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Social workers (working with elderly people) experience of alcoholism among the elderly. 

 

Abstract 

 

We are aware of the fact that elderly people suffering from alcoholism doesn’t stop their be-

haviour the day they turn 65. But when they do turn 65, they might become a case for social 

workers who only handle cases regarding people over 65, and we wanted to find out if they 

have any experience of working with elderly who have problems related to alcohol. We de-

cided that a group interview, a focus group, would be the best method when our purpose was 

to try discovering their own experiences, so we interviewed seven social workers in the 

Stockholm area. The interview was based on four main questions: the social workers experi-

ences, difficulties in the cases, how to handle the difficulties and how the social workers talk 

about these cases among themselves. These questions were analysed with the theory of social 

construction, Bourdieu´s theory of doxa and Goffman´s theory of stigma. The analyse showed 

that the social workers had experience but that they didn’t want more recourses, they wanted a 

cooperation with social workers who specializes on clients with alcohol related problems. 

They currently focus on the individual, not the alcohol issue which we believe might be a 

problem in the future.   
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1. Inledning  

Att det forskas kring äldrefrågor är vi medvetna om, men hur ser forskningen gällande äldre 

med alkoholmissbruk ut? Biståndshandläggare träffar dagligen personer över 65 år och det är 

högst rimligt att även denna grupp äldre har erfarenhet av alkoholmissbruk. Men har bistånd-

handläggarna själva någon kunskap eller erfarenhet kring detta?  

 

Nu när vi läser vår sista termin på Socialhögskolans socionomprogram med inriktning äldre- 

och funktionshindrade ser vi möjligheten att utforska detta ämne. Denna uppsats behandlar 

därför biståndshandläggares erfarenheter kring äldre personer med alkoholmissbruk. Vår stu-

die är gjord med kvalitativ metod genom en fokusgrupp där sju biståndshandläggare i Stock-

holmsområdet deltagit.  

 

Intresset för det valda ämnet väcktes även när vi var ute på praktik respektive genom arbete 

ute på fältet. Vårt intryck var att det inte fanns några direkta kunskaper eller utarbetade sätt att 

hantera gruppen äldre med alkoholmissbruk, och vi fick även bilden av att samarbetet mellan 

andra myndigheter och verksamheter inte fungerar optimalt. Här bör även tilläggas att vi som 

studenter inte heller mött denna grupp äldre i vår undervisning. Vi ville därför undersöka vil-

ka erfarenheter biståndshandläggare har av äldre personer med alkoholproblem samt vilka 

svårigheter de upplever. Stämmer våra intryck eller blir bilden en helt annan?  

 

När vi valde vårt ämne var vi medvetna om att det inte fanns särskilt mycket forskning på 

området och genom en litteraturgenomgång och samtal med vår handledare bekräftades detta. 

Då vi funnit belägg för att alkoholkonsumtionen förändrats på så sätt att alkoholmissbruket 

bland äldre förväntas att öka i framtiden (Jyrkämä & Haapamäki, 2007:3) så finner vi vår stu-

die aktuell och relevant för forskningsområdet, inte minst för att skapa en medvetenhet om att 

denna grupp existerar.  

 

En stor del av vår studie fokuserar på vilka svårigheter biståndshandläggarna upplever i hand-

läggningen av dessa ärenden och hur eventuelle svårigheter hanteras.  Eftersom vi inte funnit 

någon tidigare forskning som behandlar just vårt specifika ämne anser vi att vår studie kan 

bidra till att öka medvetenheten kring biståndhandläggarnas arbete och att sätta mer ljus på ett 

ganska förmörkat området. 
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1.1 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva och försöka förstå biståndshandläggares erfarenheter kring 

handläggningen av ärenden med äldre alkoholmissbrukare. Vi vill vidare undersöka hur hand-

läggarna inom arbetsgruppen talar om dessa ärenden och hur det eventuellt påverkar hand-

läggningen.  

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka erfarenheter har biståndshandläggare inom kommunal omsorg av äldre med al-

koholmissbruk? 

 

 Vilka svårigheter kan uppkomma i handläggningen i ärenden av äldre missbrukare?  

 

 Hur hanterar handläggarna eventuella svårigheter? 

 

 Hur talar man om ärenden gällande äldre alkoholmissbrukare i arbetsgruppen? 

 

1.3 Centrala begrepp 

 

Äldre 

 

I vår undersökning avses personer över 65 år. Denna begränsning har gjorts eftersom vårt 

syfte är att undersöka biståndshandläggares erfarenheter. Biståndshandläggarna i vår under-

sökning handlägger ärenden gällande personer över 65 år och därför sker denna avgränsning.  

 

Alkoholmissbruk 

 

Då vår studie omfattar biståndshandläggare inom kommunal verksamhet innefattar begreppet 

alkoholmissbruk de brukare över 65 år som genom alkoholmissbruk eller alkoholproblematik 

aktualiseras inom handläggarnas förvaltning. Vi vill inte snävare specificera alkoholmissbruk 

genom hur mycket eller vad en brukare dricker eftersom det kan bli svårt att definiera, och 

även mindre relevant för vår studie som fokuserar på handläggarnas perspektiv.  

 

Biståndshandläggare 

 

Biståndshandläggare är de tjänstemän som inom kommunen står för myndighetsutövningen 

avseende den kommunala äldreomsorgen. Som biståndshandläggare ansvarar man för att ta 

emot ansökningar, utreda den äldres hjälpbehov, bedöma detta och sedan ta beslut avseende 

ansökan (Norman & Schön, 2005:6). I uppsatsen benämns dessa tjänstemän växelvis som 

biståndshandläggare respektive handläggare. 
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2. Tidigare forskning 
 

Då vårt område inbegriper biståndshandläggares erfarenheter har vi försökt fokusera vårt sö-

kande efter tidigare forskning till just detta, men då området var så pass outforskat har vi även 

sökt efter forskning kring generella dilemman som biståndshandläggare kan hamna i. När det 

gäller forskning om alkoholmissbruk har vi begränsat oss till den litteratur som gäller äldre 

eftersom syftet är att undersöka biståndshandläggares erfarenheter av äldre alkoholmissbruka-

re, inte själva missbruket i sig. 

 

2.1 Äldres alkoholkonsumtion och alkoholmissbruk 

 

Nordiskt center för alkohol- och drogforskning (NAD) har under de senaste åren intresserat 

sig för forskning gällande äldre och alkoholmissbruk, detta har bland annat resulterat i en rap-

port där författarna pekar på att de nordiska länderna befinner sig i en så kallad alkoholpoli-

tisk brytningstid. Detta medför att billigare och mer lättillgänglig alkohol ökar totalkonsum-

tionen och att de nordiska ländernas population av helnykterister ständigt minskar: 

 

Denna trend märks i alla åldrar och problem förorsakade av alkoholbruk rap-

porteras nu från allt äldre åldersgrupper. Detta har lett till att man under den 

senaste tiden börjat diskutera de äldres alkoholbruk i Finland, men också i 

andra nordiska länder. (Jyrkämä & Haapamäki, 2007:3)  

 

Att uppmärksamma äldre och deras alkoholvanor i Norden kan vara betydelsefullt eftersom 

andelen personer över 60 år idag är störst i Sverige och minst på Island. Till år 2050 beräknar 

FN att detta kommer jämnas ut och att andelen över 60 år kommer bli störst i Finland och 

näststörst på Island, sammantaget kommer den nordiska befolkningen snart att bestå av unge-

fär en tredjedel personer över 60 år (Jyrkämä & Haapamäki, 2007:8). Författarna menar vida-

re att den ökande gruppen äldre i Norden ger en förhöjd differentiering där inte bara hälso-

mönster kommer förändras, utan även kulturellt genom deras intressen, hobbies och så vidare. 

Befolkningen som är på väg in i pensionsåldern kallas ”den våta generationen” och är även 

den första stora generationen i den så kallade ”tredje åldern”, födda efter andra världskriget 

och:  

 

De kommer också att utgöra – och gör det redan – ett viktigt mål för marknads-

föring vad gäller konsumtion och fritid. De stora årskullarna kommer som pen-

sionärer att utgöra en åldersgrupp som har det ekonomiskt bättre ställt än tidiga-

re generationer och alltså har materiella resurser att upprätthålla sin konsumtion 

och spendera sina pengar på t.ex. turism, där alkoholen kan spela sin egen roll. 

(Jyrkämä & Haapamäki, 2007:6) 
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Trots att alkoholkonsumtionen minskar med stigande ålder så finns en tendens att alkoholdöd-

ligheten och antalet alkoholförgiftningsfall i Sverige ökat även i gruppen 65 år och äldre un-

der de senaste 20 åren (Jyrkämä & Haapamäki, 2007:13). En äldre person är mer sårbar inför 

alkoholens inverkan än vad en yngre person är. Kroppen återhämtar sig inte lika snabbt och 

kan därför orsaka tillfällig svikt i lever, hjärta, kärlsystem och i det centrala nervsystemet 

(Cronholm, 1986:1). För vissa äldre utgör alkoholmissbruk ett livslångt mönster, man fullföl-

jer det som grundlagts tidigare i livet (Ibid:21). Orsakerna till att äldre människor blir alko-

holmissbrukare varierar från individ till individ. Grunderna kan vara sociala såsom liten kon-

takt med familj, en utspridd familj eller att det inte finns några släktingar kvar (Norsk geriat-

risk forskning, 2007). Andra avgörande faktorer kan vara ekonomiska problem, brist på social 

tillhörighet, isolering, sjukdom, smärta eller nedsatt kroppsfunktion (Ibid.).  

 

Socialstyrelsen har i sina Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård tydliggjort att 

alkohol- eller drogberoende ger en ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstör-

ningar som depression och ångest. Denna grupp är väldigt heterogen och deras gemensamma 

punkt är enligt Socialstyrelsen att de inte får adekvat hjälp. Detta beror bland annat på att an-

svaret för gruppen är oklart, vilket försvårar såväl bedömningen av tillståndet som kontinuite-

ten i behandlingen. Socialstyrelsen pekar bland annat på att det saknas viktiga perspektiv så-

som kön och ålder (Socialstyrelsen, 2007).  

2.2 Biståndshandläggning 
 

Det finns inte någon generell titel för den här befattningen som vi valt att referera till som 

biståndshandläggare, olika titlar används i olika kommuner och några av dessa är biståndsbe-

dömare, biståndshandläggare, vårdbedömare, äldreomsorgssekreterare, hemtjänstassistent och 

kvalitetsbevakare (Norman & Schön, 2005:6). I den kommun där vi har genomfört vår under-

sökning är titeln för dessa myndighetsutövare biståndsbedömare, vi har dock valt att använda 

begreppet biståndshandläggare och handläggare i vår uppsats då det är begreppet som vi oftast 

stött på. Det finns inte heller någon statistik över hur många biståndshandläggare som arbetar 

i landet, dessutom är deras utbildningsbakgrund väldigt skiftande, den vanligaste utbildningen 

är dock sociala omsorgslinjen på högskolenivå (Norman & Schön, 2005:6). 

 

2.3 Handläggarnas kunskapsområden 
 

I arbetet som biståndshandläggare krävs kunskaper på flertalet områden. Socialstyrelsen skrev 

år 2006 ett förslag på vilken kompetens man bör ha som biståndshandläggare, deras förslag 

innefattar sju olika kompetensområden vilka är: 

 

o Kunskap om äldre och åldrande 

o Kunskaper i juridik 

o Kunskaper i att utreda och bedöma 

o Kunskaper om insatser och genomförande 

o Kunskaper om samtal och samarbete 

o Kunskaper om uppföljning, utvärdering och utveckling  

o Förhållningssätt och bemötande (Lindelöf & Rönnbäck, 2007:11). 
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2.4 Vad som styr arbetet 
 

Arbetet som biståndshandläggare styrs av flera olika lagar, den mest framträdande av dessa är 

Socialtjänstlagen. Utöver den så reglerar även Förvaltningslagen, Regeringsformen, Sekre-

tesslagen, Föräldrabalken och Kommunallagen biståndshandläggarnas arbete (Norman & 

Schön, 2005:7). Vid sidan av dessa lagar finns det inom de flesta kommuner också riktlinjer 

som styr arbetet för biståndshandläggarna, dessa riktlinjer är inte alltid politiskt beslutade och 

de är inte heller alltid offentliga. Dessa riktlinjer består ofta delvis av en insatskatalog där de 

insatser som biståndshandläggaren kan bevilja finns angivna. (Ibid:8). 

 

Norman och Schön skriver vidare att biståndshandläggarna ofta hanterar äldres önskemål om 

insatser som går utanför kommunens insatskatalog genom att lirka och styra in den äldre på en 

insats som finns med i insatskatalogen och som man kan bevilja. Detta tillvägagångssätt do-

kumenteras inte och det som den äldre från början ansökt om döljs (Norman & Schön, 

2005:19).Lindelöf och Rönnbäck skriver att de riktlinjer som finns i kommunerna fungerar 

begränsande på biståndshandläggarnas handlingsutrymme. Biståndshandläggarna har ett stör-

re handlingsutrymme enligt Socialtjänstlagen, men är mer lojala mot sin organisation än mot 

lagen vilket minskar rättssäkerheten för de äldre som ansöker om insatser (Lindelöf & Rönn-

bäck, 2007:42). 

 

2.5 Dilemman i arbetet som biståndshandläggare 
 

Dunér och Nordström talar om två typer av dilemman i arbetet som biståndshandläggare; äkta 

dilemman och skendilemman. Det äkta dilemmat innebär en konflikt mellan den äldres själv-

bestämmande samt oberoende och biståndshandläggarens ansvar för den äldre. Skendilemman 

i sin tur är konflikter mellan den äldre och dennes anhöriga eller mellan den äldre och verk-

samhetens tjänster och resurser (Dunér & Nordström, 2007:65ff). Det förstnämnda äkta di-

lemmat är ett dilemma på individnivå medan skendilemman i stället är dilemman på grupp- 

eller organisationsnivå. När det gäller äkta dilemman finns risken att biståndshandläggaren 

antingen begår ett övergrepp genom att gå emot den äldres självbestämmande eller begår en 

underlåtenhetssynd genom att inte ge tillräcklig hjälp (Ibid:70). 

 

Biståndshandläggarna i sitt yrke befinner sig i en korstryckssituation där man dels ska hantera 

de krav som ledningen ställer på att hushålla med resurserna och uppnå målen men också de 

krav som de äldre och anhöriga ställer på att få den hjälp de ansöker om. Här måste bistånds-

handläggarna balansera dessa krav (Norman & Schön, 2005:13). Vidare beskriver Norman 

och Schön att man i Ingvald och Neleryds FoU-rapport Att bedöma äldre människors behov 

från 2004 funnit att det som biståndshandläggarna själva ser som det svårast i sin yrkesutöv-

ning var mötet med anhöriga (Ibid:17). 

 

Byråkratiska organisationer inte kan ha relationer med individer. Individerna måste förenklas 

och förvandlas således till klienter. Anledningen till att denna omvandling sker är att de by-

råkratiska organisationerna bygger på en masshantering, det vill säga att många ärenden ska 

handläggas under en kort tid. För att detta ska vara möjligt är varje organisation inriktad på en 

liten del av människan, organisationen är specialiserad. Eftersom varje organisation hanterar 

bara en liten del av människan gör det att varje individ kan förvandlas till många klienter som 

möter flera olika organisationer (Johansson, 2007:55). Norman och Schön tar upp ett exempel 

på detta. Som exempel illustreras en äldre person med psykisk sjukdom och missbrukspro-
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blem och man menar att det i sådana fall inte är ovanligt med en gränsdragningsproblematik 

mellan till exempel äldreomsorg, socialpsykiatri och missbruk. En sådan person blir alltså 

svår att hantera för organisationen och frågan är om individen ska förenklas till en klient med 

tre problem eller till tre olika klienter som då måste söka sin hjälp hos tre olika organisationer 

(Norman & Schön, 2007:19).  

 

Lindelöf och Rönnbäck menar vidare att första steget i konstruktionen av klienten är en stan-

dardisering. Detta innebär att de uppgifter som inte ryms inom organisationens specialise-

ringsgrad tas bort. Även detta illustreras med ett exempel, i detta fall en äldre man med miss-

bruksproblematik som söker hjälp med att sköta sitt hem hos äldreomsorgen. Problemet här 

består i att han antingen kan höra till den organisation som handlägger ärenden avseende per-

soner över 65 år, det vill säga äldreomsorgen eller den organisation som hjälper till vid miss-

bruksproblem det vill säga individ- och familjeomsorgen. Man menar här att de här proble-

men men gränsdagningar mellan olika organisationer uppkommer när samma individ har flera 

olika problem vilka tillhör olika organisationer. (Lindelöf & Rönnbäck 2007:46) Leissner 

menar att äldre personer med alkoholmissbruk ofta behöver omfattande vård och omsorg sam-

tidigt som de ofta har svårt att klara eget boende. Dessa personer blir ofta störande inom van-

lig äldreomsorg och på så sätt svårhanterliga för organisationen. (Leissner, 1997:163) 

 

Resonemangen kring konstruktionen av en klient och problemet med gränsdragningen mellan 

organisationer finner vi relevant för vår studie då vår problemställning äger rum just inom en 

byråkratisk organisation och äldre personer med missbruksproblem är just en sån grupp som 

riskerar att hamna mitt i gränsdragningsproblematiken då det finns flera problem som skulle 

kunna höra till olika organisationer.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Då utgångspunkten i undersökningen är erfarenheter och hur biståndshandläggare ser på sig 

själva och deras arbetsgrupps sätt att arbeta med äldre alkoholmissbrukare har vi valt det soci-

alkonstruktionistiska, eller även kallat det socialkonstruktivistiska perspektivet som teoretisk 

grund. Vi ser även att detta perspektiv passar bra tillsammans med vår valda metod som syftar 

till att eventuellt finna underliggande mönster i handläggarnas erfarenheter. För att få en dju-

pare förståelse har vi även valt att komplettera med begreppen doxa och stigma vilket vi tror 

kan vara givande då vi även berör begrepp som ”äldre” och ”alkoholmissbruk”.  

3.1 Socialkonstruktionistiskt vetenskapsperspektiv 

 

Eftersom vi ville undersöka biståndshandläggares erfarenheter av ärenden med äldre alko-

holmissbrukare, och hur eventuellt sättet handläggarna diskuterar dessa ärenden på arbetsplat-

sen kan påverka handläggningen har vi valt det socialkonstruktionistiska perspektivet som 

teoretisk utgångspunkt. Detta för att: ”med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man få 

förståelse av hur olika grupper uppfattar ett fenomen” (Larsson, Lilja & Larsson, 2007:315). 

Socialkonstruktionismen kan också användas för att undersöka en grupps kultur och hur de 

interagerar med varandra (Ibid.). Intressant för vårt uppsatsarbete är att socialkonstruktionis-

men tar fasta på att vi själva konstruerar vår uppfattning om verkligheten, om oss själva och 

om andra. Vår kunskap är förankrad i våra sociala konstruktioner och hur dessa bildas är det 

centralt i perspektivet (Alvesson & Sköldberg, 2008:81). Berger och Luckmann diskuterar hur 

verkligheten är socialt konstruerad och menar att:  

 

Allt medvetande är intentionalt, dvs., det riktas alltid mot något objekt. Men 

dessa objekt kan presentera sig för oss i olika verklighetssfärer, t.ex. i dröm och 

vaket tillstånd. Vi lever i olika verkligheter – bl.a. i drömmens – men med den 

grundläggande är den vanliga vardagsvärlden. Vardagsvärlden upplevs som på 

olika sätt pre-strukturerad, objektifierad. Den presenterar sig också för oss som 

en intersubjektiv värld, en värld [vi] delar med andra. (Alvesson & Sköldberg, 

2008:84f) 

 

Socialkonstruktionismen menar att vi skapar vår egen verklighet och genom objektifieringar 

som tecken, symboler och vårt språk bygger vi upp vårt handlande och verklighet (Alvesson 

& Sköldberg, 2008:85). Detta är intressant för oss då vi vill undersöka hur biståndshandlägga-

re själva ser på sitt arbete, hur konstruerar de sin verklighet i arbetet med äldre missbrukare? 

Enligt oss är det viktigt för handläggarna att förstå begrepp som rör dessa ärenden, men hur 

handskas man med dem? Hur talar man med varandra? För dem är språket och deras kunskap 

kring detta viktigt, enligt oss blir det några av deras främsta arbetsverktyg. 



 11 

3.2 Bourdieus doxa 

 

För att undersöka biståndshandläggarnas underliggande mönster och kultur vill vi även kom-

plementtera det socialkonstruktivistiska perspektivet med sociologen Pierre Bourdieus doxa-

begrepp. Doxa-begreppet kan fokusera på hur man till exempel talar med varandra i en ar-

betsgrupp, hur diskuterar handläggarna ärenden gällande äldre missbrukare i den interna ar-

betsgruppen? Begreppet tar fasta på gruppens normer och deras givna föreställningar (person-

lig kommunikation, K. Billinger, 080924). Bourdieu använder begreppet doxa för att beskriva 

människors olika trosföreställningar och de normer som råder inom det fält man agerar och 

positionerar sig i (Broady, 1998:19). Dessa trosföreställningar är speciellt viktiga inom fältet 

och tas ofta som något givet eller odiskutabelt, de gamla mer vedertagna föreställningarna 

indelas i det ortodoxa medan den mer moderna typen av doxa kallas heterodox (Broady, 

1996:41ff). Genom att använda detta begrepp hoppas vi kunna upptäcka underliggande, givna 

mönster som för en personalgrupp kan vara ganska osynliga men som kan spela en stor roll i 

handläggningen än vad de själva är medvetna om.  

 

3.3 Stigma 

 

Då vår undersökning berör äldre med missbruksproblematik hör det enligt oss till saken att 

belysa detta genom ytterligare ett teoretiskt begrepp; stigmatisering. Världshälsoorganisatio-

nen (WHO) och Världspsykiatriförbundets (WPA) sektion för geriatrisk psykiatri har till-

sammans tagit fram ett dokument eller konsensusuttalande som uppmärksammar den allvarli-

ga stigmatiseringen av äldre med psykisk sjukdom, däribland demenssjukdom och alkohol- 

och drogmissbruk (WHO-WPA, 2002:12). I dokumentet likställs stigma med: ”resultatet av 

en process genom vilken vissa individer och grupper orättmätigt belastas med skamkänslor, 

utstötning och diskriminerande handlingar” (WHO-WPA, 2002:7). Erwin Goffman, professor 

i sociologi och antropologi, diskuterar även hur avvikelser som alkoholmissbruk eller psykisk 

sjukdom kan leda till stigmatisering av människor, dessa avvikande personer utgör ett hot mot 

vår så kallade normala världsbild vilket kan leda till utstötning och gruppförtryck (Goffman, 

1990:14f). 

 

Stigma kan även gälla personer och organisationer som arbetar med den stigmatiserade grup-

pen, i detta fall äldre med psykiska besvär och för vår del med fokus på alkoholmissbruk. 

Denna stigmatisering kan leda till negativa attityder gentemot professionella inom arbetet med 

äldre och arbetet anses inte som högprioriterat. Äldre med alkoholmissbruk ses även inte som 

en motiverad grupp att satsa resurser på, till exempelvis terapi, då de är över 65 år. WHO och 

WPA menar här att det finns ett stort mörkertal av missbruk bland personer över 65 år då det-

ta problem antas drabba yngre (WHO-WPA, 2002:12). För att minska stigmatiseringen av 

dessa äldre bör yrkesverksamma inom socialtjänst och hälsovård bland annat ha lämplig kun-

skap och utbildning inom området, tillräcklig personalstyrka, utarbetade lagar och riktlinjer 

samt ett fungerande system för behovsbedömning och tillförsäkring av serviceinsatser (Ibid: 

14).  
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4. Metod 

 

Metodansatsen vi valt är kvalitativ och baseras på en samtalsintervju i formen fokusgrupp. Vi 

valde den kvalitativa ansatsen och en samtalsintervju i gruppform eftersom vi ville undersöka 

hur våra intervjupersoner själva ser på sina erfarenheter och vilka egna tankar de har. Meto-

den gynnar även vårt val av teori eftersom vi vill undersöka erfarenheter och handläggarnas 

egna tankar. Eftersom samtalsintervjun syftar till att kartlägga många olika uppfattningar 

inom området man undersöker (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007:258f) 

ansåg vi metoden som mest lämplig för vår undersökning. Fokusgrupper som metod innebär 

att flera människor bjuds in att diskutera ett i förhand givet ämne med en samtalsledarare för 

att undersöka människors egna föreställningar och attityder (Wibeck, 2000:20). 

 

En fokusgrupp är även lämplig som intervjumetod eftersom fokusgruppen kan bidra till att: 

”samspelet mellan intervjupersonerna leder ofta till spontana och känslosamma uttalanden om 

det som diskuteras” (Kvale, 1997:97) och för att försöka öka kontrollen och att diskussionen 

inte skulle hamna utanför vårt undersökningsområde valde vi att den av oss som inte arbetade 

inom förvaltningen skulle hålla i diskussionen, detta för att stärka vårt resultat och minska 

risken av en intervjuareffekt (Esaiasson et al, 2007:267) då personerna kände en av oss sedan 

tidigare. Billinger (2000) menar att en fokusgrupp på ett dynamiskt sätt kan ta fram en perso-

nalgrupps kunskap och deras egen bild av sitt arbete eller det valda diskussionsämnet, detta 

kan vara svårare att nå i individuella intervjuer. Hon pekar vidare på att samtalen i fokusgrup-

pen ska likna ett vardagligt samtal och att intervjuareffekten även minskas i jämförelse med 

individuella intervjuer.  

 

4.1 Intervju och urval 

 

För att få ett hanterbart och representativt urval (Kvale, 1997:89) valde vi deltagarna efter 

undersökningens mål (Wibeck, 2000:54), val av forskningsmetod och undersökningens till-

gängliga resurser (Kvale, 1997:99). Urvalsförfarandet bygger efter det på ett i förhand be-

stämt sätt; genom ett strategiskt urval (Esaiasson et al, 2007:179). Under uppsatsens början 

bestämde vi oss för att gruppen vi ville undersöka var biståndshandläggare och gruppdelta-

garna valdes från en av uppsatsförfattarnas arbetsplats där vi fick tillgång till dess bistånds-

handläggare. Uppsatsförfattaren som arbetar på förvaltningen skickade ett e-brev till förvalt-

ningens chef där hon förklarade syftet med uppsatsen och att vi gärna ville genomföra en fo-

kusgrupp hos dem. Gensvaret var positivt och snart hade biståndshandläggarna själva anmält 

sig frivilligt. Vi fick sammanlagt intervjua sju biståndshandläggarna vilka alla var kvinnor 

mellan 25 och 50 år. Fokusgrupperna kommer genom vårt strategiska urval att innehålla per-

soner med liknande intressen vilket är önskvärt då dessa lättare kan uppnå samförstånd (Wi-

beck, 2000:51). 

 

Fokusgruppen varade i cirka en timme och ägde rum i förvaltningens egna lokaler så hand-

läggarna skulle slippa resa iväg under arbetstid då de hade fullbokade agendor och: ”intervju-

erna måste bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om 

sina upplevelser och känslor” (Kvale, 1997:118). För att så långt som möjligt avidentifiera 

intervjupersonerna har vi valt att inte skriva ut deras namn eller exakt inom vilken organisa-

tion de arbetar, detta informerades de även om i intervjuns början (Ibid:105). Intervjun spela-

des in och transkriberades i sin helhet för att sedan meningskoncentreras så vi kunde välja ut 

och tematisera de avsnitt som var relevanta för vår uppsats.  
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4.2 Validitet 

 

För att så långt som möjligt säkra validiteten i vår fokusgruppsintervju har vi använt oss av 

valideringens sju steg; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rap-

portering (Kvale, 1997:214). Detta för att få en tydlig struktur så uppsatsen skulle hänga 

samman från början till slut och se till att vi undersökte det vi ämnat: ”att uppnå god validitet 

– det vill säga att ha god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella 

indikatorer och att mäta det vi påstår att vi mäter – är avgörande för våra förutsättningar att 

erbjuda trovärdiga slutsatser om verkligheten” (Esaiasson et al, 2007:61). Att stärka validite-

ten har också inneburit att vi ständigt gått tillbaks till vårt syfte och forskningsfrågor, under-

söker vi det vi vill?  Som forskare måste vi även ständigt gå tillbaks till våra forskningsfrågor 

och se empirin ur intervjudeltagarnas perspektiv (Wibeck, 2000:121). 

4.3 Reliabilitet 

 

För att stärka uppsatsens reliabilitet, dess tillförlitlighet och noggrannhet i undersökningarna 

(Byström, 2005:53) har vi som tidigare nämnt valt att transkribera intervjun i sin helhet, ord 

för ord. Genom att transkribera hela intervjun ville vi minska risken för missförstånd och få 

ett så exakt och noggrant arbetsförfarande som möjligt (Esaiasson et al, 2007:70). Tillväga-

gångssättet i arbetet med att säkra reliabiliteten innebar även att föra korrekta anteckningar 

och undvika slarvfel under databearbetningen (Ibid:70). Reliabiliteten kan även öka om fors-

karen preciserar sitt forskningsproblem så mycket som möjligt (Ruth, 1991:28) vilket vi för-

sökt göra genom att avgränsa undersökningsområdet till enbart äldre alkoholmissbrukare och 

inte exempelvis tablett- eller blandmissbrukare. Våra intervjupersoner har fungerat som in-

formanter (Ibid:303) och vi valde att tematisera resultat, analys och diskussion efter våra 

forskningsfrågor, detta för att skapa en följsam struktur. 

4.4 Generaliserbarhet 

 

Eftersom vår fokusgrupp enbart innefattar sju deltagare inser vi att det finns en risk med gene-

raliseringen av vårt resultat, därför begränsar vi generaliseringen genom att använda den så 

kallade analytiska generaliseringen (Esaiasson et al, 2007:180). Den analytiska generalise-

ringen ger oss ändå möjlighet att dra slutsatser inom vårt urval och genom att använda veten-

skapliga teorier kan vi även uttala oss om liknande situationer (Ibid:182). För oss blir det här 

extra viktigt att poängtera att vårt urval med en fokusgrupp inte kan generaliseras till liknande 

populationer, men vi kan ana tendenser (Ibid:184) och även väcka ett intresse för fortsatt 

forskning. 
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5. Resultat 

5.1 Biståndhandläggarnas erfarenheter  

 

När vi som inledning på vår fokusgruppintervju frågade biståndshandläggarna vilka erfaren-

heter de hade av äldre personer med alkoholmissbruk fick vi svaret att de är en minoritet 

bland de dagliga ärendena. Vissa brukare befinner sig inte heller i ett aktivt alkoholmissbruk 

utan avstår från alkohol på grund av deras hälsosituation. Men vi får också veta att det finns 

de som tvärt om dricker alkohol dagligen och som på grund av sitt missbruk har svårt att klara 

sin vardag: ”Sen finns det ju några som dricker dagligen och vars hela allmänna situation på-

verkas av deras missbruk eftersom det påverkar även vad de klarar av och inte klarar av.”  

 

Utöver dessa erfarenheter finns bland biståndshandläggarna i fokusgruppen en del olika erfa-

renheter när det gäller dessa personer. Bland dessa framkommer att man oftast kommer i kon-

takt med brukare som inte visar sitt missbruk öppet och att dessa personer är mycket bra på att 

dölja missbruket. En annan erfarenhet som kommer fram under intervjun är att de flesta av de 

äldre med alkoholproblem som handläggarna kommer i kontakt med har fått alkoholrelaterad 

demenssjukdom eller Parkinson och att det är därför man kommer i kontakt med personen i 

fråga. I gruppen finns även erfarenhet av ärenden med yngre personer som snabbt blivit sämre 

i sin demens på grund av alkoholmissbruk samt erfarenhet av ärenden med äldre missbrukare 

som överförts från handikappsenheten i kommunen där även dessa brukare snabbare blir säm-

re på grund av alkoholmissbruket. Erfarenheten kring dem som får fysiska sjukdomar och 

problem till följ av missbruk är att det är brukarnas fysiska och psykiska begränsningar som 

leder till att de först aktualiseras hos biståndshandläggarna.  

 

Vidare framkommer att kontakten med äldre alkoholmissbrukare initieras främst genom att 

anhöriga, främst fruar, eller socialtjänsten kontaktar äldreenheten. Fruarna har då befunnit sig 

i beroendeställning och velat ha mer hemtjänstinsatser till följd av mannens missbruk. Dessa 

missbrukande män är ofta enligt biståndshandläggarnas erfarenhet också i förnekelse och an-

ser inte att de dricker så mycket trots att: ”De dricker inte så mycket även fast det kanske är en 

75:a om dagen.” 

 

Erfarenheter inom fokusgruppen visar att det inte bara är fruarna som tar kontakt med äldre-

enheten utan ofta även barn till äldre med ett missbruksproblem, främst handlar det då om 

barn som vill hjälpa sina mödrar ur alkoholproblem. Under intervjun berättas det om ett aktu-

ellt ärende där frun till en alkoholiserad äldre man får insatser som beviljats av en bistånds-

handläggare i arbetsgruppen. Frun vill i dagsläget inte bo kvar tillsammans med sin man. 

Mannen har inga insatser och sköter sig själv, men frun som blivit sämre vill nu ha en egen 

bostad. Tillsvidare bor kvinnan hos sin dotter för att undvika att bo med sin alkoholmissbru-

kande man. Biståndshandläggaren sammanfattar sin erfarenhet av arbetet kring dessa fruar 

genom att säga: ”Det är svårt med de här fruarna, de har säkert varit begränsade i många år.  

De vet knappt hur det är att kunna leva ett eget liv.” 

 

Ett annat exempel på fruar till alkoholmissbrukande män som nämns under intervjun är ett 

ärende där en fru som varit inlagd på sjukhus vill hem så fort som möjligt eftersom hon vet att 

mannen kan ta sig till Systembolaget trots att han kan vara i jättedåligt skick: ”Att man inte 

vågar stanna kvar på sjukhuset för att få sin egen behandling ens innan man ska hem. Utan att 

det bråttom.” 
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Ytterligare en erfarenhet som diskuterades i fokusgruppen är den att de flesta av de äldre med 

alkoholproblem som aktualiseras hos äldreenheten är ensamstående, samt att de flesta äldre 

män har varit väldigt öppna med sitt missbruk till skillnad från kvinnor i samma situation: 

”Det är ingenting de har dolt utan vi har kunnat prata om det också, medan kvinnorna huvud-

sakligen döljer och inte erkänner att dom har något missbruk.” 

5.2 Svårigheter i handläggningen  

 

I intervjustudien framkom att en svårighet i arbetet med äldre personer som har ett alkohol-

missbruk är att många av dessa personer inte själva erkänner sitt missbruk och att detta gör 

det svårt att hjälpa dem, eller att ens tala om problemet. Denna svårighet återkom genom hela 

intervjun och det var något biståndshandläggarna ständigt knöt an till. Ett problem med detta 

var att man inte kan föra en öppen dialog med de personer som inte själva vill kännas vid sitt 

missbruk, vilket också gör det svårare att veta hur man ska bemöta personer. Biståndshand-

läggarna menade att förnekelsen av missbruket gör att det blir svårt att motivera den berörda 

personen att ta emot någon hjälp över huvudtaget.  

 

Under intervjun berättas de om ett ärende där mannen inte vill erkänna sitt alkoholmissbruk 

medan frun berättar om detta för biståndshandläggaren. Här består enligt de intervjuade bi-

ståndshandläggarna i att man som biståndshandläggare hamnar i en svårighet som handlar om 

att veta vem man ska tro på och hur man då ska gå vidare. En annan svårighet som framkom-

mer under intervjun är den att många ansöker om insatser som de behöver just på grund av sitt 

alkoholmissbruk och inte för att de har fysiska funktionsnedsättningar. Detta är ett problem 

för biståndshandläggarna för att man inte beviljar några insatser på grund av alkoholmissbruk. 

Man menar också att det ibland kan vara svårt att veta vad som beror på missbruket och vad 

som beror på annat: ”Jag att det är svårt när de ansöker om hjälp för problem med missbruket 

och det kanske inte är det här fysiska behovet och vi ger ju inga insatser av den anledningen.”  

 

Ett annan mycket framträdande svårighet som framkommer under intervjun är det enligt bi-

ståndshandläggarna bristande samarbetet med kommunens IFO (Individ och familjeomsor-

gen). I intervjun ges ett exempel på detta: ”Jag har varit handläggare för en kvinna som sökt 

hjälp på beroendemottagningen då hon var över 80 år men så stannade det vid det och då 

misstänker man ju att det är för att hon är så gammal.” Vi får under intervjun även ytterligare 

att exempel på detta: 

 

Att försöka ta hjälp av IFO är inte heller alltid så lätt. Jag har varit med om ett 

fall då jag ringde och kontaktade IFO för att personen i fråga ville ha kontakt 

med dem, när jag berättade hur gammal personen var så skrattade hon. Så att 

man känner att när man är över 65 år så finns det inte så mycket hjälp att hämta, 

lite så känns det, samarbetet är inte så bra. 
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En annan aspekt som diskuteras under intervjun är den att alkoholmissbruket utgör en svårig-

het för hemtjänsten då de inte riktigt vet vad de kan möta hos dessa personer. Detta menar 

intervjupersonen ställer krav på hur man som biståndshandläggare utformar uppdraget som 

man skickar till utföraren och blir alltså även det en svårighet i biståndshandläggarnas arbete.  

Ett tydligt tema som ofta återkommer under intervjun är anhöriga och att svårigheter inte bara 

uppkommer kring den person som har missbruksproblemet utan även kring dennes anhöriga. 

Här talars det framförallt om fruar till män med alkoholmissbruk och att de här fruarna är 

medberoende. De intervjuade biståndshandläggarna menar att det är svårt att behöva säga till 

anhöriga att man inte kan ge någon hjälp för att behovet inte finns utan att det istället handlar 

om alkoholmissbruket. Det är svårt att få anhöriga att förstå varför man inte kan göra mer än 

vad man gör. Citatet nedan belyser detta tema: 

 

Och så har vi de anhöriga som är i beroendeställning, för dom är det svårt att 

förstå varför jag kan inte göra nåt. När de ringer och ber om hjälp och att då gå 

igenom vilken hjälp det gäller. Det handlar ju om alkoholen och vad som händer 

när personen dricker. 

5.3 Att hantera svårigheter 

 

När det kommer till frågan om hur man hanterar ovan redovisade svårigheter menar de inter-

vjuade biståndshandläggarna att det till stor del handlar om att vara ett stöd både för personen 

med missbruksproblemet och även för dennes anhöriga. Med det menar de att man finns där 

och är tillgänglig för samtal. Dessa samtal kommer till stor del från anhöriga. Biståndshand-

läggarna berättar att de får många samtal från oroliga anhöriga och att det ofta handlar om att 

finnas till hands, att informera dem om vart de ska vända sig, att lämna ut telefonnummer och 

att berätta för dem hur det går till när man söker hjälp av olika slag: ”Det känns som att det är 

mycket att man är ett stöd för anhöriga också att de kan ringa och prata kanske mer än att säga 

att man kan hjälpa.” I diskussionen kring detta ämne talar man också om hembesöken som 

biståndshandläggarna gör hos de äldre. Man menar att det underlättar för de anhöriga att bi-

ståndshandläggarna kommer ut på hembesök och att detta ger dem en möjlighet att tala om 

problemet på ett annat sätt.  

 

Biståndshandläggarna berättar att det utöver det här vardagliga stödet också finns olika former 

av anhörigstöd att tillgå, men att det i slutändan ändå handlar mest om samtal. Här kommer 

också svårigheten med medberoende fruar upp igen. Biståndshandläggarna talar här om att det 

handlar om att försöka peppa den anhöriga att göra saker på egen hand och att våga gå ut. Att 

tala om för den anhöriga att man sätter in hemtjänst som hjälper till när han eller hon inte är 

där. Vi får under intervjun ta del av exempel på händelser kring dessa medberoende fruar där 

vissa inte ens kunnat stanna kvar på sjukhuset för att få sin egen behandling för att de varit så 

oroliga för sin man som är kvar hemma. 
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När det gäller hur biståndshandläggarna hanterar svårigheter som uppkommer i arbetet så 

menar de som tidigare nämnts att det är lättare att hantera svårigheterna när den berörda per-

sonen själv erkänner sitt missbruk och att man då kan ha en öppen dialog och fungera som ett 

stöd både genom samtal och i kontakten med andra organisationer. I diskussionen kring detta 

tas ett exempel på en person som var öppen med sitt missbruk och där det fanns en öppen 

dialog emellan denna person och biståndshandläggaren upp. Detta exempel visar hur man som 

biståndshandläggare kan vara öppen i det man säger om den äldre personen själv är öppen: 

 

Där kunde jag ha ett väldigt öppet samtal med honom och vara ganska hård 

dessutom. Jag kunde säga att du vet ju varför det är så här, det behöver jag inte 

ens tala om för dig det vet du ju själv. Men det där får man känna av beroende 

på vilken person man möter. Med honom kunde jag ha sådana samtal. Och när 

han grät för att hans barn inte ville träffa honom eller ha någon kontakt med ho-

nom då sa jag att det är samma sak där du vet ju varför. 

När det å andra sidan handlar om personer som istället förnekar sitt missbruk och inte alls vill 

kännas vid det så uppkommer i diskussionen även ett exempel på detta. Exemplet visar att 

man får försöka hitta andra vägar att nå fram till de personer som inte är öppna, vilket också 

är den strategi som biståndshandläggarna använder sig av i arbetet:  

 

Vi fick lyfta det till ett annat plan och utgå från den synvinkeln istället. Att så 

här är det för alla som har råkat ut för det här, att man inte får dricka alkohol. Så 

förhoppningsvis gick det in ändå. Hon minskade sitt intag rejält i efterhand när 

vi hade det förhållningssättet och inte mer personligt att du får inte dricka. Man 

får försöka lirka och hitta andra vägar. 

När det kommer till öppenheten i relationen till de äldre så framhåller de intervjuade bi-

ståndshandläggarna att det är viktigt att man som biståndshandläggare inte hjälper till att 

gömma missbruket åt personen utan att man själv är öppen. Ett exempel på detta är en man 

som ville ha hjälpmedel för att kunna ta sig till systemet eller matvaruaffärer och där bi-

ståndshandläggaren i stället talade om för den här personen att det är bättre att låta bli att 

dricka de dagar du ska ta dig ut eftersom dina svårigheter beror på ditt drickande.  

 

Samtidigt som handläggarna under diskussionen framhåller vikten av öppenhet så läggs också 

stor vikt vid att inte döma eller se ner på brukare för att de har ett missbruksproblem, utan att 

det är viktigt att man är respektfull och inte ifrågasätter behovet av hjälp som går utanför själ-

va missbruket. De menar också att det är många äldre som levt med sitt missbruk hela livet 

och att det då är svårt att komma in när personen fyllt 65 och kräva att de ska ändra sina vanor 

eller sitt sätt att leva, att man som biståndshandläggare måste acceptera att folk har olika sätt 

att leva: ”Så man får också acceptera att människor har vissa levnadsvanor och också accepte-

ra sina egna begränsningar.” 
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Under intervjun blir det uppenbart att ett stort stöd i att hantera de svårigheter som finns i ar-

betet är den hjälp man kan få från kollegorna. Biståndshandläggarna berättar att man har så 

kallade ärendedragningar där man diskuterar ärenden man arbetar med och där tas även 

krångligare ärenden upp, till exempel de som innehåller en missbruksproblematik. En åsikt 

som kommer fram är dock att tiden på dessa ärendedragningar inte räcker till utan att man 

ofta går till varandra och söker vidare stöd kring svåra ärenden, detta blir en del i det dagliga 

arbetet. De menar också att alla olika erfarenheter och kunskaper som finns inom gruppen gör 

att man kan få ett bra stöd i varandra.  

 

I vår studie framkommer att biståndshandläggarna inte anser sig behöva några specifika hand-

lingsplaner att arbeta utifrån när det gäller ärenden med äldre alkoholmissbrukare. Man anser 

att trots problematiken kan vara liknande så är varje fall så specifikt att en handlingsplan inte 

skulle göra någon nytta. Handläggarna anser vidare att om en handlingsplan skulle upprättas 

för personer med alkoholmissbruk så skulle en sådan även behövas för andra typer av pro-

blem så som tablettmissbruk eller psykisk sjukdom. I stället för att ha handlingsplaner så ser 

de en fördel i att hantera varje enskilt fall med utgångspunkt i vad som är unikt för den en-

skilda individen. 

5.4 Hur arbetsgruppen talar om äldre alkoholmissbrukare 

 

Genomgående under intervjun talar handläggarna väldigt respektfullt om de äldre med alko-

holmissbruk Det finns inget i sättet att prata om dem som visar på att de ser ner på dem. Ut-

gångspunkten i de diskussioner som förs är att den bedömning som görs och den hjälp som 

sedan beviljas utgår i från individens helhetssituation och inte enbart från missbruket. Under 

intervjun finns detta också uttalat då handläggarna talar om att det är viktigt att inte ser ner på 

äldre som de möter, och att bemöta dem med respekt vare sig de har ett missbruk eller inte.  

 

Något som diskuteras under intervjun är att man som biståndshandläggare måste acceptera att 

människor har olika sätt att leva sitt liv och att det inte går att klampa in hos en person och 

kräva att denne ska ändra sina livslånga vanor även om det handlar om ett missbruk: ”Vi är ju 

inte där för att ifrågasätta deras val i livet.” Handläggarna berättar också om vikten av öppen-

het och att som biståndshandläggare inte hjälpa till att dölja missbruket åt den person som 

ärendet gäller.  



 19 

6. Analys 

6.1 Biståndshandläggarnas erfarenheter 
 

I vår intervjustudie visade det sig att biståndshandläggarna till stor del hade liknande erfaren-

heter av äldre personer med alkoholmissbruk, alla hade någon gång stött på denna problema-

tik. Det fanns även ett generellt samtycke att äldre med alkoholmissbruk inte ses som ett stort 

problem utan något som dyker upp ibland och då hanteras med utgångspunkt hos individens 

specifika situation. Att dessa ärenden hanteras individuellt och utifrån dess specifika natur är 

kollektivt för hela arbetsgruppen. Detta synliggör tydligt hela gruppens syn- och arbetssätt 

utan att för den delen vara en inarbetad metod eller riktlinje på arbetsplatsen. Det blir här tyd-

ligt att Bourdieus doxa-begrepp går att applicera på arbetsgruppen, det vill säga att arbets-

gruppen har en till synes omedveten men vedertagen norm för hur dessa ärenden handläggs.  

 

Genom att använda det socialkonstruktivistiska perspektivet ser vi hur biståndshandläggarna 

tillsammans konstruerar en verklighet för ärenden som rör äldre missbrukare. Eftersom de inte 

har någon specifik erfarenhet i missbruksfrågor vänder de sig ibland till kommunens social-

sekreterare om råd, men här får de enligt vår intervju inte någon hjälp. Det finns en tydlig 

diskrepans i socialsekreterare och biståndshandläggares konstruerade verkligheter kring detta. 

Begreppen äldre och missbruk separeras tydligt inom Individ- och familjeomsorgen, har du 

som äldre fyllt 65 år får du vända dig till biståndshandläggarna trots att de inte besitter någon 

adekvat kompetens i missbruksfrågor. Detta leder till att både äldre missbrukare och bistånds-

handläggare blir stigmatiserade vilket även framhävs i WHO och WPA: s konsensusuttalande 

från 2002. Även Goffman (1990) anser att alkoholmissbruk kan bidra till en ökad stigmatise-

ring. Biståndshandläggarna vet även själva att de äldre inte kommer få någon hjälp hos IFO 

och ser ingen annan utväg än att själva ta sig an ärendena trots att man inte ska bevilja insatser 

utifrån missbruk. Biståndhandläggarna skapar alltså utifrån detta en verklighet där de tar 

ärenden de inte anser sig ha tillräcklig kompetens i, för att rättfärdiga detta hänvisar de till 

Socialtjänstlagens individfokus och att de ser individen, inte missbruket i första hand.  

 

6.2 Svårigheter i handläggningen 

 

Samtliga biståndshandläggare talar här om anhöriga och svårigheterna i dessa möten. Av re-

sultatet framkommer att de anser att något av det svåraste i arbetet är att möta anhöriga och de 

krav som de ställer på att få hjälp. Ett exempel på detta är då en av de intervjuade bistånds-

handläggarna säger att det är svårt att få en anhörig att förstå att man inte kan göra mer. Detta 

kan kopplas till vad Norman och Schön (2005) beskriver som en korstryckssituation som bi-

ståndshandläggare kan hamna i där man på ena sidan har krav från brukare och anhöriga och 

på andra sidan en organisationsledning med krav på hushållning av resurser. När det gäller 

ärenden där den äldre har ett alkoholmissbruk hamnar biståndshandläggaren i en situation där 

kraven från anhöriga och de resurser och mål organisationen har inte går att förena. Detta blir 

tydligt i intervjun då biståndshandläggarna talar om att det händer att den äldre med alkohol-

missbruk eller dennes anhöriga söker hjälp för sådant som tydligt är kopplat till missbruket, 

inte till insatser för personer över 65 år. Här menar biståndshandläggarna att det är svårt då 

man inom deras organisation inte ger någon hjälp för missbruket i sig och inte heller för pro-

blem som uppkommer på grund av missbruket. Detta blir enligt alla de intervjuade bistånds-

handläggarna en svår gränsdragning.  
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Som ovan nämnt visar resultatet att en av de största svårigheterna som biståndhandläggarna 

möter i arbetet kopplat till äldre med alkoholmissbruk är just mötet med deras anhöriga. Detta 

är något som också behandlas av Norman och Schön (2005). De menar att man i Ingvald och 

Neleryds FoU-rapport: ”Att bedöma äldre människors behov” från 2004, funnit att det som 

biståndhandläggarna själva ser som det svåraste i yrkesutövningen är mötet med anhöriga. Vi 

kan alltså se att detta stämmer även i vår intervjugrupp trots att det gäller ärenden där den 

äldre har ett alkoholmissbruk. Under intervjun talade biståndshandläggarna genomgående och 

frekvent om de anhöriga och de ofta svåra mötena med dem. En av biståndshandläggarna be-

rättade om ett ärende där hon fick hantera en konflikt mellan den äldre och dennes anhöriga. 

Konflikten handlade om missbruket och hur mycket den äldre egentligen drack. Här hade 

biståndshandläggaren att hantera de vitt skilda uppgifterna från den äldre själv och de anhöri-

ga. Detta ser vi som vad Dunér och Nordström (2007) beskriver som ett skendilemma, vilket 

enligt dem handlar om en konflikt mellan den äldre och dennes anhöriga, eller mellan den 

äldre och verksamhetens tjänster och resurser. Trots att man som biståndshandläggare inte är 

en part i konflikten måste man ändå hantera konflikten för att utföra sitt jobb. 

 

Dunér och Nordström (2007) talar om två olika typer av dilemman i arbetet som bistånds-

handläggare. Dels det äkta dilemmat som består av en konflikt mellan den äldres självbe-

stämmande och oberoende och vårt ansvar för andra. De i vår studie intervjuade bistånds-

handläggarna beskriver att stora svårigheter kan uppstå när den äldre personen med ett uppen-

bart alkoholmissbruk inte själv vill erkänna sitt missbruk. Här finner vi en koppling till Dunér 

och Nordströms (2007) idé om det äkta dilemmat. Detta anser vi kan uppstå då den äldre al-

koholmissbrukande personen är i uppenbart behov av hjälp men inte själv vill ta emot någon 

hjälp eftersom han eller hon inte själv vill erkänna sitt missbruk. Det finns här en risk att bi-

ståndshandläggaren begår ett övergrepp genom att åsidosätta den äldres självbestämmande 

eller å andra sidan begår en underlåtenhetssynd genom att inte ge tillräcklig hjälp (Dunér & 

Nordström 2007:70). 

 

Flertalet handläggare talade under intervjun om problem i samarbetet med andra instanser och 

då främst den kommunala Individ och familjeomsorgen (IFO). Biståndshandläggarna menade 

att IFO inte vill ta emot och hjälpa personer som är över 65 år trots att de har en missbruks-

problematik. En av de intervjuade biståndshandläggarna tar som ett exempel upp ett tillfälle 

där en socialsekreterare på IFO skrattat när denne fått veta hur gammal personen ärendet gäll-

de var (läs över 65 år). Detta ser vi som ett tydligt exempel då Johansson (2007) skriver om 

byråkratiska organisationer. Johansson menar att de byråkratiska organisationerna inte kan ha 

relationer med individer, varje individ omvandlas därför till en klient. Detta sker då de by-

råkratiska organisationerna bygger på en masshantering av ärenden. För att denna masshanter-

ing ska vara möjlig så är varje byråkratisk organisation specialiserad på en liten del av männi-

skan. Detta gäller även den organisation som de biståndshandläggare vi intervjuat arbetar i. 

Organisationen är specialiserad på att ge stöd och hjälp till personer över 65 år som behöver 

hjälp för att de inte klarar sin dagliga livsföring, inte till att bistå med hjälp för missbrukspro-

blematik. 

 

Även Norman och Schön (2007) uppmärksammar den byråkratiska organisationen och menar 

att en person med flera olika problem blir svårhanterlig för organisationen så till vida att det 

är svårt att avgöra om individen ska omvandlas till en klient med olika problem, eller till flera 

klienter som måste söka hjälp hos olika organisationer. Detta märks i vår intervjustudie där de 

äldre med missbruksproblem hamnar mellan olika förvaltningar. De biståndshandläggare vi 

har intervjuat arbetar i en organisation som inte har som uppgift att hantera eller hjälpa till 

med missbruksproblem. När biståndshandläggarna i stället försöker hänvisa klienten till orga-
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nisationer som faktiskt hjälper till med missbruksproblem så blir det problematiskt då dessa 

organisationer vanligen inte hanterar ärenden med personer över 65 år. Detta leder till att bru-

karen bollas tillbaka till biståndshandläggarna på äldreenheten. Just gränsdragningsproblema-

tiken när det gäller äldre personer med missbruksproblem skriver Lindelöf och Rönnbäck 

(2007) också om och även de talar om problemen med gränsdragningen mellan olika organi-

sationer. Vidare menar Leissner (1997) att en person över 65 år med missbruksproblem ofta 

behöver omfattande vård och omsorg och har svårt att klara ett eget boende och att dessa per-

soner blir ofta störande inom vanlig äldreomsorg och på så sätt svårhanterliga för organisatio-

nen.  

6.3 Att hantera svårigheter  
 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) skriver att Socialstyrelsen år 2006 lämnat ett förslag på den 

kompetens som de anser att en biståndshandläggare verksamma inom äldreomsorgen bör ha. I 

denna kunskapsbeskrivning finns ingenting nämnt om kunskaper kring exempelvis alkohol-

missbruk, andra typer av missbruk eller psykiska problem. I vår intervjustudie framkommer 

även att de intervjuade biståndshandläggarna inte heller har någon sådan specifik kunskap 

eller efterfrågar någon sådan. De ville exempelvis inte ha någon handlingsplan som stöd i 

arbetet med äldre och missbruk. Vi kan i stället se att de intervjuade biståndshandläggarna 

använder sig av andra kunskapsområden. Ett exempel på detta är att de talar om att det ofta 

handlar om att agera stöd och att finnas tillgängliga för samtal till brukare och anhöriga, samt 

att åtminstone försöka få till ett samarbete med andra delar av socialtjänsten trots att det be-

skrivs som mycket svårt. Just kunskap om samtal och samarbete är ett av de områden som 

Socialstyrelsen i sitt förslag anger som viktiga kunskaper för biståndshandläggare. Bistånds-

handläggarna betonar även vikten av att ha bra kunskaper om förhållningssätt och bemötande, 

de talar även påfallande om vikten av att se individen och inte missbruket. Under intervjun 

poängterar biståndshandläggarna kraftigt vikten av att bemöta de äldre med respekt.  

6.4 Hur arbetsgruppen talar om äldre alkoholmissbrukare 

 

Under intervjun fanns en klar samstämmighet i hur ärenden med äldre alkoholmissbrukare 

diskuterades, hur gruppen socialt integrerade och vilken syn som fanns kopplat till dessa 

ärenden. Det är den individuella synen och bedömningen som står i fokus och det socialkon-

struktivistiska perspektivet som bygger på hur vi själva konstruerar vår verklighet blir tydlig 

under gruppintervjun. Biståndshandläggarna har ett starkt och tydligt engagemang för de äld-

res situation vilket enligt dem inte finns hos IFO. De vill till exempel ha gemensamma hem-

besök med personal från IFO som är specialiserade på alkoholmissbruk, men detta finns inget 

gensvar för. Här finns en tydlig diskrepans i hur olika professionella inom samma arbetsfält 

ser på äldre alkoholmissbrukare, här inom det sociala arbetet, och hur det konstruerats olika 

perspektiv gentemot äldre med missbruksproblematik. Att arbetsgruppen genomsyras av ett 

synsätt där individen är i fokus kan vidare kopplas till Socialtjänstlagens inledande bestäm-

melse beträffande vikten av individens integritet och självbestämmande. Biståndshandläggar-

nas ”förgivettagna” synsätt eller doxa bekräftas av att de talar om att det inte går att försöka 

tvinga någon att sluta dricka, det är individen själv som måste erkänna sitt missbruk. En ärlig 

och rak kommunikation är enligt handläggarna att föredra och detta blir näst intill omöjligt 

om brukaren förnekar missbruket. Ett annat exempel på denna raka och ärliga kommunikation 

är att handläggarna redan från ärendets början försöker klargöra att de inte kan bevilja insatser 

till något som enbart beror på alkoholmissbruket.   
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7. Diskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva och försöka förstå biståndshandläggares erfarenheter kring 

handläggningen av ärenden med äldre alkoholmissbrukare samt att vidare undersöka hur man 

inom arbetsgruppen talar om dessa ärenden och hur det eventuellt påverkar handläggningen. 

Detta syfte tycker vi att uppsatsen uppfyllt genom att lyfta fram och beskriva biståndshand-

läggarnas erfarenheter som vi genom vår fokusgrupp fått ta del av. Vi har vidare i analys och 

diskussion försökt förstå dessa erfarenheter och koppla dem till våra valda teorier och den 

tidigare forskning som vi tagit del av.  

7.1 Biståndshandläggarnas erfarenheter 
 

I resultatet framkommer att alla biståndshandläggare haft ärenden som berör äldre med alko-

holmissbruk, kanske inte oftast direkt utan indirekt genom till exempel anhöriga som vill 

hjälpa en släkting ur ett missbruk. Erfarenheterna varierar, allt från stödsamtal till tunga ären-

den som gäller äldre med demenssjukdom kopplad till alkoholmissbruk. Gemensamt för alla 

dessa ärenden är att biståndshandläggarna ser varje ärende som unikt och fokuserar på indivi-

den och dennes behov och inte enbart på missbruket. 

 

Något vi studenter reagerade över var att handläggarna inte ser äldres alkoholproblematik som 

ett stort problem och att de inte ser ett behov av någon utarbetad handlingsplan kring hanter-

ingen av dessa ärenden. Vi hade på förhand antagit att dessa ärenden skulle vara bland de svå-

raste eftersom det inte finns så mycket forskning eller metoder kring just äldre med alkohol-

problem. Vi kan möjligtvis ha jämfört de äldres missbruk med yngre personers där det där-

emot finns mer forskning, metoder, behandlingar och så vidare att tillgå. Vi kan däremot anta 

att problemet kommer att öka i framtiden när den som benämns som den våta generationen 

(Jyrkämä & Haapamäki, 2007:6) kommer högre upp i åldern och snart aktualiseras inom äld-

reomsorgen. Vi menar därför att det är nödvändigt att redan nu förbereda sig för detta och 

införskaffa kunskap och inarbetade sätt att hantera dessa ärenden.  

 

Vidare tror vi att biståndshandläggarna genom att inte se dessa ärenden som något stort pro-

blem faktiskt förbiser ett annat stort problem. Vi menar att då biståndshandläggarna ser bor-

tom missbruket och istället fokuserar på de fysiska behoven åsidosätter det som kanske är 

själva huvudproblemet; missbruket. I vissa ärenden kan det möjligtvis vara så att det är miss-

bruket som förorsakar de fysiska problemen och med rätt hjälp kan denne få ett mer självstän-

digt liv. Vi menar genom detta inte att biståndshandläggarna medvetet lämnar det svåra pro-

blemet åt sitt öde utan att detta är något som sker mer omedvetet.  

 

Ju längre tid vi ägnade åt vår uppsats desto mer insåg vi hur mycket marginaliseringen eller 

stigmatiseringen av äldre spelar in. Äldre är ingen högprioriterad grupp i samhället i stort vil-

ket gör att även de som är yrkesverksamma inom äldreområden blir stigmatiserade. Det kan 

på grund av detta vara svårare att få resurser, exempelvis i form av samarbete eller vidareut-

bildning när man är yrkesverksam inom ett område med stigmatiserade människor. Det här 

kan vi också se i vår undersökning genom att biståndshandläggarna talar om att de inte får 

gehör när de söker samarbete med IFO och att svårigheterna till samarbete upprepat verkar 

bero på klientens ålder.  
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7.2 Svårigheter i handläggningen 
 

Dolda svårigheter som medberoende hos anhöriga är något som ofta kommer upp i arbetet 

med äldre alkoholmissbrukare. I dessa ärenden får handläggarna agera stöd och ha stödsamtal 

med de anhöriga, det gäller enligt dem att inte ge samtal av behandlande karaktär utan att 

lyssna, stödja och i många fall informera. Alkoholmissbruk är något som drabbar många fler 

än en enskild individ och även om de anhöriga är vuxna så kan det finnas ett stort behov av att 

tala om detta och det är just detta som biståndshandläggarna kan hjälpa till med. Vi kan i vår 

studie se att samtal med anhöriga är den största delen i arbetet med äldre alkoholmissbrukare 

och biståndshandläggarna återkommer ständigt till hur de i stor utsträckning stöttar de anhöri-

ga. Kanske kan det vara så att då biståndshandläggarna inte kan göra något konkret åt pro-

blemet, i det här fallet missbruket, så blir det extra viktigt att det finns där som ett stöd, att de 

gör det som de kan göra och är öppna med att det finns begränsningar för deras insatser. 

 

Genomgående återkommer handläggarna till att det är lättare att hjälpa, stödja och ha en öp-

pen dialog i de fall där personerna själv erkänner sitt missbruk och vill bli hjälpta. Då bi-

ståndshandläggarna inom äldreomsorgen inte har som uppgift att arbeta med missbruk utan att 

besluta om insatser enligt SoL så har de heller inga befogenheter att agera utan den enskildes 

medgivande som inom missbrukarvården med stöd i LVM (Lag om vård av missbrukare i 

vissa fall). Eftersom insatserna enligt SoL bygger på frivillighet är det uppenbart att det är 

lättare att bistå om personen själv vill bli hjälpt. Då samtal är en stor del av biståndshandläg-

garnas arbete blir den öppna dialogen ett viktigt arbetsredskap för dem och när denna inte 

existerar blir det också svårare att utföra arbetet. 

 

En svårighet som blir tydlig i vår undersökning är den att man som biståndshandläggare inte 

har i uppgift att sätta in insatser för själva missbruket. Här framträder en gränsdragningspro-

blematik där det är svårt att utläsa vad som beror på missbruket och vad som beror på nedsatt 

fysisk förmåga. Det kan ofta vara svårt att veta om en person inte klarar av en viss sak för att 

de dricker för mycket och därför blir oförmögna, eller om det beror på fysiska begränsningar 

som inte har med missbruket att göra. Vi menar här att så länge den äldre inte får hjälp med 

sitt missbruk så kommer denna problematik kvarstå vilket i sin tur leder till att resurser från 

äldreomsorgen används för sådant som istället skulle falla på IFO och missbruksvården. En 

tanke som väcks hos oss i anknytning till detta är att det inte enbart går att hänvisa all miss-

bruksproblematik till IFO utan att det skulle vara gynnsamt om det fanns biståndshandläggare 

med utbildning inom missbruk och beroendevård.   

 

Som framkommer av vår undersökning ger alkoholmissbruket fysiska konsekvenser, exempel 

på detta är alkoholrelaterad demenssjukdom. Vi menar här att om man kunnat fånga upp dessa 

personer och hjälpa dem med missbruket långt tidigare hade de kanske inte alls utvecklat en 

demenssjukdom eller andra fysiska komplikationer vilket i sin tur kanske hade gjort att de inte 

behövt hjälp från äldreomsorgen. Att missbruket inte uppmärksammas och tas om hand tidi-

gare gör att onödigt stora resurser i stället tas i anspråk inom äldreomsorgen, resurser som 

med största sannolikhet skulle behövas till annat. Dessutom så innebär det ett onödigt lidande 

för individen. 
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7.3 Att hantera svårigheter 
 

Som ovan nämnts innebär en stor del av arbetet med äldre alkoholmissbrukare stödsamtal, 

både med den berörda själv men kanske främst med anhöriga. Vi menar att resultatet av vår 

undersökning tydligt visar att biståndshandläggarna använder sig av de resurser och befogen-

heter som de har för att försöka hjälpa till så gott de går. Här blir deras största resurs att finnas 

där som ett stöd, lyssna och att vara en källa till information och samtal. Då biståndshandläg-

garna varken har eller vill ha några utarbetade handlingsplaner för hur de ska hantera de fall 

som involverar en äldre person med ett alkoholmissbruk använder de sig i stället av de erfa-

renheter och kunskaper som finns inom arbetsgruppen. En stor del av deras sätt att hantera 

dessa ärenden består utöver att vara ett samtalsstöd i att diskutera ärenden med varandra för 

att försöka lösa de problem som uppstår. 

7.4 Hur arbetsgruppen talar om äldre alkoholmissbrukare 
 

Genomgående i studien talar biståndshandläggarna om vikten av ett individanpassat förhåll-

ningssätt till varje enskilt fall vare sig det handlar om missbruk eller inte. Biståndshandläg-

garna säger att de inte ser till missbruket i första hand utan till individen och de framhåller 

vikten av att bemöta varje person med respekt. Denna individanpassade syn och bedömning 

stämmer väl överrens med vad det i SoL står om integritet och självbestämmandet och man 

kan ifrågasätta om biståndshandläggarnas inställning kommer ifrån den egna människosynen 

eller om det kommer från att man har att följa SoL. Detta är något som inte framkommer i 

undersökningen. 

 

I undersökningen framkommer även att det är svårt, om inte omöjligt, att få till stånd ett sam-

arbete med IFO kring äldre personer med alkoholmissbruk. Vi menar att då IFO vanligen inte 

arbetar med äldre personer så har det inom IFO konstruerats en helt annan syn på äldre än hos 

biståndshandläggarna och äldreomsorgen. Som nämnts i analysen tar biståndshandläggarna 

sig ibland an fall som egentligen hör hemma hos IFO där det finns kompetensen till att hante-

ra missbruk. Vi vill framhäva det faktum att då biståndshandläggarna inom äldreomsorgen tar 

sig an de fall som bollas tillbaka från IFO bidrar de till att skapa en ond cirkel där IFO vet att 

biståndshandläggarna ändå tar dessa ärenden och gör så gott de kan. Detta leder till att IFO 

aldrig behöver agera och missbruket blir något som åsidosätts. Äldre är en stigmatiserad 

grupp i samhället och har en äldre person ett problem som inte faller in under äldreomsorgen 

och dess insatser kan det alltså innebära att det inte finns tillräcklig hjälp att få. 

 

De slutsatser som vi kan dra är att biståndshandläggarna genom att de väljer att inte se miss-

bruket utan individen också bortser från ett stort problem; själva missbruket. Vi menar att 

genom att bevilja insatser för fysiska behov som kan ha sin grund i ett alkoholmissbruk bara 

behandlar symtomen på själva huvudproblemet, i det här fallet missbruket. Vi menar att detta 

är ett problem som biståndshandläggarna inte själva kan lösa utan det måste lyftas både till en 

organisationsnivå och till en politisk nivå. Under studien har fokus lagts på biståndshandläg-

gares erfarenheter och behandlar således bara en liten del av problematiken kring äldre med 

missbruksproblem. Man skulle kunna få en klarare och framförallt större bild av problemet 

genom att vända sig till flera grupper så som de äldre själv men även IFO och missbruksvår-

den. Enligt vår mening är det värdefullt att uppmärksamma detta område och forska vidare på 

hur man i framtiden ska hantera de problem som finns när det gäller dessa ärenden, kanske i 

synnerhet det bristande organisatoriska samarbetet och att missbruket tenderar att bli något 

vid sidan av även i de fall där det kanske är själva huvudproblemet.  
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7.5 Metoddiskussion 

 

Vårt val av metod är direkt kopplat till val av såväl syfte som teoretiska utgångspunkter och 

när vi sammanställde vårt resultat insåg vi att vi skulle missa en viktig del av vårt resultat om 

vi inte förde in ett extra teoretiskt begrepp. Vi valde då att induktivt tillföra begreppet stigma 

för att ha möjlighet att använda mer av resultatet och även och koppla det till analysen. Om vi 

inte hade gjort det tror vi att vi hade missat en viktig del, nämligen att äldre generellt är en 

stigmatiserad grupp och det blir ännu starkare om det finns ett alkoholmissbruk.  

  

Under uppsatsens början var vi av den åsikten att en fokusgrupp skulle vara mest lämpad för 

att försöka få svar på vårt syfte. Den främsta anledningen till det var att syftet gällde bistånds-

handläggarnas erfarenheter, och i en fokusgrupp med arbetskamrater med likstämmiga erfa-

renheter trodde vi att det skulle bli lättare för dem att tala på ett mer öppet sätt än i enskilda 

intervjuer. I början var gruppen lite reserverad men efterhand och med stöd av varandra flöt 

intervjun på mycket bra. Trots att vi var oerfarna av metoden så är vi nöjda med vårt val. Att 

finna underliggande mönster i arbetsgruppens sätt att tala med varandra om äldre alkohol-

missbrukare var ett spännande angreppssätt men svårt att finna på grund av vår oerfarenhet, 

men några mönster kunde vi finna och därför valde vi att ha kvar det i uppsatsen. Till en bör-

jan ville vi se om biståndshandläggarnas erfarenheter kunde visa underliggande mönster i 

arbetsplatsens organisationskultur, men det blev för komplext att hinna med så vi begränsade 

oss till arbetsgruppens sätt att tala med varandra om dessa ärenden.      

 

Från början hade vi som mål att hinna med två fokusgrupper så resultatet inte skulle bli så 

begränsat och svårt att generalisera utanför den grupp vi valt. Vi ville även ha två grupper för 

att stärka uppsatsens reliabilitet och även få en möjlighet att jämföra två arbetsgruppers erfa-

renheter, men det räckte tyvärr inte vår tid till. I efterhand har vi en känsla av att erfarenheter-

na och hur biståndshandläggare hanterar äldre alkoholmissbrukare kan variera väldigt mycket 

från arbetsplats till arbetsplats när det inte finns, enligt vår uppfattning, tillräckligt med forsk-

ning eller fokusering på denna stigmatiserade grupp. I framtiden efterlyser vi därför mer 

forskning och samarbete kring detta och även en genomgång av hur man faktiskt hanterar 

dessa ärenden i kommunerna, inte bara som tjänsteman utan även som politiker. Att vi inte 

efter 3,5 års studier på Socialhögskolans ÄF-inrikting (äldre- och funktionshindrade) diskute-

rat detta mer anser vi som oroväckande, dock fick vi en liten inblick genom praktiken, men vi 

inser att denna problematik inte kommer att försvinna utan möjligtvis tillta, och därför behövs 

även mer fokus från utbildarens sida.   



 26 

 8. Källförteckning  

 

Litteratur: 

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvali-

tativ metod. Narayana Press, Denmark: Studentlitteratur.  

Billinger, K. (2000). Få dem att vilja - motivationsarbete inom tvångsvården av vuxna miss-

brukare. Rapport nr 95. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms uni-

versitet. 

Broady, D. (1996). Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, 

pp. 41-72 I Kunskapsmål, teori, empiri (red. Anders Gustavsson), Etnolore 17, Skrifter 

från Etnologiska avdelningen: Uppsala universitet. 

Broady, D. (1998). Kulturens fält – en antologi. Uddevalla: Bokförlaget Daidalos. 

Byström, J. (2005). Grundkurs i statistik (7:e rev. uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. 

Cronholm, I. (1986). Äldre och alkohol, Rapport nr 62, Institutet för Gerontologi i Jönköping: 

Tabergs Boktryckeri. 

Dunér, A., & Nordström, M. (2007). Biståndshandläggningens villkor och dilemman inom 

äldre- och handikappomsorgen. Lund: Studentlitteratur. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan – Kons-

ten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB.  

Goffman, E. (1990). Stigma- Notes on the management of spoild identity. Penguin Books: 

London. 

Ingvad, B., & Neleryd, C, (red) (2004). Att bedöma äldre människors behov. Biståndshand-

läggares arbete inom äldreomsorgen kollegiegranskat. Skriftserie 2004:1. Lund: FoU-

Skåne: Kommunförbundet Skåne. 

Johansson, R. (2007). Vid byråkratins gränser – om handlingsfrihetens organisatoriska be-

gränsningar i klientrelaterat arbete. Arkiv förlag: Halmstad. 

Jyrkämä, J., & Haapamäki, L. (2007) Alkoholbruket bland äldre diskuteras alltmer. Social – 

och Hälsovårdsnytt, nr. 4/2007. 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S., Lilja, J., & Mannheimer, K. (2007). Forskningsmetoder i socialt arbete. Scang-

raphic, Denmark: Studentlitteratur. 

Leissner, T. (red) (1997). Alkohol, ett psykosocialt, beteende- och samhällsvetenskapligt per-

spektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Lindelöf, M., & Rönnbäck, E. (2007). Biståndshandläggning och handlingsutrymme –från 

ansökan till beslut inom äldreomsorgen. Polen: Studentlitteratur. 

Norman, E., & Schön, P. (2005). Biståndshandläggare- ett (o)möjligt uppdrag.  En översikt 

av aktuell forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering. Äldrecent-

rum. 

Norström, C., & Thunved, A. (2006). Nya sociallagarna. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Ruth, J-E. (1991) Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvantitativa respektive kvalitativ forsk-

ningstradition. Gerontelogica, vol.5, no 4, s. 277-290. 

Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som forskningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur.  



 27 

Internet: 

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, 071029: 

www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A50309C4-BAB3-4EB9-

A407E5C684469D90/7076/20071021_rev.pdf  

 

Norsk geriatrisk forening, 071021: 

www.legeforeningen.no/index.gan?id=19382&subid=0 –Äldre och alkohol 

 

Världspsykiatriförbundets (WPA) och Världshälsoorganisationens (WHO) konsensusuttalan-

de gällande minskning av stigmatisering och diskriminering av äldre individer med psykisk 

sjukdom, 081224: 

www.who.int/mental_health/media/en/628.pdf001214 

 

Lagrum: 

 

SFS 1998:870  Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

SFS 2001:435  Socialtjänstlagen 

SFS 1986:223  Förvaltningslagen 

SFS 1974:152  Regeringsformen 

SFS 1949:381   Föräldrabalken 

SFS 1991:400    Kommunallagen  

 

Personlig kommunikation: 

 

K, Billinger. Socialhögskolan, Stockholm, 080924. 

 

 



 28 

Bilaga 1  Intervjuguide 

 

 

Efter en presentation av oss studenter och vårt syfte med uppsatsen fick deltagarna i fokus-

gruppen möjlighet att ställa frågor gällande fokusgruppsintervjun. 

 

Ämnet som främst kommer att beröras under intervjun: 
 

Biståndshandläggares erfarenhet av ärenden gällande äldre personer med alkoholmissbruk. 

 

Frågor som syftar till att besvara vårt syfte: 
 

Vilka erfarenheter har ni av äldre brukare med alkoholmissbruksproblematik? Berätta fritt och 

ge gärna exempel. 

 

Finns det någonting som ni själva kan bidra med när det gäller den här typen av ärenden? 

 

Finns det någonting som ni skulle vilja ha hjälp med gällande dessa ärenden? 

 

Brukar ni tala om dessa ärenden i arbetsgruppen? 

 

Hur talar ni om dessa ärenden och brukare med varandra i arbetsgruppen? Brukar ni exempel-

vis utbyta erfarenheter eller ta hjälp av varandra? 

 

Har ni något policydokument eller någon handlingsplan att tillgå kring dessa ärenden?  

 

Kan ni se att det finns någon styrka eller svaghet på er arbetsplats när det gäller att hantera 

dessa ärenden?  

 

Är dessa ärenden någonting som prioriteras på er arbetsplats? 

 

Om ni fick möjlighet att önska er ett stöd, hjälp eller någon att vända er till när ni handlägger 

dessa ärenden, något som ni kanske saknar idag, vad skulle det kunna vara? 
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Bilaga 2  Transkribering av fokusgrupp 

                   

Har ni några erfarenheter av äldre brukare med alkoholmissbruksproblematik? 

Jo, ja det har vi. 

Ni kan gärna ta en runda, det är bara att prata fritt. Det är som sagt en fokus-
grupp så ni kan ju hjälpa varandra att komma igång lite grann. Ifall det är van-
ligt förekommande, eller hur det aktualiseras kanske.  

IP 1  

Det är väl en minoritet ändå. Ja det är det. Jag vet inte jag har ju några nykterister höll jag på 

att säga men nyktra alkoholister som är alkoholister men som avstår från alkoholen på grund 

av deras hälsosituation och så som kämpar mot det här med missbruk. Sen finns det ju några 

som dricker dagligen och som ja vars hela allmänna situation påverkas av deras missbruk ef-

tersom det påverkar även vad dom klarar av och inte klarar av.  

IP 2 

Jag har väl inte så där jättemycket erfarenhet av ämnet så att säga. Inte att jag träffar så många 

som liksom går ut med att dom är alkoholister och så här att man kanske möter dem i centrum 

och sådär utan det är väl mer dom här personerna kanske som dricker för mycket och är bra 

på att dölja det och sådär. Såna personer har jag väl haft kontakt med.  

IP 3  

Dom flesta jag har haft kontakt med de är såna som kanske har fått en alkoholdemens det har 

jag träffat några stycken. Som e har det. Alla kanske inte heller dricker i dags läget som n.n 

säger, eller dricker så mycket men har fått en alkoholrelaterad demens.  

IP 4 

Alltså av mina som jag har så har det varit så att där är det fruarna som har ringt. Eller soc i ett 

av fallen. Å hur det har påverkat fruarna och beroendeställningen å hur mycket hemtjänst man 

behöver å hur dåligt man mår alltså. Det är fruarna som mår mest dåligt. Och sen gubbarna e i 

vad ska vi kalla det en förnekelse. Dom dricker inte så mycket även fast det kanske är en 75:a 

om dagen.  

 

En handläggare kommer in sent och får veta att vi talar om erfarenheter av äld-
re med alkoholmissbruk. 

IP 5 

Vilket inte är så stor då eftersom jag jobbat med biståndshandläggning sen i januari, men jag 

har ett aktuellt ärende. Där det just står lite ord mot ord i omfattningen och det är ju anhöriga 

som tar kontakt om. I övrigt det är svårt att säga ibland. Nej förresten jag har haft två ärenden. 

Två ärenden har jag haft under hösten här med alkohol och ja i n.n:s ärende där den mannen 

har ingen insikt alls. Men där finns det då barn som har reagerat. Det är väl i sig samma mål-

grupp och. Eh och i andra ärenden som jag har jobbat med här under där går åsikterna också 

isär det är ganska spännande också när eh väldigt olika versioner om drickandet. Då blir man 

ju som biståndsbedömare satt i en utsatt situation det är jättesvårt. Där funderar jag alltså vem 
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ska jag tro på? Är det fruns eller är det makens det går vitt i sär. Då kan jag ju som bistånds-

bedömare bara gå på någon slags magkänsla kan jag säga. Och där man också får stå, alltså 

jag känner ju att i det här sista ärendet där jag har fått två helt skilda berättelser om alkoholin-

taget så har jag försökt att hålla mig väldigt mycket i mitten och ta bådas utsagor med en stor 

nypa salt. Sen är det ju så att vi har ju inge för jag fick också önskemål om en förlängning av 

korttidsplats just på grund av alkoholbekymret, problemet att frun tyckte att vi skulle förlänga 

och där jag har sagt att mannen blev inte intagen på kortidsboendet på grund av sitt alkohol-

problem utan det var ju en stroke som gjorde och att han hade stor fallrisk och att man inte 

hade kunnat bostadsanpassa hemmet och han behövde ligga tills att bostadsanpassningen var 

färdig.  Och sen att det finns ett stort alkoholproblem det är ju inte tillräckligt stort om han i 

övrigt klarar sig väl så är ju inte det tillräckligt fast det är ju naturligtvis fruktansvärt och det 

är ju inte roligt att för frun tala om att ja ledsen men. För hon åberopar ju, hon gick upp att ja 

det var ju jättemycket trauma. Och jag måste bara säga att ja säga att ja det finns annan hjälp 

att få och att jag kan liksom ja vidareförmedla jag har alltså erbjudit stödsamtal men det tack-

ade ju den frun nej då till det. Att att på nått sett så verkar det där i det senaste ärendet så är 

problemet också att han har inte velat erkänna men jag vet inte riktigt men enligt henne vill 

han inte riktigt erkänna sitt alkoholmissbruk men det är väldigt komplext det här senare ären-

det. Det finns, där finns det också en son med spelproblematik så det, som också kan ha spelat 

in ja jag känner att därför tar jag också fruns utsaga med en viss nypa salt Alltså livet är väl-

digt svårt ibland så är man i en krissituation så när det är pengar iblandade å mycket skulder ja 

då är det jättesvårt att veta vad som är upp och vad som är ner. Då måste man som bistånds-

bedömare försöka ja hanterar det där. Fast det är ju inte så himla lätt. Och speciellt inte när 

man möts av frun då har ju varit riktigt i kris då. Alltså varit jättesvår att föra vettiga samtal 

med.  

IP 6 

Min erfarenhet är väl lite allt möjligt. Både personer som har fått demens på grund av alkohol 

intaget då. Främst ensamstående inte så mycket där det har varit par där den ena har haft 

missbrukproblematik. Utan ensamstående. Och där jag faktiskt kan säga att dom män som jag 

har stött på som har det här har varit väldigt öppna om sitt missbruk. Det är ingenting dom har 

dolt utan vi har kunnat prata om det också, medan kvinnorna huvudsakligen döljer och inte 

erkänner att dom har något missbruk. Och eh när det gäller kvinnorna så har det väl varit mer 

anhöriga som har hört av sig, barn då för att få stöd och hjälp att nå fram till sin mamma då eh 

kring det här med missbruket. Och att försöka motivera att ta emot hjälp men det har ju, det 

funkar inte riktigt när dom inte ens själva erkänner att de har ett problem. Så det är väl min 

erfarenhet 

IP7 

Ja jag har väl också blandad erfarenhet, dels då med demens yngre personer som snabbt har 

blivit mycket dåliga i sin demens också. Eh och sen också personer som också är lite yngre 

som jag har som har varit kända hos handikappenheten sen tidigare som har blivit 65 år och 

som jag har blivit handläggare för då. Och där det har funnits eh ja boendestöd tillexempel lite 

hemtjänst men som ganska snabbt går ner sig ganska mycket och blir lite äldre och mycket 

fysiska liksom sjukdomar å stroke och sånt här och eh. Ja min erfarenhet är att dom blir gamla 

och ganska rejält handikappade ganska så att det går utför ganska så brant alltså. Och sen har 

jag också ett ärende nu där just min, den som jag arbetar för den som är kund inte hon är an-

hörig till en, hennes man är alkoholist och hon har nu råkat ut för hon e alltså ehm, behöver ha 

stöd och hjälp med sin personliga ja ADL och sådär. Mannen han sköter sig själv, så gott det 

nu går så han är inte känd av mig men hon hon e alltså i det läget att hon inte känner att hon 

kan inte gå tillbaka till honom om hon man måste alltså ordna en egen ny bostad och proble-
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men med det då. Just nu bor hon hos dottern och vet inte hur hon ska liksom lösa det här. Men 

det är ju en sak som dom har levt i ja inte vet jag hur länge hela livet. Ja.  

Just när det kommer sådana här ärenden finns det någonting som ni känner 
eller som ni tänker att ni själva kan bidra med eller ifall det finns någonting 
som ni känner att ni skulle vilja ha hjälp med i de här ärendena? 

IP 3 

Alltså just när det gäller missbruk tycker jag det är svårt när de ansöker om hjälp för problem 

med missbruket att det kanske inte e det här fysiska behovet och vi ger ju inga insatser alltså 

av den anledningen som n.n sa eh och sen så att försöka då ta hjälp av IFO är inte heller alltid 

så lätt eh jag har varit med om ett fall då jag ringde och kontaktade dom för då ville personen 

i fråga ha kontakt med IFO eh jag ringde och pratade med dom och när jag berättade hur 

gammal personen var så skrattade hon. Eh så att där känner man att man blir inte det är inte 

så, när man är över 65 så finns det inte så mycket hjälp att hämta, lite så känns det, samarbetet 

e inte så bra.  

IP 4 

Så är det så svårt att dom ska följa med på egentligen samma hembesök, dom kanske inte vill. 

De jobbar på ett annat sätt. Du kommer till deras kontor istället.  

IP 2 

Jag har också gjort den erfarenheten som n.n pratar om. Att när man har nån sån här person 

som man tycker skulle behöva få stöd från ja individ och familjeomsorgen då så e det kanske 

ja jag vet en som jag har sökt på den här mottagningen tillsammans med en kvinna då hon var 

över 80 år och hennes son men sen så stannade det ju vid det och då misstänker man ju att det 

är för att hon är så gammal. Man bollade det tillbaka till våran enhet och tyckte att vi skulle 

hjälpa henne. Fast det var ju i första hand hennes alkoholproblem som det gällde. Och då blev 

det ju till slut så att hon kom på ett boende och det kanske var bra för henne att hon då liksom 

dricker mindre där men det kändes i alla fall som att dom inte hade lust att ta något ansvar för 

henne. Mmm. 

Finns det ingenting som, kan ni inte se någonting, det är så typiskt social arbe-
tare att man kan liksom inte nämna någonting positivt just om sig själv heller 
kan ni inte se någonting hos er själva som ett verktyg eller vad som helst som 
ni kan använda er av även fast ni känner att ni kanske inte har utbildning eller 
kunskap i ämnet men någonting som ni har i er själva när ni är på de här ären-
dena.  

IP 1 

Det beror på vad, för att hjälpa dem för att stötta dem? Det beror på vad dem behöver.  

IP 6 

Men det är ju lättare med en person som på nåt sätt kan erkänna sitt missbruk där kan man ju 

vara ett stöd och hjälp och i kontakt med beroendemottagning och behjälplig med andra kon-

takter och så vidare och har mer öppen dialog med personen i fråga också. Men det är ju svårt 

när man stöter på de här som i alla fall är i majoritet personer som inte erkänner sitt missbruk. 

Eh då kan man ju inte nå fram på samma sätt och föra samma dialog och det är ju en svårighet 

tycker jag. Just hur ska man lirka hur ska man bemöta och så vidare. Eh det man får göra det e 

ju för det är ju främst att det är mycket anhöriga som är involverade då och mycket oroliga 
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hur ska vi göra, hur ska vi göra. Att man får ju vara öppen och ärlig mot dem också att säga 

att jag gör det jag kan men vill hon inte ens erkänna så är det ju väldigt svårt för mig att 

komma vidare och även för dom. Men det kan ju vara skönt för dem och höra det också. För-

står du vad jag menar att liksom jag försöker så gott jag kan men det här är mina begränsning-

ar att man har en öppen och ärlig dialog med dem också. Och så får man ju såna samtal 

ibland, pratar rent allmänt. Till exempel en person, en kvinna som drack väldigt mycket drack 

en halva whiskey och vin varje dag och hade fullt med flaskor hemma och anhöriga hade ra-

dat upp och tagit kort på alla flaskor som de hade hittat när hon var inlagd på sjukhus för att 

hon hade fått en stroke. Då hade de rensat, ställt upp allt och tagit kort och visat henne, nej 

men det är ju min mans gamla som jag inte har slängt han dog för 15 år sedan liksom. Jag 

tycker det e alltså det gick inte in ändå. Men då fick vi ju föra den diskussionen på ett annat 

plan att i och med att du fått den här stroken så är det väldigt farligt att du dricker alkohol för 

det kan göra att det liksom, passar inte ihop med mediciner och så vidare och så vidare. Alltså 

vi fick lyfta det på ett annat plan och liksom utgå från den synvinkeln istället. Att så här e det 

för alla som har råkat ut för det här att man inte får dricka alkohol så till vidare. Så förhopp-

ningsvis att det gick in då ändå. Och hon minskade väl sitt intag rejält i efterhand då med just 

med att vi hade den förhållningen istället då. Inte personligt att du får inte dricka  utan man får 

inte dricka när det är det här man har råkat ut för. Man får försöka lirka och hitta andra vägar.  

IP 5 

Men positivt är ju att vi kommer ut på hembesök. Det tycker jag att i även det ärende som jag 

nu har stått med här nu som har vart så har jag i alla fall fått positivt av att jag har kommit på 

hembesök. Det är det ju i andra kontakter att det är så svårt då att få träffa. Så även om vi inte 

konkret hjälper till med problemet så kommer vi ut, bara att få möjligheten för anhöriga att få 

dryfta. 

IP 4 

Att ha någon att ringa till. 

IP 3 

Det e det känns som att det är mycket att man är ett stöd för anhöriga också att dom kan ringa 

och prata kanske mer än att säga att man kan hjälpa men prata. 

IP 5 

Man hjälper till att strukturera upp det på nått sätt då. Precis så de kan komma vidare. 

IP 1 

Det är många anhöriga undrar ju också hur skulle det va om vi nu om mamma eller pappa sa 

att dom behövde hjälp. Och liksom bara hjälpa till med att för dom att få en bild av var de kan 

vända sig och lämna alla telefonnummer och liksom att dom vet hur det brukar gå till och så. 

Men sen så e det ju många som har levt med det här hela sitt liv, sitt alkoholmissbruk och då 

är det svårt att komma in när de har fyllt 65 och säga att ja du ska nog, det är nog dags för dig 

att ändra på den här vanan. Så man får liksom också acceptera att människor har vissa lev-

nadsvanor och att acceptera sina egna begränsningar också.  

IP 7 

Det dom har fått det är ju ofta fysiska begränsningar ju med anledning av det och det är ju där 

vi kan gå in liksom. Och psykiska också såklart.  
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IP 1 

Jag har ju haft en man som har som brukar ringa mig å fråga om jag kan hjälpa till och skaffa 

honom en permobil för att han inte kan ta sig till eh systemet eller till matvaruaffärer och så 

där och då brukar jag säga att ja men det kanske är lättare om du inte liksom dricker så myck-

et dom dagar du vill gå ut. Utan att du liksom låter bli och då är det kanske lite lättare. Så att 

det är viktigt att inte liksom gömma missbruket åt dem heller. 

IP 6 

Men det är ju lättare just när dom är öppna med sitt eget för då kan man ju ha en annan dialog 

och samtal med dem. Ja jag hade ju en man som var ja också missbrukare sedan lång tid till-

baka blev aktuell när han var ganska ung här. Eh och just behövde hjälp för att på grund av 

alkoholmissbruket, han hade fått Parkinson och allt möjligt. Men där kunde jag ju ha ett väl-

digt öppet samtal men honom och ganska hård dessutom. Säga att ja men du vet ju varför det 

behöver jag inte ens tala om för dig det vet du ju själv. Tala om nu varför, ja för att jag drick-

er. Ja precis så enkelt är det. Sluta. Men det där får man ju känna av beroende på vilken per-

son man möter, har att göra med. Med honom kunde jag ju ha såna samtal. Och när han grät 

för att ja hans barn inte ville träffa honom eller ha någon kontakt med honom. Jag sa att ja det 

är samma sak du vet ju varför.  

IP 7 

Och det är ju kanske lättare med dom här personerna som har haft någon kontakt i många 

många år dom har ju inte kunnat gömma undan sitt missbruk dom har ett helt nätverk kring 

sig eller ja av olika typer så det har inte gått å gömt det bara. Då har dom försökt åtminstone 

att kanske få hjälp.  

IP 6 

Men samtidigt är det ju viktigt att man på nåt sätt visar dom att man inte ser ner på dem eller 

någonting, förstår ni utan respektfullt ändå. Att liksom du ska få den hjälp du behöver och så 

vidare att man inte på nåt sätt ifrågasätter att dom behöver hjälp med dusch eller annat på 

grund av det som inte funkar liksom vill själv ha den hjälpen.  

IP 1 

Vi är ju inte där för att ifrågasätta deras val i livet.  

IP 6 

Nej absolut inte och det där är ju en viktig balansgång. Att samtidigt som man liksom gör det 

man ska göra huvudsakligen med hur mycket hjälp dom behöver och ordnar allt sånt praktiskt 

men även att man har dom här samtalen. Och det måste jag bara säga att han är nykter nu. Jag 

brukar träffa honom i centrum då och då och då brukar han ta mig hand och säga n.n jag firar 

nio månader nu. Och min son har ringt mig och ja men det är så roligt att se, det är jätteroligt 

att se.  

IP 7 

Jo jag tänkte i hemtjänsten måste ju ibland vara väldigt flexibla för de vet inte riktigt vad som 

väntar dom när dom kommer in till en person, det kan va kompisar där det kan vara liksom 

hur läskigt som helst, alltså dom kan behöva vara två ibland kanske det går hur bra som helst 

när dom är ensamma men ibland behöver dom städa hela lägenheten och gubben och alltiho-

pa. Det stället ju lite krav på uppdraget också som vi våran beställning.  
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IP 4 

Och sen får dom anhöriga som är i beroendeställning för dom är det ju svårt att förstå varför 

jag kan inte göra nåt. När man just ringer och men jag, vi måste ju få hjälp och då gå igenom 

vilken hjälp det gäller. Det handlar ju om alkoholen och vad som händer när personen dricker. 

Och i och för sig vi har anhörigstöd och sådär så där har man ju hjälpt till med Action och så 

där men det blir mycket prat om det här med beroende och våga gå ut. Även fast det kanske 

händer någonting när han har druckit.  

IP 7 

Medberoende.  

IP 4 

Medberoende ja just det det heter det ja precis och det är väldigt tydligt alltså. Att försöka 

liksom säga att vi fixar ju hemtjänst om du vill åka iväg. Att försöka peppa att du kan ju åka 

iväg och. 

IP 7 

Det är svårt med dom här fruarna, de har ju varit begränsade säkert alltså i många många år ja. 

De vet knappt hur det är att kunna leva ett eget liv.  

IP 4 

Eller när frun har varit inne på sjukhus men jag måste ju hem för att jag vet att även fast min 

man är jättedålig han kan gå till systemet. Att man liksom inte vågar stanna kvar på sjukhuset 

för att få sin egen behandling ens innan man ska hem. Utan då är det bråttom. Det är också 

svårt och det är mycket samtal.  

Är det någonting som ni pratar om i arbetsgruppen här om just de här ärende-
na har ni något policydokument eller nåt, handlingsplan eller ifall det finns nå-
gonting.  

IP 2 

Vi har väl inget policydokument direkt men vi har ju såna här ärendedragningsmöten där tar 

vi ju upp även såna här ärenden.  

IP 5 

Fast ofta så räcker ju inte tiden på ärendedragningen till.  

IP 7 

Man får gå till kollegor. 

IP 5 

Det är väl oftast så att man med någon kollega bara funderar. Till mans.  

Ja det finns ju inte så mycket då som sagt handlingsplaner eller dokument eller 
någonting men finns det någon styrka ni kan se just här på arbetsplatsen eller 
någon svaghet i de här ärendena är det någonting som prioriteras. Alltså själva 
tänket kring hur man hanterar det här.  
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IP 4 

Styrkan är ju kollegorna och att prata med kollegorna.  

IP 7 

Vi har ju mycket olika erfarenheter bakom oss också just med att man kan ju alltid som du 

säger få stöd hos varandra.  

IP 3 

Jag tänker att det kan vara lite svårt att ha liksom ett dokument eller nån rutin alltså hur man 

ska gå till väga för det kan ju vara så olika också. Det kan se helt olika ut i olika ärenden så 

jag vet inte riktigt hur ett sånt skulle se ut heller jag har ingen aning.  

Om ni tänker på om ni fick önska någon hjälp eller någonting som skulle finnas 
när de här ärendena dyker upp som ni inte har nu som ni kan använda er av 
eller vända er till? 

IP 3 

Samarbete med IFO. Man kan kanske ringa och bara om man vill fråga om råd eller ja stöd 

och det vore väl jättebra för dom har ju mycket erfarenhet av sånt. Så att ja det skulle jag vilja.  

IP 7 

Det kanske inte vore så dumt att träffas egentligen.  

IP 4 

Nej för att om man har en äldre missbrukare som alla kanske oftast tycker att landstinget och 

IFO att den personen ska vara på ett äldreboende men personen vill inte och då kanske man 

har lite svårt att förstå det liksom att vi kan inte bara placera på grund av alkoholen utan det 

ska ju vara ett individuellt val också. Att man har rätt att vara hemma.  

IP 7 

Ja vi kan ju inte gå in med något tvång någonstans. 

IP 4 

Precis och det där får man ju ibland från doktorerna att nu är det dags. 

IP 7 

Ofta är det väl så att dom verkligen vill hem när de är på kortis eller nåt sånt, det går inte lång 

tid så vill man ju hem.  

IP 6 

Det är en stark motor. Inte kan stå på benen och helt behöver hjälp i sängen med personlig 

hygien ja allt allt allt och en vecka senare stapplar runt i korridoren och ringer och säger att nu 

åker jag hem. Ja det är ju så faktiskt.  
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Är det något ni skulle vilja tillägga? 

IP 1 

Nej jag tänkte på det här med handlingsplan, skulle vi ha handlingsplan för dom som har al-

koholmissbruk så skulle vi behöva ha handlingsplan för tablettmissbruk eller för patienter 

med liksom psykiatriska problem och liksom massa massa handlingsplaner utan liksom vi har 

väl en försöker ha en helhetssyn och ja ibland dyker det upp människor som har problem med 

alkohol men det är bara en det känns som bara en del. En bråkdel av hela människan.  

Men just det här som vi pratar om är det ett stort problem, som ni ser det? 

IP 1 

I handläggningen eller? Det är ju så väldigt olika. Det beror liksom helt och hållet på deras 

situation och bakgrund och hur dom är som människor och vad de är villiga till och går med 

på.  

IP 3 

Men som du sa innan det är ju en minoritet det är ju inte, alltså det är ju inte så många alltså 

som man stöter på som har det problemet heller och dom få gångerna så kan man oftast i alla 

fall hantera det genom att prata med kollegor och i alla fall man kan bolla med varandra. 

 


