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Abstract 

 

Although alcohol consumption among the elderly is rising this is still modestly noted. Care 

managers in elderly care come in contact with elderly people. The purpose with the study was 

therefore to examine how care managers experience the work with elderly people with alcohol 

problems and six qualitative interviews have been conducted. Empirical data has been analyzed 

with thematic analysis and linked to previous research and Hasenfelds theory about people-

processing, people-sustaining and people-changing.  

 

The results show that care managers experience routines regarding elderly with alcohol 

problems, does not differ much from traditional elderly cases. These cases demand a higher 

level of cooperation between different departments, because they lack resources to help the 

elderly. Important factors in the work are considered to be motivational work, building a trust 

and a functioning interaction. They request more knowledge about elderly and alcohol, support 

from colleagues and the substance abuse unit are considered important.  
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Sammanfattning 

 

Även om alkoholkonsumtionen bland den äldre generationen stiger är detta fortfarande 

blygsamt uppmärksammat. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer i kontakt med 

många äldre i sitt arbete. Syftet med studien var därför att undersöka hur biståndshandläggare 

upplever arbetet med äldre som har en alkoholproblematik. För att besvara studiens syfte har 

kvalitativa intervjuer genomförts med sex biståndshandläggare i skilda kommuner. Empirin har 

analyserats med tematisk analys och kopplats till tidigare forskning samt Hasenfelds teori om 

people-processing, people-sustaining och people-changing.  

 

Resultatet visar att biståndshandläggare upplever att det som skiljer ärenden rörande äldre med 

alkoholproblematik rutinmässigt från traditionella äldreomsorgsärenden är att de kräver en 

högre grad av samverkan mellan olika funktioner då biståndshandläggare inte besitter resurser 

att hjälpa dessa äldre. Viktiga faktorer i arbetet anses vara motivationsarbete, skapa en 

förtroendefull relation och uppnå en fungerande samverkan. Biståndshandläggarna efterfrågar 

mer kunskap om äldre och alkohol och stöd från kollegor samt missbruksenheten upplevs vara 

viktigt. 

 

 

 

 

Nyckelord: socialarbetare, biståndshandläggare, alkoholproblematik, äldre, rutiner, resurser, 

viktiga faktorer
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1. Inledning  

 

Vi vet ett bra sätt att minska problemet. Vad som saknas är, sorgligt nog, någon som letar 

(Lindblad, 2017, 7 mars).  

 

Den 7 mars 2017 skriver Linnea Lindblad i Gefledagblad att äldres alkoholmissbruk inte är ett 

synligt problem i samhället även om studier visar att det har skett en enorm ökning. Hon menar 

att denna kännedom borde ha lett till ett intensivt arbete i kommunerna men att de saknar 

resurser och kompetens för att stödja de äldre med sin alkoholproblematik. Wolmesjö (2014) 

beskriver att biståndshandläggare kan komma att möta äldre som inte enbart hamnar inom 

ramen för äldreomsorgen utan som även tillhör andra enheter inom socialtjänsten då de 

exempelvis kan ha ett missbruk. Detta medför att biståndshandläggares arbete är komplext då 

äldre inte är en homogen målgrupp vilket förutsätter att biståndshandläggare har en kompetens 

för att möta individer med olika behov och svårigheter.  
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2. Bakgrund 
 

Socialstyrelsen ger en bekymmersam bild i deras lägesrapport från år 2018. I denna skriver 

Socialstyrelsen (2018) att äldres alkoholkonsumtion har ökat under en tioårsperiod och att 

ökningen kan medföra oroväckande följder för målgruppen. Statens offentliga utredningar 

(SOU, 2011:35) beskriver att den utvecklade alkoholkonsumtionen bland äldre kan medföra att 

fler äldre utvecklar ett risk- eller missbruk. Utifrån detta väcktes ett intresse att undersöka hur 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever arbetet med äldre som har en 

alkoholproblematik då de i sin yrkesroll kommer i kontakt med många äldre människor. 

Det är av vikt att tidigt uppmärksamma och agera när det förekommer misstanke om att äldre 

har en alkoholproblematik (SOU, 2011:35). SOU föreslår att program bör upprättas inom hela 

socialtjänstens verksamhet för att tidigt kunna uppmärksamma samt åtgärda en hög 

alkoholkonsumtion bland äldre. Vår uppfattning är att biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen är en av de professionella som besitter en nyckelroll då de genom en första 

kontakt med många äldre kan uppmärksamma deras eventuella alkoholproblematik och därmed 

motivera till vidare stöd. Dock rapporterar Socialstyrelsen (2018) att det i många kommuner 

saknas stöd för hur biståndshandläggare ska agera vid misstanke av alkoholproblematik bland 

äldre och att det är få av dem som besitter kunskap om just förhållandet mellan äldre och 

alkohol. Dock är det nödvändigt att beakta att även om socialtjänsten erbjuder den äldre stöd 

besitter den äldre fortfarande ett självbestämmande. Detta är en viktig princip enligt 

socialtjänstlagens (SoL, 2011:453) portalparagraf som innebär att den enskilde själv har rätten 

att avgöra om den vill ta emot den hjälp som erbjuds. 

Socialtjänstlagen 5 kap. 

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och får 

känna välbefinnande […] 

9 § Socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon 

behöver för att komma ifrån missbruket […] 

 

Av ovanstående citat framgår att socialnämnden både ansvarar för att ge enskilda individer med 

ett missbruk det stöd de behöver samt att äldreomsorgen ska bidra till att äldre får leva ett 

värdigt liv och uppleva välbefinnande. Lundström och Sunesson (2016) skriver att 

ansvarsområdena inom socialtjänsten är uppdelade och att missbruksärenden hanteras av 

missbruksenheten inom individ- och familjeomsorgen (IFO) samt att ärenden rörande äldre 
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hanteras av biståndsenheten inom ramen för äldreomsorgen. Socialstyrelsen (2018) menar 

därför att det behövs ett intraorganisatoriskt samarbete mellan dessa olika enheter och 

professioner för att äldre med en alkoholproblematik ska fångas upp och erbjudas rätt stöd. 

Vidare framkommer dock att många av Sveriges kommuner saknar rutiner kring hur denna 

samverkan ska ske (Socialstyrelsen, 2018). Även om ansvarsområdena är uppdelade föreslår 

SOU (2011:35) att kommunerna bör tydliggöra äldreomsorgens ansvar i arbetet med äldre som 

har en alkoholproblematik då de anser att detta ansvar åligger alla verksamheter inom 

socialtjänsten. Därmed bör även äldreomsorgen arbeta med att uppmärksamma och stödja äldre 

som har en alkoholproblematik (SOU, 2011:35).  

Utifrån denna bakgrund kommer studien att försöka fånga biståndshandläggares upplevelser av 

hur arbetet med äldre som har en alkoholproblematik ser ut i dagsläget och vilka faktorer de 

upplever är viktiga att beakta i detta arbete.  

 

2.1. Syfte 

Mot ovanstående bakgrund är syftet med studien att undersöka biståndshandläggares 

upplevelser av arbetet med äldre som har en alkoholproblematik. För att besvara syftet har tre 

frågeställningar skapats.   

 

2.2. Frågeställningar  

1. Hur ser biståndshandläggarnas rutiner ut i arbetet med äldre personer som har en 

alkoholproblematik? 

2. Hur upplever biståndshandläggare sina resurser i arbetet med äldre personer som har en 

alkoholproblematik?  

3. Vad upplever biståndshandläggare är viktiga faktorer i arbetet med äldre personer som 

har en alkoholproblematik?  

 

2.3. Avgränsningar 

Då tidsramen för denna studie är begränsad har en del avgränsningar gjorts. Denna studie 

kommer enbart utgå från biståndshandläggare inom äldreomsorgens perspektiv och omfatta sex 

enskilda intervjuer. En begränsning har även gjorts till att endast undersöka 

biståndshandläggares upplevelser av arbetet med äldre som har en alkoholproblematik då vår 

uppfattning är att alkohol i dagsläget är det vanligaste substansberoendet hos äldre. Dock finns 
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en medvetenhet om att det i framtiden även kan komma att bli vanligare med andra typer av 

substansberoenden bland äldre. Likaså kommer denna studie inte ha fokus på ett 

genusperspektiv även om detta hade varit intressant då tidigare studier (Socialstyrelsen, 2018) 

påvisar att det finns samband mellan äldres riskfyllda alkoholkonsumtion och genus. 

 

2.4. Disposition 

Denna studie består av nio kapitel. I det första kapitlet beskrivs studiens inledning. I det andra 

kapitlet sker en redogörelse av studiens bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar och 

disposition. I det tredje kapitlet redogörs studiens centrala begrepp vilka består av äldre, 

alkoholproblematik och biståndshandläggare inom äldreomsorgen. I det fjärde kapitlet 

redovisas tidigare forskning inom ämnet äldre och alkohol. I det femte kapitlet presenteras 

studiens teoretiska perspektiv som består av Hasenfelds tre arbetsformer inom 

människobehandlande organisationer. I det sjätte kapitlet beskrivs studiens metodavsnitt som 

består av förförståelse, forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval, genomförande av 

intervjuer, analys, tillförlitlighet och etiska överväganden. I det sjunde kapitlet presenteras 

studiens intervjupersoner och studiens resultat indelat i tre teman med tre, två respektive tre 

subteman. I det åttonde kapitlet redovisas studiens diskussion som består av studiens resultat i 

relation till teori och tidigare forskning, styrkor och svagheter. I det nionde kapitlet presenteras 

studiens slutsatser.   
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3. Centrala begrepp 
 

I detta avsnitt kommer uppsatsens centrala och återkommande begrepp att definieras. De 

begrepp som är centrala för denna studie är äldre, alkoholproblematik och biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen.  

 

3.1. Äldre 

Jönson och Harnett (2015) beskriver att kategorin ”de äldre” innefattar personer i åldern 65 år 

och uppåt. Denna definition och indelning görs ofta i industrialiserade länder vilket även 

inkluderar Sverige. 

 

Studien kommer att rikta sig till den äldre målgruppen utifrån ovanstående definition. 

 

3.2. Alkoholproblematik 

Socialstyrelsen (2015) skriver att det finns ett antal olika termer samt diagnosmanualer för att 

definiera ett problematiskt förhållande till alkohol. Wirbing och Ortiz (2014) uppger att inom 

hälso- och sjukvård används diagnosmanualen International statistical classification of diseases 

and related health problems (ICD-10). Denna definierar ett problematisk förhållande till alkohol 

genom termerna skadligt bruk och beroende. Wirbing och Ortiz (2014) skriver att inom 

psykiatrin och som ett komplement till ICD-10 används diagnosmanualen Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders 5 (DSM-5) och i denna används termen 

substansbrukssyndrom (Wirbing & Ortiz, 2014). Ytterligare en term är riskbruk som används 

för att beskriva att individer har en alkoholkonsumtion som kan medföra risk för sociala, 

psykiska och fysiska konsekvenser (Socialstyrelsen, 2018; Wirbing & Ortiz, 2014). 

 

I denna studie kommer termen alkoholproblematik att användas och i denna termen kommer 

begreppen beroende, missbruk och riskbruk att innefattas. Denna term kommer att användas då 

det inte finns möjlighet att avgöra vilken grad av alkoholsvårigheter de äldre har som 

biståndshandläggarna möter och detta är inte heller syftet med studien. Uppfattningen är även 

att biståndshandläggarna inom äldreomsorgen kan ha svårigheter att avgöra detta. Därav har 

begreppet alkoholproblematik valts som ett samlingsbegrepp för dessa termer då studien 

kommer att utgå från biståndshandläggares upplevelser av de äldre som har en 

alkoholproblematik.  
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3.3. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen 

Erlandsson (2018) skriver att biståndshandläggare arbetar på uppdrag av politikerna inom 

kommunen och har fått ansvar att fatta vissa beslut enligt den delegationsordning som råder. I 

detta arbete ingår att biståndshandläggare tar emot ansökningar, utreder, gör 

behovsbedömningar, kartlägger den enskildes behov, fattar beslut och beställer insatser av 

verkställigheten.  Äldre har rätt att få en individuell behovsbedömning utifrån deras behov och 

situation om de inkommit med en ansökan om insatser. Biståndshandläggares arbete regleras 

på nationell nivå av lagstiftning såsom bland annat SoL. Om den äldre inte själv kan tillgodose 

sina behov eller få dessa tillgodosedda på annat sätt kan de bli beviljade insatser för att 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Jönson och Harnett (2015) beskriver att de vanligaste 

insatserna som de äldre kan ansöka om är omsorgs- och serviceinsatser i hemmet, särskilt 

boende, trygghetslarm och korttidsboende. Biståndshandläggaren gör under utredningstiden 

ofta hembesök hos den äldre för att därigenom få en möjlighet att göra en bedömning av den 

äldres hjälpbehov. Biståndshandläggaren kan även bli kallad till vårdplaneringar på sjukhus om 

de äldre varit inlagda för medicinsk behandling och är i behov av insatser i samband med 

utskrivning. Under hembesök och vårdplaneringar är vanligtvis, förutom den äldre och 

biståndshandläggaren, även anhöriga och andra professionella såsom exempelvis vårdpersonal, 

omsorgspersonal, arbetsterapeuter och sjukgymnaster närvarande. Med den äldres samtycke 

kan även biståndshandläggaren under utredningstiden inhämta yttranden från andra 

professionella och personer i den äldres omgivning för att få mer information om dennes 

hjälpbehov. 

 

Wolmesjö (2014) skriver att utöver det utredande arbetet har biståndshandläggare till uppgift 

att ta emot förfrågningar om insatser som kanske inte alltid leder till någon formell ansökan, 

både muntligt och skriftligt. De har även till uppgift att hänvisa individer till rätt huvudman 

vilket förutsätter att de även har kunskap om vilka insatser som exempelvis landsting, 

kommunen och frivilliga organisationer erbjuder och ansvarar för.  

 

Utifrån ovanstående beskrivning kommer termen biståndshandläggare i denna studie innefatta 

biståndshandläggare som handlägger ärenden inom äldreomsorgen i enlighet med SoL.  
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4. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer en kunskapsöversikt att ges över äldre som har en alkoholproblematik 

genom att redovisa en sammanställning av relevant forskning inom området. Detta avsnitt har 

delats in i tre teman.  

 

Innan presentationen av det nuvarande forskningsläget kommer en diskussion att föras kring 

studiernas överförbarhet till svensk kontext. I denna forskningsgenomgång redovisas både 

nationella och internationella studier. I denna studie är syftet att belysa biståndshandläggarnas 

upplevelser av arbetet med äldre som har en alkoholproblematik. Dock görs det inte någon 

åtskillnad i de internationella studierna mellan olika befattningar inom socialt arbete. En 

anledning till detta är att det kan förekomma skillnader om hur det sociala arbetet är uppbyggt 

i olika länder. Begreppet “social worker” används som ett samlingsbegrepp i de internationella 

studierna. Uppfattningen är ändå att den kunskap som de internationella studierna bidrar med 

till viss del kan överföras till svensk kontext då socialarbetarna i dessa studier arbetar med äldre 

på ett liknande sätt som biståndshandläggare gör inom äldreomsorgen i Sverige.  

 

4.1. Förhållandet mellan äldre och alkohol 

Flera studier visar på att alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat (Gunnarsson & Karlsson, 

2017; Shaw & Palattiyil, 2008; Socialstyrelsen, 2018; Wadd & Galvani, 2014; Ward, Barnes & 

Gahagan, 2011). Socialstyrelsen (2018) skriver att antalet män som avled till följd av 

alkoholrelaterade grunder uppmättes år 2016 till 811 dödsfall och antalet dödsfall för kvinnor 

var 222. Detta kan jämföras med siffror som uppmättes år 2007 då det framkommer att antalet 

män som avled var 618 och antalet kvinnor som avled 172. Shaw och Palattiyil (2008) skriver 

att äldre personer med en hög alkoholkonsumtion och dess tillhörande sidoeffekter kommer att 

stiga i framtiden. Detta kan skapa en relativt omfattande tyst epidemi där äldre personer med 

en alkoholproblematik inte uppmärksammas.  

 

Shaw och Palattiyil (2008) skriver att en åtskillnad görs mellan två typer av alkoholmissbruk 

bland äldre. Den ena typen innebär att äldre haft en alkoholproblematik under större delen av 

sitt liv. Den andra typen är att äldre utvecklar en riskfylld alkoholkonsumtion under den senare 

delen av livet. Faktorer som kan bidra till att äldre får en alkoholproblematik i senare ålder kan 

vara en respons på livsförändringar som orsakas av en stigande ålder. Några av dessa faktorer 

kan vara sorg, psykisk ohälsa, ensamhet, isolering, pensionering, förlust av funktioner och 
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förmågor (Shaw & Palattiyil, 2008). Ytterligare faktorer som kan ge upphov till ett ökat 

alkoholintag är skilsmässa, att förlora en närstående eller social exkludering (Taylor, Jones & 

Dening, 2014; Ward et al.; 2011). Shaw och Palattiyil (2008) skriver att det inte har någon 

betydelse att undersöka äldres konsumtion av alkohol om fokus inte ligger på de underliggande 

orsakerna till att alkoholintaget har ökat, att tyngdpunkten måste vara på orsaker som 

exempelvis social isolering eller hanteringen vid förlust av en närstående.  

 

4.2. Behov av stöd till äldre med en alkoholproblematik 

Socialstyrelsen (2018) skriver att den ökade alkoholkonsumtionen bland äldre de senaste 

årtiondena belyser dess konsekvenser och ställer krav på beroendevården och framförallt 

äldreomsorgen. Det framgår att äldre med missbruksproblem, vilket i huvudsak oftast är 

alkohol, får hjälp och stöd hos socialtjänsten och att andelen äldre har ökat sedan år 2007. 

Andelen äldre över 65 år som hade en insats från socialtjänsten var år 2007 totalt 913 män och 

189 kvinnor. Dessa siffror kan jämföras med år 2016 som uppmättes till totalt 1405 män och 

337 kvinnor. Siffrorna motsvarar en ökning på 54% för män och 78% för kvinnor. Gunnarsson 

och Karlsson (2017) skriver dock att biståndshandläggare ofta upplever att äldre människor 

sällan söker stöd på egen hand för sitt alkoholmissbruk då detta är ett tabubelagt ämne, istället 

förekommer det att äldre försöker dölja sin alkoholproblematik. Gunnarsson och Karlsson 

(2017) skriver vidare att biståndshandläggare även upplever att det är vanligt att äldre med ett 

alkoholmissbruk inte har motivationen till att sluta att konsumera alkohol och att de därmed 

inte finner någon mening med att söka hjälp. Wadd och Galvani (2014) belyser dock att äldre 

människor som har genomgått behandling för sitt alkoholmissbruk har svarat bra på det stöd 

som har erbjudits. 

 

I studier påvisas att det finns behov av ett anpassat stöd till äldre med en alkoholproblematik 

(Gunnarsson & Karlsson, 2017; Shaw & Palattiyil, 2008; Wadd & Galvani, 2014). Taylor et al. 

(2014) skriver att erbjudande om stöd till äldre som har en alkoholproblematik kan medföra 

minskade olyckor och fallrisker, förbättrade kognitiva funktioner och reducerade risker till att 

sjukdomar utvecklas till följd av en hög alkoholkonsumtion. Shaw och Palattiyils (2008) studie 

visar att äldre bör erbjudas stöd för deras missbruk i deras bostad då äldres ofta försämrade 

hälsotillstånd och nedsatta mobilitet medför svårigheter för dem att uppsöka stöd utanför 

hemmet. Det anses även vara viktigt att professionella som arbetar nära äldre bör eftersträva att 

försöka skapa en meningsfull tillvaro för dem då detta kan förebygga och motverka 
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alkoholmissbruk. Faktorer som bidrar till att äldre har en alkoholproblematik bör därför 

utmanas. Dock visar Gunnarsson och Karlssons (2017) studie att biståndshandläggare upplever 

att det finns svårigheter med att få kännedom om de bakomliggande orsakerna till den äldres 

alkoholproblematik då både den äldre och dess anhöriga kan ha svårt att redogöra för vad de 

bakomliggande faktorerna till alkoholproblematiken är. Shaw och Palattiyil (2008) skriver även 

att resultatet av deras studie visar att det fanns en uppfattning hos socialarbetare att äldre inte 

har någon kunskap om vad en hög alkoholkonsumtion innebär och vad det har för inverkan på 

deras kropp. Taylor et al. (2014) konstaterar att det förekommer ett behov av att förmedla 

kunskap och skapa medvetenhet bland äldre genom att utveckla kampanjer om alkohol och 

vilken mängd av alkoholkonsumtion som är lämplig. Detta ska grundas och styrkas med 

forskning samt evidens. Genom att medvetandegöra äldre om riskerna med en hög 

alkoholkonsumtion och fördelarna med att minska konsumtionen kan detta budskap motivera 

äldre till att skapa en förändring i deras liv (Taylor et al., 2014).  

 

Tidigare studier visar att en viktig nyckelfaktor anses vara att professionella försöker att skapa 

en förtroendefull relation till äldre som har en alkoholproblematik för att möjliggöra en dialog 

om deras alkoholkonsumtion (Gunnarsson & Karlsson, 2017; Shaw & Palattiyil, 2008; Wadd 

& Galvani, 2014). Gunnarsson och Karlsson (2017) beskriver att en strategi som 

biståndshandläggare ofta använder sig av för att skapa ett förtroende hos äldre med en 

alkoholproblematik är att genom sitt handlingsutrymme erbjuda och bevilja insatser som anses 

vara attraktiva för den enskilde. Detta kan leda till fortsatta samtal samt motivera den äldre till 

att i framtiden ta emot mer stöd. 

 

4.3. Arbetet med äldre som har en alkoholproblematik  

I en studie uppgav biståndshandläggare som arbetar inom äldreomsorgen i Sverige att de inte 

ansvarar för att bedöma behovet av missbruksvård, de har enbart ansvar för att utreda och 

bedöma behovet av äldreomsorg (Gunnarsson & Karlsson, 2017). Detta innebär att de inte 

definierar ett missbruk eller beroende hos äldre, därmed ansåg biståndshandläggarna att det 

viktigaste ur deras perspektiv är att kartlägga om den äldre har en alkoholkonsumtion som 

bidrar till en svårhanterlig vardag. Gunnarsson och Karlsson (2017) beskriver utifrån deras 

studie att biståndshandläggare i mötet med den äldre ändå har möjlighet att uppmärksamma en 

riskfylld alkoholkonsumtion och försöka motivera till vidare stöd. Wadd och Galvani (2014) 

belyser dock i sin studie att de äldre sällan tillfrågas om deras alkoholvanor när de uppsöker 
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vård eller annan hjälp och att professionella därmed ofta missar möjligheter att ingripa samt 

stödja denna målgrupp. Wadd och Galvani (2014) skriver därför att det förekommer ett behov 

av riktlinjer för vårdpersonal och socialarbetare som kan fungera som ett stöd för hur de ska 

agera när de möter äldre med en alkoholproblematik. Socialstyrelsen (2018) uppger att enbart 

35 av 300 kommuner i Sverige har upprättade rutiner för hur biståndshandläggare ska arbeta 

vid misstanke om hög alkoholkonsumtion bland äldre. Socialstyrelsen rapporterar vidare att det 

även är många kommuner i Sverige som saknar en samordnad rutin över hur samverkan ska ske 

kring äldre som har en alkoholproblematik. Wadd och Galvanis (2014) studie visar att det är ett 

vanligt förekommande att vårdpersonal och socialarbetare som kommer i kontakt med äldre 

med alkoholproblem har fördomar om denna målgrupp. Vanliga uppfattningar är att äldre inte 

kan förändra sin riskfyllda alkoholkonsumtion på grund av hög ålder samt att deras 

alkoholkonsumtion är deras sista nöje i livet. Wadd och Galvani (2014) belyser vikten av att 

professionella reflekterar över sina fördomar för att dessa inte ska bli ett hinder i deras arbete. 

   

Tidigare studier visar att professionella inom socialt arbete ofta saknar kunskap om äldre och 

alkohol (Gunnarsson & Karlsson, 2017; Shaw & Palattiyil, 2008; Wadd & Galvani, 2014). 

Genom att professionella saknar kunskap inom detta område finns risk för att äldres 

alkoholproblematik inte uppmärksammas och därmed inte erbjuds eller motiveras till att söka 

stöd. Gunnarsson och Karlsson (2017) uppger dock att biståndshandläggarna som deltog i deras 

studie beskrev att även om de uppmärksammat ett alkoholmissbruk hos en äldre kan de inte 

agera om den äldre själv inte vill ta emot stöd och hjälp. Vid dessa tillfällen väger 

självbestämmandeprincipen tyngst.  

 

4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Av ovanstående genomgång av forskningsläget inom detta område kan några tendenser 

urskiljas som är viktiga för studiens syfte. Samtliga studier visar att antalet äldre med en hög 

alkoholkonsumtion ökar och förväntas stiga i framtiden vilket påvisar att professionella 

kommer att möta denna målgrupp i en större utsträckning än tidigare. Dock visar forskningen 

att det finns en avsaknad av rutiner, riktlinjer och kompetens för de professionella i hanteringen 

av ärenden rörande äldre med en alkoholproblematik. 

 

Utifrån denna forskningsgenomgång kan det urskiljas att det finns ett behov av ytterligare 

kunskap när det kommer till biståndshandläggares upplevelser av rutiner, resurser som de har 
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till sitt förfogande och vilka faktorer de anser är viktiga att beakta i dessa ärenden. Därmed är 

denna studie av relevans då denna kunskap förhoppningsvis kan bidra till stöd ett för 

biståndshandläggare och dess utveckling i arbetet med äldre som har en alkoholproblematik.  
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5. Teoretiskt perspektiv 
 

I detta avsnitt kommer en redogörelse ske över det teoretiska perspektiv som valts för studien. 

Det teoretiska perspektiv som valts är Hasenfelds teori om de tre olika teknologierna som 

används inom människobehandlande organisationer: people-processing, people-sustaining och 

people-changing. Inledningsvis sker en kort beskrivning av människobehandlande 

organisationer.  

 

5.1. Människobehandlande organisationer 

Lundström och Sunesson (2016) skriver att det sociala arbetet bedrivs inom hälso- och sjukvård, 

kriminalvård, skola och socialtjänsten, vilket kan tolkas vara några av kärnområdena inom 

välfärdsstaten. Vidare beskrivs att den största delen av det sociala arbetet utövas inom den 

offentliga sektorn, dock kan det sociala arbetet även bedrivas inom frivilliga organisationer 

samt privata företag. Människobehandlande organisationers huvudsakliga uppdrag är att 

bedöma, sortera, påverka och förändra människors livsförhållanden. Därmed har dessa 

organisationer människor som råvara vilket skiljer dem från många andra organisationer 

(Lundström & Sunesson, 2016).  

 

Hasenfeld (1983) skriver att människobehandlande organisationer har teknologier som kommer 

att avgöra vad organisationen i fråga kommer göra åt och med sina klienter samt vad den 

slutgiltiga produkten kommer att bli. Det görs en distinktion mellan tre arbetsformer inom 

organisationerna vilka är people-processing, people-sustaining och people-changing 

(Hasenfeld, 1983).  

 

Tabell 1. Hasenfelds tre teknologier  

 People-processing People-sustaining 

 

People-changing 

 

Type of product 

 

Altered status  

 

Attribute stabilization Attribute change  

Core activities Classification-disposition 

 

Custodial care: 

sustentation 

Planned change  

Staff-client relations Minimal  Modest  

 

Extensive  

 

(Hasenfeld, 1983, s. 143) 

  



 

13 

 

5.1.1. People-processing 

Hasenfeld (1983) skriver att people-processing är en av dessa tre arbetsformer. Organisationen 

väljer då att omdefiniera den enskildes egenskaper vilket kommer att avgöra om den enskilde 

har rätt till hjälp inom den människobehandlande organisationen, detta medför även att den 

enskildes identitet i samhället kan komma att förändras till att bli en klient. Detta 

tillvägagångssätt inom människobehandlande organisationer är en vägledning för 

socialarbetare då kategorierna tydliggör vilken instans som den enskilde tillhör, om den är 

berättiga hjälp samt var den enskilde kan erhålla rätt hjälp. Dock skriver Hasenfeld (1983) att 

det är av vikt att enheterna i organisationen har ett fungerande samarbete.  

 

5.1.2. People-sustaining  

Den andra arbetsformen heter people-sustaining och innebär ett försök till att bibehålla den 

enskildes sociala status eller välmående (Hasenfeld, 1983). Detta sker genom att minimera eller 

eliminera de faktorer som hotar individens välmående. Detta kan även ske genom att 

komplettera de funktioner som den enskilde saknar och som orsakas av dennes försämring. 

Denna arbetsform riktar sig till de individer som är i behov av stöd för att bevara deras 

nuvarande funktioner. En del insatser utförs för att uppnå en förbättring av förmågor, dock är 

den främsta ambitionen att förhindra en försämring av den enskildes tillstånd. Hasenfeld (1983) 

menar att det underliggande antagandet i denna arbetsform är att den enskilde har en liten, om 

ens någon, potential att uppnå en förändring i syfte att förbättra sina funktioner. Dessa 

antaganden har sitt ursprung i empirisk vetenskap men även ur moraliska och sociala 

värderingar från människor i det omgivande samhället. Varför enskilda individer blir föremål 

för denna arbetsform kan bero på verksamhetens tankesätt som tillskriver att individer har en 

låg potential att förbättra sina funktioner. Med anledning av detta blir enskilda ofta mottagare 

av stöd för att de ska kunna upprätthålla en fungerande vardag och behålla sina förmågor. Det 

finns en uppfattning om att det inte finns mycket mer att göra för dessa människor. Dock är 

ambitionen att tillförsäkra dem en trygg miljö och ett välbefinnande. Hasenfeld (1983) skriver 

att det inte är förvånansvärt att individer med en låg social status blir föremål för denna 

arbetsform i jämförelse med andra verksamheter som har fokus på att förändra levnadssätt. 

Detta visar att verksamheter med tillhörande personal kan påverkas av samhälleliga värderingar 

som tillskriver individer en låg förmåga att faktiskt förändras (Hasenfeld, 1983).  

 

Hasenfeld (1983) beskriver att hjärtat i välfärdsstaten är att avgöra vilken typ och mängd av 

stöd som den enskilde är berättigad till, vilket görs efter att det har konstaterats att den enskilde 
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har rätt till denna hjälp inom denna arbetsform (Hasenfeld, 1983). Detta kan exemplifieras med 

att den enskilde kan anses vara berättigad hjälp i hemmet och att biståndshandläggare gör 

bedömningen vilka typer av insatser som denne är i behov av samt frekvensen av dessa för att 

den äldre ska uppnå en skälig levnadsnivå.  

 

5.1.3. People-changing 

Hasenfeld (1983) skriver att den tredje och sista arbetsformen inom människobehandlande 

organisationer är people-changing. Denna arbetsform har ambitionen att förändra enskilda 

individers psykiska, fysiska och sociala förmågor i syfte att förbättra deras funktioner. Inom 

denna arbetsform görs en distinktion mellan två olika uppgifter inom verksamheterna. Första 

uppgiften belyser att reducera eller att eliminera brister hos den enskilda individen för att uppnå 

ett bättre mående. Detta kan exemplifieras med behandlande insatser i form av psykoterapi. 

Individerna anses vara socialt avvikande i samhället och av behandlingen finns ambitionen om 

att individen ska uppnå en normaliserad roll i samhället. Den andra uppgiften betonar ett försök 

åstadkomma en förbättring av enskildas sociala funktioner som bedömts vara en normal 

utveckling i samhället (Hasenfeld, 1983). 

 

Hasenfeld (1983) skriver att om den enskilde hamnar inom denna arbetsform anses denne ha 

en god förmåga att förändra och förbättra sina funktioner. Även detta har sitt ursprung i 

moraliska värderingar samt empirisk kunskap om individers sociala värde. Detta kan 

exemplifieras med att yngre generationer gynnas med anledning av att de tillskrivs ett högre 

socialt värde på grund av deras lägre ålder. Denna arbetsform kräver en relativ intensiv och lång 

kontakt mellan den professionella och den enskilde för att stora förändringar hos individer ska 

kunna uppnås. En effektiv behandling fodrar ett förtroende mellan den professionella och den 

enskilde samt ett ömsesidigt samarbete, främst när det gäller förändring av beteende hos 

individer (Hasenfeld, 1983).  

 

5.2. Sammanfattning av det teoretiska perspektivet 

Enligt Hasenfeld (1983) förekommer det tre olika arbetssätt inom människobehandlande 

organisationer. Det första arbetssättet är people-processing vilket kategoriserar och placerar 

enskilda individer inom rätt enhet inom de människobehandlande organisationerna. Individer 

som bedöms ha en låg potential att förbättras eller uppnå förändring hamnar inom enheter som 

arbetar enligt people-sustaining vars huvudsakliga syfte är att bibehålla samt upprätthålla 

människors förmågor och välmående. Individer som bedöms ha goda möjligheter att uppnå 
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förändring samt förbättring hamnar inom enheter som arbetar enligt people-changing. 

Hasenfeld (1983) menar dock att det är av vikt att det mellan de olika enheterna finns ett 

fungerande samarbete för att enskilda individer ska få rätt stöd.  

 

Syftet med denna studie är att analysera biståndshandläggarnas upplevelser av arbetet med äldre 

som har en alkoholproblematik. Denna teori är relevant för denna studies syfte då 

biståndshandläggare som arbetar inom äldreomsorgen arbetar inom ramen för people-

sustaining där deras huvudsakliga uppgift är att bedöma äldres rätt till hjälp i hemmet eller 

andra stödjande insatser. Dock möter de i sitt vardagliga arbete äldre som har en 

alkoholproblematik och som då även kan vara i behov av mer behandlande insatser. Denna teori 

är därmed även av betydelse för studien då det kan vara avgörande för hur biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen upplever sina resurser att stödja äldre med alkoholproblematik beroende 

på hur deras uppgifter är uppbyggda inom organisationen. Dock kan även 

biståndshandläggarnas upplevelser av äldres möjligheter att få behandlande insatser av enheter 

som arbetar enligt people-changing analyseras med hjälp av Hasenfelds teori. 
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6. Metod 

 

Detta kapitel kommer att inledas med författarnas förförståelse. I avsnittet beskrivs även 

studiens forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval, genomförande av intervjuer, 

analysmetod och bearbetning. Därefter kommer studiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden att presenteras.  

 

6.1. Förförståelse 

Aspers (2011) skriver att forskaren växer upp i det samhälle som denne vill studera. Därmed 

har forskaren en förförståelse som används som en tolkningsram för att förstå olika fenomen i 

samhället. Vidare beskrivs att förförståelsen hos människor har sin grund i förståelsen om 

vardagen. Dock finns en risk med att den vetenskapliga forskaren är bekant med det 

forskningsfält som ska studeras sedan tidigare då detta kan medföra att forskaren får svårigheter 

att se det studerade fenomenet ur andra perspektiv samt att förhålla sig objektiv (Aspers, 2011). 

Respektive författare till denna studie har en teoretisk kunskap om äldre som har en 

alkoholproblematik, vilken har förvärvats under studietiden på socionomprogrammet. Båda 

författarna har även på något sätt kommit i kontakt med äldre som har en alkoholproblematik 

genom den verksamhetsförlagda praktiken vid högskolan Dalarna. Dock är det enbart en av 

författarna som har kommit i kontakt med denna målgrupp genom yrkeserfarenhet som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen.  

 

Utifrån detta har en kontinuerlig reflektion skett kring vår förförståelse för att denna i största 

möjliga mån inte ska påverka studien i någon viss riktning. Förkunskapen som finns inom detta 

ämne upplevs däremot inte missgynna studien utan snarare stärka utformandet av syftet, 

frågeställningarna samt intervjuguiden.  

 

6.2. Forskningsansats 

Till denna studie har en kvalitativ ansats valts då studiens syfte är att få en djupare förståelse 

för biståndshandläggares upplevelser av att arbeta med äldre som har en alkoholproblematik. 

Därmed var ambitionen att erhålla biståndshandläggares egna beskrivningar om deras 

erfarenheter och upplevelser. Bryman (2018) skriver att kvalitativ forskningsstrategi ofta 

fokuserar vid beskrivelser och inte vid kvantifiering. Majoriteten av de kvalitativa forskarna 

utgår från en induktiv syn på relationen mellan teori och praktik vilket innebär att teorin baseras 
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på de forskningsresultat som uppkommer. Dock finns det en del forskare som hävdar att den 

kvalitativa data som uppstår bör ha en viktig betydelse vid prövningen av teorier (Bryman, 

2018). Denna utgångspunkt har applicerats på studien då syftet med studien inte var att generera 

nya teorier, utan undersökningen har baserats på redan befintlig teori och centrala begrepp.  

 

6.3. Urval 

I denna studie har sex biståndshandläggare inom äldreomsorgen valts som tilltänkta 

intervjupersoner då syftet med studien var att undersöka biståndshandläggares upplevelser. Ett 

urvalskriterium för deltagande i studien var att biståndshandläggarna hade minst ett års 

erfarenhet av att arbeta som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Detta urvalskriterium 

sattes upp för att nå biståndshandläggare som hade en tids erfarenhet av myndighetsutövning 

inom äldreomsorgen.  

 

För att nå intervjupersonerna användes ett målinriktat urval, då det krävdes att 

intervjupersonerna tillhörde yrkesgruppen biståndshandläggare för att studiens syfte skulle 

kunna besvaras. Bryman (2018) beskriver att ett målinriktat urval är ett försök till att välja ut 

respondenter som är lämpliga för studiens frågeställningar. Inledningsvis skickades därför ett 

mejl till tre enhetschefer för biståndshandläggare i tre skilda kommuner i Mellansverige med 

en önskan att få kontakt med biståndshandläggare som var villiga att delta i studien. 

Kommunerna som kontaktades valdes ut slumpmässigt. Enhetscheferna blev informerade om 

studiens syfte samt urvalskriteriet. Utifrån detta tog respektive enhetschef kontakt med lämpliga 

intervjupersoner och återkopplade därefter till oss om vilka biståndshandläggare som hade 

möjlighet att delta. Det andra steget i urvalsprocessen kan därmed beskrivas vara ett 

bekvämlighetsurval i form av ett snöbollsurval. Bryman (2018) uppger att ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av de respondenter som finns 

tillgängliga för tillfället. Snöbollsurval är en form av bekvämlighetsurval där forskaren utser 

några individer som har en betydelsefull roll för de formulerade forskningsfrågorna. Dessa 

individer utser i sin tur deltagare för studien som uppnår studiens urvalskriterier (Bryman, 

2018). Efter detta skickades ett informationsbrev via e-post till respektive intervjuperson med 

information om studiens syfte och dess genomförande.  

 

Då en av de tilltänka intervjupersonerna avböjde att medverka togs en direktkontakt med 

ytterligare en biståndshandläggare i en annan kommun. På grund av tidsbrist var det inte möjligt 
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att genomföra urvalet på samma tillvägagångssätt som tidigare. Därmed gjordes ett 

bekvämlighetsurval för att snabbt komma i kontakt med en intervjuperson som var relevant för 

studien och som uppfyllde urvalskriteriet.  

 

6.4. Datainsamlingsmetod 

6.4.1. Litteratursökning 

Bowers-Brown och Stevens (2010) skriver att en litteratursökning inom det ämne som avses att 

undersökas kan bidra till en mer grundlig förståelse inom området samt en möjlighet att 

analysera vilken kunskap som redan framkommit i tidigare studier (Bowers-Brown, 2010). Den 

litteratursökning som har genomförts kring vetenskapliga artiklar har bestått av flera sökord 

med ambition att uppnå sökresultat som är förenliga med studiens syfte. Sökorden som har 

använts har bestått av följande: “older people”, “elderly”, “elderly people”, “alcohol”, “alcohol 

problem”, “alcohol misuse”, “alcohol abuse” och “alcohol consumption”. Flera av sökorden 

har använts i kombination för att uppnå relevanta träffar i förhållande till studien. Många träffar 

har erhållits kring hur undersköterskor och/eller hemtjänstpersonal upplever mötet med äldre 

med alkoholproblematik. Dessa träffar har värderats och konstaterats att de inte var relevanta 

då studien riktar sig till biståndshandläggare. Med hänsyn till detta har vissa sökord lagts till 

för att få en snävare och mer riktad sökning. Sökord som lades till var “social work” och 

“discretion”. Genom att lägga till dessa sökord skapades en mer begränsad sökning vilket gav 

goda resultat varav artiklarna som hittades med relevans för studien. En begränsning har även 

skett genom att enbart använda vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed samt att 

sökningarna har begränsats mellan åren 2008–2018 för att erhålla den mest aktuella 

forskningen. Databaserna som användes för att hitta artiklarna var Social Sciences Citation 

Index och högskolan Dalarnas söktjänst summon.  

 

6.4.2. Semistrukturerade intervjuer 

Till denna studie valdes enskilda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod då 

studiens syfte är att fånga biståndshandläggares upplevelser. Kavle och Brinkmann (2014) 

skriver att denna intervjumetod syftar till att erhålla intervjupersonernas beskrivningar av ett 

fenomen. Denna intervjuform består av att forskaren utformar några utvalda teman med 

tillhörande frågor. Dock behöver forskaren inte följa den förutbestämda ordningsföljden under 

intervjuns gång utan är fri att göra förändringar samt att lägga till frågor för att ges möjlighet 

att följa upp intervjupersonernas svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Den semistrukturerade 

intervjuformen valdes med anledning av att få möjligheten till att följa upp intervjupersonernas 
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svar samt ändra ordningsföljden i intervjuguiden. Detta medförde att intervjupersonerna fick 

möjligheten att utveckla sina svar och berätta utifrån sina egna yrkeserfarenheter.  

 

Bryman (2018) uppger att inför den semistrukturerade intervjun kan en intervjuguide skapas 

vilken fungerar som en vägledning för forskaren under intervjutillfället. Intervjuguiden kan 

bestå av ett flertal teman som har en anknytning till studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 

2018). Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2) som bestod av tre teman 

med tillhörande frågor. Intervjuguiden bestod av temana bakgrund, äldre och alkohol samt 

rutiner och stöd. Dessa teman och frågor skapades med ambitionen att försöka uppnå ett resultat 

som besvarade studiens forskningsfrågor. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att ett flertal 

olika typer av frågor kan användas vid utformningen av en intervjuguide. I studiens 

intervjuguide har inledande frågor, uppföljningsfrågor samt öppna frågor använts. 

Intervjuguiden består även av några slutna frågor vilka har kompletterats med 

uppföljningsfrågor för att erhålla mer beskrivande svar.  

 

Innan de riktiga intervjuerna genomfördes en pilotintervju för ett pröva intervjuguiden och dess 

innehåll. Pilotintervjun bidrog till att några frågor omformulerades och togs bort. Detta med 

anledning av att en del frågor inte ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte samt att somliga 

frågor var otydligt formulerade.  

 

6.5. Genomförande av intervjuer 

Sex enskilda intervjuer utfördes med biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Respektive 

intervjuperson fick bestämma var intervjun skulle genomföras och vid vilken tidpunkt. 

Samtliga intervjupersoner valde att intervjutillfället skulle äga rum på deras respektive 

arbetsplatser och intervjuerna kom därför att äga rum i en miljö där intervjupersonerna kände 

sig trygga. Vid respektive intervjutillfälle fick samtliga intervjupersoner ta del av ett 

informationsbrev (se bilaga 1) om studien, som de hade fått via e-post i ett tidigare skede. 

Vidare delgavs en samtyckesblankett (se bilaga 3) till respektive intervjuperson och i blanketten 

framkom att samtycke gavs till att delta i studien. Samtliga intervjupersoner gav sitt skriftliga 

samtycke till att delta i studien. Respektive intervjuperson blev informerade om att intervjun 

skulle spelas in med en diktafon och att intervjun skulle pågå i cirka 40–60 minuter. Diktafonen 

som användes under intervjuerna var ej ansluten till internet och intervjuerna förvarades därmed 

i en sluten miljö. Detta är ett krav enligt lagstiftningen General Data Protection Regulation 
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(GDPR) som har syftet att skydda individers personuppgifter. Under samtliga intervjutillfällen 

närvarade båda författarna och var delaktiga. Den utformade intervjuguiden användes som ett 

stöd under intervjutillfällena och utöver frågorna i intervjuguiden ställdes det även 

uppföljningsfrågor för att följa upp intervjupersonernas svar.  

 

6.6. Analys 

Under analysarbetet av det insamlade materialet inspirerades författarna av en tematisk analys. 

Denna metod valdes på grund av att studiens syfte var att fånga biståndshandläggares egna 

upplevelser. Genom att använda denna analysmetod var ambitionen att försöka beskriva deras 

upplevelser genom att identifiera likheter, nyanser samt att uppmärksamma olika mönster i 

deras upplevelser.  

 

Bryman (2018) beskriver att det karaktäristika för tematisk analys är sökandet efter 

framträdande teman och subteman. Detta sker genom att läsa igenom det insamlade materialet 

noggrant och under ett flertal tillfällen. På detta sätt kan olika teman identifieras vilka kan bestå 

av upprepningar, skillnader, likheter samt samband (Bryman, 2018). Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att när forskaren läser igenom den insamlade empirin kan de olika avsnitten 

kodas. Genom att koda materialet bidrar det till att forskaren får en översikt över det insamlade 

materialet och det kan därmed bli enklare att tematisera (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

I inledningsskedet av analysprocessen transkriberades alla sex intervjuer separat. Därefter 

skrevs transkriberingarna ut och lästes igenom ett flertal gånger. Sedan påbörjades en 

kondensering av materialet. Den information och de delar som ej ansågs vara relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar silades bort, även upprepningar samt oartikulerade ljud 

raderades. När detta var borttaget lästes transkriberingarna på nytt. Efter detta moment inleddes 

en mer noggrann läsning och det gjordes försök att finna samband och mönster i texterna. 

Kodningen utfördes genom att materialet klipptes sönder i meningsenheter för att enklare kunna 

finna subteman och teman. Under denna process återgick författarna regelbundet till 

transkriberingarna för att säkerställa att de definierade temana återspeglade intervjupersonernas 

upplevelser. Under analysprocessen växte tre huvudteman fram med tillhörande tre, två 

respektive tre subteman (se tabell 2). Dessa består av upplevelser som biståndshandläggarna 

vid upprepade tillfällen återkom till under intervjuerna men även skillnader då det ansågs vara 

viktigt att även skildra de nyanser som fanns i intervjupersonernas beskrivningar.   
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6.7. Tillförlitlighet 

Bryman (2018) skriver att kvalitativ forskning värderas utifrån begreppet tillförlitlighet som 

innefattar kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera.  

 

Kriteriet trovärdighet innebär att studiens beskrivningar av den sociala verkligheten som 

undersöks ska vara trovärdiga. Kriteriet trovärdighet anses vara uppfyllt beroende på hur andra 

finner trovärdigheten i studiens resultat. För att andra ska finna studiens resultat trovärdigt 

behöver forskaren spegla de olika beskrivningar som framkommer av den sociala verkligheten. 

För att skapa en trovärdighet krävs att forskaren förhåller sig till de bestämmelser som finns 

och att resultatet återrapporteras till respektive intervjuperson för att de ska få möjlighet att 

styrka att resultatet speglar deras verklighet (Bryman, 2018). För att uppnå detta kriterium har 

studien utförts enligt de regler och etiska principer som finns att förhålla sig till. För att fånga 

trovärdigheten i studien spelades intervjuerna in och transkriberades för att säkra att 

intervjupersonernas beskrivningar inte skulle förloras samt för att möjliggöra ett noggrant 

analysarbete. Under analysprocessen återgick författarna frekvent tillbaka till det transkriberade 

materialet för att säkerställa att viktig information inte gått förlorad samt att resultatet 

överensstämde med den sociala verklighet som intervjupersonerna hade beskrivit. Resultatet 

har även återrapporterats till respektive intervjuperson för att ge dem möjlighet att lämna 

synpunkter. För att styrka att det resultat som har framkommit speglar intervjupersonernas 

beskrivningar har citat använts, citaten skildrar även intervjupersonernas olika upplevelser.  

 

Överförbarhet handlar om att studien bör innehålla rika beskrivningar av den sociala verklighet 

som undersöks. Detta för att andra ska ha möjlighet att avgöra om studiens resultat är 

överförbart till en annan kontext eller ej (Bryman, 2018). Syftet med denna studie är inte att 

generalisera det resultat som framkommer. Istället är målet att få en djupare förståelse för hur 

biståndshandläggare upplever arbetet med äldre som har en alkoholproblematik. Dock har 

ambitionen varit att ge en detaljrik beskrivning av resultatet vilket möjliggör att andra kan 

avgöra om resultatet är överförbart till en annan kontext eller ej.  

 

För att kriteriet pålitlighet ska anses vara uppfyllt krävs en transparent beskrivning av studiens 

process, genomförande, olika metodval samt metodologiska överväganden. Detta för att studien 

kritiskt ska kunna granskas och värderas (Bryman, 2018). För att uppnå detta kriterium har 
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studiens alla delar redogjorts för att skapa transparens samt för att möjliggöra en kritisk 

granskning av forskningsprocessen.  

 

Det sista delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det tydligt ska framgå att 

forskarna ej avsiktligen har påverkat studien eller intervjupersonerna i någon viss riktning 

(Bryman, 2018). För att uppnå detta delkriterium har författarna under hela forskningsprocessen 

reflekterat tillsammans över sina egna värderingar och sin förförståelse för att i största möjliga 

mån inte påverka studiens resultat. I detta kapitel har ett eget avsnitt tillägnats åt författarnas 

förförståelse för att skapa en trovärdighet.  

 

6.8. Etiska överväganden 

I inledningsskedet av studien gjordes en etisk egengranskning och nej besvarades på samtliga 

frågor på blanketten. Därmed gjordes bedömningen att uppsatsens ämne inte behövde prövas 

av forskningsetiska nämnden (FEN) då uppsatsens ämne har biståndshandläggares upplevelser 

i fokus och inte riktar sig till äldre som har en alkoholproblematik som kan anses vara mer 

sårbara.  

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att det finns fyra viktiga etiska principer som forskaren bör ta 

hänsyn till under studien. Den första principen är informationskravet, denna innebär att 

forskaren bör informera intervjupersonerna om vad ett deltagande i studien innebär samt att de 

kan avbryta sitt deltagande utan någon närmare motivering. Den andra principen är 

samtyckeskravet och denna tydliggör att deltagarna själva besitter rätten att bestämma över sitt 

deltagande i studien. Konfidentialitetskravet är den tredje principen och av denna framgår att 

studiens material ska behandlas och bevaras på sådant sätt att intervjupersonernas anonymitet 

inte riskerar att röjas, vilket åligger forskarens ansvar. Den sista principen är nyttjandekravet 

och denna tydliggör att det insamlade materialet endast får användas till studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna har därför blivit informerade om dessa via ett 

informationsbrev som innehöll information om studiens innehåll, deras rätt till anonymitet, att 

de kan avbryta sitt deltagande i studien samt hur det insamlade materialet kommer att 

behandlas. Vid inledningsskedet av intervjuerna fick intervjupersonerna även skriva på en 

samtyckesblankett som intygade att de tagit del av informationen om studien och att de var 

medvetna om vad deras deltagande i studien innebar.  
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I utformandet av intervjuguiden reflekterades det kring huruvida intervjufrågorna kunde 

komma att påverka intervjupersonerna. Frågorna om hur intervjupersonerna och andra 

professionella ser på förhållandet mellan äldre och alkohol samt hur intervjupersonerna ser på 

möjligheten för äldre att förändra sina alkoholvanor var frågor som kunde upplevas vara 

känsliga att besvara. Pilotstudien var ett tillfälle att testa intervjufrågorna och intervjupersonen 

kunde då berätta hur frågorna upplevdes. Det framkom att intervjupersonen inte upplevde att 

frågorna var känslomässigt svåra att besvara och därmed togs beslutet att behålla dessa frågor 

i intervjuguiden. Det har även funnits en medvenhet om att intervjupersonerna kan ha erfarenhet 

av äldre som har en alkoholproblematik i sitt privatliv eller att de personligen har haft ett 

problematiskt förhållande till alkohol. Detta kunde medföra att de eventuellt kunde komma in 

på privata erfarenheter under intervjuerna eller att ämnet skulle kunna väcka svåra minnen till 

liv. Innan intervjuerna ägde rum bestämdes det därför att den som ställde frågorna skulle 

försöka avleda intervjupersonerna om dessa började att tala om och exemplifierade med sådant 

som hänt dem i deras privatliv för att minimera risken för skada. Detta skedde under ett 

intervjutillfälle och vid det tillfället gjordes försök att avleda intervjupersonen och återgå till 

den ordinarie intervjuguiden. Frågan om utveckling upplevdes vara en bra avslutande fråga som 

neutraliserade intervjupersonerna då förhoppningen var att intervjupersonerna inte skulle lämna 

intervjutillfället med negativa känslor.  

 

I denna studie har det varit viktigt att försöka behålla intervjupersonernas anonymitet. Kvale 

och Brinkman (2014) beskriver att det är av vikt att forskaren reflekterar kring om hur den 

information som presenteras kan komma att påverka intervjupersonernas konfidentialitet. 

Utifrån detta togs ett beslut om att inte delge vilka kommuner intervjupersonerna arbetar i eller 

ange deras kön i de olika citaten, detta för att minimera risken för att intervjupersonerna skulle 

kunna identifieras. Det har förts en diskussion om detta beslut och då studien inte har ett fokus 

på att analysera skillnader mellan kön eller olika kommuner kommer det inte påverka studiens 

resultat om intervjupersonernas kön eller arbetsplats inte anges.  
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7. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet av denna studie att presenteras genom tre överordnande teman 

vilka är: Biståndshandläggares tillvägagångssätt och handlingsmöjligheter, centrala faktorer 

för biståndshandläggare och centrala faktorer för att nå målgruppen (se tabell 2). Dessa har 

skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Studiens två första frågeställningar kommer 

att besvaras under resultatets första tema. Den tredje frågeställningen besvaras under det andra 

och tredje temat då det har identifierats viktiga faktorer som dels är viktiga för 

biståndshandläggare som profession, dels i arbetet för att stödja målgruppen. I detta avsnitt 

kommer citat från intervjupersonerna att lyftas. För att behålla intervjupersonernas anonymitet 

kommer de att benämnas med “Ip1”, “Ip2” och så vidare.  

 

Tabell 2. Huvudteman och subteman 

Tema 1 Subtema 

Biståndshandläggares tillvägagångssätt och 

handlingsmöjligheter 

Rutiner  
 

Resurser  

 

Ansvaret hamnar på äldreomsorgen 

Tema 2 Subtema 

Centrala faktorer för biståndshandläggare Kunskap 

 

Stöd  

Tema 3 Subtema 

Centrala faktorer för att nå målgruppen Motiverande arbete 

 

Förtroendefull relation 

 

Samverkan 

 

 

7.1. Presentation av intervjupersoner 

I studien har sex enskilda intervjuer genomförts med intervjupersoner som arbetar som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Intervjupersonerna består av fem kvinnor och en 

man. Intervjupersonernas ålder varierar mellan 30 – 55 år. Intervjupersonerna har mellan 3 - 23 

års erfarenhet av att arbeta som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Alla 

intervjupersoner har en socionomutbildning förutom en av dem som har en likvärdig utbildning.  
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7.2. Biståndshandläggares tillvägagångssätt och handlingsmöjligheter 

7.2.1. Rutiner 

Intervjupersonerna kommer i kontakt med äldre som har en alkoholproblematik genom att de 

får indikationer på att det ej fungerar i hemmet. Intervjupersonerna var överens om att rutiner 

kring ärenden gällande äldre som har en alkoholproblematik inte skiljer sig mycket från ett 

traditionellt äldreomsorgsärende. Av de sex intervjupersonerna var det enbart en av dessa som 

hade rutiner på sin arbetsplats kring hur de som biståndshandläggare ska agera i dessa ärenden. 

Rutinerna fungerar som en vägledning för biståndshandläggarna när de kommer i kontakt med 

denna målgrupp. 

Det hjälper ju mycket. Att ha färdiga rutiner såhär gör vi i det, för annars har du inte rutinen 

i dig så då kan det bli väldigt spretigt och man vet inte vart man vänder sig, när man vänder 

sig. [Ip1] 

Det förekom delade meningar bland resterande intervjupersoner om huruvida rutiner skulle 

hjälpa dem i sitt arbete eller inte med äldre som har en alkoholproblematik. Det fanns en 

uppfattning om att detta eventuellt inte skulle behövas då de gör individuella bedömningar i 

varje enskilt ärende. Dock fanns även uppfattningen om att rutiner kan fungera som ett stöd för 

dem när de kommer i kontakt med denna målgrupp. 

Men, men jag vet egentligen inte om det ens behövs särskilda rutiner eftersom man som sagt 

ska göra individuella bedömningar. [Ip6] 

Det är väl alltid, det underlättar alltid att ha det då har man ju någonting att förhålla sig till i 

alla fall. […] Dels som någon checklista, man kanske liksom kan tänka sig så […] Fördelen 

med att ha det är att vi kanske skulle jobba lite mer lika. [Ip4] 

Intervjupersonerna menade att det som skiljer ärenden som rör äldre med en alkoholproblematik 

rutinmässigt från traditionella äldreomsorgsärenden är att det förekommer en högre grad av 

samverkan då det är missbruksenheten som ansvarar för själva alkoholproblematiken. Detta 

förutsätter ett samarbete mellan olika funktioner för att den äldre ska få rätt stöd.  

Man är beroende av samarbete både inom organisationen alltså med socialsekreterare och 

missbrukshandläggare […] det kräver mer de här ärendena än ett vanligt traditionellt 

omsorgsärende. [Ip6] 

De flesta intervjupersonerna uppgav att de inte har eller är osäkra på om deras arbetsplats har 

en rutin kring hur en samverkan ska ske i dessa ärenden. En intervjuperson exemplifierade dock 

att samordnad individuell plan (SIP) är en rutin som möjliggör samverkan med 

missbruksenheten och sjukvården då parterna måste delta om de blir kallade till en sådan. 

Vidare belyste en annan intervjuperson att det inom deras verksamhet finns en rutin både på 

bistånds- och missbruksenheten för hur en samverkan ska ske i ärenden som rör äldre med en 
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alkoholproblematik. Denna rutin tydliggör när en kontakt ska tas med missbruksenheten, vilken 

enhet som ansvarar för vad samt hur de olika enheterna kan stötta varandra i dessa ärenden. De 

intervjupersoner som ej hade en rutin upprättad på deras arbetsplats kring detta uppgav dock att 

de ställde sig positiva till en sådan då det tydliggör tillvägagångssätt samt vem som har vilket 

ansvarsområde. 

7.2.2. Resurser 

Intervjupersonerna beskrev att de resurser som de har till sitt tillfogande är att hjälpa de äldre 

som har en alkoholproblematik med att få en fungerande vardag i hemmet. De kan även 

förmedla kontakt med missbruksenheten inom IFO som har hand om missbruksärenden, 

motivera denna målgrupp till vidare stöd samt meddela behovet av god man eller förvaltare om 

det krävs i det enskilda ärendet. 

Ja egentligen känner jag att jag inte har så mycket resurser. Utan de resurser man har är ju 

att man kan hjälpa de med dem insatser som man har i hemtjänsten […] jag kan ju hjälpa 

dem att komma i kontakt med missbruk på socialtjänsten här. [Ip3] 

Samtliga intervjupersoner tydliggjorde att deras ansvarsområde är att bedöma den enskildes 

omvårdnadsmässiga behov. De uppgav även att om den äldre är i behov av stöd med sitt 

missbruk åligger inte detta deras arbetsuppgifter då de inte förfogar över insatser som är riktade 

för att behandla den enskildes alkoholproblematik. Intervjupersonerna upplevde med anledning 

av detta att de hade begränsade resurser till sitt förfogande att hjälpa äldre som har en 

alkoholproblematik. 

Jag kan ju hjälpa dem med insatser som vi har i hemtjänsten, men deras missbruk kan jag 

inte, det kan jag inte som handläggare gör någonting åt. Det vet jag inte heller om man ska 

lägga sig i, det är inte mitt jobb […]. [Ip2] 

7.2.3. Ansvaret hamnar på äldreomsorgen 

Samtliga intervjupersoner upplevde att även om inte biståndsenheten ansvarar för 

alkoholproblematiken finns en tendens att dessa ärenden på något sätt anses tillhöra 

äldreomsorgen av andra instanser. Några intervjupersoner uppgav att sjukvården och 

missbruksenheten anser att biståndsenheten bör bevilja äldre personer som har en 

alkoholproblematik fler insatser, särskilda boenden eller korttidsplatser där de kan få omsorg 

och tillsyn dygnet runt. Somliga intervjupersoner ansåg dock att detta inte är lösningen på äldres 

alkoholproblematik och upplevde att missbruksenheten väljer att släppa sitt ansvar när de äldre 

har flyttat till särskilda boenden. 
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Ja det...ingen vill liksom inte riktigt ta i…det ska jag inte säga heller men det är väl gärna så 

att man kan tycka att vi har mycket att göra men här det kan någon annan göra...så går det 

oftast till. Och som sagt är de äldre så hamnar de väldigt ofta hos oss […]de är väl kanske 

just det att man gärna vill skjuta över ansvaret på andra helt enkelt. [Ip4] 

Tyvärr, tror jag, att det blir så: ah de är en gammal suput, vi låter det gå de ska ju snart dö 

ändå, jag tror att det är mycket så. Och att de gärna vill att de ska komma in på ett särskilt 

boende, ett dygnet runt, för då ser de att de har omsorgen, sen struntar man i missbruket, det 

får liksom pågå, känner jag. [Ip2] 

Några intervjupersoner upplevde att många äldre med en alkoholproblematik väljer att inte ta 

stöd från missbruksenheten vilket resulterar i att biståndshandläggarna och hemtjänsten får 

stötta dessa äldre så gott de kan i deras missbruk med begränsade resurser. En intervjuperson 

beskrev att vid dessa tillfällen hamnar de även i en roll där de får stötta anhöriga som kan ha ett 

medberoende, som annars är missbruksenhetens ansvar.  

Mycket beror på att de flesta äldre inte vill ha missbruk med. […] det är jag och hemtjänst 

att vi tillsammans med den enskilde och anhöriga jobbar och försöker stötta så mycket som 

möjligt så mycket vi kan utifrån missbruket och hur problematiken blir faktiskt rent 

omvårdnadsmässigt så är det […] av 10 fall så stannar 9 där...det går inte vidare de vill 

inte. De vill inte ha den kontakten. Så mycket ligger på oss biståndshandläggare. [Ip1] 

Men samtidigt så har det ändå blivit att vi som handläggare inom äldreomsorgen som får 

dra lassen sen om de ska ha hemtjänst […] utan då drar man lasset i alla fall sen 

tillsammans med hemtjänsten. [Ip3] 

 

7.3. Centrala faktorer för biståndshandläggare 

7.3.1. Kunskap 

Flera av intervjupersonerna beskrev att de har en bristande kunskap om förhållandet mellan 

äldre och alkohol. De upplevde att mer kunskap skulle kunna bidra till att arbetet med denna 

målgrupp skulle bli enklare och att kunskapen är något som de kan falla tillbaka på. Några av 

de områden som intervjupersonerna efterfrågade kunskap om är hur alkoholproblematik kan 

uppmärksammas, hur de ska bemöta denna målgrupp, hur alkoholen påverkar det normala 

åldrandet samt var och vilken hjälp som finns att erbjuda. En av intervjupersonerna belyste att 

det är svårt att inhämta kunskap då forskning inom detta område är begränsat och menade att 

detta är en utvecklingsfråga. Det fanns en önskan om att kunna inhämta stöd och kunskap från 

forskning för att kunna hjälpa äldre som har en alkoholproblematik på ett bättre sätt.  

Hur man ska jobba med de, hur ska vi liksom kunna motivera de mer, hur ska vi kunna möta 

de där dem är utifrån den problematiken. Det saknar vi […] för det första börja med 

forskning. Att få stöd där. Hur ska vi göra hur ska vi möta äldre med en alkoholproblematik. 

[Ip1] 

Några av intervjupersonerna nämnde att ett utvecklingsspår inom detta område kan vara att 

utforma mindre grupper av omsorgspersonal respektive biståndshandläggare som inriktar sig 
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på just äldre som har en alkoholproblematik. Dessa personer kan då inhämta mer kunskap om 

denna målgrupp och därmed bemöta äldre med en alkoholproblematik på ett bättre sätt. Att 

arbeta i mindre grupper kan även underlätta för de äldre att få en tillit för de professionella samt 

att ta emot hjälp i hemmet och vidare stöd från missbruksenheten. En av intervjupersonerna såg 

dock svårigheter med detta då det går emot att alla ska behandlas lika och att det istället kan bli 

utpekande mot målgruppen.  

[…] skulle man kunna tänka sig att man hade en särskild grupp från hemtjänsten som jobbade 

mot personer med den här problematiken då kanske det vore naturligt att det också vore en 

biståndshandläggare som jobbade mot den problematiken. […] då får man möjligheten att 

fylla på med kunskap på ett helt annat sätt. […] samtidigt så talar det emot att man ska 

behandlas likadant, då blir man på något vis ännu mer utpekad. [Ip6] 

7.3.2. Stöd 

Samtliga intervjupersoner upplevde att stödet från biståndskollegor är värdefullt vid 

hanteringen av dessa ärenden då de kan vara komplexa. Att få utbyta tankar och idéer samt tala 

om dess dilemman som ärendena kan medföra gör att intervjupersonerna upplevde att de har 

ett bra stöd i sitt arbete. Intervjupersonerna berättade att de kontinuerligt har ärendedragningar 

där de får möjlighet att lyfta ärenden som 

 anses vara svårare. De menade att ärenden rörande äldre med en alkoholproblematik ofta lyfts 

på dessa möten just på grund av ärendenas komplexitet. Förutom ärendedragningarna menade 

intervjupersonerna att de även talade med sina kollegor på biståndsenheten mellan 

ärendedragningarna om de kände att de behövde stöd och råd. Några av intervjupersonerna 

menade att de ibland även inhämtar stöd från missbruksenheten då de kan behöva vägledning i 

hur de ska motivera de äldre till vidare hjälp samt hur de ska hantera dessa ärenden.  

Ja det är väl först och främst att man pratar med sina kollegor det skulle jag vilja säga eller 

förste handläggare men i regel är det väl kollegor. De tycker jag är stödet på något sätt. [Ip4] 

Jag tycker ändå att, det stödet man får är att man kan gå och diskutera med den här personen 

som är handläggare inom just missbruk på IFO. […] vi har handläggarträffar här där man 

kan ta upp sådana här krångliga ärenden, för det kan ju bli lite krångligt. [Ip3] 

Några intervjupersoner nämnde dock att de saknade stöd från missbruksenhetens sida då det 

fanns en upplevelse om att missbruksenheten saknar kunskap kring bemötandet av äldre med 

en alkoholproblematik och hur arbetet ska ske i dessa ärenden. 
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7.4. Centrala faktorer för att nå målgruppen 

7.4.1. Motiverande arbete 

Intervjupersonerna beskrev att äldre som har en alkoholproblematik ändå är en svår målgrupp 

att hjälpa. De upplevde att denna målgrupp har svårigheter med att ta emot insatser i hemmet 

samt stöd från missbruksenheten och att detta ofta grundar sig i deras alkoholproblematik. 

Anledningarna ansågs vara att alkoholen kan vara överordnad allting annat, att de ej vill visa 

utåt att de har en alkoholproblematik samt att de saknar en motivation till att förändra sina 

levnadsvanor till det bättre.  

Ja, det är ju ganska svårt tycker jag med alkoholbiten. Det är svårt att hjälpa dem med, svårt 

att hjälpa dem med hemtjänst och sådär om de inte själv vill ha hjälp med själva problemet 

[…] så jag tycker att det är faktiskt ganska svårt med missbruket eller alkoholen. [Ip5]  

Samtliga intervjupersoner uppgav att det är viktigt att respektera den äldres självbestämmande 

och de tydliggjorde att de inte kan tvinga den äldre till att ta emot insatser och vidare stöd för 

sitt missbruk. Intervjupersonerna uppgav dock att de måste arbeta uppsökande och försöka 

motivera målgruppen till att ta emot stöd om de ser att den äldre har ett behov av hjälp i hemmet 

eller vidare stöd från missbruksenheten. Dock upplevdes detta inte vara alldeles enkelt alla 

gånger och att det krävs tålamod samt upprepade kontakter med den enskilde för att inte tappa 

kontakten. Intervjupersonerna frågar då den äldre om det går bra att de hör av sig igen med 

jämna mellanrum antingen via ett telefonsamtal eller ett nytt hembesök. På detta sätt kan de på 

nytt försöka motivera den äldre till att ta emot stöd och samtidigt skapas det även ett tillfälle att 

tala med den äldre om dennes alkoholkonsumtion.  

Och som biståndshandläggare har jag också en uppsökande verksamhet jag måste, vet jag att 

det finns ett behov så måste jag söka kontakt med jämna mellanrum, jag får aldrig lämna om 

jag ser att en person är i behov av stöd och hjälp så får jag inte det. [Ip1] 

En strategi som några av intervjupersonerna nämnde och som även kan motivera den äldre till 

att ta emot mer hjälp är att erbjuda insatser som är mindre integritetskränkande såsom 

exempelvis stöd med inköp eller städning av bostaden. Detta upplevde intervjupersonerna i 

många fall är ett vinnande koncept med målet att den äldre sedan vill utöka hjälpen.  

Alltså man får ju försöka att lirka in någonting […] och så kanske de får ett förtroende för 

hemtjänsten som kanske öppnar upp, och vi kan plocka in något mer, man får ju börja med 

det här lilla, lilla, lilla och likadant att man själv kanske får gå flera gånger, då kanske man 

på sikt får in hjälpen. [Ip3] 

Även om intervjupersonerna försöker motivera äldre som har en alkoholproblematik till att ta 

emot hjälp i hemmet och vidare stöd från missbruksenheten tackar de äldre ibland nej. Detta 

upplevde en del av intervjupersonerna var frustrerande då de ser att äldre med en 
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alkoholproblematik ofta har ett större omvårdnadsbehov än andra och att de skulle må bra av 

stöd för sin alkoholproblematik. Intervjupersonerna berättade även att sjukvården och anhöriga 

många gånger vill att de i rollen som biståndshandläggare ska sätta in insatser hos den äldre. 

Dock menade intervjupersonerna att utan den äldres samtycke är det enda de kan göra att 

använda det motiverade arbetet som verktyg så länge det inte är någon fara för den äldres liv 

eller andras. 

7.4.2. Förtroendefull relation 

Samtliga upplevde att det är viktigt i dessa ärenden att bygga upp en förtroendefull relation och 

reflektera över sitt bemötande gentemot den enskilde. Om biståndshandläggaren inte har ett 

respektfullt bemötande gentemot den äldre kan detta få en motsatt effekt.  

Ja det är ju viktigt att få en bra relation då så att de vågar att berätta om de...fast de kanske 

man inte vill göra ändå, men att man får en bra relation och när man är på hembesök och 

sådär då, att de känner att de vågar ringa igen och så... [Ip5] 

Samtliga intervjupersoner upplevde att det kan vara svårt att föra ett samtal med den äldre om 

dennes alkoholproblematik då de dels trodde att äldre känner en skam över situationen de 

befinner sig i, dels då de ej vill utelämna sig. Intervjupersonerna menade att det därför är viktigt 

att säkerställa att det finns förtroende innan dessa samtal förs med den äldre. Dock upplevde en 

del intervjupersoner att det är viktigt att föra en dialog med den äldre för att möjliggöra vidare 

kontakt med missbruksenheten och det stöd som kan erbjudas.   

Det är ibland en svår fråga att ta upp, de tycker att det kanske är pinsamt och förargligt och 

så […] man får gå lite runt då men samtidigt så missar man att ställa frågorna så ja, då har vi 

ju missat chansen att kunna hjälpa också. [Ip6] 

För att bygga upp en förtroendefull relation ansåg intervjupersonerna att det är viktigt att vara 

lyhörd, att ta sig tid och lyssna på vad den äldre har att berätta. En del av intervjupersonerna 

menade även att det är viktigt att inte köra över den äldre och vara för mycket av en 

myndighetsperson om den äldre ska få ett förtroende för dem som biståndshandläggare. 

Intervjupersonerna tydliggjorde att ett förtroende inte är något som byggs upp över en dag utan 

att det är en process som tar och bör ges tid. 

7.4.3. Samverkan 

Samtliga intervjupersoner uttryckte att en fungerande samverkan är en viktig faktor för att de 

äldre ska få rätt stöd, dock förutsätter ett samarbete mellan enheterna den enskildes samtycke. 

Intervjupersonerna uppgav att samverkan med missbruksenheten inte är alldeles enkel även om 

de olika enheterna befinner sig inom samma förvaltning. Några av intervjupersonerna upplevde 

att det inte är enkelt att få gehör från missbruksenheten när det gäller ärenden rörande äldre 



 

31 

 

personer med en alkoholproblematik. De ansåg att detta beror på att missbruksenheten inte har 

ett primärt fokus på äldre. Intervjupersonerna reflekterade kring åldern och vilken betydelse 

den har för att få hjälp: 

Om det är någon som har haft problem flera gånger i livet och kanske varit på 

behandlingshem och fallit tillbaka och så, så tror jag inte att man kostar på en äldre i första 

hand, faktiskt, en behandling. Så det tror jag kan vara svårare för dem att sluta för det är 

svårare att få hjälp inbillar jag mig […]. [Ip5] 

Jag har gått på de här nitarna många gånger kan jag tala om just över att när det finns ett 

missbruk och det är äldre kan jag uppleva att det nonchaleras...jaja men den äldre, låt dem 

vara...de har liksom gjort sitt liv de har säkert haft ett jättebra liv […] att man inte vill jobba 

med dem på samma sätt som yngre. [Ip1] 

En av intervjupersonerna nyanserade detta genom att reflektera kring att äldres rätt till hjälp 

med sin alkoholproblematik borde vara densamma som för alla andra. Även om de har en högre 

ålder bör målgruppen själva få avgöra om de vill ha stöd eller inte och att detta är något som 

enbart den enskilde kan besluta om på egen hand.  

Flera av intervjupersonerna hade en positiv erfarenhet och inställning till en samverkan med 

missbruksenheten. Samverkan har då innehållit upprepade kontakter och gemensamma 

hembesök hos den enskilde för att tillsammans motivera till en minskad alkoholkonsumtion 

samt att söka stöd. Intervjupersonerna uttryckte en framtidsönskan om att uppnå ett 

välfungerande samarbete mellan enheterna för de äldres skull.  

Det är nog ett ärende som vi har samverkat […] och i det ärendet fungerade det jättebra, 

samarbetet, men det var flera år sedan och sedan dess har jag inte upplevt i något ärende att 

det har fungerat så bra. Men jag hoppas att det blir bättre. [Ip2] 

Intervjupersonerna nämnde att samverkan kan leda till trygghet för den äldre, att de ska få rätt 

stöd, motivation till att minska sin alkoholkonsumtion, att hjälpa den äldre att hitta en annan 

mening i livet och om inte annat - ett skäligt liv. En av intervjupersonerna såg dock att det är 

svårt att få samverkan att leda någonstans då de olika enheterna har bristande kunskap om 

varandras områden samt om förhållandet mellan äldre och alkohol.  
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8. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer resultatet i form av tre teman diskuteras i relation till teori och tidigare 

forskning. Vidare kommer en redogörelse av studiens styrkor och svagheter att ske. Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka hur biståndshandläggare upplever arbetet med äldre som 

har en alkoholproblematik. Syftet har studerats genom att undersöka hur biståndshandläggarnas 

rutiner ser ut i dessa ärenden, hur de upplever sina resurser i arbetet med målgruppen samt vad 

de anser är viktiga faktorer i detta arbete.  

 

8.1. Biståndshandläggares tillvägagångssätt och handlingsmöjligheter 

Resultatet visade att biståndshandläggarna upplevde att rutiner kring ärenden gällande äldre 

som har en alkoholproblematik inte skiljer sig i någon högre grad från traditionella 

äldreomsorgsärenden. Deras primära uppgift är att bedöma målgruppens behov av insatser av 

omsorg för att försöka upprätthålla en fungerande vardag för de äldre. Enligt Hasenfelds (1983) 

teori rör sig biståndshandläggarnas arbetsuppgifter därmed inom people-sustaining. Resultatet 

av studien visade även att biståndshandläggare upplever sig ha begränsade resurser i arbetet 

med att stödja målgruppen med deras alkoholproblematik då detta inte åligger deras 

ansvarsområde. De kan dock hjälpa de äldre med att få en fungerande vardag, förmedla kontakt 

med missbruksenheten samt motivera till vidare stöd. Detta kan jämföras med det Hasenfeld 

(1983) skriver om att det inom organisationer görs en uppdelning mellan olika arbetssätt och 

därmed även en specialisering. People-changings primära fokus är att förändra enskilda 

individers levnadssätt och beteenden medan people-sustainings primära fokus är att 

upprätthålla enskildas förmågor och välmående genom stödjande insatser. Med hjälp av denna 

teori kan även denna uppdelning urskiljas i dagens organisationer där biståndshandläggarnas 

arbete hamnar inom ramen för people-sustaining och missbruksenheten inom people-changing.  

  

Resultatet visade att det i dessa ärenden förekom en högre grad av samverkan. Det saknas även 

rutiner i hur dessa ärenden kan hanteras och hur samarbetet ska ske med andra enheter i de 

flesta fall. Att rutiner saknas i många kommuner är något som även Socialstyrelsen (2018) 

rapporterar. Dock visade denna studie att det finns delade meningar om huruvida rutiner skulle 

hjälpa dem eller inte. Detta skiljer sig en del i jämförelse med Wadd & Galvanis (2014) studie 

som visar att det finns ett tydligt behov av riktlinjer för professionella för att inte missa 

möjligheten att ingripa och som ett stöd för hur de ska agera i ärenden rörande denna målgrupp. 

I denna studie ansågs inte detta vara en självklarhet för alla biståndshandläggare då de ansåg att 
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de gör individuella bedömningar i varje enskilt ärende, dock fanns även uppfattningen om att 

rutiner skulle kunna fungera som ett stöd. 

 

Enligt denna studie upplevde biståndshandläggarna att många ärenden rörande äldre som har 

en alkoholproblematik blir kvar inom biståndsenheten. Enligt Hasenfeld (1983) blir enskilda 

individer som inte bedöms ha goda utsikter att förändra sitt beteende eller levnadssätt föremål 

för people-sustaining istället för people-changing. Detta då det finns en uppfattning om att det 

går att göra mycket för dessa individer än att ge dem trygghet och ett välbefinnande (Hasenfeld, 

1983). Detta kan förklara varför äldre som har en alkoholproblematik blir kvar eller hamnar 

inom ramen för äldreomsorgen även om biståndshandläggarna upplever sig ha bristande 

resurser och kunskap inom området.  

 

8.2. Centrala faktorer för biståndshandläggare 

Vidare framkom i studien att biståndshandläggarna efterfrågade mer kunskap om förhållandet 

mellan äldre och alkohol i syfte att hjälpa dem i sitt arbete med målgruppen och vara ett stöd 

att falla tillbaka på. På detta sätt ansågs kunskapen vara en viktig faktor i arbetet med 

målgruppen. Det fanns även en uppfattning om att missbruksenheten saknar kunskap om 

alkoholproblematik bland äldre personer och att det försvårar stödet. Även tidigare studier 

(Gunnarsson & Karlsson, 2017; Shaw & Palattiyil, 2008; Socialstyrelsen, 2018; Wadd & 

Galvani, 2014) bekräftar att professionella saknar kunskap om kombinationen av ålderdom 

samt alkohol och att detta kan bidra till att äldre inte får det stöd som de är i behov av. 

Kunskapsbristen kan tolkas bero på att det inom organisationen finns en uppdelning mellan 

olika enheter och arbetssätt som Hasenfeld (1983) beskriver. Denna specialisering innebär att 

biståndsenheten har mer kunskap om äldre i jämförelse med missbruksenheten som besitter mer 

kunskap om missbruksproblematiken. Då forskning inom området äldre och alkohol är 

tämligen begränsat är vår uppfattning att biståndshandläggare och missbruksenheten bör ta 

tillvara på varandras kunskapsområden samt resurser och att de genom kontinuerliga 

gemensamma möten kan stödja varandra i arbetet med denna målgrupp. På detta sätt kan de 

olika kunskapsområdena integreras. 

 

Av resultatet framkom även att stöd från såväl kollegor på biståndsenheten och 

missbruksenheten är en viktig faktor för att biståndshandläggarna ska kunna hantera dessa 

komplexa ärenden. Att biståndshandläggare värderar detta som en viktig faktor har inte 
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återfunnits i tidigare forskning inom området utan det som tidigare studier (Gunnarsson & 

Karlsson, 2017; Socialstyrelsen; 2018, Wadd & Galvani, 2014) har lyft som ett stöd är rutiner 

i hur dessa ärenden ska hanteras. Denna studie visar dock att det mänskliga stödet är minst lika 

viktigt.  

 

8.3. Centrala faktorer för att nå målgruppen 

Resultatet visade att det går att urskilja några viktiga faktorer som biståndshandläggarna anser 

är viktiga i arbetet med målgruppen. En faktor var att arbeta uppsökande och motiverande för 

att inte missa möjligheten att hjälpa. I detta arbete tolkades skapandet av en förtroendefull 

relation vara en betydande strategi för att de äldre ska vilja ta emot mer stöd och vinna tillit hos 

den äldre vilket även tidigare studier (Gunnarsson & Karlsson, 2017; Shaw & Palattiyil, 2008; 

Wadd & Galvani, 2014) bekräftar som en nyckelfaktor. Det kan även dras paralleller till det 

Hasenfeld (1983) skriver om att förutsättningarna är goda för förändringar hos den enskilde om 

det förekommer ett ömsesidigt samarbete samt om det finns ett förtroende mellan de 

professionella och den enskilde. 

 

Ytterligare en viktig faktor ansågs vara att uppnå en fungerande samverkan med 

missbruksenheten för att de äldre ska få rätt stöd. Idag upplevde biståndshandläggarna att 

samarbetet inte alla gånger fungerade då de ansåg att de inte alltid fick gehör hos 

missbruksenheten i ärenden rörande äldre. Detta kan jämföras med det Hasenfeld (1983) skriver 

om att individer som anses ha ett högre socialt värde bedöms ofta ha en högre potential att 

förbättra och förändra sina förmågor än de som tillskrivs ett lägre socialt värde. På grund av 

detta är det ofta yngre generationer som främst prioriteras inom enheter som arbetar enligt 

people-changing. I enlighet med detta kan biståndshandläggarnas upplevelser av att inte få 

någon respons från missbruksenheten gällande äldre personer förklaras med att de inte bedöms 

ha någon större potential att förändra sin höga alkoholkonsumtion på grund av att de har ett 

mindre socialt värde. Detta dementeras av Wadd och Galvanis (2014) studie som visar att äldre 

personer som har genomgått behandling har svarat bra på det stöd som har erbjudits, dock är 

vanliga uppfattningar hos professionella att äldre har en låg benägenhet att förändras samt att 

de bör få behålla sitt sista nöje i livet. För att uppnå ett fungerande samarbete menar Hasenfeld 

(1983) att det krävs en dialog mellan de olika enheterna för att tydliggöra vilken enhet den 

enskilde tillhör och för att denne ska erhålla rätt stöd. Då biståndshandläggarna upplever att 

samarbetet mellan enheterna inte fungerar i dagsläget finns ett behov av att minimera de 
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organisatoriska stuprören som finns inom organisationen och detta kan tyda på att det 

förekommer det ett behov av utarbetade gemensamma rutiner mellan enheterna.  

 

8.4. Studiens styrkor och svagheter 

I denna studie var syftet att undersöka hur biståndshandläggare upplever arbetet med äldre som 

har en alkoholproblematik. Utifrån syftet valdes därför en kvalitativ ansats och inte en 

kvantitativ då ambitionen var erhålla biståndshandläggares beskrivningar inom detta område. 

Forskningsansatsen kan därmed anses vara en styrka då metoden bidragit till berättande och 

detaljrika intervjuer i jämförelse om intervjuerna skulle varit av kvantitativ ansats. 

 

För att nå intervjupersonerna användes ett bekvämlighetsurval. Bryman (2018) framför att 

genom ett bekvämlighetsurval är inte en generalisering av resultatet möjlig. Dock var inte syftet 

med denna studie att generalisera det resultat som framkommit. Det finns en medvetenhet om 

att urvalets tillvägagångssätt kan ha påverkat studiens resultat då enhetscheferna kan ha valt ut 

intervjupersoner som de trodde var bekanta med ämnet sedan tidigare, vilket kan anses vara en 

av studiens svagheter. Därmed fanns en risk att de biståndshandläggare som hade mindre 

erfarenhet av att arbeta med äldre som har en alkoholproblematik inte fick sin röst hörd i denna 

studie. Uppfattningen är ändå att intervjupersonerna hade varierande erfarenheter inom detta 

område vilket anses vara en styrka. Dock kan en del intervjupersoner ha haft svårigheter med 

att associera till hur dessa ärenden hanteras på grund av att de ej handlagt många ärenden 

rörande denna målgrupp. Det är ändå relevant att även fånga biståndshandläggares upplevelser 

som har en mindre erfarenhet av att arbeta med målgruppen då det utgör ett betydelsefullt 

resultat.  

 

I denna studie utfördes enbart sex enskilda intervjuer, det få antalet intervjuer kan tyckas vara 

en svaghet. Dock skriver Kvale och Brinkmann (2014) att små urvalsstorlekar kan medföra ett 

mer noggrant analysarbete i studier som utförs under en begränsad tidsaspekt. Det finns en 

medvetenhet om att studien inte har uppnått en teoretisk mättnad på grund av antalet 

intervjupersoner. Urvalsstorleken begränsades utifrån den tidsram som fanns till studiens 

förfogande, dock har den valda urvalsstorleken bidragit till att studiens syfte och 

frågeställningar har kunnat besvarats. 
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De enskilda intervjuerna spelades in med en diktafon. Bryman (2018) beskriver att en bieffekt 

med att spela in intervjuerna kan vara att det medför en viss oro för intervjupersonerna och att 

de därmed inte vågar uttrycka sina verkliga åsikter. Ämnet äldre med en alkoholproblematik 

kan tänkas vara ett svårt ämne att tala om dels för att ärendena är komplexa, dels för att 

intervjupersonerna inte upplever sig besitta några stora erfarenheter av det. Därmed kan en 

ljudinspelning av intervjutillfället medföra att intervjupersonerna till viss del håller tillbaka och 

väljer att inte delge alla sina reflektioner. Detta kan ha påverkat det resultat som framkommit 

och kan därmed tolkas vara en svaghet. Dock hade analysarbetet försvårats om inte intervjuerna 

hade spelats in som i sin tur hade medfört att studiens tillförlitlighet försvagats.  

 

Om mer tid hade funnits till studiens förfogande hade en undersökning som innefattade både 

biståndshandläggare och missbruksenheten kunnat bidra till ett mer tillförlitligt resultat. Detta 

då det kan förekomma skillnader mellan de olika professionerna om hur arbetet med denna 

målgrupp upplevs. I denna studie har endast biståndshandläggarnas perspektiv beskrivits och 

analyserats med hänsyn till den avgränsning som gjorts utifrån den tidsram som fanns att 

förhålla sig till.  

 

En av styrkorna med denna studie är att den har utförts av två författare vilket har medfört en 

gemensam kritisk reflektion av metodval och under analysarbetet. Detta för att i största möjliga 

mån låta studiens resultat avspegla intervjupersonernas verklighet och inte bestå av författarnas 

egen förförståelse. Ytterligare två styrkor med studien var att det fanns utrymme för en 

pilotintervju och att resultatet har hunnit återkopplats till respektive intervjuperson.  
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9. Slutsatser 
 

Resultatet för denna studie är inte generaliserbart, dock är vår uppfattning att resultatet ändå 

har betydelse för praktiken inom socialt arbete då de belyser att arbetet med äldre som har en 

alkoholproblematik är komplext för biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 

Då resultatet visar att biståndshandläggare saknar kunskap om förhållandet mellan äldre och 

alkohol är vår uppfattning att det krävs mer forskning inom området för att uppnå ett 

evidensbaserat arbete. Ett förslag för vidare forskning är att studera alkoholproblematiken 

utifrån äldres perspektiv, både vad de har upplevt som viktiga faktorer i deras 

återhämtningsprocess men även de bakomliggande orsakerna till alkoholproblematiken.   

Avslutningsvis visade resultatet av denna studie att arbetssätt, samarbete och kunskap inte 

hunnit utvecklats i takt med det ökade antalet äldre med en hög alkoholkonsumtion. För att 

detta område ska kunna utvecklas är det möjligt att det inte räcker med satsningar på en lokal 

nivå utan det kan krävas satsningar på en nationell nivå som gäller genomgående för alla 

kommuner i Sverige. För att minimera risken för att äldre med en alkoholproblematik ska falla 

igenom välfärdsstatens yttersta skyddsnät krävs upprättade rutiner och att kunskapsluckorna 

fylls igen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 
Informationsbrev  

Hej,  

  

Vi är två studenter som läser sista terminen på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna 

och har påbörjat ett examensarbete inom socialt arbete som en avslutande del av vår utbildning. 

Syftet med vår studie är att undersöka biståndshandläggares upplevelser av arbetet med äldre 

som har en alkoholproblematik. Vi vänder oss därmed till dig som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen då vi vill undersöka din upplevelse av rutiner, resurser och viktiga faktorer inom 

detta ämne. Det kommer att genomföras sex enskilda semistrukturerade intervjuer med 

biståndshandläggare i skilda kommuner som har minst ett års arbetserfarenhet av handläggning 

inom äldreomsorgen.    

   

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.    

   

Ditt deltagande i denna undersökning innebär att du kommer att svara på några frågor under en 

enskild intervju som pågår i cirka 40–50 minuter. Intervjun kommer att spelas in med en 

diktafon för att innehållet enklare ska kunna analyseras och vid studiens slut kommer 

inspelningen att raderas.    

   

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. I inledningsskedet av studien kommer du som deltagare att få skriva 

under en samtyckesblankett där du samtycker till att delta i studien. Allt material behandlas 

konfidentiellt, det innebär att du kommer att vara helt anonym och att inga svar kommer att 

kunna kopplas till din identitet. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna och kommer efter godkännande göras offentlig och läggas ut 

på “DiVA Portal”, vilket är en söktjänst för studentuppsatser och forskningspublikationer. 

Studien kommer även redovisas vid en forsknings- och utvecklingsmarknad vid Högskolan 

Dalarna 16 januari 2019 som är en forsknings- och utvecklingsdag.    

 

Du som deltagare kommer att få ta del av resultatet innan det presenteras som en uppsats och 

publiceras för att ha möjlighet till att lämna synpunkter. Du kommer även att ges möjlighet till 

att få ta del av den färdiga uppsatsen.   

Tack för din medverkan!   

   

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.   

   

Falun 2018-11-22,    

   

Mimoza Shala                                   Emma Idre                                    Lars-Erik Ahlqvist  

 

_______________              _______________       _______________  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Inledning: 

1. Ålder? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. När avslutade du din utbildning?  

4. Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen?  

 

Äldre och alkohol 

1. Om jag säger alkoholproblematik bland äldre, vad tänker du på då?  

2. Hur upplever du som biståndshandläggare att alkoholproblematiken bland äldre ser ut 

allmänt i samhället? 

3. Vad är din upplevelse av att arbeta med äldre som har en alkoholproblematik som är i 

behov av insatser från äldreomsorgen?  

4. Vill du beskriva hur du som biståndshandläggare kan uppmärksamma att äldre har en 

alkoholproblematik? 

5. Vill du beskriva hur du som biståndshandläggare upplever möjligheten att fråga och tala 

med äldre om deras alkoholvanor?  

6. Vilka möjligheter och resurser har du som biståndshandläggare att hjälpa och stödja äldre 

personer med sin alkoholproblematik?  

7. Upplever du att det kan uppstå hinder i arbetet med äldre som har en alkoholproblematik?  

• Berätta. 

8. Hur upplever du förhållandet mellan äldres självbestämmande och deras 

alkoholproblematik? 

• Hur upplever du att självbestämmandet påverkar ditt arbete med denna målgrupp?  

9. Vad upplever du i din roll som biståndshandläggare är viktiga faktorer i arbetet med äldre 

som har en alkoholproblematik? 

10. Hur upplever du att biståndshandläggare inom äldreomsorgen och andra professionella ser 

på förhållandet mellan äldre personer och alkohol?  

• Vill du berätta hur du som biståndshandläggare upplever möjligheten för äldre att 

förändra sina alkoholvanor? 
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Rutiner och stöd 
1. Finns det rutiner på din arbetsplats om hur du som biståndshandläggare ska arbeta med 

äldre som har en alkoholproblematik? 

Om nej:  

1.1. Vill du beskriva hur du arbetar kring äldre som har en alkoholproblematik?  

1.2. Saknar du rutiner kring hur du som biståndshandläggare ska agera när du möter 

äldre som har en alkoholproblematik?  

1.3. På vilket sätt upplever du att rutiner kring denna målgrupp skulle hjälpa dig i ditt 

arbete som biståndshandläggare? (om nej på föregående, hoppa).  

1.4. Vill du beskriva varför du tror att ni inte har rutiner kring äldre med en 

alkoholproblematik?  

Om ja: 

1.5. Hur ser era rutiner ut i arbetet med äldre personer som har en alkoholproblematik?  

1.6. Hur länge har ni haft dessa rutiner?  

1.7. Hur hjälper rutinerna dig i ditt arbete som biståndshandläggare?  

1.8 Vill du beskriva varför du tror att ni har rutiner kring hur ni ska arbeta med äldre 

som har en alkoholproblematik? 

2. Vill du beskriva vilket stöd du får vid hantering av dessa ärenden?  

• Upplever du att du saknar något stöd?  

3. Vill du beskriva lite kring vilka utbildningar/kurser du får när det gäller äldre och alkohol?  

• Upplever du att du saknar någon kunskap kring äldre och alkohol?  

 

4. Finns det en samordnad rutin för hur samverkan kring äldre och deras alkoholproblematik 

ska genomföras?  

Om ja: 

4.1. Hur upplever du att det hjälper dig som biståndshandläggare att det finns en 

samordnad rutin kring hur samverkan ska ske kring denna målgrupp? 

Om nej:  

4.2. På vilket sätt upplever du att det skulle hjälpa dig som biståndshandläggare om 

det fanns en samordnad rutin kring hur en samverkan ska ske kring denna målgrupp?  

5. Vill du beskriva hur samverkan ser ut i ärenden som rör äldre med alkoholproblematik? 

6.Vilka svårigheter och möjligheter upplever du i samverkan kring dessa ärenden?  

7. Vilka parter upplever du ska vara närvarande i en samverkan kring denna målgrupp?  
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8. Vad upplever du som biståndshandläggare att samverkan kan leda till för äldre som har en 

alkoholproblematik?  

 

Avslutande frågor 

1. Upplever du att arbetet kring äldre och alkohol kan utvecklas? Berätta gärna.  

2. Är det något annat som jag inte har frågat om rörande äldre med alkoholproblematik som 

du skulle vilja berätta om eller tillägga?  
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett  

− En studie om hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever 

arbetet med äldre som har en alkoholproblematik 

 

Jag har fått tagit del av information om studiens syfte och dess genomförande. Jag har blivit 

informerad om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan närmare motivering. Jag har även tagit del av information om att studiens 

material kommer att behandlas konfidentiellt och att inga svar kommer att kunna kopplas till 

mig som enskild individ. Jag är medveten om att studien kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Högskolan Dalarna och att den kommer att offentliggöras efter godkännande.  

 

Jag samtycker härmed till att delta i denna studie om biståndshandläggares upplevelser 

av arbetet med äldre som har en alkoholproblematik. 

 

Ort och datum 

 

_________________________ 

 

Namnförtydligande deltagare                                                    Namnunderskrift deltagare 

 

_________________________                                                  ________________________ 

 

 

Namnunderskrift studenter 

 

_________________________                                    _________________________              

Mimoza Shala                                                                              Emma Idre 
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Bilaga 4. Blankett för etisk egengranskning 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
Projekttitel: “Mycket ligger på oss biståndshandläggare” 

Studenter: Emma Idre och Mimoza Shala 

Handledare: Lars-Erik Alkvist                                                                                   

  
  Ja Tveksamt Nej 

 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 
d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 
nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 
funktionshinder samt personer i beroendeställning 
i förhållande till den som utför studien (ex. på 
personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  

     X 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke 
inte kommer att inhämtas (d.v.s. 
forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

     X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt 
ingrepp på forskningspersonerna?  

     X 

4 Kan undersökningen påverka 
forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt (t.ex. 
väcka traumatiska minnen till liv)? 

     X 

5 Används biologiskt material som kan härledas till 
en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

     X 

6 Avser du att behandla känsliga personuppgifter 
som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur 
(t.ex. ett register)?  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör 
hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 
medlemskap i fackförening 

     X 

7 Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (t.ex. ett 
register)? 

     X 

    Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  

 


