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Abstract 

The purpose of the study is to examine care managers perception of working with elderly 

people with alcoholic and addiction problems. This is answered through a focus group 

interview with four care managers from a municipality in the central part of Sweden. Empirical 

data has been analyzed with content analysis and linked to previous research and theory of 

collaboration, self-determination and legal, moral and organizational conditions. 

Result shows that care managers working with elderly consider that alcohol and addiction 

problems can result in both social and health problems in the elderly’s life. They also notice a 

greater social acceptance around alcohol consumption by elderly women and men than two 

decades ago. Care managers experience that moral conditions can affect their discretion in a 

negative way, that cooperation with their own unit and the unit for abuse works properly when 

cooperation is needed and that care managers also notice that autonomy is among the most 

important approach when working with elderly people with alcohol and addiction. 
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Sammanfattning. 

Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggarnas upplevelser av att handlägga äldre 

med en riskbruks och beroendeproblematik gällande alkohol. Studiens syfte besvaras genom 

fokusgruppsintervju med fyra biståndshandläggare från en kommun i Mellansverige. Empirin 

har analyserats med innehållsanalys och kopplats till tidigare forskning samt teori om 

samverkan, självbestämmande och rättsliga, moraliska och organisatoriska villkor.  

Resultatet visar att biståndshandläggarna anser att alkoholkonsumtion bland äldre är ett 

problem inom äldreomsorgen och att alkohol kan skapa hälso- och sociala problem, att det 

finns en större social acceptans kring alkoholkonsumtionen bland både kvinnor och män idag 

än det fanns för några decennier sedan, att biståndshandläggarna upplever att de moraliska 

villkoren kan påverka handlingsutrymmet negativt och att samverkan när det väl sker fungerar 

bra speciellt med missbruksenheten. Brukarens självbestämmande när det kommer till 

alkoholkonsumtion och förhållningssätt är enligt biståndshandläggarna ett av de viktigaste 

förhållningssätten i det dagliga arbetet. 
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1. Inledning 

I en artikel från DN skriven av Raffaella Lindström anger hon att det många gånger kan vara 

ett känsligt arbete att utreda en människas behov. I kommuner runt om i Sverige riktas 

strålkastarna mot den yrkeskår som kallas biståndshandläggare och deras dagliga arbete med 

just biståndsbedömningar till äldre. Denna yrkeskår bedömer dem som är i behov av assistans, 

hemtjänst eller särskilt boende, ett arbete som många gånger är känsligt för den enskilde och 

anhöriga. Vardagen för många biståndshandläggare präglas allt mer av en hög arbetsbelastning 

och en känsla av stress. Shahanaz Khan, biståndshandläggare på enheten för äldre- och 

funktionsnedsatta i Älvsjö stadsdelsförvaltning berättar att känslan är att arbetsbelastningen har 

ökat med åren.  

Insatserna, som de äldre kan få, är många och i vissa fall handlar det om personer som har 

ansökt om insatser via hemtjänsten, andra vill ha en plats på särskilt boende och en tredje 

önskar ett trygghetslarm om olyckan är framme. Gemensamt för dem som söker hjälp är att 

biståndshandläggare har allt mindre tid för att möta dem uppger Shahanaz Khan. Yrket handlar 

mindre om socialt arbete och mer om administrativa uppgifter. Konsekvensen är att vi måste 

prioritera bort vissa möten eller uppföljningar och problem är svårare att upptäcka i telefonen 

eller mejlen än om vi faktiskt har tid att möta individen fysiskt (Lindström, 2019).  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport från 2019 gällande Vård och omsorg om äldre uppger 

Socialstyrelsen att biståndshandläggare i vissa fall kan uppmärksamma riskbruks- och 

beroendeproblematik. Under 2017 uppgav 12% av de tillfrågade kommunerna att de hade en 

aktuell rutin att agera efter gällande biståndshandläggning av äldre personer med tecken på 

riskbruks- och beroendeproblematik. Under 2018 hade siffran ökat till 16% Vidare uppger 

Socialstyrelsen (2019) att äldre dricker allt mer överlag i de nordiska länderna och har samtidigt 

en ökad livslängd. En växande alkoholkonsumtion innebär flera alkoholrelaterade skador med 

både kroniska sjukdomar och fler akuta skador och risk för sämre hälsa hos äldre. Detta innebär 

utmaningar för såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård vilket gör det förebyggande arbetet 
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ännu viktigare för alla som riskerar att drabbas. Socialstyrelsen (2019) uppger att en stor faktor 

till att det ännu inte finns rutiner att agera efter gällande biståndshandläggning av äldre personer 

med tecken på riskbruks- och beroendeproblematik ute i kommunerna är att många kommuner 

saknar en helhetssyn och ett systematiskt arbetssätt mot just målgruppen äldre med 

missbruksproblem. I många kommuner saknas även en bra samordning mellan missbruks, 

beroendevården och äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2019, s. 17–18).  

Biståndshandläggning omfattas av flera bestämmelser när det kommer till arbete inom 

äldreomsorgen. Dessa bestämmelse regleras i Socialtjänstlagen (SoL) där också kommunernas 

ansvar för vård och omsorg gentemot äldre och personer i allmänhet som har en 

missbruksproblematik av något slag finns med. Enligt 1 § i 1 kap. av Socialtjänstlagen (SFS 

2001: 453) står att finna: 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet. Gällande personer som är över 65 år står det, 5 kapitlet 4§: 

 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre 

människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och 

ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. (SFS 2001:453) 

Om individer som har riskbruks- och beroendeproblematik står det: 

5 kapitlet 9§: ”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får 

den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 

Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga 

bevaka att planen fullföljs.” (SFS 2001:453).  

Det som däremot kan variera från kommun till kommun är hur det sociala arbetet bedrivs mot 

äldres vård och omsorg eftersom det är upp till varje kommun att utforma efter eget tycke enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Wolmesjö (2014, s. 14–15) anser att biståndshandläggare 

som arbetar mot barn och äldre bör har en fördjupad och avancerad påbyggnadsutbildning för 

att klara av de komplexa ärenden som finns inom just dessa målgrupper. Wolmesjö (2014) 
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uppger också att eftersom målgruppen äldre speciellt målgruppen äldre över 80 år som har ökat 

med 30% sedan 1990 talet och väntas öka med ytterligare 60% inom de kommande 20 åren 

finns det stora utmaningar när det kommer till biståndsprocessen i framtiden.  

Enligt Socialstyrelsen (2019, s. 14) ökar samtidigt antalet äldre med riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkohol och även om de omfattas av riktlinjerna gällande vård 

och stöd vid missbruk och beroende så finns det inga speciella rekommendationer gällande just 

gruppen äldre med riskbruks- och beroendeproblematik. Socialstyrelsen poängterar dock att 

det är av vikt att hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten och andra aktörer kring 

gruppen äldre uppmärksammar alkohol och narkotikaproblem och samverkar i detta 

(Socialstyrelsen, 2019)  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka biståndshandläggarnas uppfattningar och erfarenheter 

av att arbete med äldre brukare som har en riskbruks- och beroendeproblematik gällande 

alkohol. Studiens utgångspunkt är biståndshandläggarnas perspektiv och hur deras arbete och 

förhållningssätt ser ut i relationen till äldre brukare med riskbruks- och beroendeproblematik 

gällande alkohol, eventuella samverkansaktörer samt biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme.    

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som vi haft som utgångspunkt är: 

●    Vad har biståndshandläggare för uppfattningar av äldres riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkoholproblem i sin yrkesroll? 

●    Vilket handlingsutrymme upplever biståndshandläggare att de har i sin yrkesroll 

gällande äldres riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol? 

●    Vilken samverkan finns det med andra aktörer och hur uppfattas den av 

biståndsbedömare när det gäller äldre personer med riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkohol? 
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1.4 Disposition 

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

och problemformulering, syfte och frågeställning samt disposition. I det andra kapitlet sker en 

redogörelse av det aktuella forsknings- och kunskapsläget som innehåller äldre och 

alkoholvanor, risker och olyckor och en redogörelse av en kritisk analys av svenskt socialt 

arbete samt en sammanfattning av tidigare forskning och avgränsningar för studien. I det tredje 

kapitlet redogörs studiens centrala begrepp vilka består av äldre, biståndsbedömning, 

riskbruks- och beroendeproblematik samt vad är ett behov. I det fjärde kapitlet redovisas 

studiens teoretiska perspektiv som består av självbestämmande, samverkan samt 

handlingsutrymme- rättsliga, moraliska & organisatoriska villkor.  

I det femte kapitlet beskrivs studiens metodavsnitt som består av, kvalitativ metod, urval, 

metod för datainsamling, dataanalys, litteratursökning, validitet, reliabilitet och 

generaliseringar samt arbetsfördelning. I det sjätte kapitlet presenteras studiens etiska 

principer. I det sjunde kapitlet redovisas studiens resultat, som består av en presentation av 

empirin i form av två huvudteman 1. Biståndsbedömarens vardag med underteman 

brukarbemötande och handläggning handlar om fokus på behov samt 2. Biståndsbedömare vill 

hjälpa brukare med missbruksproblem med undertema: handläggning vid alkoholproblem, 

moraliska och etiska dilemman samt samverkan med andra aktörer.  

I det åttonde kapitlet redovisas diskussionen där vi besvarar huvudfrågorna med teorin och 

empirin genom tre huvudfrågor: Vad har biståndshandläggare för upplevelser av äldres 

alkoholproblem i sin yrkesroll? Vilket handlingsutrymme upplever biståndshandläggare att 

de har i sin yrkesroll gällande äldres alkoholproblem? vilken samverkan finns det med andra 

aktörer och hur upplevs den av biståndsbedömare när det gäller äldre personer med 

alkoholproblem? I det nionde kapitlet återfinns studiens slutsatser i relation till teori och 

tidigare forskning och presenteras genom de båda punkterna metoddiskussion och 

resultatdiskussion.  

 

https://docs.google.com/document/d/1WF5og9Hv0HpMhdQWPL4MimpX2mIFDg1H/edit#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/1WF5og9Hv0HpMhdQWPL4MimpX2mIFDg1H/edit#heading=h.1y810tw
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2. Forsknings och kunskapsläget  

Enligt Socialstyrelsen (2018, s. 18) har alkoholkonsumtionen bland äldre ökat under de senaste 

åren. Socialstyrelsen pekar på att en av orsakerna bakom denna trend sannolikt beror på att 

äldre lever allt längre i Norden och överlag har en bättre ekonomi och hälsa än tidigare 

generationer. Detta leder dock till att en växande alkoholkonsumtion sannolikt resulterar i 

flertalet skador relaterade till ett ökat alkoholintag. Det är exempelvis kroniska sjukdomar, 

akuta skador och en allmän risk för försämrad hälsa. Detta innebär stora utmaningar för såväl 

hälso- och sjukvården som för socialtjänsten.  

Vill vi med hjälp av studierna och rapporterna nedan, under rubrikerna 2.1 och 2.2, belysa 

studien första huvudfråga: Vad har biståndshandläggare för uppfattning av äldres riskbruks- 

och beroendeproblematik gällande alkoholproblem i sin yrkesroll? 

Kelfve et al. (2014) studie är en tvärsnittsundersökning där data är hämtad från SWEOLD. 

SWEOLD är en regelbunden riksundersökning av Sveriges äldre befolkning. Data är hämtad 

från 1992, 2002 and 2011. Studien redogör konsumtionen av alkohol bland äldre i Sverige efter 

kön, ålder, utbildning, levnadssituation, rörlighet och det dagliga livets aktiviteter. 

Ramstedt (2009) har i sin artikel gjort analys av äldres dryckesvanor i svensk kontext. Data 

kommer från 18 000 intervjuer som är slumpmässigt utvalda under ett år. Åldersintervallet är 

mellan 18–80 år.  

Andreasson et al. (2019) rapport är sammanställning av ett team internationella alkoholforskare 

under ledning av Harold Holder. Forskarna har i samarbete tagit fram sakuppgifter från 

samlade internationella undersökningar.  

Enligt en amerikansk litteraturstudie som Elaine (2009) har genomfört har det framkommit att 

alkohol likt ångest och depressionssymtom är väldigt vanligt förekommande bland gruppen 

äldre. 

Vi vill även sätta vår undersökning i en viss relation till Lauris (2016) studie. 

Lauri (2016) genomförde 24 intervjuer, mellan 2012 och 2015, där han undersökte vilka 

organisatoriska omställningar socialarbetarens arbete har genomgått de senaste decennierna 

samt hur socialarbetaren uppfattar denna omvandlingen. Detta presenteras under rubrik 2.3.  
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2.1 Äldre och alkoholvanor 

Ramstedt (2009) menar att en ökad konsumtion av alkohol bland äldre kan leda till ökade 

alkoholrelaterade problem, speciellt eftersom biologiska förändringar som kommer genom 

åldrande verkar dels öka känsligheten för alkohol samtidigt som många äldre även äter 

mediciner som inte alltid är lämpliga att kombinera med alkohol. Ramstedt menar också att ett 

ökat intag av alkohol bland äldre sannolikt innebär att personal inom äldreomsorgen också 

automatiskt får en högre arbetsbörda.  

Kelfve et al. (2014) kommer fram till att äldre idag dricker alkohol i större utsträckning än vad 

tidigare generationer av äldre har gjort. Anledningar anses vara bättre ekonomi, äldre lever 

längre och att det finns en större allmän acceptans kring alkohol. Kelfve et al. (2014) bedömer 

att äldres alkoholvanor kommer att ge en betydande påverkan på individuell nivå men även 

samhällelig. Äldres konsumtionsmönster kommer att få utbredda konsekvenser, menar Kelfve 

et al. (2014). Det finns idag tecken på en ökad trend av alkoholrelaterade problem bland äldre 

i Sverige. Det har börjat komma in rapporter som visar på en ökning av dödsfall som är 

relaterade till problematisk alkoholkonsumtion. Samma problematiska konsumtion ligger även 

bakom en ökning av sjukhusinläggningar. 

2.2 Risker och olyckor 

Andreasson et al. (2019, s. 17, 20, 21) menar att depression kan leda till en ökad 

alkoholkonsumtion då alkoholen fungerar som en förstärkare av en pågående depression. 

Depressionen kan komma när den äldre varit väldigt aktiv genom yrkeslivet med en stor 

arbetstillfredsställelse och att exempelvis efter det bli påtvingad en pensionering. Andreasson 

et al. menar även att social isolering är en faktor som kan leda till en ökad alkoholkonsumtion. 

Även antalet dödsfall som direkt kan härledas till alkoholskador och mera specifikt 

skrumplever har ökat med 30% i Sverige mellan 2000–2016, samt även sviter från våld som 

också är starkt förknippat med alkoholmissbruk. Ytterligare belägg för att alkoholkonsumtion 

och alkoholskador har ökat bland äldre i Sverige är att antalet dödsfall per 100 000 invånare 

för åldersgruppen 65 år och äldre har ökat med 30 procent mellan 2000 och 2016 på grund av 
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sjukdomar som enbart orsakas av alkohol. Ökningen har varit särskilt dramatisk för 

alkoholrelaterad leversjukdom (skrumplever orsakad av alkohol).  

Andreasson et al. (2019) anser att runt 60 olika sjukdomar är delvis eller helt orsakade av en 

alltför hög alkoholkonsumtion som kan orsaka en för tidig död. Andreasson et al. åsyftar även 

att det finns ett samband mellan tillfällig alkoholanvändning och fallolyckor för hela 

befolkningen. Detta innebär att ju större alkoholkonsumtionen är ju högre är risken för 

fallolyckor. Det som gör risken ännu större hos gruppen äldre är att de oftare har problem med 

kroniska sjukdomar, nedsatt syn, balansstörningar, muskelsvaghet eller annan medicinering 

som gör denna målgrupp extra utsatta.  

Ytterligare en faktor är att äldre har en större rädsla för att falla eftersom konsekvenserna kan 

bli ännu större och drabba den äldre i ett ensamt tillstånd exempelvis. Andreasson et al (2019, 

s. 21) menar att exempelvis akut berusning svarar för 12% av fallolyckorna för män och 4% 

för kvinnor. 

Elaine (2009) menar att alkohol likt ångest och depressionssymtom är väldigt vanligt 

förekommande bland gruppen äldre. Äldre har en förmåga att minimera psykologiska problem 

och tenderar att skylla detta på fysiska åkommor och har ofta svårt att prata med sin läkare, 

sjukvårdspersonal eller socialarbetare för att få hjälp. För att fånga in och upptäcka äldre med 

alkohol och/eller psykiatriska problem har det visat sig att detta är lättare när samverkan sker 

tillsammans med primärvården.  

Det är då av stor vikt att den som frågar går varsamt fram med frågor och tar det i den takt som 

verkar bekväm för den äldre eftersom missbruk och speciellt psykiska problem har stort stigma 

bland den äldre generationen. Bland annat är visuella förklaringar och modeller oftast 

uppskattade och att närma sig den äldre genom exempelvis MI, att samarbeta med andra aktörer 

och att skapa engagemang för den äldre så att denne känner att någon finns vid sidan och hjälper 

till. Men även sköterskor och annan personal som finns runt den äldre glömmer att ställa frågor 

kring alkohol och mående eller att de ser alkohol som en självklar rättighet för en individ som 

kanske har förlorat närstående, inte längre tillhör arbetsmarknaden och som nyligen blivit 

ensam och nu lever själv. Även åldersdiskriminering förekommer och skapar utanförskap när 

primärvård och socialarbetare tar för givet och tror att vissa bara vill vara ifred eller att de har 

så kort tid kvar i livet att det inte spelar någon roll hur det gör med exempelvis 
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alkoholkonsumtion den sista tiden. Även att primärvård och socialarbetare blundar för 

problemen för att en identifiering av problem kan leda till komplikationer gentemot familj eller 

andra som finns i den äldres närhet 

2.3 En kritisk analys av svenskt socialt arbete 

Lauris (2016) avhandling vill kritiskt analysera styrningen och organisationen av samtida 

svenskt socialt arbete. Lauri vill med sin studie fastställa att socialarbetarens arbete har 

genomgått omställningar och pekar på följande ideal och krav som socialarbetaren i studien 

arbete utifrån samt kommenterat det: 

1) Socialarbetare ska arbeta utifrån evidens. Detta har gjort att metoder och arbetssätt fokuserar 

mer på strukturerade modeller, än på flexibelt, relationsorienterat och helhets fokuserat socialt 

arbete. Dessutom menar Lauri (2016) att individualiseringen och evidensfokus gör att mer 

samhällsinriktad kritik och ett socialt arbete med ett långt sikte undermineras. 

2) Det finns ett rationalitetsideal, som är sammankopplad med maskulinitet, professionalitet 

och objektivitet. Laurin (2016) pekar på att empati och solidaritet med klienten skadas med ett 

sådant ideal. 

3) Det finns ett dokumentationskrav i dagen sociala arbete, vilket tar mycket tid och minimera 

chanser till att träffa klienten i verkligheten (Lauri, 2016). 

4) Ett allmänt samhällsideal som understryker klientens egna ansvar för och vilja till förändring 

(Lauri, 2016). Detta gör att underlåtenhet att se klientens behov och ge hjälpen blir legitim. 

5) Beställar-utförarmodellen som idag är vanlig inom socialt arbete gör att vissa socialarbetare 

arbetar med stöd och hjälp och andra med bedömningar av klienters behov (Lauri, 2016). Lauri 

menar att beställarna blir mer frikopplade från den verksamhet som är inriktad på stöd och hjälp 

och med det minskas kontakten med klienten. 

6) Standardiserade digitala bedömningsinstrument, är ett sätt att skapa likvärdiga bedömningar 

av klienters behov samt ett sätt att underlätta dokumentering och reglering av socialt arbete 
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men även då kontakten med klienter (Lauri, 2016). Avstånd och likgiltighet till klienter och till 

själva det sociala arbetet skapas eftersom arbetet upplevs tungt och stressigt samt att dessa 

emotioner anses vara individuella och vara socialarbetarens egna ansvar att förändra (Lauri, 

2016). 

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning. 

Andreasson et al. (2019), Kelfve et al. (2014) och Ramstedt (2009) och kommer fram till att 

konsumtion av alkohol bland äldre har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en 

ökning av alkoholrelaterade problem. Ramstedt (2009) pekar på biologiska förändringar som 

kommer genom åldrande och mediciner de äter påverkar kroppen i kombination med alkohol. 

Kelfve et al. (2014) kommer fram till att äldre idag dricker alkohol i större utsträckning än 

vad tidigare generationer av äldre har gjort. Anledningar anses vara bättre ekonomi, äldre 

lever längre och att det finns en större allmän acceptans kring alkohol.  

Andreasson et al. (2019) pekar alltså i rapporten på att alkoholkonsumtionen bland äldre har 

ökat det senaste decenniet och med det alkoholrelaterade kroppsliga problem. Men det även 

psykiska problem i relation till problematisk alkoholkonsumtion. Andreasson et al. (2019) 

menar att depression kan förstärka alkoholkonsumtion. Andreasson et al. menar även att 

social isolering är en faktor som kan leda till en ökad alkoholkonsumtion.  

Elaine (2009) kommer fram i sin amerikanska litteraturstudie att alkohol, ångest och 

depressionssymtom är vanligt förekommande bland gruppen äldre. Äldre har förmågan att 

minimera och bortse från psykiska problem vilket gör de professionellas roll och förmåga att 

fånga in äldre som är i riskzonen till en viktig arbetsuppgift. Det är av vikt att de 

professionella inte blundar för problemen då det kan leda till komplikationer gentemot familj 

eller andra som finns i den äldres närhet. 

 

Vi vill även sätta vår undersökning i en viss relation till Lauris (2016) studie.  

Sammanfattningsvis kommer Lauris (2016) fram till sex punkter som gör att socialarbetaren 

har svårt att identifiera sig med arbetet självt, sina kollegor eller med sig själv. Det skapas en 

alienation som underminerar relationen till klienten men även med andra socialarbetare. 
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2.5 Avgränsningar 

Då det för denna studie finns en begränsad tidsram har följande avgränsningar gjorts. Studien 

kommer endast att utgå från det perspektiv som biståndshandläggare inom äldreomsorgen har 

och omfattas av en fokusgruppsintervju med fyra stycken respondenter. Ytterligare en 

begränsning i denna studie är att vi endast har valt att fokusera på biståndshandläggarnas 

uppfattning kring äldre personer med en riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol. 

Detta eftersom vi anser att alkohol dels är lättare att identifiera än övriga substanser, 

exempelvis mediciner och andra narkotiska preparat och dels för att det fortfarande enligt vår 

mening är den vanligaste förekommande överkonsumtionen av berusningsmedel bland 

gruppen äldre.  
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3. Centrala begrepp 

I detta avsnitt definierar vi de centrala och återkommande begreppen i uppsatsen. Centrala 

begrepp för denna studie är: biståndshandläggare inom äldreomsorgen, äldre, 

alkoholproblematik, självbestämmande.  

3.1 Äldre 

Enligt Harnett & Jönsson (2015, s. 17) görs ofta definitionen och indelningen av “äldre” som 

är 65 år och uppåt av industrialiserade länder vilket också inkluderar Sverige. Denna studie 

inriktar sig mot målgruppen “äldre” enligt denna definition.  

3.2 Biståndsbedömning 

När en ansökan eller anmälan inkommer till äldreomsorgen startar en biståndsprocess.  Därefter 

startar biståndshandläggaren en utredning för att bedöma vilka behov den äldre har och vilka 

insatser som den äldre är i behov av. Utredningen sker både genom hembesök hos individen 

samt genom telefon. Utredningen bygger på information om flera olika livsområden 

exempelvis hemliv, personlig omvårdnad, fysisk- och psykisk hälsa, social samvaro och 

boendesituation (Socialstyrelsen, 2016). När biståndshandläggaren inhämtat all nödvändig 

information till utredningen sammanställs informationen och ett beslut fattas i ärendet om 

vilken eller vilka slags insatser den äldre har rätt till. Om utredningen visar på ett avslag av 

ansökan har den äldre rätt att överklaga beslutet (Jönson & Harnett, 2015, s.218). 

3.3 Riskbruks- och beroendeproblematik 

I de nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende som är framtagna av 

Socialstyrelsen (2019, s. 16) framgår det att det finns flera olika definitioner och termer av att 

ha ett problematiskt förhållande till alkohol och andra substanser. Termer som används har ofta 

också lite olika betydelse beroende på vilken verksamhet och yrkesgrupp de används i. Enligt 

Johansson och Wirbing (2005, s. 23) definierar Världshälsoorganisationen (WHO) alkohol som 

ett sjukdomstillstånd där alkoholen får en stor roll i individens liv. Johansson och Wirbing 



 

12 

 

(2005, s. 24–25) menar att konsumtion generellt för alla substanser kan delas in tre olika 

kategorier: riskbruk, skadligt bruk, och beroende. Riskbruk innebär att en man dricker mer än 

14 standardglas per vecka och en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka (Johansson 

och Wirbing, 2005, s. 173). Riskbruk innebär att individen har en hög genomsnittlig 

konsumtion av alkohol eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden 

(Socialstyrelsen, 2019, s. 16–17). När det kommer till att mäta och avgöra grad av risk när det 

kommer till alkoholkonsumtion finns det två olika system för detta som gäller i hela världen. 

DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) som ges ut av American 

Psychiatric Association och ICD (International statistical classification of diseases and related 

health problems.  

ICD-10s definition av alkoholberoende är att det klassas som en sjukdom som innebär att 

individen har svårigheter att kontrollera sin konsumtion samt att intaget av alkohol bidrar till 

ett psykiskt, fysiskt och socialt försämrat tillstånd (Socialstyrelsen, 2019, s.125). ICD-10 har 

även diagnosen skadligt bruk som innebär ett bruk av psyko aktiva substanser på ett sätt som 

skadar hälsan. Skadan kan vara fysisk eller psykisk.  

Denna studie kommer att använda termen riskbruks- och beroendeproblematik gällande 

alkohol samt alkoholproblem vilket kan innefatta begreppen riskbruk, missbruk och beroende 

om inget annat anges. Detta beror på att studien inte specifikt undersöker någon slags gradering 

av alkoholkonsumtion utförd genom något diagnosverktyg utan genom biståndshandläggarens 

definitioner av alkoholkonsumtion och när den anses vara problematisk utan att för den delen 

vara graderad på något sätt. Valet av detta beror på att det i en biståndshandläggarnas 

arbetsuppgifter ej ingår att diagnosticera alkoholkonsumtion utan skall tolkas mer som deras 

upplevelse i det dagliga yrkes utförandet.  

3.4 Vad är ett behov? 

Thorslund (2013, s.94–97) visar att socialtjänstlagen (SoL) ger direktivet att den enskilde har 

rätt att få sina behov tillgodosedda genom bistånd, om den enskilde inte själv kan det. Dock 

menar Thorslund att det finns ingen svensk kommunal definition över begreppet vilket gör att 

det finns ett stort utrymme i hur kommuner, biståndsenheten och den enskilde 
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biståndsbedömaren kan tolka socialtjänstlagen. Thorslund anser att det i stort inte finns 

instruktiva diskussioner om prioriteringar. Dock menar Thorslund att det finns ömsesidig 

förståelse på samhällsnivå att behov i samband med demens, olika frakturer, sängbundenhet 

osv., ska prioriteras. 
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4. Teoretiskt perspektiv  

Vi kommer att använda oss av teorier om självbestämmande, samverkan och 

handlingsutrymme för att belysa och besvara huvudfrågorna 2 och 3 i studien.  

Huvudfråga 2 är “vilket handlingsutrymme upplever biståndshandläggare att de har i sin 

yrkesroll gällande äldres riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol?”. För att 

besvara den frågan använder vi oss av vad Blomberg & Dunér (2015, s. 202–204) kallar för 

konkreta villkor: rättsliga, organisatoriska och moraliska. Dessa villkor påverkar 

biståndshandläggarnas reella handlingsutrymme, menar Blomberg & Dunér. 

Blomberg & Dunér (2015, s. 204) påpekar att de moraliska villkoren måste förhålla sig till 

grundläggande principer såsom självbestämmande. Därav har vi även valt att belysa frågan 

med teori kring självbestämmande.   

Huvudfråga 3 är vilken samverkan finns det med andra aktörer och hur uppfattas den av 

biståndsbedömare när det gäller äldre personer med riskbruks- och beroendeproblematik 

gällande alkohol? Har vi valt att klarlägga frågan med vad Grape (2015, s. 298–300) kallar 

vertikal och horisontell integration. Grape kopplar de två integrationsbegreppen samman och 

då bildas det fyra olika gestalter av integration: konkurrens, samordning, samarbete och 

samverkan. 

4.1 Självbestämmande 

Handboken (2018) menar att rätten till självbestämmande är en ideologi som skall genomsyra 

all vård och omsorg i hela den Europeiska unionen. Detta gäller även när individen blir äldre 

och får ett ökat behov av stöd och omvårdnad i sin vardag. Det som många äldre individer som 

är i behov av vård och omsorg ofta upplever är att just självbestämmandet minskar när 

individen kommer i kontakt med omsorgsgivare i livet. Det kan vara utförare av vård och 

omsorg som uppmuntrar individen till att exempelvis inte handla eller att inte laga sin egen mat 

av säkerhetsskäl. Handboken (2018) menar att det är viktigt att låta äldre ges möjlighet att 

uttrycka sin vilja och sina åsikter och vilka önskemål och förväntningar som individen har på 

sin egen livskvalitet. Även om målet alltid skall vara att främja individens egen autonomi kan 

detta hamna i konflikt med exempelvis individens säkerhet gällande sig själv eller andra i 
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omgivningen. När detta sker är det viktigt att en bedömning genomförs så att balansen 

säkerställs mellan individens rätt till autonomi och mellan individens egen säkerhet eller andra 

i dess omgivning. Handboken (2018) menar att den som vårdar eller på annat sätt jobbar mot 

äldre individer skall engagera individen i vården så långt det är möjligt. Även vård och 

omsorgstagare som har begränsade möjligheter att uttrycka sin egen åsikt skall ges möjlighet 

att göra detta, om de inte själva har möjligheten att på ett tydligt sätt uttrycka sin egen åsikt kan 

det genom ombud ges möjlighet att göra detta. Detta kan exempelvis gälla för en individ som 

lider av demens.   

Handboken (2018) menar också att när en individ flyttar från sitt eget hem och in till ett boende 

för vård och omsorg skall ansträngningar göras för att övergångsprocessen orsakar så lite 

störning i individens liv som möjligt. Hindrande av individens behov och önskemål skall i 

yttersta fall begränsas eller hindras om det innebär att individen med största sannolikhet 

kommer att skadas.  

Rätten till självbestämmande återges även som ett mål i Socialtjänstlagens 1kap, 1§ 

 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet. Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). 

4.2 Samverkan 

Under 90-talet ökade intresset för att samverka då människobehandlande organisationer 

samtidigt genomgick en generell fragmentisering och med det skapades en heterogenitet 

(Grape, 2015, s. 292–293). Det som har skett är att verksamheter har blivit beställare eller 

utförare, privata eller genomgått en kommunalisering. Dess strukturella förändringar av 

organisationer har också följts av en ökad professionalisering och en ökning av yrkesroller och 

professioner. Förvandlingen har även gjort att helhetssynen har minskat och problem/lösningar 

blivit svårare för en aktör att ta hand om. Grape (2015, s. 294) menar att samverkan är ett sätt 

att återta helhetssynen, bibehålla kärnverksamheter och samtidigt fånga upp de människor som 

inte passar in i ”mallen”. Samverkan framhävs idag av både organisationer, yrkesroller emellan 

och av omgivningen. Mycket för att det anses skapa fördelar, så att säga ge synergieffekter.  

Grape (2015, s. 298–300) menar alltså att begreppet samverkan kan förstås som en gemensam 
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aktion för att överskrida gränser såsom kunskapsområden, yrkesroller, professioner samt 

mellan verksamheter, förvaltningar och organisationer i sin helhet.  

För att kunna förstå och förklara olika typer av samverkan, anser Grape (2015, s. 298–300) att 

hur aktörerna är integrerade förklarar vilken samverkan det handlar om. Dels kan aktörerna i 

samverkan vara vertikalt integrerade, dels horisontellt. Den vertikala integrationen glider på en 

skala om hur relationen mellan organisationerna ser ut. Den är hierarkiskt styrd av ledarskapet 

i organisationen. Den horisontella integrationen bestäms hur frivillig kommunikationen mellan 

de olika aktörerna i de olika organisationerna är.  Kopplas de två integrationsbegreppen 

samman bildar det fyra olika gestalter av integration: konkurrens, samordning, samarbete och 

samverkan.  

Grape (2015, s. 300) beskriver integrationsformen konkurrens som den sorts av samarbete och 

relation som finns mellan aktörer på en marknad där man försöker vinna fördelar. Andra aktörer 

är då konkurrenter. Den integration som finns mellan aktörerna sker via kontrakts- och 

avtalsuppgörelser. Samordning styrs av ledarskapet inom organisationerna, med andra ord en 

vertikal och hierarkisk styrning. Styrningen sker oftast via standardiserade förfaranden och 

arbetssätt vilket personalen förväntas att följa. Samarbete och samverkan har samma 

horisontella integration. Alltså att det sker mellan aktörer i de olika 

verksamheterna/förvaltningarna/organisationerna en djupare kommunikation i gemensamma 

grupper eller arbetslag. Nätverkandet sker på frivillig basis och aktörerna är motiverade att 

upprätthålla kontakten.  Det som skiljer samarbete och samverkan åt är att det i samverkans 

även finns en större närvaro av ledning, samordning och styrning från ledarskapet i de 

organisationer där aktörer samarbetar.  

4.3 Handlingsutrymme- rättsliga, moraliska & organisatoriska villkor 

Blomberg & Dunér (2014, s. 198–199) menar att biståndshandläggaren har en styrande 

mellanställning i socialtjänstens äldreomsorg. Denna ställning gör att biståndshandläggaren har 

krav och förväntningar inte bara från förvaltningen/organisationen utan även från omvärlden. 

Biståndshandläggaren är i demokratins tjänst med ett ansvar, utifrån lagar och regler, att bevilja 

stöd och hjälp. Förutom den demokratiska innebörden av ämbetet finns det även rationalitet, 

kostnadseffektivitet och produktivitet att ta hänsyn till (Blomberg & Dunér, 2014, s. 198–199). 
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Balansen är att tillgodose medborgaren med det stöd och hjälp de har behov av och samtidigt 

hålla sig väl med organisationen och omvärlden. Denna balans, menar Blomberg & Dunér, kan 

vara svår för den enskilde biståndsbedömaren. Blomberg & Dunér (2014, s. 200–201) pekar 

på att problem blir det när insatsbredden inte överensstämmer med den enskilde hjälpsökarens 

egen syn på behovet och den hjälp den enskilde anser sig behöva.  

Utifrån detta menar Blomberg & Dunér (2015, s. 202–204) att det finns tre konkreta villkor 

som påverkar biståndshandläggarnas handlingsutrymme:  rättsliga, organisatoriska och 

moraliska villkor. 

Med rättsliga villkor menas de lagar, främst socialtjänstlagen (SoL) i denna studie, som är en 

konkretisering av samhällets normer och värderingar (Blomberg & Dunér, 2015, s. 202–204). 

Dessa lagar är stiftade via politiska beslut. Det rättsliga villkoret, menar Blomberg & Dunér, 

påtalar vikten av att bevilja de äldre ett värdigt liv, känna välbefinnande och ha möjligheten till 

inflytande. Med organisatoriska villkor menas de formella och informella riktlinjer som 

politiker och organisationens ledning har beslutat om. De organisatoriska villkoren bygger på 

lagstiftningen men även på organisationens förutsättningar. Blomberg & Dunér menar även att 

riktlinjerna kan vara skapade så att det finns en förutsättning för likabehandling samt att 

riktlinjerna är gjorda för att ge hjälp och trygghet i biståndshandläggarprocessen.  Blomberg & 

Dunér menar att de rättsliga och organisatoriska riktlinjerna ofta måste tolkas av 

biståndshandläggaren. När det gäller de moraliska villkoren, enligt Blomberg & Dunér (2015, 

s. 204), kan många samhällsmedborgare enas om hur äldreomsorg ska utformas, att den ska 

förhålla sig till grundläggande principer såsom självbestämmande och integritet. Men i 

verkligheten, i de enskilda ärendena, utformas insatserna i förhållande till grundläggande 

föreställningar och principer, vilket förutsätter att biståndsbedömaren har tolkningsutrymme. 

Harnett & Jönsson (2015, s. 160–162) menar att missbruksproblem uppmärksammas ofta av 

företrädare inom vård och omsorg och att det förekommer exempelvis när de äldre har ramlat 

och hamnat på sjukhus. Det vanligaste tillvägagångssättet vid fall likt detta är att 

hemtjänstpersonal automatiskt får ta hand om problemet vilket i sin tur medför att de äldre blir 

hänvisade till en verksamhet som inte har någon kompetens kring missbruk. Äldreomsorgens 

verksamhet bygger även på självbestämmande vilket medför moraliska dilemma när det 
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kommer till frågan om att bidra till ett pågående missbruk, eller hemtjänstpersonalens rätt att 

exempelvis ransonera alkohol till brukare.  
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för den kvalitativa metoden som vi valt att använda oss av 

i vår uppsats. Under urval har vi beskrivit vilka informanter som ingår i studien samt motivera 

varför vi gjort just detta urval. Vi kommer även beskriva tillvägagångssättet samt belysa de 

etiska övervägandena. 

Detta kapitel kommer att inledas med studiens forskningsansats därefter kommer 

datainsamlingsmetod, urval, genomförande av intervjuer, analysmetod och bearbetning. 

Därefter kommer studiens tillförlitlighet och etiska överväganden att presenteras. 

5.1 Kvalitativ metod 

Vår studie är en kvalitativ undersökning som är konstruerad, med en förhoppning att få 

genomgripande kunskap i hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen uppfattar arbetet med 

äldre individer med riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkoholproblem. Vi har valt 

att intervjua, då genom gruppintervju. Kvale & Brinkmann (2014, s. 17–19) beskriver 

kvalitativa intervjuer överlag som ett medel till att få fokus att ligga på intervjupersonernas 

egna erfarenheter och upplevelser av ämnet samt med metoden förväntas även fylligare och 

mer detaljerade svar i jämförelse med en kvantitativ approach på intervjun.  

5.2 Urval 

Vi har valt att använda fokusgruppmetoden. I vår studie är det fyra stycken biståndshandläggare 

som kommer att intervjuas i grupp.  

Bryman (2011, s. 247–448) beskriver fokusgruppmetoden som en form av gruppintervju där 

det finns flera medverkanden. Vi har använt oss av ett målstyrt urval i undersökningen. Målstyrt 

urval innebär att undersökaren vill intervjua personer som är väsentliga för forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011, s. 434–437).  

Respondenterna, som är föremål för vår undersökning, är biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen i en mellanstor kommun i västra Svealand. Målgruppen valdes av den orsaken 

att de har en stor insyn i hur handläggningen för äldre personer med riskbruks- och 
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beroendeproblematik gällande alkoholproblem ser ut. Sinsemellan har deltagarna i 

gruppintervjun ett halvt sekel av arbetslivserfarenhet inom socialt arbete och/eller social 

omsorg.  

Vi tog personlig kontakt med de fyra biståndshandläggare som behandlar och ombesörjer 

ärenden inom ramen för äldreomsorgen, i samma kommun. De var alla intresserade av att delta 

i vår undersökning och vi förankrade samtycket med deras chef, då vi även önskade att få 

använda en av arbetsplatsen lokaler för själva gruppintervjun samt att intervjun gjordes under 

deras arbetstid. Vi informerade gruppen muntligt och sände även till dem via e-post ett 

informationsbrev om syftet/frågeställningen med studien, att den huvudsakliga 

datainsamlingsmetoden skulle ske via en gruppintervju som spelas in och sedan transkriberas, 

att deltagandet är frivilligt och medverkan i intervjun kan avslutas när man vill, och så vidare. 

Informationsbrevet finns som bilaga (se bilaga 1). 

5.3 Metod för datainsamling 

Vi har valt att använda fokusgruppmetoden. Bryman (2011, s. 247–278) beskriver 

fokusgruppmetoden som en form av gruppintervju där det finns flera medverkanden. Frågorna 

ställda till gruppen ska vara runt ett område som är väl definierat. Bryman pekar på att 

fokusgruppsintervjuer görs när forskaren är intresserad av vad gruppen har för tänkesätt och 

åsikter om frågorna samt samtalar kring frågorna. Vår egen förståelse och erfarenhet av socialt 

arbete som handläggare ger oss att det är vanligt att handläggare inom socialtjänsten ofta 

arbetar informellt och formellt i grupp för att lösa problem eller helt enkelt bara dra sina 

ärenden. Fokusgruppmetoden blir då en relevant intervjumetod som ger studien ekologisk 

validitet, anser vi. Bryman (2011, s. 51) beskriver ekologisk validitet som en bedömningsgrund 

uppbyggd kring att resultat ur studien är användbara i personens tillvaro och naturliga miljö.  

En annan aspekt som vi anser är av vikt, är vad Bryman (2011, s. 462) benämner som 

dekontextualisering. Bryman pekar på att intervjua individer enskilt kan göra att de hamnar 

utanför den sociala kontext den är vana att arbete i. Gruppintervjun är en metod som kan 

användas för att minimera risken att deltagarna hamnar utanför kontexten som studien vill 

skaffa resultat ur. Kvale & Brinkmann (2014, s. 191–192) pekar även på att gruppen kan ge 



 

21 

 

mer målande och känslomässiga svar och respons på frågorna, än vad en enskild individuell 

intervju kan ge.   

Vi har valt att intervjua fyra biståndsbedömare i grupp. Biståndsbedömarna arbetar tillsammans 

i vanliga fall. Bryman (2011, s. 453) menar att gruppstorleken ska vara fyra eller flera. Vi har 

valt att genomföra intervjun i grupp. Vi valde att medverka båda två under gruppintervjun och 

valde också att genomföra den med en av oss som aktiv lyssnare och pulskännare av gruppen 

och situationen samt en av oss som en moderator som ställde tretton semistrukturerade frågor. 

Bryman (2011, s. 448) poängterar att moderatorn inte ska vara alltför styrande. Moderator lät 

gruppen, utan ingripanden eller medveten ledning, svara och reflekterar på de avgränsade 

semistrukturerade frågorna. Moderatorn gick vidare när deltagarna tystnade och gav intryck av 

att frågan hade nått en viss mättnad. Vi valde att använda oss av semistrukturerade frågor för 

att få ett viss fokus och hålla oss till vår studies avgränsning. Bryman (2011, s. 457–459) tar 

upp ett antal exempel på studier med olika frågestrategier till sina fokusgruppsintervjuer. 

Bryman visar att gruppintervjun kan vara uppbyggd av två teman och få öppna frågor eller 

relativt styrande intervjufrågor med flera teman och kategorier.  Vi valde att dela in intervjun i 

tre delar plus en uppsamlande fråga: Är det någonting mer som du vill tillägga till det vi har 

berört? Intervjumallen och dess frågor är framställd för att kunna svara på studiens tredelade 

frågeställning: Vad har biståndshandläggare för uppfattningar av äldres riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkoholproblem i sin yrkesroll?  Vilket handlingsutrymme 

uppfattar biståndshandläggare att de har i sin yrkesroll?  och   Biståndsbedömarens samverkan 

med andra aktörer när det gäller äldre brukare med riskbruks- och beroendeproblematik 

gällande alkoholproblem?  Intervjun spelades in och transkriberades efter intervjun. Syftet och 

dynamiken med fokusgruppintervju skulle mer eller mindre förloras om svaren skrevs ner 

under själva intervjun, då vi hade varit tvungna att stoppa intervjun för att hinna skriva ner 

deltagarnas svar och reflektioner.  

Vi valde att arrangera gruppintervjun på deltagarnas arbetsplats och som en ”arbetslunch”. Vi 

bjöd på lunch, fika och dricka. Vi stoppade bara intervjun under några minuter när vi serverade 

maten. Valet av arrangemang var för att minimera tiden deltagarna var tvungna att vara ifrån 

sina normala arbetsuppgifter men även för att vi inte riktigt visste hur lång tid själva intervjun 



 

22 

 

skulle ta och vilka utsvävningar som respondenterna skulle kunna hamna i. Själva upplägget 

när intervjun väl genomfördes fungerade väldigt bra. Det kändes som att det fanns en bra puls 

i intervjun och att frågorna flöt på med lagom takt under hela intervjun. Det blev lite tysta 

stunder och naturliga pauser då och då vid tillfällen då respondenterna grävde djupt i sina tankar 

om de fenomen eller frågeställning som de hade fått en fråga om. När det väl kom en ny fråga 

på tal så kändes frågan innan färdigbehandlat för att välkomna nästa till bordet. Själva inslaget 

av mat och dryck upplevde vi studenter som att respondenterna kunde slappna av och inte 

behöva springa och värma matlådor eller liknande utan kunde fokusera extra på att bolla 

frågeställningar emellan varandra och fram och tillbaka i sitt eget huvud. Maten de åt var sallad 

i snabbmatskartonger hämtade från den lokala restaurangen och måltiden var över på 10–15 

minuter utan skrammel från bestick eller likande. Gruppintervjun varade i cirka 90 minuter. 

Arrangemanget diskuterades med och samtyckes av gruppen och gruppens chef innan 

genomförandet. 

Transkribering av materialet har genomförts tillsammans för att inte några tvivelaktigheter 

kring vad som har framkommit under inspelningen. Om någon del av transkribering varit 

otydlig när vi lyssnat på det inspelade materialet så har den otydliga delen spelats upp igen som 

en försäkran om att materialets autenticitet verkligen är så nära sanningen som är möjligt. Ur 

transkriberingen har vi sedan använt oss av direkta citat eftersom vi anser att detta minskar 

eventuella missförstånd eller feltolkningar som kan uppstå även om vi studenter har en 

medvetenhet om att tolkningar alltid skapas på något sätt och att våra egna tolkningar och 

värderingar på något sätt påverkar oss i tolkandet. 

Fördelen med gruppintervju är ju precis som vi har nämnt ovan att gruppintervju är ett sätt att 

spegla den normala arbetsgång som många arbetsplatser har, alltså att man stöter och blöter 

sina problem och lösningar med varandra. Nackdelen med gruppintervju kan vara att någon tar 

över diskussionen och att alla inte kommer till tals. En mer erfaren moderator kan visserligen 

styra upp det. Att anordna intervjun som en arbetslunch kan vara som en spegling av ett normalt 

arbetsliv dock kan det vara störande för själv inspelningen av intervjun.  
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5.4 Dataanalys 

Vi har gjort en innehållsanalys. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 241) är kodning och 

kategorisering en viktig del av innehållsanalysen, och kodningen och kategoriseringen görs på 

texten från intervjun som har transkriberat. Ur kategorierna har sedan skapat teman och 

underteman. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 247–249) kan man analysera intervjun utifrån 

meningskoncentrering. Analysen kan sammanfattas i fem steg. 

1.   För att skapa en känsla för helheten börjar forskaren med att läsa den transkriberade 

intervjun. 

2.   Sedan påvisas textens meningsenheter 

3.   Ur meningsenheterna hittar forskaren sedan teman som är utifrån respondentens 

synvinkel. 

4.   Meningsenheterna bör jämföras med studiens syfte. 

5.   I det sista steg knyts de centrala delarna samman och teman ur intervjun utmynnar i en 

förklarande utsaga.  

Vi har följt ovan analys på så sätt att vi har hittat meningar ur intervjun som vi har tyckt varit 

bärande. Meningsenheter har vi kondenserat ner det till fåordiga benämningar, exempelvis 

brukarbemötande. Sedan har vi kombinerat dessa kondenseringar till teman och underteman. 

Kombinationen har utförts precis som Kvale och Brinkmann uttrycker det ovan, genom att 

knyta samman helheten, centrala delar, teman samt syftet med studien och dess frågeställning. 

Exempel på hur vi gått tillväga vid kodningen av analysen återfinns som bilaga (se bilaga 4). 

5.5 Litteratursökning 

För att anknyta studien till tillämplig vetenskapligt arbeten har vi använt oss av databaser som 

vi studenter på Dalarnas högskola tillgång till via det digitala biblioteket. Framförallt har vi 

använt oss databaser som Web of Science, DiVa och Summon som är en söktjänst som 

tillhandahålls av Högskolan Dalarna som innehåller både tryckt och elektroniskt material. 

Denna är även sammanlänkad med andra internationella databaser som Högskolan Dalarna 
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anser är relevanta för studenter inom högre studier och som innehåller den senaste forskningen 

inom relevanta ämnen för studenter vid Högskolan Dalarna. 

Sökord vi bland har annat använt oss av är: missbruk (abuse), äldre (elderly), beroende 

(addiction), livscykel (lifecycle), samverkan, handlingsutrymme och liknande. 

Litteratursökning har även gjorts med hjälp av relevanta artiklars och böckers egna 

litteraturlistor. 

5.6 Validitet, reliabilitet och generaliseringar  

Kvale & Brinkmann (2014, s. 295) uppger att begreppet reliabilitet skildrar undersökningens 

tillförlitlighet, med andra ord, undersökningen ska kunna återskapas och ge liknande resultat. 

Kvale & Brinkmann pekar på att det finns en risk att tillförlitligheten minimeras om 

intervjuaren ändrar i intervjumallen från intervju till intervju. I och med att vi använde oss av 

gruppintervju har vi inte samma problem som vid individuella intervjuer. Intervjustudiens 

validitet handlar om studien undersöker det den vill undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

296). Vi vill med vår studie undersöka hur respondenterna uppfattar äldre med alkoholproblem 

i sin yrkesroll som biståndsbedömare. Vad vi kan se är att det skulle kunna bli problem om 

deras uppfattning inte kan kopplas till någon teoretisk grund eller tidigare forskning. Det skulle 

då komma in frågor om metoden som vi använde verkligen undersöker det studien syftar till 

att undersöka. Dock uppfattar vi inte att vår studie har haft sådana problem. Det som däremot 

styrker studien validitet är att respondenterna har en sammanlagd arbetslivserfarenhet kring 

biståndshandläggning på ca 55 år vilket skapar en relativt trovärdiga erfarenheter och källor till 

kunskap.  

För att hålla undersökningen trogen till syftet och den tredelade huvudfrågeställningar har 

intervjufrågorna skapats så att de ska kunna uppfyllas och besvaras (se bifogad intervjumall). 

Den empiriska datainsamlingen bör även vara så ekologiskt valid som möjligt, anser vi. Som 

vi tidigare har nämnt ovan under rubriken ” Metod för datainsamling” menar vi att 

gruppintervju är en metod som återskapar den miljö som biståndshandläggare ofta befinner sig 

i. Våra egna erfarenheter av socialt arbete och social omsorg ger oss att socialarbetaren ofta 

”stöter och blöter” med sina arbetskamrater i grupp under en arbetsvecka. Det sker spontant 
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och informellt samt det sker rutinmässigt och formellt.  

I arbetet med analysen har vi utgått från att var känsliga för den insamlade empirin. Valet att 

använda innehållsanalys byggde mycket på att vi intuitivt började leta efter meningsbärande 

enheter. Validitet, enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 296), handlar även om att resultat 

överensstämmer med den empiriska datainsamlingen. Vi har ur gruppintervjun tagit ut citat 

som vi sett som meningsbärande enheter. Sedan härlett i analysen hur vi ur dessa enheter har 

skapat koder, underteman och teman.   

Generaliserbarhet är något som Bryman (2011, s 352) även benämner som extern validitet. 

Bryman pekar på att det är svårt att generalisera på grund av att kvalitativa undersökningar 

Oftast bygger på fallstudier och har ett avgränsat urval. Vi har inga ambitioner att generalisera 

eller jämföra studien med andra. 

 5.7 Arbetsfördelning 

Vi har genomgående arbetat tillsammans med de olika delarna i vår c-uppsats. Vissa delar av 

de olika avsnitten har vi valt att dela upp mellan varandra, men vi har alltid sammanställt det 

slutliga resultatet tillsammans. Vi har bägge två deltagit i gruppintervjun. Vi delade 

transkriberingen så att båda lyssnade samtidigt till det inspelade materialet för att vara överens 

om innehållet och en antecknade.  
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6 Etisk diskussion 

Vi har valt att tillämpa och beakta de etiska riktlinjer som är framtagna av högskolan Dalarna 

genom att gå igenom och fylla i ”Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor” samt övriga etiska riktlinjer som framkommit från tidigare kurser inom 

socionomprogrammet under hela uppsatsarbetets gång. Detta för att främja en god etisk och 

kvalitativ uppsats. De väsentliga är att forskningen i denna uppsats bedrivs enlig gällande etiska 

principer så att varken brukare eller respondenter kan identifieras eller ifrågasättas på något 

sätt. Studien som vi genomfört grundar sig på fyra olika etiska forsknings principer som lyfts 

fram av vetenskapsrådet (2002) inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa fyra principer är: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, och 

konfidentialitetskravet. Informationskravet belyser informanternas delaktighet och deras 

uppgift i studien. I detta krav belyses även att informanter är väl informerade om att allt 

deltagande i studien är frivilligt. I vårt informationsbrev (se bilaga 1) informerades 

informanterna om studiens syfte samt att deras medverkan var frivillig samt fick avbrytas när 

som helst under studiens gång utan någon motivering. Då vi skrev ut informationen i 

informationsbrevet tog vi för givet att biståndshandläggare gav sitt samtycke genom att svara 

med sin medverkan.  

Vi ansåg att biståndshandläggare är medvetna om vad ett samtycke innebär eftersom detta är 

väldigt vanligt förekommande i deras yrkesutövning. För att säkerhetsställa samtyckeskravet 

ännu en gång frågade vi även om deras samtycke innan intervjuerna genomfördes och spelades 

in. Detta kopplade vi sedan till samtyckeskravet som vi tagit hänsyn till då ett samtycke 

inhämtas från informanterna. Under hela studiens gång har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet 

som innebär att det som berörs, insamlas och sägs får endast användas i studiens ändamål. Det 

får med andra ord inte utlånas i andra syften som ej berör studien. Nyttjandekravet innebär även 

att de uppgifter som informanter lämnar inte får leda till negativa 

konsekvenser för den enskilde i någon form.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om informanten eller dennes information skall 

avidentifieras samt all information som lämnas ska förvaras så att ingen utomstående kan 

komma i kontakt med innehållet på något sätt. Samt att inte på något sätt, ha möjlighet att 
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identifiera informanterna eller andra händelser som har framkommit i materialet. All 

information som delges är inom sekretess och omfattas av strikt tystnadsplikt. Intervjuerna 

spelades in på våra mobiltelefoner samt genom inspelning på dator med lösenordsskydd och 

krypterad mapp. Under intervjuerna informerade vi informanterna om att medverkan var helt 

konfidentiell och att de kunde när som helst avbrytas utan några konsekvenser. 

Ett etiskt övervägande som vi reflekterade kring var att biståndshandläggare möjligen väljer att 

inte ställa upp på grund av studiens ämne eller karaktär. Utifall känsliga ämnen skulle beröras 

eller om informanterna på något sätt var negativt inställda till sin organisation, medarbetare 

eller andra skulle detta möjligen kunna leda till skada för informanten. Vi har därför valt att 

avidentifiera vilken kommun och avdelning som vi genomfört intervjuerna vid inte kopplat 

något citat till en enskild, utan valt ”respondent 1”, “respondent 2” också vidare. Detta på grund 

av sekretesskäl gällande klienter samt för att identiteten på de respondenter som deltog inte ska 

röjas.  

Efter att denna uppsats blivit examinerad och godkänd kommer all transkribering, 

minnesanteckning och data att raderas. Informanterna som deltagit i studien har även blivit 

informerade om att uppsatsen kommer att skickas till dem via mail och även publiceras på 

DIVA portalen. Då vi anser att vi har tagit väl hänsyn till etiska överväganden i denna uppsats 

hoppas vi att den kan bidra till nytta för nutida och framtida biståndshandläggare samt ge en 

ökad förståelse över området och en vidare reflektion kring arbetet som biståndshandläggare. 
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 7. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi hur materialet är bearbetat. Vilka teman och underteman som har 

framkommit genom innehållsanalysen och hur resonemanget kring dessa har förlöpt genom att 

se på relevans för ämnet som helhet. Teman och uttryck som vi har hittat presenteras i text men 

även genom att stärka vissa delar som direkta citat gjorda av biståndshandläggare.  

Vi vill koppla teman till huvudfrågorna: 

Huvudteman är “biståndsbedömarens vardag” och “biståndsbedömaren vill hjälpa brukare med 

alkoholproblem”. Ur det första huvudtemat finns det underteman “brukarbemötande” och 

“handläggning handlar om fokus på behov”. Respondenterna menar att de inte bemöter brukare 

med alkoholproblematik annorlunda. Oavsett orsak till att brukaren kommer i kontakt med 

respondenterna vill de alltid handla efter vilka behov de har och vilka insatser de har befogenhet 

att bevilja. Alltså de uppfattar äldre med alkoholproblematik som vilka andra individer som 

behöver hjälp eller att handlingsutrymmet inte begränsas av dem. Huvudfråga 1 om 

respondenternas uppfattning om äldre med alkoholproblem kan också kopplas till huvudtema 

2 och undertema “handläggning vid alkoholproblem”.  

Respondenterna menar att de som biståndsbedömare måste våga prata om eventuella problem 

när det kommer till riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkoholproblem för 

individen. Respondenterna kunde se att det inte bara var äldre män utan även äldre kvinnor 

som hade problem med ett riskfyllt drickande.   

I huvudtema “biståndsbedömaren vill hjälpa brukare med alkoholproblem” besvaras 

huvudfråga 3 om vilken samverkan det finns med andra aktörer gällande äldre med 

alkoholproblem, då med undertema “samverkan med andra aktörer”. I det temat beskriver 

respondenterna att de bland annat har ett nära samarbete med missbruksenheten. Samverkan 

utgår från den äldres självbestämmande och samtycke.  

I huvudfrågan om hur respondenterna uppfattar sitt handlingsutrymme anser respondenterna 

att det kan finnas “moraliska och etiska dilemman” att ta hänsyn till, vilket är ett undertema till 

huvudtema 2. Respondenterna menar handlingsutrymmet kan påverkas då självbestämmandet 

hos den äldre gör att verksamheten kan bli medgörare till att alkohol inhandlas och med det 

risk att den äldre far illa i sitt drickande.  
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7.1 Presentation av empirin 

Vi har utgått ifrån en innehållsanalys som är mer induktiv än deduktiv. Ur respondenternas 

svar på frågorna i intervjumallen har vi skapat teman och underteman. Vi kunde se att de delade 

upp sina svar i två huvuddelar, en som handlade om hur de rent allmänt såg på sin handläggning 

och ett hur de såg på handläggningen när riskbruks- och beroendeproblematik gällande 

alkoholproblem blev i förgrunden när de träffade brukaren.  Med andra ord ur svaren finns två 

huvudteman och under varje teman underteman. Huvudteman är “biståndsbedömarens vardag” 

och “biståndsbedömaren vill hjälpa brukare med alkoholproblem”. Respektive underteman blir 

“brukarbemötande” och “handläggning handlar om fokus på behov” samt “handläggning vid 

alkoholproblem”, “moraliska och etiska dilemman” och “samverkan med andra aktörer”  

7.1.1 Biståndsbedömarens vardag.  

Detta huvudtema har två underteman: “brukarbemötande” och “handläggning handlar om 

fokus på behov”. Dessa två underteman är det som har skapat huvudtemat.  

7.1.2 Brukarbemötande 

Brukarbemötande är en viktig del av biståndsbedömarens vardag. De vill alltid i sin bedömning 

och handläggning ta med att alla individer ska få en så lika behandling som möjligt.  

vi ska alltid titta på vad är det de behöver oavsett vad orsaken är.   

Respondent 2 

Jag har aldrig hört någon av er någonsin prata om det som dricker med något 

nedvärderande. 

Respondent 1 

 Respondenterna förklara inte tydligt vad de menar med lika behandlingen men undermeningen 

är att individerna inte ska behandlas olika beroende på vad för bakgrund eller behov de har. 

Självbestämmandet är även en stark princip som respondenterna anser sig vilja följa. 



 

30 

 

Om det är någon som ibland vill ha hemhandlat från systemet så kan vi inte liksom säga 

nej. 

Respondent 2 

Vad har man för rätt att säga att man liksom inte får ta ett glas vin till maten eller 

kunna ta sig en öl till helg liksom till storhelger och sånt där. 

respondent 3 

Jag hade en italiensk farbror för många år sedan och han, han ville ha en vinglas till 

maten varje eftermiddag till sin mat och det är ju liksom, kulturen. 

Respondent 2 

Intressant är att allmänna normer och värderingar inte får krocka med brukarens 

självbestämmande. Respondenterna anser att det måste komma med element av risker för 

brukaren innan biståndsbedömningen tog alkoholkonsumtionen i beaktande i själva 

bedömningen av behov och insatser.  

Fast man visste att det fanns en problematik, då kommer det ju in på det här med 

normer och värderingar. Vad är liksom skälig om man jämför med andra.  

Respondent 3 

For han illa av det dom handlade? Ramlade han? Kunde han dö av det.  

Respondent 2 

Inte på det sättet men han mådde ju inte bra. Han överkonsumerade.  

Respondent 3 

Respondenterna knyter självbestämmandet samman med en annan stark princip och det är att 

brukaren måste frågas om samtycke för att ge vidare information till andra aktörer och det 

måste finnas ett samtycke till att utveckla ett samarbete med dessa.  
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Vi måste veta att vi får samverka, vi måste få tillåtelse, alltså vi ringer ju inte till 

någon utan att ha pratar med individen i första hand.  

Respondent 1 

7.1.3 Handläggning handlar om fokus på behov 

Brukarens behov är något som alla respondenter tar hänsyn till när de bedömer insatsen. 

Respondenterna har alltid fokus på att se vilket behov brukaren har oavsett vilken orsak som 

ligger bakom behovet. Brukare med en alkoholproblematik är i sig inget som hindrar själva 

handläggningen utan istället skapar andra funderingar kring brukaren. 

Vi beviljar ju hjälpen efter den hjälp de behöver vad orsaken än är. Däremot kan jag 

väl kanske säga att jag tänker till lite extra. 

Respondent 1  

Det kan handla om att problemet uppmärksammas för första gången i brukarens liv, det kan 

också handla om vilken nivå av alkoholintag som är skäligt för brukaren om intag har skett 

under hela livet. Att brukaren får dricka det hen vill utan att bli ifrågasatt. Respondenterna är 

också noga med att hjälpa brukaren och kan vid behov använda vissa insatser lite annorlunda 

för att tillgodose ett behov. Tillsyn av hemtjänstpersonal samt trygghetslarm används ibland 

som ett hjälpmedel för att påkalla personal då brukaren dricker och har ramlat. 

Jag har någon nu som har stora alkoholproblem, som hade ramlat hemma och blev 

liggandes på golvet under flera timmar. Vi bedömde då att det här med larm skulle 

kunna hjälpa till. 

Respondent 2 

7.2 Biståndsbedömaren vill hjälpa brukare med alkoholproblem 

Respondenterna ser inte alkoholproblem som ett hinder i handläggningen, utan 

handläggningen fokuserar på behoven brukaren har, alltså biståndsbedömare i vår studie ser 

inga hinder med att hjälpa brukare med alkoholproblem. Däremot samlar de in all information 

som kan vara relevant för att kunna hjälpa individen. Vi kunde se tre underteman: 
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“handläggning vid alkoholproblem”, “moraliska och etiska dilemman” och “samverkan med 

andra aktörer. 

7.2.1 Handläggning vid alkoholproblem 

Respondenterna anser att brukaren med riskbruks- och beroendeproblematik gällande 

alkoholproblem är allmänt hjälpsökande som alla andra brukare. En brukare ansöker eller/och 

det antyds vid kontakt med vården eller anhöriga att individen har ett behov av hjälp i sin 

vardag. Respondenterna anser att de själv kan ana av information att brukaren kan ha ett 

riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkoholproblem.  

Vi ser väl att det är ohållbart och sen just den förståelsen av anhöriga då att vi inte kan 

göra något om personen själv inte vill, eller att vi inte kan använda tvång.  

Respondent 4 

Informationen är som oftast inte direkt. Det vanliga är att individen och anhöriga själv inte 

gärna pratar om riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol.  

Det är inte alltid så lätt att få fram det men, man får ju oftast indikationer när dom är 

inlagda, beroende på leverprover eller, när anhöriga initierar.  

Respondent 1 

Informationen från vården är oftast i form av information såsom att brukaren har ramlat ofta 

och brutit sig, har leverciros och demensdiagnoser som vanligen är förknippad med ett 

långvarigt riskbruk av riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol.  

Som när de är inlagda, om sjukhuset skriver att det finns leverprover och såna saker. 

Då är det ju mera uppenbart. 

Respondent 3 

Också när de har ramlat hemma med fallolyckor och man frågar hur det har gått till. 

Respondent 1 



 

33 

 

Under hembesök menar respondenterna att de indirekt kan ana att det finns en riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkohol då de kan se spår i form av tomma ölburkar, vinboxar 

och spritflaskor.  

Ibland är det ju som du säger så uppenbart att det är jättemycket tomflaskor…. Jag har 

varit hos någon som det var…hur mycket burkar som helst.  

Respondent 3 

Respondenterna menade att de som biståndsbedömare måste våga prata om eventuella problem 

när det kommer till riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkoholproblem med 

individen. Rent allmänt kunde de se att riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol 

har inte bara äldre män utan de kunde se/ana att det fanns hos äldre kvinnor också.  En 

anledning till detta är att respondenterna tror att det i dag är mer socialt accepterat att dricka 

alkohol än det var för äldre kvinnor under tidigare decennium.   

Att man dricker för att bli full, utan nu dricker man mer kanske några glas vin för att 

man tycker att det är gott till maten. Det är väl mer social drickande till maten och 

liknande.  

Respondent 4  

Det är mer tillåtet med det här med socialt drickande. … att man har de här boxarna 

och att man dricker vin (skratt) mer bland kvinnor också så är det mer accepterat. 

Respondent 1 

Respondenterna uppmärksammar även att ensamhet och sorg och liknande kan accelerera 

konsumtion av alkohol till så att det blir ett problem för individen 

Några som blir ensamma som har supit ner sig rejält, alltså make eller maka har gått 

bort, då har det fallerat liksom helt. 

Respondent 1 
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7.2.2 Moraliska och etiska dilemman 

Respondenterna tar upp att det finns moraliska och etiska dilemman. Dessa moraliska och 

etiska dilemman uppkom mest i utformandet av uppdraget till verkställigheten. Det uppstår 

ofta situationer där hemtjänstpersonal eller personal på boende känner eller anser att de blir 

medgörare. Ett exempel som respondenterna tar upp är när hemtjänstpersonal har som uppdrag 

att stödja och hjälpa brukare med att införskaffa varor och tjänster. I princip menar 

respondenterna att ingen i förvaltningen kan neka en brukare att införskaffa alkohol. 

Om det är någon som ibland vill ha hemhandlat från systemet så kan vi inte liksom säga 

nej till det. Däremot kan vi säga om vi ser att de vill ha det flera gånger i veckan då kan 

man säga nej det är liksom en gång i veckan som är för vanligt inköp. Och sen så får 

man inte köpa så mycket att det leder till ett riskbruk men annars så har man ju sagt att 

det liksom är helt skäligt att få det hemhandlat.  

Respondent 1 

Men vid situationer när det blir mer eller mindre tydligt att hemtjänstpersonal blir medgörare 

till ett bruk av alkohol som gör att brukaren anses vara i en farozon för direkta eller indirekta 

skador kan biståndsbedömaren i samarbete med verkställigheten vanligtvis personalgruppens 

enhetschef prata med brukaren och göra upp planer där personal inte direkt behöver var 

medgörare.  

Ska inte lägga några moraliska värderingar. Det jag tycker är svårt är, vad blir 

konsekvenserna när de ramlar, bryter sig, när man gör sig illa, alltså far illa utav 

alkoholen. Då känns det ju ganska hårt att man ska medverka till att de fara illa.  

Respondent 1 

Hemtjänsten reagerar och känner: att det är vi som lyfter upp dem när de ramlar, 

men det är även vi som tar hem det som gör att det blir risker. 

Respondent 2 

En lösning är till exempel att biståndsbedömaren beviljar insatsen som handlar mer om social 

aktivitet och att själva inköpet görs av brukaren själv, på ett eller annat sätt.  
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Diskussion har ju alltid funnits kring det här med inköp.  I vissa fall där 

hemtjänstpersonalen har hjälpt till med sociala aktiviteter, såsom en promenad med 

personal, så har personen kanske själv fått gått in på systembolaget. Alltså brukaren 

handlar alkohol under en aktivitet som är biståndsbedömd ifrån oss.  

Respondent 2 

Respondenterna menar att inköp av alkohol kan diskuteras om det är en insats som kan 

betraktas som en del av en skälig levnadsnivå, därför kan biståndsbedömaren fråga brukaren 

om införskaffandet av alkohol kan göras av anhöriga eller vänner.  

Personal på boende kan också känna eller anse att de blir medgörare. Respondenterna tar upp 

att i och med att drickandet av alkohol har blivit mer accepterat i sociala sammanhang, så har 

även boenden öppnat upp för att servera alkohol vid speciella högtider. Detta blir ett moraliskt 

och etiskt dilemma när avdelningen har boende som har en riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkohol i bakgrunden. Dock påpekar biståndsbedömaren att 

detta dilemma blir oftast är en ren verkställighetsfråga. Respondenterna menar att de kan se att 

personal inom verkställigheten har en lägre toleransnivå för riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkohol men att det i sig inte skapar ett hinder i deras 

handläggning och bedömning. Respondenterna berättar att det finns problem när det kommer 

till brukarens egen vilja och vad anhöriga ibland tycker om deras alkoholkonsumtion.  

Anhöriga blir ju ofta så påverkade av situationen men samtidigt så…. är vi ju låsta vid 

var personen själv vill…. Så det kan ju bli en väldigt stor frustration.  

Respondent 3 

Men nu är det svårt med…. drickandet man har ingen aning om vad det har… … vi 

har ingen rätt att leta hemma… vi vet inte vad det har för resurser hemma… så har 

hemtjänsten varit där och så kanske man har kompisar som hjälper dagen därpå, då är 

man i alla fall med och bidrar till ……ett missbruk. 

Respondent 3 
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7.2.3 Samverkan med andra aktörer 

Respondenterna berättar att när brukare med en riskbruks- och beroendeproblematik gällande 

alkoholuppmärksammas sker det alltid till en början diskussioner kring brukaren om hur 

alkoholintaget ser ut och vilka problem som finns kring brukaren på grund av alkoholintaget. 

Problemet måste alltid uppmärksammas av någon först för att diskussionen skall kunna uppstå.  

Först går vi till varandra och diskuterar… sedan går vi vidare… .. vi liksom lämnar 

det ju inte obearbetat om man säger så.. nej nej,… vet man inte själv så försöker man 

ju diskutera och ta reda på. 

Respondent 1 

Respondenterna anser att det viktigaste alltid är att brukaren är hjälpsökande av egen 

fri vilja, annars kan de inte gå vidare med att kontakta andra aktörer. Respondenterna 

uttrycker att det kan vara magkänslan som styr. 

  

Även om person skulle samtycka så är det magkänslan, alltså hur situationen ser ut som 

avgör om jag skulle samverka med någon eller inte kring den här personen. 

Respondent 2 

Respondenterna berättar också att om brukaren först är villig att få hjälp men väljer sedan att 

avbryta när det blir verklighet av sin önskan att träffa missbruksenheten så slutar det alltid med 

att missbruksenheten inte fortsätter eller försöker igen vid ett senare tillfälle då de bygger helt 

på frivilligheten. Respondenterna berättar att när brukaren har varit hjälpsökande för riskbruks- 

och beroendeproblematik gällande alkohol så har kontakten med missbruksenheten fungerat 

väldigt bra.  

Det är ingen som slår ifrån sig och inte vill hjälpa till utan.. det har inte jag upplevt. 

Respondent 1 
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8. Diskussion- besvara huvudfrågorna med tidigare forskning, 

teorin och empirin 

8.1 Biståndshandläggare upplevelser av äldres alkoholproblem 

Respondenterna har en upplevelse av att alkohol kan skapa hälsoproblem. De ser i sin kontakt 

med brukare och information från hälso- och sjukvården att brukare har leverciroser, 

demenssjukdomar och benbrott på grund av fall. Visserligen betraktar respondenterna inte 

informationen som att det finns en direkt koppling till riskbruks- och beroendeproblematik 

gällande alkohol men upplevelsen överensstämmer med vad forskning anser.   

Forskningen säger att sjukhusinläggningar och dödsfall kan kopplas till en riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkohol (Kelfve et al., 2014).  

Respondenterna ser även sociala problem i samband med en skadlig konsumtion av alkohol. 

De har sett att ensamhet och/eller sorg kan skapa en konsumtion av alkohol som blir till ett 

riskbruk. 

Forskning visar på att förtvivlan och missmod kan leda till en stegrad förtäring och att den i sin 

tur förvärra en rådande depression (Andreasson et al.,2019, s. 17, s. 20, s. 21). Forskningen 

pekar likaså på att social isolering är en omständighet som kan leda till ett ökat alkoholintag.  

Elaine (2014) menar att alkohol likt ångest och depressionssymtom är väldigt vanligt 

förekommande bland gruppen äldre och äldre har en förmåga att minimera psykologiska 

problem och tenderar att skylla detta på fysiska åkommor och har ofta svårt att prata med sin 

läkare, sjukvårdspersonal eller socialarbetare för att få hjälp och komma vidare. 

Respondenterna har en liknande uppfattning. De påpekar att de måste våga prata om eventuella 

problem både med anhöriga och med brukarna när det kommer till riskbruks- och 

beroendeproblematik. 

Respondenterna har uppfattningen av att det finns en större social acceptans kring 

alkoholkonsumtionen idag än det var för några decennier sedan. De kan även se att denna 

acceptans finns även för kvinnors alkoholintag, både yngre och äldre.   

Forskning visar på att nyttjandet av alkohol har ökat bland de äldre de senaste åren (Kelfve et 
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al., 2014). Orsakerna kan bero på att äldre har en bättre ekonomisk situation och hälsostatusen 

överlag är bättre än för tidigare generationer.   

8.2. Biståndshandläggares upplevda handlingsutrymme i yrkesrollen 

De teorier vi kommer att belysa biståndsbedömarens handlingsutrymme i sin yrkesutövning, 

är det som kallas för rättsliga, organisatoriska och moraliska villkor (Blomberg & Dunér, 2015, 

s. 202–204). Dessa villkor styr konkret handlingsutrymmet för biståndsbedömare.  

De rättsliga villkoren är de lagar som i sin tur är sprungna ur samhällets normer och värderingar 

(Blomberg & Dunér, 2015, s. 202–204). Det rättsliga villkoret lägger en stor vikt vid att i 

processer kring de äldre fokusera på ett värdigt liv, känna välbefinnande och ha möjligheten 

till inflytande. Respondenterna har i sin vardag som biståndsbedömare ett fokus på bemötandet 

av brukaren. Bemötandet handlar en del om att ge alla en så likabehandling som möjligt, alltså 

att individerna inte ska behandlas olika beroende på vad för bakgrund eller behov. 

Respondenterna använder ofta benämningen behov och ett tema är att handläggning handlar 

om fokus på behov. Respondenterna anger att insatser som tillsyn och trygghetslarm beviljas 

för att exempelvis tillgodose behovet att få hjälp upp från golv efter fall. Thorslund (2013, 

s.94–97) anger att den enskilde har rätt till hjälp, om den enskilde inte själv kan det. Men 

Thorslund menar att det inte finns samlad definition över begreppet behov, vilket skapar ett 

handlingsutrymme.  

Handlingsutrymmet skapas också av organisatoriska villkor menar teorin (Blomberg & Dunér, 

2015, s. 202–204). Dessa villkor kan vara skapade ur lagstiftning men även på organisationens 

egna förutsättningar. Riktlinjerna kommunen har utformat kan i sin tur vara konstruerade så att 

de ska kunna hjälpa biståndsbedömaren i handläggningen. Respondenterna använder 

benämningen “skäligt”. Benämningen skäligt härleds från socialtjänstlagen och kan också vara 

förknippad med riktlinjer inom verksamheten biståndsbedömaren verka inom.  

Individens självbestämmande är även en stark princip som respondenterna anser sig vilja följa. 

Självbestämmandet har även en stark rättslig koppling, bland annat i Socialtjänstlagens 1 kap, 

1§. I studien anger respondenterna att det finns en moralisk och etisk aspekt att ta hänsyn till 

mellan självbestämmandet som en princip att följa och problemet när organisationen blir 
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medgörare till alkoholkonsumtionen. Respondenterna antyder även att allmänna normer och 

värderingar inte får krocka med brukarens självbestämmande. Respondenterna anser att det 

måste komma med element av risker för brukaren innan biståndsbedömningen tog 

alkoholkonsumtionen i beaktande i själva bedömningen av behov och insatser. Teorin säger att 

de moraliska villkoren är grundläggande principer såsom självbestämmande och integritet 

(Blomberg & Dunér, 2015, s. 202–204). Teorin menar att äldres självbestämmandet minskar 

när de kommer i kontakt med omsorgsgivare och att det är viktigt att bedömningen balanserar 

mellan den enskildes rätt till självbestämmande och mellan den enskildes egen eller andras 

säkerhet (Handboken, 2018).  

Respondenterna har själv exempel på hur de å ena sidan ser risken att bli medgörare och med 

det öka risken för brukarna att blir skadade av alkoholkonsumtionen, å andra sidan förhålla sig 

till brukarens självbestämmande i utformandet av insatser som är till för att hjälpa brukaren. 

Respondenterna upplever inte att det finns några speciella rättsliga eller organisatoriska villkor 

som påverkar deras handlingsutrymme i negativ mening. Däremot påverkar moraliska villkor 

handlingsutrymmet, på så vis att respondenterna balanserar mellan att förhålla sig till brukarens 

självbestämmande och att inte direkt eller indirekt vara orsaken till att brukaren eller brukarens 

omgivning far illa.  

Enligt teorin bygger äldreomsorgens verksamhet på brukarens självbestämmande vilket i sig 

kan skapa moraliska dilemma, såsom när det kommer till individer med riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkohol (Harnett & Jönsson, 2015, s. 160–162). 

8.3 Biståndshandläggares uppfattning av samverkan 

Respondenterna uppfattar att brukare med en riskbruks- och beroendeproblematik gällande 

alkohol oftast uppmärksammas i kontakten med hemtjänsten, med anhöriga eller med andra 

vårdinrättningar. När tecken på alkoholproblem uppstår förekommer alltid en diskussion 

kollegor emellan hur alkoholintaget ser ut och vilka problem som uppmärksammats på grund 

av alkoholintaget. Respondenterna säger också att de aldrig lämnar problemet obearbetat utan 

diskuterar för att komma fram till en lösning. Enligt Grape (2015, s. 298–300) står begreppet 

samverkan för en gemensam aktion för att överskrida gränser såsom kunskapsområden, 
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yrkesroller, professioner samt mellan verksamheter, förvaltningar och organisationer. Grape 

menar att sker samverkan för att ett problem har uppstått som gör att organisationen själva inte 

kan lösa problemet utan vänder sig mot den organisation som de tror kan lösa frågan. 

Respondenterna poängterar att den viktigaste delen gällande samverkan är att brukaren vill 

göra något utifrån sin egen fria vilja, om detta inte sker så går det inte att gå vidare. Det har 

hänt att en kontakt med missbruksenheten har skett på brukarens initiativ för att sedan övergå 

till att brukaren ångrat sig och avbrutit. Vid dessa tillfällen kan ingen göra något då brukaren 

inte längre har en önskan om att få hjälp och missbruksenheten endast jobbar genom frivillighet 

förutom i väldigt få undantag.  

Enligt Handboken (2018) är det viktigt att låta äldre ges möjlighet att uttrycka sin vilja och sina 

åsikter och vilka önskemål och förväntningar som individen har på sin egen livskvalitet. Därför 

är det viktigt att det finns ett samtycke till samverkan med andra aktörer 

Respondenterna menar själva att de inte påbörjar samarbete/samverkan med andra aktörer om 

det inte finns ett samtycke. De förklarade inte i detalj hur samverkan sker utan nämnde mer 

specifikt att det fanns ett samarbete mellan framförallt äldreomsorgen och missbruksenheten.  

Respondenterna berättar också att de upplever att ingen aktör slår ifrån sig utan hjälper 

brukaren vid förfrågan. Enlighet med Grape (2015, s. 300) kan detta likställas med samarbete 

eller samverkan som sker på en vertikal och horisontell axel, den vertikala påtalar graden av 

hierarki och den horisontella hur frivillig kommunikationen är mellan olika aktörer och 

organisationer. Respondenterna berättar även om när indikationer sker från sjukvården vid 

fallolyckor eller andra symptom. Sjukvården har då en dialog med äldreomsorgen då brukaren 

exempelvis har fått diagnosen levercirros då misstanke om en långvarigt riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkohol föreligger. Precis som Andreasson et al. (2019, s. 17, 

20, 21) beskriver ökar fallolyckor rent allmänt när ett alkoholintag sker, det som gör gruppen 

äldre mer utsatta är att de oftast har andra problem som kroniska sjukdomar, nedsatt syn, 

balansstörningar, muskelsvaghet eller annat som gör dem extra utsatta. Även att antalet 

dödsfall direkt relaterat till skrumplever har ökat med 30% mellan 2000–2016. 
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9. Slutsatser 

9.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka biståndshandläggarnas uppfattning och erfarenheter 

av att arbete med äldre brukare som har en riskbruks- och beroendeproblematik gällande 

alkohol. Studiens utgångspunkt är biståndshandläggarnas perspektiv och hur deras arbete och 

förhållningssätt ser ut i relationen till äldre brukare med en riskbruks- och beroendeproblematik 

gällande alkohol, eventuella samverkansaktörer samt biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme.  

Gruppintervjun är källan till empirin i studien. Huvudteman “biståndsbedömarens vardag” och 

“biståndsbedömaren vill hjälpa brukare med alkoholproblem”. Respektive underteman blir 

“brukarbemötande” och “handläggning handlar om fokus på behov” samt “handläggning vid 

alkoholproblem”, “moraliska och etiska dilemman” och “samverkan med andra aktörer”. Vi 

har funnit dessa teman och underteman genom att förhålla oss till materialet såsom 

respondenterna har uttalat sig.  

I de avslutande stegen av analysen har vi jämfört empirin med vad teorin samt forskningen 

säger och försökt besvara studiens huvudfrågor:  

Vad har biståndshandläggare för upplevelser av äldres riskbruks- och beroendeproblematik 

gällande alkohol i sin yrkesroll?  

Respondenterna har en upplevelse av att alkohol kan skapa hälso- och sociala problem, vilket 

även tidigare forskning pekar på.  

Respondenterna har upplevelsen av att det finns en större social acceptans kring 

alkoholkonsumtionen idag än det var för några decennier sedan. De kan även se att denna 

acceptans finns även för kvinnors alkoholintag, både yngre och äldre.   

Detta är även något som tidigare forskning pekar på. Forskningen anger att orsakerna kan bero 

på att äldre idag har en bättre ekonomisk situation och hälsostatusen överlag är bättre än för 

tidigare generationer samt att det finns en mer allmän positiv acceptans till alkohol idag än det 

fanns under tidigare decennier.  
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Vilket handlingsutrymme upplever biståndshandläggare att de har i sin yrkesroll gällande 

äldres riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol?  

De teorier vi belyste biståndsbedömarens handlingsutrymme i sin yrkesutövning, är det som 

kallas för rättsliga, organisatoriska och moraliska villkor.  

Respondenterna upplever inte att det finns några speciella rättsliga eller organisatoriska villkor 

som påverkar deras handlingsutrymme i negativ mening. Däremot påverkar moraliska villkor 

handlingsutrymmet, på så vis att respondenterna balanserar mellan att förhålla sig till brukarens 

självbestämmande och att inte direkt eller indirekt vara orsaken till att brukaren eller brukarens 

omgivning far illa.  

Enligt teorin bygger äldreomsorgens verksamhet på brukarens självbestämmande vilket i sig 

kan skapa moraliska dilemma, såsom när det kommer till individer med riskbruks- och 

beroendeproblematik gällande alkohol 

Vilken samverkan finns det med andra aktörer och hur upplevs den av biståndsbedömare när 

det gäller äldre personer med en riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol?  

 

Ur ett teoretiskt perspektiv finns det olika former av samverkan: konkurrens, samordning, 

samarbete och samverkan. 

Respondenterna tycker att det finns en samverkan med missbruksenheten, när det kommer till 

riskbruks- och beroendeproblematik bland äldre. Respondenterna anser att missbruksenheten 

tar ansvar för sitt område när kontakt tas och att det är enkelt att kommunicera med dem.  

Respondenterna har även ett samarbete med sjukvården där brukare uppmärksammas i 

samband med andra åkommor. Men respondenterna har inga direkt uttalanden om hur det 

samarbetet fungerar.   

Lauri (2016) har i sin egen studie om socialarbetares situation, i dagens kommunala och privata 

organisationer inriktade på att hjälpa samhällsmedborgaren, kommit fram till att 

socialarbetaren har fått det svårare att kunna identifiera sig med arbetet, sina kollegor eller med 

sig själv. Detta skapar en alienation som underminerar relationen till klienten, men även med 

andra socialarbetare.   

Vi har inga ambitioner att generalisera vår studie eller jämföra den med andra men det är 
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intressant att relatera till Lauris (2018) resultat med hur respondenterna i vår studie upplever 

sin arbetssituation, speciellt när det kommer till hur de uppfattar sitt handlingsutrymme. 

Respondenter uttryckte inga åsikter eller känslor om begränsningar eller hinder i sin 

yrkesutövning från den egna eller andra organisationen/förvaltningen. Dock uppger 

respondenterna att handlingsutrymmet och samverkan med andra huvudmän och andra aktörer 

i samma förvaltning måste balanseras med hur den enskilde hjälpsökanden eller brukaren 

upplever sin situation. Med andra ord, att alltid förhålla sig till den enskildes 

självbestämmande, även om biståndsbedömare och andra aktörer anser att det finns en 

riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol.   

Utifrån vår slutsats skulle ett förslag på fortsatt forskning vara att koppla samman 

biståndshandläggarnas uttalade uppfattningar och erfarenheter av att arbete med äldre brukare 

som har en riskbruks- och beroendeproblematik gällande alkohol med undersökningar som 

fokuserar mer på respondenternas, vad Kvale & Brinkmann (2014, s. 188) skulle kalla för, 

situationell praktik.  Bryman (2011, s. 425) pekar på att en större inblick i vilken 

kontext respondenterna befinner sig i skulle kunna fås om intervjuerna var mer fokuserad på 

scenarier för att på så vis undersöka respondenternas beteenden.  

9.2 metoddiskussion 

För att skapa en fördjupad förståelse över biståndshandläggarnas uppfattning av handläggning av 

ärenden med brukare med alkoholproblem, har det kvalitativa metodvalet gett oss den möjligheten. 

Kvalitativ innehållsanalys anser vi är den bäst lämpade analysmetoden då den frambringar de 

bakomliggande orsakerna till biståndshandläggarnas uppfattning. En kvantitativ metod hade 

visserligen mynnat ut i uppriktiga anonyma svar. Med en kvantitativ metod skulle en djupgående 

kontext förloras, vilket det vi strävat efter att finna, nämligen att hitta biståndshandläggarnas djupa 

och spontana tankar kring ämnet. Därför anser vi att en kvalitativ metod var bäst lämpad för 

uppgiften.  

Vi har valt fokusgruppmetoden för att den fångar biståndshandläggarnas uppfattningar men också 

för att de tillsammans skall påminna varandra om händelser och tillvägagångssätt som det har 

upplevt. Det som kan påverkar resultat i en fokusgruppsintervju är att deltagarna medvetet eller 

omedvetet påverkar varandra i vissa riktningar, detta tror vi dock är mycket beroende på hur 

gruppkonstellationen ser ut. Vi kunde naturligtvis ha genomfört enskilda intervjuer med var och en 
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men det var en blandning av kreativa lust att se hur en gruppintervju kunde spelas ut och att vi såg 

problem att hitta en tid för alla var och en då de var ordentligt upptagna. Därav gruppintervju som 

ett lunchmöte och hänsynstagande till deras tidsbrist. 

Vi funderade på att studera respondenternas beteende och attityder kring äldre med 

alkoholproblem. Dock kom vi till insikten att frågor kring attityder och beteenden krävde för 

mycket tid för att kunna inrymmas i en c-uppsats. Därför valde vi semistrukturerade frågor som var 

med deskriptiva och lättare att hantera i en studie under ett examensarbete för socionomer.    
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej 

Vi är två socionomstudenter från Dalarna Högskola som under hösten 2019 skriver vår 

kandidatuppsats. Vår studie handlar om biståndshandläggarnas upplevelser av att arbeta med 

äldre personer med alkoholmissbruk. För att genomföra vår studie söker vi därför 

biståndshandläggare som i grupp skulle kunna tänka sig att delta i en gruppintervju. 

Deltagandet är helt frivilligt och du som deltar har när som helst rätt att avsluta din medverkan 

utan närmare förklaring. Innan intervjun påbörjas kommer vi skicka runt en enkät med 

bakgrundsfrågor. Vad har du för utbildning? Hur länge har du arbetat som 

biståndshandläggare? Vilka tidigare arbeten har du haft inom socialt arbete? 

Vi har beräknat tidsåtgången för gruppintervju till ungefär 90 minuter. Vi förstår att ni har 

mycket att göra så vi har tänkt oss att göra det under lunchen med möjlighet att få låna 

ytterligare 45 minuter av er tid. Vi kommer att stå för lunchen. Intervjun kommer att bli en 

lokal på din arbetsplats eller i anslutning till densamma. Gruppintervjun kommer att spelas in 

och sedan transkriberas. Analysen kommer att vara vår huvudkälla till data för vår 

undersökning. 

Du kommer att vara helt anonym, och det kommer inte att gå identifiera enskilda personer. 

Resultatet av intervjuerna kommer endast att användas för denna undersökning och därmed till 

vår kandidatuppsats. Resultatet och den färdiga kandidatuppsatsen kommer att skickas till er 

som deltagit via e- post. 

Vi som gör denna studie heter Mark Aspelin och Thomas Fremén och ni når oss via e-post eller 

telefon för eventuella frågor.   

Med vänliga hälsningar 

Mark Aspelin och Thomas Fremén 

Mark Aspelin:  

e-post: h16maasp@du.se,  telefon 070- 4945724   

Thomas Fremén:  e-post: fremen.thomas@gmail.com, 

telefon 076- 1048251 

Lars-Erik Ahlkvist: Handledare för examensarbete e-

post: lav@du.se, telefon 023 77 84 4 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide - Fokusgruppsintervju   

Bakgrundsfrågor (skickas med i ett separat ifyllnadsdokument) 

●    Vad har du för utbildning?  

●    Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? 

●    Vilka tidigare arbeten har du haft inom socialt arbete? 

 Äldres alkoholmissbruk 

●    Hur upplever du att alkoholmissbruket ser ut bland brukare som är föremål för 

insatser inom äldreomsorgen? 

●    När misstänker du att en person som har gjort en ansökan/föremål för en anmälan 

om insats har ett alkoholmissbruk? 

●    Enligt Socialstyrelsen har alkoholmissbruket bland äldre ökat? Är det någonting 

som du ser i ditt arbete som biståndsbedömare? 

●    Hur upplever du äldres självbestämmanderätt och integritet när det kommer till 

alkoholkonsumtion inom ramen för biståndshandläggning? 

●    Vad ser du för dilemman i handläggningsprocessen när det kommer till äldres 

alkoholproblem och deras självbestämmanderätt och/eller integritet? 

●    När det gäller äldre med ett alkoholmissbruk och ni som biståndshandläggare ser 

ett uppenbart behov av hjälp som inte finns inom ramen för er yrkesutövning, hur 

agerar ni då? 

 Biståndshandläggares handlingsutrymme   

(Önskar få svar på möjligheter, begränsningar)   

●    Hur upplever du att ditt handlingsutrymme påverkas av 

verksamheten/organisationen, dvs organisatoriska villkor där du arbetar när det 

gäller äldre personer med alkoholproblem? 
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●    Hur upplever du att ditt handlingsutrymme påverkas av normer, värderingar lagar 

och regler, dvs rättsliga villkor där du arbetar när det gäller äldre personer med 

alkoholproblem? 

●    Hur upplever du att ditt handlingsutrymme påverkas av den allmänna 

samhälleliga uppfattningen om ansvar för svaga och utsatta, dvs moraliska villkor 

där du arbetar när det gäller äldre personer med alkoholproblem? 

●    Hur ser ditt handlingsutrymme ut i din yrkesroll när det kommer till att arbete 

med äldre personer med missbruksproblematik? 

●    Vilka resurser och möjligheter har du som biståndshandläggare att hjälpa äldre 

personer med sitt alkoholmissbruk? 

Samverkan 

●    Hur upplever du att ditt handlingsutrymme påverkas av samverkan med andra 

aktörer där du arbetar, när det gäller äldre brukare med alkoholproblem? 

●    Vad avgör när du samverkar eller inte med andra aktörer när det gäller äldre med 

alkoholproblem 

 Avslutande frågor 

Är det någonting mer som du vill tillägga till det vi har berört? 
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 Bilaga 3. Etisk Egengranskning  

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor   

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din 

handledare och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om 

ansökan till den Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövnings-

myndigheten behövs eller ej.   

Projekttitel:   

Biståndshandläggares upplevelser av äldre med riskbruks- och beroendeproblematik inom 

äldreomsorgen 

Student/studenter: Mark Aspelin och Thomas Fremén 

Handledare: Lars-Erik Alkvist                       

                                                                                      

  Ja   Tveksa

mt 

 Nej   

1 

   

 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. 

omfattar studien deltagare som kan betraktas tillhöra en 

sårbar grupp t.ex. barn (under 18 år), personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning 

eller sådana som har en beroendeställning till den som 

genomför studien t.ex. som patienter eller elever till 

densamma?   

   

      X 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

       X 
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kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?     

   

3 

   

 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?    

    

       X 

4 

   

 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt? 

   

        X 

5 

   

 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)?   

   

       X 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som 

etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 

sexualliv?   

   

       X 

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, 

som brott, domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden?   

   

       X 
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8 

   

 Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:   

•    Samtliga uppgifter som kan kopplas till en 

levande person betraktas som personuppgifter, 

även om de är kodade eller krypterade.   

•    I händelse av att studentarbetet INTE omfattar 

några känsliga personuppgifter och heller INTE 

deltagare som tillhör en sårbar grupp eller 

deltagare som INTE står i beroendeställning till 

den som genomför studien, behöver inte någon 

ansökan till Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna göras.   

•    Vid behandling av personuppgifter ska dock 

ALLTID anmälan om detta göras på avsedd 

blankett som sänds till:   

dataskydd@du.se   

    

       X 

                                  

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02               
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Bilaga 4 Innehållsanalys 

Exempel på hur vi har gått till väga 

Meningsenheter kondensering Undertema Huvudtema 

“vi ska alltid titta 

på vad är det de 

behöver oavsett vad 

orsaken är ” 

 “Jag har aldrig hört 

någon av er 

någonsin prata om 

det som dricker 

med något 

nedvärderande” 

Lika behandling Brukarbemötande Biståndsbedömares 

vardag 

“vad har man för 

rätt att säga att 

man liksom inte 

får ta ett glas vin 

till maten eller 

kunna ta sig en öl 

till helg liksom till 

storhelger och sånt 

där” respondent 3 

“Jag hade en 

italiensk farbror för 

många år sedan och 

han, han ville ha en 

vinglas till maten 

varje eftermiddag 

Självbestämmande     
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till sin mat och det 

är ju liksom, 

kulturen.. “ 

Respondent 2 

  

  

  

 


