboende och bestämmer över sin 
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alkoholproblematik. Detta är även något som kuratorn på en av dessa verksamheter påpekar 

och för en diskussion kring. Han ställer frågan; hur långt ett missbruk ska fortlöpa innan 

människors valmöjlighet bör bli begränsade. 

Samtidigt är diskussionen om människors egen vilja något problematisk eftersom den 

egna viljan även medför att människor tvingas bära ansvar över sina val och handlingar. Om 

alla människor bär ansvar för sina egna val och handlingar tolkar vi informanternas svar som 

att dessa äldre människor har tappat kontrollen på grund av ett oftast långtgående missbruk 

eller beroende. Därför bör det vara högst relevant att professionella vågar fråga patienter och 

klienter om deras alkoholvanor. Flera av informanterna beskriver att ställa denna fråga är 

moraliskt känsligt, därför ställs frågan sällan. Utifrån Blennbergers (2005) resonemang går 

detta emot hans punkt om att värdighet och integritet bygger på att vara saklig och öppen (a.a. 

s. 196). Vi tänker att en persons alkoholproblematik inte försvinner genom att undvika att 

ställa denna obehagliga fråga. Den problematiska synen går även emot Blennbergers (2005) 

punkt om kvalificerad och offentlig insats av vård och omsorg (a.a. s. 197). Vi tolkar det som 

att de yrkeskategorier som kan befinna sig i en situation där det är aktuellt att fråga om någons 

alkoholvanor eller dylikt kan, genom att undvika frågan även komma att kränka 

vederbörandes rätt till kvalificerad insats.  

 

7.3 Synen på verksamheten och omvärlden 

Informanterna poängterade att det råder oklarheter gällande behandling och insatser för äldre 

med alkoholproblematik. De menade att oklarheten föreligger inom det medicinska och det 

sociala arbetet. Informanterna var eniga om att det i samhället råder otydligheter och olika 

konsensus över hur vården skall vara beskaffad. Alla informanter uttryckte klart att det inom 

socialt arbete fattas pengar och resurser. Verksamhetschefen menar att det inom hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och landstinget föreligger oklarheter om vad alkoholmissbruk är och 

vad beroende är. Informanten uppmärksammade oss även på att det är problematiskt att de 

inom de olika domänerna benämns olika.  

 En tydlig koppling kan här göras till Grape (2006) som i sin nyinstitutionella teori 

problematiserar vilka olika typer av organisatoriska fält och verksamhetsdomän och hur dessa 

ska samverka. Socialstyrelsen, hälso- och sjukvården och landstinget är alla olika domäner 

(Grape, 2007, s. 55). Ytterligare har dessa domäner möjlighet att via samverkan uppnå 

konsensus genom att ta del av varandras yrkesområden (a.a. s. 57). Skulle de ta del av 

varandras diskurser ökar chansen till ett bättre samarbete. Grape (2006) menar att genom hög 

integration mellan verksamhetsområdena, kan de uppnå en hög grad av konsensus (a.a. s. 57). 
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Istället för att dessa olika domäner samarbetar och uppnår en hög grad av konsensus råder nu 

förvirring och otydligheter gällande insatser för äldre med alkoholproblematik. En av 

informanterna beskrev till exempel att patienterna glöms bort på grund av att socialt arbete 

och omsorg inte bedrivs ”under ett och samma tak”. Informanten menar att konsekvenserna 

av detta medför att patienterna bollas mellan olika instanser. Grape (2006) ställer sig frågan 

om varför det inte satsas lika mycket på effektiva lösningar gällande olika verksamheters 

arbetsförhållanden och arbetsuppgifter (a.a. s. 7). Mot bakgrund av detta tolkar vi det som att 

en högre grad av konsensus kan uppnås, om det satsa mer på att utveckla arbetsuppgifter och 

deras innebörd inom de olika yrkeskategoriernas domän (a.a. s. 47). Detta är för att det enligt 

en informant saknas en gemensam definition om vad alkoholproblematik är, är det ett 

beroende, är det ett missbruk. 

Samtliga informanter poängterade en avsaknad av resurser inom missbruks- och 

beroendevården. Det kan vi koppla till Järvinens (2001) resonemang om institutionaliserad 

uppgivenhet. De menar att det finns för dåligt ekonomiskt utrymme i samhället för att satsa på 

medelålders och äldre med alkoholproblematik (a.a. s. 126).  

 En informant påpekade att de äldre som på grund av sin alkoholproblematik var för 

vårdkrävande och var svåra att placera. Även hon uttryckte tydligt att dessa äldre ”hamnar 

mellan stolarna” eftersom de är för sjuka för somliga verksamheter men för friska för 

sjukvården. Hon menade då att det inte finns instanser som passar allas behov. Vidare belyste 

denna informant att insatser kan skilja sig åt mellan olika kommuner eftersom de har olika 

budget för insatser på området. Även det kan göra att klienten ”hamnar mellan stolarna”.  

Även detta kan kopplas till Järvinens (2001) resonemang om institutionaliserad uppgivenhet. 

Enligt nyinstitutionell teori fungerar organisationer inom kommunerna som statens budbärare, 

organisationerna följer de riktlinjer som staten har satt upp (Grape, 2006). Organisationers 

olika syn på vad som är riktigt kan skapa konflikter mellan organisationer. Ytterligare har det 

även att göra med att olika organisationer har arbetsledare som har olika mål och regler och 

vad som skall gälla inom organisationen (a.a. s. 53). Det kan uppstå konflikter på grund av att 

de olika domänerna har olika syn på vad som är legitimt i arbetet (a.a.). Vi menar att det här 

kan ses som en underliggande konflikt mellan dem som arbetar inom hälso- och sjukvården 

och socialtjänsten eftersom det inte finns klara riktlinjer för begreppen. Samarbetet i detta fall 

har utifrån nyinstitutionell teori låg grad av konsensus.  

 En informant beskrev ett exempel på en situation där en person hade fått behandling tio 

gånger, utan några resultat eller framsteg att bli kvitt sitt beroende eller alkoholproblematik. 

Detta eftersom denne inte svarade på behandling som till exempel antabusmedicinering. Vi 
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menar att om en person i fråga har blivit behandlad tio gånger utan resultat kan det möjligtvis 

vara behandlingsformen det är fel på.   

 Beroende och missbruk är en klasslös sjukdom menar ett flertal informanter. Att ha 

problem med alkoholen menar samtliga informanter är skamligt, den som har alkoholproblem 

söker sällan upp en verksamhet för vård och behandling på eget initiativ, det är antingen 

anhöriga, chefen eller socialtjänsten som signalerar när det är någon som far illa. Detta kan, 

som vi tolkar det, kopplas till Grapes (2006) resonemang kring samarbete mellan olika 

domäner (a.a. s. 57). I detta fall blir det mellan arbetsgivare och socialtjänsten men även 

mellan hälso- och sjukvården som kan uppmärksamma alkoholproblematiken bland 

medborgare. Vissa informanter tog ett tydligt ställningstagande om att det efter 

pensioneringen dricks mer alkohol. Om många högkonsumenter av alkohol tenderar att ha ett 

mindre socialt nätverk (Hanson, 1994, s. 730) och dessutom är pensionärer och därmed utan 

arbetsgivare menar vi att det finns oklarheter kring vem det är som tar initiativ och 

uppmärksammar den äldres alkoholproblematik.  

 En informant beskriver att socialtjänsten kopplas in när den äldre får problem som att 

exempelvis betala hyran som i sin tur är en konsekvens av alkoholproblematik.  Grape (2006) 

beskriver i sin nyinstitutionell teori vikten av att olika domäner samarbetar.  Detta sker 

exempelvis mellan arbetsgivare och socialtjänst. I detta fall skulle även hyresföreningar kunna 

vara med och samverka så att den äldres förlopp inte går så långt att den förlorar sin lägenhet. 

Om olika domäner, som exempelvis arbetsgivare och hälso- och sjukvård, skulle samverka, 

genom att till exempel föreläsa om alkoholens skador och risker i samband med pensionering, 

så skulle möjligtvis missbruk och beroende kunna motverkas.  

 Det intas generellt mer alkohol idag än tidigare, detta framkommer utifrån informanternas 

svar som presenteras under temat förlopp. Ramstedts studie (2009) visar att fler äldre (50-80 

år) dricker alkohol samt att de dricker mer i genomsnitt, även om de fortfarande dricker 

mindre än övriga åldersgrupper. Dessutom fann Ramstedt att i takt med att äldres 

alkoholkonsumtion ökade, ökade även olika alkoholskador (a.a. s. 395).  

 Bakgrunden till den ökande alkoholkonsumtionen är enligt informanterna en ökad 

tillgänglighet på alkohol. Detta stämmer även med vad Jyrkäma & Haapamäki (2008) 

framhåller.  Några informanter menade att det beror på att det råder en annan typ av 

alkoholpolitik idag. Sätts detta i ett jämförelseperspektiv mellan ”nu” och ”då” så tolkar vi det 

till att alkoholkonsumtionen kan kategoriseras till heltidsdrickande och deltidsdrickande. Med 

det menar vi att, i och med att dåtidens sociala skyddsnät inte var lika utvecklad som idag, så 

kunde den med alkoholproblematik inte dricka på heltid. Detta för att den med 
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alkoholproblematik förr tvingades förvärvsarbeta för att kunna finansiera missbruket. Det 

kopplar vi till Grapes (2006) teori gällande samverkan. Det skulle kunna ses som att de olika 

organisatoriska fälten inte riktigt har insyn i den äldre människans livssituation, som kan 

innefatta alkoholmissbruk eller beroende. Vi menar att genom samverkan minskar risken till 

heltidsdrickande.  

 En annan skillnad som informanterna talade om var skillnaden mellan män och kvinnors 

alkoholkonsumtion. Flera informanter menade att somliga kvinnors alkoholproblematik är 

svåra att upptäcka, eftersom många kvinnor upprätthåller en fasad medan männen dricker mer 

synligt.   

 Inom den nyinstitutionella teorin beskrivs att organisationer fungerar som statens 

budbärare, organisationerna följer de riktlinjer som staten har satt upp (Grape, 2006, s. 53). 

Denna diskussion kan kopplas till en annan informant som menade att det inom socialtjänsten 

”daltas” med de som har alkoholproblematik. Han menar att ”daltandet” i sin tur försvårar 

chansen att bli av med (ett) beroende eller alkoholmissbruk. Informanten menar att 

socialtjänsten ställer för låga krav på klienten, vilket gör att denne blir likgiltig och passiv. 

Han menar att dessa klienter ses som offer av yrkesverksamma inom socialtjänsten. I sin tur 

leder det till svårigheter för klienten att inse att det är ett beroende eller missbruk. Han menar 

att är du beroende, så skall du få behandling och då är det viktigt med personal som förstår 

beroendeproblematikens utveckling. Resonemanget i sig menar vi kan stämma överens med 

Grapes (2006) beskrivning av de olika domänen. Låg konsensus kan uppkomma om 

socialarbetaren inte förstår ”fältet” som den med alkoholproblematik befinner sig i. Detta 

kopplar vi även till Blennbergers (2005) diskussion som talar om vikten av ett gott 

bemötande. Socialt arbete präglas, enligt Blennberger (2005), av asymmetriska relationer och 

därför blir respektfullt och jämlikt bemötande ännu viktigare. Blennberger (2005) menar att 

socialarbetare ska bemöta klienten utan förtryck (a.a. s. 376). 

 En del av synen på omvärlden är att det finns olika behov i samhället.  

Informanterna menade att det krävs kunskap i beroendelära, missbrukslogik och samordning 

mellan de olika instanserna. En annan viktig aspekt som två informanter talade om var vikten 

av ett gott bemötande och de menade att det är viktigt att se till hela människans livshistoria. 

Det kan kopplas till Blennbergers (2005) punkt om att det är viktigt att bemöta människor 

med respekt och jämlikhet och frångå en hierarkisk struktur som exempelvis kan vara mellan 

klient och socialarbetare (a.a. s. 367). I och med att många äldre även har somatiska 

sjukdomar så får inte alkoholen samma prioritet bland äldre. Detta kan leda till 

felbehandlingar som till exempel att den äldre får en medicin som inte passar ihop med 
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alkohol. För att kunna ge stöd som passar den enskilde individen beskrev flera informanter 

vikten av lämplig utbildning inom exempelvis hemtjänsten.  

  Många informanter menar att det i samhället fattas prevention.  Vi tolkar det utifrån 

nyinstitutionell teori och vikten av att socialtjänsten och andra som arbetar inom socialt arbete 

samverkar och nätverkar med varandra när klienten kommer hem. De olika instanserna skulle 

kunna samverka gemensamt genom att diskutera mål, insatser och förebyggande arbete.  

Grape (2006) kallar detta integrationsbegrepp (a.a. s. 70). Enligt Grape (2006) skulle det 

kunna ske genom att anordna gemensamma träfflokaler där olika yrkeskategorier diskuterar 

hur samarbetet fungerar mellan de domäner som omger klienten (a.a. sid 50). Vi menar att om 

samverkan sker såsom Grape (2006) beskriver skulle preventionsarbetet förbättras. Det i sin 

tur leder till hög grad av konsensus som gör de yrkeskategoriernas arbete mer legitimt. Om de 

olika instanserna som omgärdar klienten samarbetar ökar chansen till kvalificerad och 

offentlig insats som beskrivs i Blennbergers (2005) diskussion om människovärdeprincipen.  

 Andra aspekter som diskuteras av två informanter handlar om behandlingsformer. En av 

informanterna menade att behandling i hemmiljö är att föredra på grund av att det är 

ekonomiskt gynnsamt.  En annan informant angav däremot att behandling i hemmiljö inte 

passar alla eftersom somliga behöver mer stöd än så. Samma informant uttryckte även att de 

inte längre får placeringar på den verksamhet som hon arbetar på grund av nedskärningar. Mot 

bakgrund av det kan vi se likheter med det i Järvinens (2001) resonemang om 

institutionaliserad uppgivenhet. Där skiljs klienter med ”bra” och ”dåliga” prognoser åt. 

Klienten med ”bra” prognos kommer troligtvis att få behandling på en institution medan den 

med ”dålig” prognos troligtvis får antabusmedicinering inom öppenvården. 
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8.1 Diskussion 

Många människor utvecklar inte ett missbruk eller beroende utan de klarar av att dricka 

alkohol måttligt. De flesta har en tolerans mot alkohol och utvecklar därmed aldrig någon 

form av alkoholproblematik. I dessa sammanhang kan alkohol tolkas som något positivt och 

trevligt och som accepteras av samhället då det tillhör normen. Däremot finns det de som 

dricker alkohol på ett sådant sätt så att det skulle kunna klassas som alkoholproblematik. 

Vidare finns det äldre vars alkoholkonsumtion uppdagas i samhället först när de inte längre, 

av olika skäl, klarar av att hålla konsumtionen på en rimlig nivå. Många av dessa äldre har 

haft en svår livsresa, och det är enligt vår mening viktigt att här beskriva och diskutera de 

olika dilemman som en äldre med alkoholberoende eller missbruk får tampas med.  

 Enligt vår mening läggs det mer ansvar på individen i dagens samhälle. Det 

individualistiska samhället för med sig att människor i dagens samhälle ska klara sig själva i 

hög grad. Gällande äldre med alkoholproblematik och dess konsekvenser fann vi att den 

äldres alkoholproblematik kan förvärras om den äldre inte har: barn, familj och vänner eller 

om de endast har ett nätverk som har alkoholproblematik.  

 Den äldre som har barn och familj har många gånger försakat allt, genom att ha avsagt sig 

allt i denna anhörigkrets på grund av sitt beroende eller missbruk.  

 Vissa äldre med alkohol- missbruk/beroende är inte längre behandlingsbara eftersom att 

förtäringen av alkohol har pågått för länge. De kan under förloppet ha blivit erbjudna insatser 

men ändå har inte problematiken upphört. Det kan även handla om missbruket aldrig blivit 

diagnostiserat som ett beroende. Att få en diagnos ökar förståelsen för att beroendet är en 

sjukdom. Det kan ge insikt i att det som genom åren har försakats bottnar i ett 

sjukdomstillstånd.  Är det en sjukdom bör den som är sjuk få vård, oavsett sjukdom. Om 

alkoholberoende började ses som ett sjukdomstillstånd skulle det enligt vår mening kanske 

vara lättare för de anhöriga och individen själv att acceptera sjukdomen. Genom att acceptera 

sjukdomen i sig minskar risken att individen skuldbelägger sig själv och att denne då inte 

känner skuld och skam inför sin omgivning. 

 För de äldre som är ensamma och inte har anhöriga, de barnlösa, och har en total avsaknad 

av ett socialt skyddsnät kan det uppstå svårigheter att motivera sig att sluta dricka alkohol. 

Det kan även vara svårt att upphöra med sitt drickande om den äldre saknar sysselsättning. Då 

ensamheten kan leda till ökad alkohol konsumtion.   

 I det fall där de äldre endast omges av ett nätverk som dricker menar vi att det kan vara 

problematiskt. Svårigheten med att hålla sig från alkoholen kan bottna i att vänner som 
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omgärdar individen dricker, då är det enligt vår mening problematiskt att upphöra 

alkoholberoendet eller missbruket.   

 Somliga äldre med alkoholproblematik kan välja ensamheten. Enligt oss kan de som bor på 

ett boende välja att inte umgås med andra på boendet, därför att det finns en uppgivenhet 

bland dessa äldre. Ur ett allmänt perspektiv av ensamheten kan det vara svårt att umgås med 

andra för att det leder till olika former av konfrontationer med sin omgivning. Att undvika 

konfrontationen kan grunda sig i dåligt samvete gentemot sina anhöriga.  Ensamhet kan även 

ses som en flykt från verkligheten, man väljer att isolera sig, eftersom dessa äldre kan uppleva 

att de måste sota för de olika valen som de tagit i livet. När nykterheten tar vid kommer de val 

den äldre har gjort upp till ytan.  

 De som arbetar inom hemtjänsten får mot bakgrund av vår empiri hjälpa de äldre som har 

ett beroende eller alkoholmissbruk. Hemtjänsten får stå för omvårdnad i de fall där det 

förekommer problem. Samhället menar vi, har lagt över en del av alkoholproblematiken på 

hemtjänsten. Det blir därmed hemtjänstens uppgift att larma om dessa äldre har 

alkoholproblematik. Har hemtjänsten dessutom bristfällig kunskap och en avsaknad av 

riktlinjer för hur de ska hantera problematiken, kan det bli en arbetsbelastning för dem. Det 

kan även komma att leda till att den äldre inte får de insatser den kan behöva. Vi ställer oss 

frågan vad som händer med äldre som inte har hemtjänstinsatser eller andra sociala 

skyddsnätet som kan larma? 

  Utifrån analysen menar vi att samhällets insatser inte är heltäckande, det krävs i högre 

grad individanpassade åtgärder. Att ha boenden för personer som har kronisk alkoholism är 

inget vi förkastar. Det är som vi ser det ideologiskt kontroversiellt att förespråka ett boende 

som inte fokuserar på behandling. Vidare om de äldre som har kroniskt alkoholmissbruk är i 

behov av ett sådant boende, varför ska då samhällets ideologi får styra över vad som den äldre 

har valt. Det är självklart så att vi tycker att det är förödande att dessa äldre har ett kroniskt 

alkoholmissbruk och inte blir kvitt sitt missbruk. Men som vi ser det måste det finnas insatser 

som bygger på de vårdbehov den äldre har. Vi har tagit del av olika samhällsdebatter, där det 

till exempel framkommer att många äldre av dem som bor på ett boende för kroniska 

missbrukare till och med dricker mindre.  

 Vi kan inte helt utesluta att det kan finnas fördelar och nackdelar beroende på vilken 

kommun personer med alkoholproblematik bor i. En rik kommun kan som vi tolkar det 

snabbare hjälpa den med alkoholproblematik, jämfört med en kommun som är ekonomiskt 

belastad. Här kan vi se en skillnad gällande insatser för de äldre som har det ekonomiskt bra 

ställt.  Insatserna kan skilja sig mellan olika socioekonomiska grupper, den som har det gott 



 

 58 

ställt kommer sällan till socialtjänsten. Detta för att de kan betala sin behandling själva och 

löper mindre risk för att drabbas av samhällets institutionaliserade uppgivenhet. 

Socialtjänstens rykte kan mot bakgrund av denna diskussion vara avgörande. I de lägen där de 

äldre tycker att samhället inte kan hjälpa dem, kan de välja att istället att kontakta en privat 

verksamhet. I dagens samhälle har kommunen det yttersta ansvaret för dem som bor i 

kommunen.  Om det nu är kommunernas yttersta ansvar att ta hand om medborgarna så bör 

det som vi ser det bli en tydligare linje, där det framgår vad som är ett gott liv, vad som är 

alkohol- missbruk och beroende. Genom att satsa på hela ledet det vill säga klienterna, 

patienterna och alla de som arbetar runt dem, minskar risken för felbehandling. Om det är 

pengar som ska sparas i samhället så är vår personliga åsikt att det är mer kostsamt för 

samhället att avsäga sig ansvaret för dem med alkoholproblematik istället för att ta hand om 

det.  

 

8.2 Framtida forskningsförslag 

Vad som framkommit i den här studien är att missbruks- och beroendevården är bristfällig 

idag. Fortsättningsvis kommer den att stå inför nya utmaningar. Vi menar att det därför måste 

planeras inför nästkommande generation av äldre med alkoholproblematik, det vill säga den 

stora grupp av 40-talister som inom snar framtid går i pension. En annan grupp som växer 

gällande ökad alkoholkonsumtion är kvinnor, som empirin har visat. Vad gör samhället för 

dessa kvinnor i form av olika preventionsprogram? Denna grupp dricker mycket vin 

exempelvis i form av lådvin. Drickandet kan pågå länge, utan att det leder till några stora 

konsekvenser. Samhället missar dessa kvinnor då de ofta sitter hemma i sin ensamhet och 

dricker. Vad kommer att hände med dessa kvinnor när fasaden faller?  

Det är hög tid för samhället att vidta åtgärder, för att minska lidandet för de äldre idag och för 

kommande generation gällande äldre med alkoholproblematik.   
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Intervjuguide  

 

Allmänt 

1. Hur skiljer sig det har stället från andra verksamheter? Berätta 

2. Beskriv ditt arbete  

- Vad gör du? 

 

Verksamheten  

1. Hur arbetar ni med äldre och alkoholmissbruk, Ge exempel 

- Gäller det för alla, berätta 

2. Om du fick ändra på något vad skulle det vara 

- Hur? Berätta, ge exempel 

 

Synen  

 

1. Hur ser du på äldres alkoholmissbruk?  

2. Olika situationer? Gäller det alla, åldrar? Berätta 

 

Insatser i samhället i stort 

 

1. Vad finns det för insatser i samhället till äldre med alkoholmissbruk? 

2. Om du fick önska fritt, vad skulle behövas för äldre människor med alkoholmissbruk? 
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  2010-03-12 

 

Informationsbrev     

 

Hej,  

 

Vi är två studenter som läser tredje året på socionomprogrammet med inriktning mot äldre på 
Ersta Sköndal högskola. Just nu ska vi skriva C-uppsats och vi har vi valt att skriva om ämnet 
äldre med alkoholproblematik. Med vår studie vill vi öka kunskapen om äldre med 
alkoholproblematik.  
 
Anledningen till att vi har tagit kontakt med dig är för att vi är intresserad av att intervjua 
professioner, som i sitt arbete möter äldre med alkoholproblematik. Vi rättar oss efter 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer som vi presenterar i bifogat dokument, och 
kommer endast att använda informationen från dig i vetenskapligt syfte och det kommer inte 
nyttjas på oaktsamt sätt. När uppsatsen är färdig kommer den att publiceras på Ersta Sköndal 
Högskolas hemsida och därmed bli offentlig. 
 
Vi är mycket tacksamma för att du vill delta och vi hoppas att intervjun med dig kommer att 
ge oss bild av dina personliga erfarenheter och din syn på arbetsområdet.  
 
Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor. 
 
Vi ses vid bokad träff. 
 
Vänliga hälsningar 
 

Johanna Palén        Marie Steby  

070- XXX XX XX       073 – XXX XX XX 

 xxx @mail.com                       xxx@hotmail.com  
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Etiska överväganden 

I denna studie har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer om 

individskyddskravet.  Detta krav innebär att: 

 

1. Information och hur studien ska nyttjas: information om studiens syfte ska ges till 

informanten (se bifogat blad). Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas 

till text. Vidare kommer intervjumaterialet att ligga till grund för vår analys. Informanten 

har rätt att när som helst avsluta sitt deltagande. 

 

2. Konfidentialitet: materialet kommer endast att användas i studiesyfte och kommer att 

förstöras efter avslutad kurs. Inga namn på intervjupersonerna eller på dess arbetsplats 

kommer att avslöjas om informanten vill vara anonym.  

 

3. Krav på samtycke: informanten samtycker till ovanstående premisser samt att vi 

försäkrar informanten om att ovanstående punkter efterföljs.  

 

Ort och Datum: 

________________________                                              __________________________ 

 

 

           

______________________                       ________________________ 

 Johanna Palén       Marie Steby   

 

 


