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Sammanfattning 
Alkoholmissbruk bland äldre personer är ett socialt problem som blivit allt mer 
uppmärksammat i samhället de senaste åren. En anledning till ökningen är det faktum att landets 
invånare blir allt äldre, därmed växer även gruppen med äldre individer. Det framkommer dock 
att det inte finns några särskilda riktlinjer för äldre med en missbruksproblematik. Syftet med 
denna studie är att undersöka vilken betydelse avsaknaden av sociala relationer kan ha för 
alkoholmissbruket. Studien syftar även till att undersöka vilken behandling som kan erbjudas 
till alkoholmissbrukande äldre. Modellen för denna studie är en systematisk litteraturstudie där 
åtta vetenskapliga studier har granskats. I analysen har sedan studierna kopplats till relevanta 
teoretiska utgångspunkter. Resultatet visar att det kan finnas ett samband mellan sociala 
faktorer och alkoholkonsumtion. Resultatet visar även att rutiner gällande handläggning, 
hantering och behandling av äldre individer med ett alkoholmissbruk kan anses vara bristfällig. 
Utifrån avsaknaden av relevant forskning och kunskap är det svårt att dra några slutsatser utifrån 
den litteratur som har studerats. En slutsats vi dock kan poängtera är att riktlinjer gällande 
missbruksvård och äldreomsorg av äldre som har en missbruksproblematik behöver ses över 
och utvecklas. 
 
Sökord/Nyckelord 
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Inledning 
Allt fler äldre individer dör med en alkoholrelaterad diagnos (Socialstyrelsen, 2012). 

Socialstyrelsens lägesrapport visar att vård i slutenvård gällande patienter i åldersgruppen 60–
79 år har ökat kraftigt under perioden 2000–2010. Denna ökning uppgår till cirka 45 procent 
gällande både äldre män och äldre kvinnor (Socialstyrelsen, 2012). Enligt Socialstyrelsen 
(2015) riskerar äldre personer med missbruks- och beroendeproblem att hamna utanför 
missbruksvården eftersom omsorg inom äldreomsorgen sällan kombineras med andra insatser 
från socialtjänstens beroendevård. Detta sker på grund av bristen av samordnade rutiner mellan 
äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheterna. Lägesrapporten uppger att endast 
en tredjedel av kommunerna i Sverige har rutiner gällande missbruk och beroende bland äldre 
individer (Socialstyrelsen, 2015). Den totala alkoholkonsumtionen gällande Sveriges 
befolkning har gått ned de senaste åren, dock har antalet äldre individer med riskfylld 
alkoholkonsumtion ökat (Socialstyrelsen, 2012). Alkoholkonsumtion bland äldre individer har 
blivit allt mer uppmärksammat de senaste åren. En anledning till det är att förr i tiden drack 
äldre individer mindre alkohol än de yngre, dock har de äldre nu ersatts av en ny generation 
med betydligt högre alkoholvanor. Framförallt beskrivs kvinnor ha ökat sin konsumtion då 
många tar med sig sina alkoholvanor in i pensionsåldern. Detta medför en större risk för troliga 
konsekvenser av alkoholrelaterade skador, något som kommer ställa ökade kvar på insatser från 
missbruks- och beroendevården. Rapporten uppger att det finns brister i planering av insatser 
och behandlingar för äldre kvinnor med alkoholproblem, vilket går att jämföra med äldrevården 
som har signalerat om att just missbruks- och beroendeproblematik är ett växande problem 
(Socialstyrelsen, 2012). 

	
Den åldrande befolkningen i dagens samhälle uppmärksammas allt mer idag jämfört 

med tidigare. Henricson (2014, 15 april) skriver i Expressen om att svenskarna blir fler – och 
äldre. Av de barn som föddes 2014 beräknas hela 68 procent av flickorna och 60 procent av 
pojkarna leva tills de blir över 90 år. Samtidigt som vi blir allt äldre växer även befolkningen. 
Orsaken till den ökade befolkningen beror på att det är fler som föds än som dör varje år, 
samtidigt som antalet invandrade invånare ökar. Henricson uppgav att den svenska 
befolkningen beräknades vara över 10 miljoner år 2017 (Henricson, 2014, 15 april). Och 
mycket riktigt så skrev Wågenberg (2017, 20 januari) i Aftonbladet att den historiska gränsen 
10 miljoner invånare var passerad.	
	

Socialstyrelsen (2019) genomförde mellan år 2009–2011 en kartläggning av utbredning 
av missbruk samt beroende i Sverige. Resultatet av utredningen visade att cirka 780 000 
individer över 18 år missbrukar eller är beroende av alkohol och utav dessa bör 330 000 klassas 
som beroende. Cirka 80 000 individer bedöms ha ett tungt alkoholmissbruk, baserat på statistik 
gällande individer som vårdats i sluten- eller öppenvård med alkoholdiagnos. Vidare definierar 
Socialstyrelsen missbruk och beroende som en psykisk sjukdom med en understrykning om att 
samsjukligheten är hög. Individer som har ett missbruk eller beroende löper en betydligt högre 
risk att utveckla en psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2019).	
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Alkoholmissbrukande äldre individer är en växande grupp i samhället och på grund av 
saknade insatser och behandlingar blir det ett allt större samhällsproblem. Enligt Jönson och 
Harnett (2015) har äldre individer inte samma förpliktelser i samhället som yngre människor. 
De yngre kan exempelvis arbeta eller studera, vilket resulterar i att dessa individer har andra 
personer i sin närhet och som kan signalera signalera om ett eventuellt avvikande beteende. För 
äldre individer finns det inte alltid ett skyddande socialt nätverk vilket kan resultera i att ett 
missbruk passerar förbi obemärkt. Ett alkoholmissbruk bland äldre individer kan även medföra 
en minskning av sociala kontakter och situationer för att individen inte vill bli avslöjad (Jönson 
& Harnett, 2015). 	
	

Utifrån detta vill vi undersöka vilken kunskap och forskning som i dagsläget kan finnas 
inom detta område och som används inom beroendevården i de skandinaviska länderna. I 
Sverige uppnås pensionsåldern vid 65 års ålder (SFS 2010:110). Eftersom flera artiklar 
härstammar från andra länder i Skandinavien samt USA har studien avgränsat åldern till 60 år 
och äldre. I denna studie kommer begreppen socialt sammanhang och sociala faktorer användas 
synonymt med pension. Detta för att författarna även vill undersöka vad förlusten av arbete och 
sociala faktorer kan ha för betydelse för de äldres alkoholmissbruk.  	

Syfte 
Denna studie avser att göra en kritisk granskning och kartläggning av befintlig litteratur 

gällande alkoholmissbruk bland äldre individer. Syftet är att undersöka vilken betydelse 
avsaknaden av sociala relationer kan ha för alkoholmissbruket. Studien syftar även till att 
undersöka vilken behandling som kan erbjudas till alkoholmissbrukande äldre. Utifrån en 
analys av den befintliga litteraturen avser denna studie att ge förslag på ämnen som kan vara av 
vikt att studera i framtida forskning. Samtliga frågeställningar nedan är förenat med den 
studerade litteraturen. 	

Frågeställningar 
• Hur kan frågor om alkoholmissbruk bland äldre individer handläggas och hanteras? 
• Kan det finnas någon relation mellan alkoholmissbruk och avsaknaden av arbete, och 

hur ser sambandet i sådana fall ut? 
• Vilken betydelse kan sociala faktorer ha för ett eventuellt alkoholmissbruk bland äldre 

individer i samhället? 
• Vilka behandlingar kan erbjudas till äldre individer som missbrukar alkohol?  
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Bakgrund 	

Definition 
World Health Organization (WHO, 2014) definierar alkohol som en psykoaktiv 

substans med egenskaper som kan leda till alkoholberoende, vilket är förknippat med 
sjukdomar samt sociala och ekonomiska nedsättningar i samhället (WHO, 2014). Att definiera 
gränser för alkoholkonsumtion kan vara problematiskt eftersom effekten ser olika ut beroende 
på medicinska, individuella, psykiska och sociala omständigheter för individer (Andersson, 
Bendtsen & Spak, 2010). Individer som har ett riskbruk av alkohol definieras vanligtvis utifrån 
konsumtionsmått, beräknat per tillfälle och/eller vecka. Det kan även definieras utifrån negativa 
konsekvenser som eventuellt kan uppstå genom alkoholkonsumtion. Missbruk och beroende är 
medicinska termer som beskriver konsekvenser av skadligt alkoholbruk (Andersson, Bendtsen 
& Spak, 2010). Missbruk definieras av när en substans används överdrivet eller under en 
långvarig period utan att det finns något legitimt medicinskt skäl för det (WHO, 2019b). 
Beroende definieras istället av individens tvångsmässiga inställning till substansen där mycket 
tid läggs på att erhålla, bruka eller återhämta sig från substansen (WHO, 2019a).  

	

Diagnostisering 
Missbruk och beroende mäts genom två olika diagnostiska instrument; Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) och International Classification of Diseases and 
Health Problems (ICD) (Socialstyrelsen, 2019). Inom hälso- och sjukvården används oftast 
instrumentet ICD-10 för diagnostisering, medan DSM används främst inom forskning och i 
psykiatrisk verksamhet (Socialstyrelsen, 2019). ICD-10 definierar beroendesyndrom som en 
sammansättning av psykologiska-, beteende-, och kognitiva företeelser där substansen har en 
högre prioritet för individen jämfört med tidigare (WHO, 2019a). En central faktor som 
kategoriserar beroendesyndrom är begäret att inta den psykoaktiva substansen, vilket ofta leder 
till abstinens och som kan resultera i att substansen blir allt mer framträdande i individens liv 
(WHO, 2019a). Då diagnosen missbruk saknas i ICD används istället skadligt bruk vilket 
innebär att individen använder substansen på ett sådant sätt som skadar hälsan, fysiskt och/eller 
psykiskt (Socialstyrelsen, 2019).	
	

För att fastställa en diagnos om alkoholberoende enligt ICD-10 krävs det att tre eller 
fler av de sex kriterierna är uppfyllda och att dessa har tillsammans varit närvarande under det 
senaste året (WHO, 2019a). DSM-5 har enligt Socialstyrelsen (2019) ersatt det tidigare DSM-
IV och bildar numera en kombination av de tidigare sju beroendekriterierna och de fyra 
missbrukskriterierna i diagnosen enligt DSM. Tillsammans bildar missbruks- och 
beroendediagnoserna det samlade begreppet substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2019). 
Enligt National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIH, 2016) delar det nya 
diagnostiska instrumentet DSM-5 in sjukdomen i tre olika kategorier; mild, måttlig och svår. 
För att bli diagnostiserad krävs det att individen upplever två av de elva kriterier under samma 
12-månadersperiod och kategoriseringen baseras på antal mötta kriterier (NIH, 2016). 
Svårighetsgraden enligt DSM-5 anges som mild om 2–3 kriterier är uppfyllda, måttlig om 4–5 
av kriterierna är uppfyllda samt svår om mer än fem kriterier är uppfyllda under samma 12-
månadersperiod (Socialstyrelsen, 2019).	
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Beroende enligt ICD-10 

1.  1.   Stark längtan efter drogen 
2.  2.   Svårighet att kontrollera intaget  
3.  3.   Fortsatt användning trots skadliga effekter  
4.  4.   Prioritering av droganvändning 
5.  5.   Ökad tolerans 
6.  6.   Fysiska abstinenssymtom 

Substansbrukssyndrom enligt DSM-5 

1.  1.   Behov av allt större dos för att nå ruseffekt.  
2.  2.   Abstinensbesvär när bruket upphör.  
3.  3.   Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs.  
4.  4.   Varaktig önskad, eller misslyckade försök, att minska intaget.  
5.  5.   Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av   

alkohol eller narkotika.   
6.  6.   Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas.  
7.  7.   Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador. 
8.  8.   Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra 

sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.  
9.  9.   Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 

bilkörning eller i arbetslivet.  
10.10.  Upprepat begär/sug till följd av missbruket.  
11 11.  Fortsatt användning trots återkommande problem. 

  

Figur 1. Kriterier för beroende enligt ICD-10 (Socialstyrelsen, 2014). Kriterier för 
substansbrukssyndrom enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014).  
 

Äldre	
Enligt SCB (2019) består ca 26% av Sveriges befolkning i dagsläget av individer som 

är 60 år eller äldre, vilket är ungefär 1,7 miljoner individer. Genom att jämföra statistik kan 
man se att det skett en stor förändring bland åldersgrupper i befolkningen de senaste hundra 
åren, då endast ca 9% av befolkningen var 60 år eller äldre år 1900 (SCB, 2019).	
	

Gruppen äldre och åldrande kan förstås på olika sätt beroende på vilket perspektiv man 
utgår från. För att kunna förstå äldre och åldrande menar Jönson och Harnett (2015) att man 
först och främst behöver förstå ålder. Ålder är en variabel som man som individ har och är, men 
samtidigt är det ett maktbegrepp som vi kategoriserar människor utifrån. Jönson och Harnett 
(2015) beskriver vidare om hur olika åldersgrupper brukar tillskrivas olika egenskaper. Barn 
och ungdomar ses som oskuldsfulla, beroende, sårbara och ansvarslösa medan vuxna tillskrivs 
egenskaper som oberoende, självständiga, arbetande, maktfulla samt att de har inflytande och 
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ansvar. Problemet här är att den äldre gruppen ofta tillskrivs liknande egenskaper som barn och 
unga, vilket fråntar de äldre makten att själv kunna bestämma och påverka sin situation, 
samtidigt som den vuxna åldersgruppen tillskrivs allt större ansvar och bestämmanderätt 
(Jönson & Harnett, 2015).	
	

Jönson och Harnett (2015) beskriver även hur tillskrivandet av ålder påverkar 
samhällets regler och normer. Utifrån ålder beräknas individen ha en viss mognad. När man är 
under 18 år finns det regler och normer som säger att du inte är tillräckligt mogen för att kunna 
köra bil, rösta i riksdagsval eller dricka alkohol på krogen. Skulle man bli arbetslös efter att 
man fyllt 60 år kan du inte ta studielån, individen ses helt enkelt inte längre som en lönsam 
investering till arbetsmarknaden på grund av sin höga ålder (Jönson & Harnett, 2015). 
Variabeln ålder kan på så vis förstås ur olika perspektiv, men det som blir tydligt är hur 
samhällets normer, regler och förväntningar ser olika ut beroende på vilken ålder man faktiskt 
är i. 	
	

Äldre och åldrande kan även förstås ur ett livsloppsperspektiv. Corin (2013) beskriver 
att livsloppsperspektivet innebär att man kan studera åldrande utifrån sociala strukturer, sociala 
processer och individens sociopsykologiska processer. Inom detta perspektiv ser man på 
åldrandet som en psykologisk-, social- och biologisk process (Corin, 2013). Carlström och 
Westman (2005) skriver om hur ett livsloppsperspektiv på åldrande innebär att man ser 
åldrandet som en mångdimensionell och livslång process. Åldrande är inget som enbart sker på 
ålderns höst, äldre bör därför ses i olika åldersgrupper som delvis påverkats av de förhållanden 
som man levt i (Carlström & Westman, 2005). Anledningen till att man bör se på äldre och 
åldrande enligt Snellman (2009) är för att uppmärksamma mångfalden bland de äldre, motverka 
stereotyper, negativa handlingsmönster och särbehandling riktade mot äldre individer 
(Snellman, 2009). Livsloppsperspektivet kan enligt Jönson och Harnett (2015) vara viktig att 
ta hänsyn till när man ska studera sociala problem bland äldre individer. Hur man reagerar och 
hanterar uppkomna situationer på äldre dar kan delvis ha sin förklaring i vilken social kontext 
man vuxit upp i och vad som påverkat en under livets olika faser (Jönson & Harnett, 2015). 

	

Åldersrelaterade problem 
Något man inte får glömma att ta i beaktning när man ska studera den äldre gruppen i 

samhället är att åldrandet även påverkar den fysiska hälsan och kognitiva förmågan. Enligt 1177 
Vårdguiden (2019) kan åldersförändringar i kroppen börja märkas av i 40–60 års ålder. Hur 
mycket kroppen påverkas och hur det yttrar sig kan vara individuellt men vissa fysiska 
förändringar kan man se hos de allra flesta. Det handlar bland annat om att blodkärlen blir 
stelare, hjärtats töjbarhet och förmåga försämras, lungornas förmåga att ta upp syre minskar, 
njurarnas förmåga att rena kroppen försämras och urinblåsans kapacitet minskar. Det är även 
vanligt med förstoppning på grund av försämrad kosthållning och minskad fysisk aktivitet. Med 
åldern minskar dessutom kroppens muskelmassa och dess leder och muskler blir stelare. Det är 
vanligt att man drabbas av artros och benskörhet. Huden blir tunnare, mindre töjbar och torrare 
samtidigt som hårets förmåga att bilda pigment minskar, håret blir tunnare och grått. Kroppens 
slemhinnor blir tunnare och skörare, cirkulationen försämras och ämnesomsättningen påverkas 
av hormonförändringar som sker i kroppen. Med åldrandet försämras även våra sinnen – som 
syn, hörsel och balansförmågan (1177 Vårdguiden, 2019).	
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Förändringar gällande kognitiv förmåga är även det en vanlig förekommande 

åldersförändring. På Medibas (2019) anges att ungefär en tredjedel av alla individer över 65 år 
lider av bristande minne. Försämrat minne kan vara åldersrelaterat men även ett tecken på 
sjukdom, som exempelvis olika demenssjukdomar eller sjukdomar i det centrala nervsystemet 
(Medibas, 2019). 

	

Sociala problem relaterat till åldrande 
Efter att ha definierat äldre och åldrande ur olika perspektiv och vad åldrandeprocessen 

innebär, kan det vara av intresse att belysa de sociala problem som går att koppla till åldrandet. 
Jönson och Harnett (2015) belyser flertalet problem som ofta uppstår i samband med stigande 
ålder och som är vanligt förekommande bland individer över 65 år. Dessa handlar bland annat 
om försörjning, fattigdom, identitet, sorg, isolering och ensamhet (Jönson & Harnett, 2015).	
	

Försörjning och fattigdom bland den äldre befolkningen går att förstå utifrån olika 
perspektiv. Jönson och Harnett (2015) belyser det faktum att pensionen innebär en minskad 
inkomst, något som de flesta dock redan är inställda på i förväg. Har man varit yrkesverksam 
under sitt liv får man ta del av en allmän pension som grundas på inkomst och tjänstepension. 
Utöver detta kan den minskade inkomsten justeras om man prioriterat och haft möjlighet till ett 
privat pensionssparande (Jönson & Harnett, 2015). Det finns dock annat som kan påverka den 
ekonomiska situationen, speciellt om man ser på problemet utifrån ett livsloppsperspektiv. 

	
Gunnarsson (2016) har närmare studerat fattigdom ur ett livsloppsperspektiv, men även 

med fokus på kön. Författaren har problematiserat det faktum att fattigdom är vanligt 
förekommande bland äldre kvinnor. Gunnarsson menar att äldre kvinnors fattigdom påverkas 
av flera olika faktorer, och för att förstå dagens fattigdom behöver man ta hänsyn till de normer 
och strukturer som påverkat tidigare i livet. Förr sågs mannen som familjens 
huvudinkomsttagare, vilket innebar att flertalet kvinnor skötte om familj och hushåll 
(Gunnarsson, 2016). Detta kan ses som en faktor till att äldre kvinnor idag lever i fattigdom, då 
hon gick miste om den inkomstgrundade pensionen eftersom att hon inte varit yrkesverksam. 
Andra faktorer som enligt Gunnarsson (2016) kan påverka äldre kvinnors fattigdom är att 
kvinnor i högre grad haft lågavlönade arbeten eller att de har varit ensamstående med ett eller 
flera barn (Gunnarsson, 2016).	
	

Ensamhet bland äldre individer är något som det forskats en hel del på, men det som 
skiljer många studier åt är att man utgått från att ensamheten beror på olika faktorer. Nilsson 
Bågenholm och Sahlin (2014) beskriver hur ensamhet kan bero på att den äldre känner sig 
isolerad i sitt eget hem. Känslan av isolering kan bero på att det inte finns någon hiss i bostaden, 
att man på grund av försämrad hälsa inte kan ta trapporna eller få upp en för tung ytterdörr 
(Nilsson Bågenholm & Sahlin, 2014). Isolering och ensamhet kan med andra ord ha sin grund 
i det fysiska åldrandet, att man inte längre har samma möjligheter eller förmågor till ett lika 
självständigt liv som tidigare. Isolering behöver dock enligt Lennartsson, Agahi och Wånell 
(2012) inte automatiskt innebära att man känner sig ensam. Känslan av ensamhet beror snarare 
på att man inte har de relationer man önskar att man hade, än på själva isoleringen i sig. Många 
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kan vara nöjda med sin situation trots att den innebär en social isolering (Lennartsson, Agahi & 
Wånell, 2012).	
	

Som yrkesverksam i Sverige idag gäller vissa bestämmelser om pensionsåldrar. Enligt 
Pensionsmyndigheten (2019) kan man ta del av sin allmänna pension som tidigast från att man 
är 61 år. Man har rätt att behålla sin anställning till dess att man är 67 år, men från och med att 
man fyllt 65 år kan man få garantipension och bostadstillägg (Pensionsmyndigheten, 2019). En 
av de faktorer som har en stor inverkan på äldre individers upplevelse av ensamhet är enligt 
Carlsson och Fasth (2015) att gå i pension. I samband med pension finns det en risk att individer 
kan förlora sitt sociala nätverk och en meningsfull sysselsättning. Detta kan innebära att man 
även förlorar en del av sin identitet, man känner sig inte längre behövd och värdefull (Carlsson 
& Fasth, 2015). Även Nilsson Bågenholm och Sahlin (2014) belyser det faktum att avsaknaden 
av sociala kontakter och relationer kan spela in på känslan av ensamhet; man känner sig inte 
längre behövd (Nilsson Bågenholm & Sahlin, 2014).	
	

En annan faktor som har en stor roll i äldres känsla av ensamhet är enligt Grimby (2000) 
förlusten av en partner. Att gå från tvåsamhet till ensamhet innebär ofta en stor sorg för den 
drabbade. Det är relativt vanligt förekommande att den som förlorat sin partner på äldre dar 
hamnar i en depression och inte längre ser någon mening med livet. Tankar, försök och 
genomförda självmord på grund av sorgen och saknaden efter en förlorad partner eller relation 
förekommer (Grimby, 2000). Förlusten av en partner kan enligt Öberg, Andersson och 
Bildtgård (2016) även innebära en förlust av det gemensamma sociala livet. Lennartsson, Agahi 
och Wånell (2012) menar att avsaknaden av sociala kontakter och hälsoproblem kan påverka 
ens självkänsla och personlighet. Undersökningar visar att ensamhet är mer frekvent 
förekommande bland äldre med dålig hälsa. Om ensamheten påverkar ens självkänsla och 
personlighet negativt är det svårare att upprätta nya sociala kontakter för att komma bort från 
den upplevda ensamheten (Lennartsson, Agahi & Wånell, 2012).	
	

Känslan av ensamhet efter att ha varit med om en förlust av partner eller relation på 
äldre dar kan enligt Grimby (2001) även leda till att den äldre individen genomför en typ av 
indirekt självmord. Författaren förklarar att det kan handla om att den drabbade börjar slarva 
med sin hälsa i syftet att man inte vill leva vidare. Det kan handla om att man struntar i att ta 
sina mediciner, får försämrade matvanor eller ökar alkoholkonsumtionen (Grimby, 2001). Just 
alkoholkonsumtionen bland äldre individer är något som enligt Gunnarsson och Karlsson 
(2017) ökat på senare tid.  

	

Behandling 
Gällande behandling för alkoholberoende finns det idag en underbehandling utifrån 

läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2019). Individer som har alkoholberoende bör erbjudas 
läkemedelsbehandling. Gällande vilket läkemedel som individer bör erbjudas beror på om 
syftet med behandlingen är att uppnå helnykterhet eller en icke riskfylld konsumtion. Enligt 
Socialstyrelsen ska äldre individer med missbruk och beroendeproblematik omfattas av 
rekommendationerna i riktlinjerna för dessa diagnoser. Det finns dock inga särskilda 
rekommendationer för gruppen äldre individer. Socialstyrelsen lägger vikt på äldre individer 
inom hälso- och sjukvård och att tillsammans med socialtjänsten uppmärksamma 
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alkoholproblem bland äldre. Vidare förespråkar man betydelsen av en fungerande samverkan 
mellan äldreomsorgen samt missbruks- och beroendevården (Socialstyrelsen, 
2019).  Socialstyrelsen (2015) rapporterar att resurserna för vuxna individer med missbruks- 
och beroendeproblematik har minskat under perioden 2004–2013 (Socialstyrelsen, 2015). Detta 
skiljer sig mot Socialstyrelsen (2017) som uppger att den största förändringen gällande vård 
relaterat till alkoholmissbruk är att andelen vårdade ökat i de äldre åldersgrupper, det vill säga 
män och kvinnor 65 år och äldre. Detta gör sig gällande i öppen- samt slutenvård. Däremot är 
det få personer inom den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, som vårdats till följd av 
alkoholmissbruk (Socialstyrelsen, 2017).	

Metod	
Design	

Modellen för denna studie har utgått från en systematisk litteraturstudie. Valet av denna 
modell grundar sig i att studiens syfte är att kritiskt granska den befintliga litteraturen som redan 
kan finnas på området och vilka eventuella kunskapsluckor som kan identifieras för framtida 
forskning. En litteraturstudie kan enligt Bryman (2018) vara nyttig på så vis att man 
sammanställer och tolkar den forskning som redan finns på området, vilket kan innebära att 
man slipper göra en ny studie på något som redan studerats. En litteraturstudie handlar dock 
inte enbart om att man sammanfattar den litteratur man läst, en viktig del i studien är också att 
kritiskt granska den litteratur som man studerar (Bryman, 2018). För att skapa en bredd i studien 
har författarna valt att använda artiklar med kvalitativ ansats samt litteraturstudier. Till en 
början begränsades sökningen till artiklar innehållande pension vid 65 års ålder. Detta ändrades 
då pension kan ske i tidigare i ålder i dels Sverige men även i de länder som andra artiklar är 
publicerade i. För att kunna inkludera relevanta artiklar gällande alkoholmissbruk bland äldre 
individer valde därför författarna att avgränsa sökningen till 60 år och äldre.   

	
Under litteratursökningsfasen sker en bedömning av litteraturens kvalitet, en så kallad 

litteraturavgränsning (Friberg, 2017). Det är under detta skede som artiklar inkluderas och 
exkluderas i studien. Bedömning av artiklar kan vara av såväl kvantitativ som kvalitativ art. 
Genom att strukturera tydliga inklusion- och exklusionskriterier för det forskningsmaterial man 
har att tillgå kan man underlätta sökningen och kvalitetsgranskningen, detta genom att dels 
exkludera de artiklar som inte är aktuella för studien men även för att inkludera de artiklar som 
anses vara aktuell för studien. En viktig aspekt att förhålla sig till gällande exklusions- 
respektive inklusionskriterier är att de ska kopplas till litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar, vilket underlättar sökningen och kvalitetsgranskningen (Friberg, 2017). 

	

Datainsamling och urval	
De databaser som använts i sökandet av artiklar är genom Umeå universitetsbibliotek 

samt Google Scholar. Sökningen gjordes systematiskt och specifika sökord var förbestämda 
innan sökningen genomfördes. De sökord som först och främst användes var: Alkohol, äldre 
och alkoholmissbruk. Sökorden kompletterades senare med orden pension, behandling och 
social isolering för att hitta än mer artiklar som svarade till syftet. Sökorden har använts både 
på svenska och engelska, anledningen till detta var för att få fram så många artiklar som möjligt 
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som överensstämmer med studiens syfte. Utifrån de artiklar som upplevdes vara relevanta 
gjordes dessutom manuella sökningar. Manuell sökning innebär att en sökning genomförs i 
referenslistor på redan funna artiklar då detta inspirerar till ytterligare läsning samt artiklar av 
relevant information (Friberg, 2017).  

	
Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara 

originalartiklar och vara peer reviewed granskade, det vill säga vetenskapligt granskade. 
Artiklarna som inkluderats har fokus på alkoholmissbruk gällande äldre individer över 60 år 
samtidigt som dessa skulle finnas i fulltext via använda databaser. Övriga kriterier för att 
artiklar skulle inkluderas var att de var publicerad mellan år 2000 – 2019, antingen på svenska 
eller det engelska språket. Artiklarna skulle även vara etiskt godkända och/eller innehålla ett 
etiskt resonemang i texten. Exklusionskriterierna var att inte inkludera artiklar skrivna på ett 
annat språk än svenska och engelska. Artiklar som innehöll studier om alkoholvanor för 
personer under 60 år exkluderades då syftet med denna litteraturstudie var att fokusera på äldre 
individer över 60 år. Artiklar som publicerats innan år 2000 samt inte innehöll text om sociala 
faktorer, behandling och pension exkluderades även.  

	
Sökorden användes på både svenska och engelska vilket resulterade i att artiklarna som 

valdes ut var skrivna på både svenska och engelska. Ursprungsidén var att undersöka kunskap 
och forskning gällande alkoholmissbruk och äldre individer inom de skandinaviska länderna. 
Då det upplevdes finnas en begränsad tillgång till artiklar med fokus på pension, sociala faktorer 
och behandling i relation till alkoholmissbruk i Skandinavien utökades sökningen till att omfatta 
fler länder. I samband med att sökningen utökades påträffades två artiklar från USA som togs 
med i analysen. Förutom användning av databaserna nämnda ovan har artiklar även sökts i 
relevant litteratur inom området. Detta resulterade i att två artiklar återfanns i Jönson och 
Harnett (2015); artiklarna från Palm (2009) och Järvinen (2001). Totalt har vi använt oss av åtta 
vetenskapliga studier. Sju av dessa är vetenskapliga artiklar och har abstrakt, är peer reviewed 
granskade samt är originalartiklar. Den studie som inte är peer reviewed granskad är 
Gunnarsson (2010). Denna studie återfanns genom en manuell sökning och klassas som en 
arbetsrapport. Rapporten är upprättad av en författare som står bakom andra, peer reviewed 
granskade artiklar som tagits med i urvalet. Rapporten var högst relevant utifrån studiens syfte 
och ansågs ha en tillräckligt hög kvalité för att inkluderas. Tabellen som är skapad för de antal 
gjorda sökningar och hur urvalsprocessen visas nedan i tabell 1. 

Datum Databas Sökord Filter Antal  
träffar 

Antal  
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
kvalitetsgrans-
kade artiklar 

Använda i 
resultatet 

190218 Google 
scholar 

Alkohol, 
äldre och 
missbruk 

Publicerad 
efter 2000 

7010 4 4 1 1 

190218 UB Alcohol and 
elderly 

Full text 
Peer 
reviewed 
Publicerad 
efter 2000 

86 661 6 1 0 0 
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Tabell 1.  
 
Tillvägagångssättet till urvalsprocessen utfördes systematiskt och strukturerat. Enligt 

Friberg (2017) är problemformulering samt syftet i studien det som avgör vilka artiklar som 
inkluderas. Det första stadiet i att söka artiklar var att använda de sökord som var bestämda på 
förhand för att hitta relevanta artiklar. Utifrån artiklarnas titel kunde irrelevanta texter 
exkluderas då de inte svarade på syftet till studien.  Den andra sorteringen var genom att läsa 
kvarstående artiklars abstrakt. Många artiklars titel visade på relevans till studien, dock kunde 
många uteslutas efter en granskning av dess abstrakt då de inte svarade upp till studiens syfte. 
De abstrakt som svarade till vårt syfte kvarstod i sorteringen och dessa artiklar lästes sedan 
noggrant för att senare gå in mer detaljinriktat på dess resultat. De kvarstående artiklar lästes 
flertalet gånger för att säkerställa kvalitén samt att de stämde överens med de inklusionskriterier 
författarna valt ut. De artiklar som sedan kvarstod och som bedömdes svara till syftet i studien 
gick vidare till en kvalitetsbedömning.  

Datum Databas Sökord Filter Antal  
träffar 

Antal  
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
kvalitetsgrans-
kade artiklar 

Använda i 
resultatet 

190221 UB Retiremen-t 
and 
alcoholism 

Full text 
Peer 
reviewed 
Publicerad 
efter 2000 

1998 3 2 1 1 

190218 UB Alkoholmi-
ssbruk och 
äldre 

Full text 
Peer 
reviewed 

64 4 2 1 1 

190220 UB Alcohol, 
older, abuse 
and 
treatment 

Full text 
Peer 
reviewed 
Publicerad 
efter 2000 

57 327 4 2 1 1 

190220 UB Äldre och 
alkohol 

Full text 
Peer 
reviewed 

102 5 3 0 0 

190223 UB Äldre och 
missbruk 

Full text 
Peer 
reviewed 

9 1 1 1 1 

190223 UB Retiremen-t 
and alcohol 

Full text 
Peer 
reviewed 
Publicerad 
efter 2000 

12 268 5 3 1 1 

190225 UB Social 
exclusion, 
alcohol 
abuse, 
treatment 

Full text 
Peer 
reviewed 
Publicerad 
efter 2000 

23 173 6 1 1 1 

190226 Manuell 
sökning 

  10 4 3 1 1 
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Kvalitetsbedömningen utfördes utifrån Fribergs (2017) granskningsmall för att 

säkerhetsställa och värdera kvaliteten av respektive artikel. Granskningsfrågorna som användes 
för att värdera artiklarna återfinns som en bifogad bilaga i studien (Friberg, 2017). Artiklarna 
som inkluderas i studien har utifrån granskningsmallen, se bilaga 1, bedömts hålla en tillräckligt 
hög kvalitet. Med hjälp av granskningsmallen kunde artiklarnas kvalité bedömas på ett korrekt 
sätt. I början av litteratursökningen gjordes breda sökningar, vilket resulterade i att många 
irrelevanta artiklar fick sorteras bort. Detta bidrog till att författarna fick ett bra grepp om hur 
många artiklar som fanns att tillgå samt för att utöka inspiration till ytterligare artiklar. Detta 
kan förklaras med att författarna läste vissa artiklar som i viss mån svarade till syftet men inte 
fullt ut och inkluderas därför inte i studien. Genom att läsa de intressanta delarna i artiklarna 
kunde vissa referenser skrivas ned och en manuell sökning kunde ske på just de specifika 
artiklarna som ansågs vara relevanta.  

	

Dataanalys	
Genom Fribergs (2017) granskningsmall, har artiklarna kvalitetsgranskat och 

analyserats. Analysen av artiklarna har fokuserat på artiklarnas uppenbara innehåll, det vill säga 
genom en manifest innehållsanalys (Friberg, 2017). Syftet med en manifest analys är att fånga 
upp det synliga och det uppenbara i en text. Underliggande meningar och djupare analyser och 
tolkningar av texten som enligt Friberg (2017) görs genom en latent innehållsanalys har ej 
utförts i denna studie. Det första stadiet i analysen var att först och främst skapa en överblick 
över samtliga artiklar och syftet med artiklarna jämfördes med studiens syfte och 
frågeställningar. Genom att systematiskt studera varje artikel enskilt skapades ett sammanhang 
till studien och på så sätt blev det lättare att applicera det relevanta ur texterna. Efter att varje 
artikel sammanfattats skapades en analystabell för att på ett enkelt sätt kunna analysera 
artiklarna mot varandra. Författarna kunde på så sätt skapa en bra översikt över de utvalda 
artiklarna; hur de svarar upp till syftet, om de går i linje med varandra samt om artiklarnas 
resultat skiljer sig åt. Analystabellen återfinns som en bifogad bilaga i studien, se bilaga 2. 
Utifrån resultat och slutsatser från utvalda artiklar har relevanta rubriker skapats. Rubriker som 
arbetats fram och som framgår i resultatdelen är följande; handläggning, hemtjänstens roll, 
sociala faktorer och behandling.  De bearbetade och noga valda rubrikerna är dels relevanta 
utifrån artiklars resultat och slutsatser samt noga utvalda i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar. 

	

Etiska överväganden 
Enligt Friberg (2017) bör etiska aspekter alltid vägas in vid genomförandet av olika 

studier och forskning. Detta gäller även en litteraturstudie. Objektivitet ses som en viktig del i 
all typ av forskning, dessutom läggs en stor vikt vid att forskaren presenterar en bild som 
stämmer överens med verkligheten och av det aktuella forskningsområdet. Det är även viktigt 
att göra etiska överväganden när det kommer till den information som studiens deltagare får. 
Det vill säga att deltagaren bör få relevant och tillräcklig information om frivillighet, studiens 
syfte och eventuellt hur deltagarens uppgifter kommer att användas (Friberg, 2017). 
Deltagarna i de studier vi granskat inte vet om att deras uppgifter använts i vår studie, men på 
grund av att de medvetet ställt upp i en tidigare studie borde de ha vetskap om att resultatet av 
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studien kommer att publiceras. På så vis kan andra ta del av studiens resultat, som även 
omfattar deltagarens lämnade uppgifter. Vi har dock tagit detta i beaktning i planeringen av 
studien, och kommit fram till att nyttan med vår studie kan ses som övervägande för de som 
deltagit i de granskade artiklarna. Detta utifrån att vår studie avser kartlägga och kritiskt 
granska den litteratur som redan kan finnas på området, och undersöka eventuella 
förbättringspunkter eller nya forskningsområden. Alla artiklar som inkluderats i studien 
bedöms vara utförda utifrån etiska riktlinjer, enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor. Sex av 
sju utvalda artiklar är peer-reviewed granskade vilket ofta betyder att de genomgått en 
etikprövning. Den studie som har inkluderats och som inte är peer-reviewed granskad är 
Gunnarsson (2010). 	
	

Anledningen till att Gunnarsson (2010) inkluderas är på grund av att den är väldigt 
relevant för studien då den berör handläggning, hemtjänstens roll och behandling gällande 
äldre individer med missbruksproblematik. Författaren till studien är dessutom skaparen till 
flera andra artiklar i datamaterialet, vilka är peer-reviewed granskade. 	
Vi bedömer därför att Gunnarsson är trovärdig och bör ha kunskap om de etiska aspekter som 
ska övervägas i samband med en studie.                                            	
	

Arbetsfördelning 
Författarna utformade tillsammans ett syfte, frågeställning samt val av litteraturstudie. 

Ett nästa steg blev att båda författarna sökte och fick fram tidigare forskning kring ämnet. 
Arbetet delades senare upp och författarna tog ansvar över olika delar gällande området 
bakgrund. Individuellt ansvarade författarna för att skriva bakgrundsinformation om 
respektive område; missbruk och äldre. Detta lästes och granskades sedan gemensamt av båda 
författarna för att korrigera eventuella fel. Litteratursökningen skedde till en början 
individuellt och författarna tog ansvar över att finna relevanta artiklar. Dessa granskades och 
lästes sedan av båda författarna tillsammans. Området resultat har utformats både individuellt 
samt gemensamt, dock har området diskussion genomförts tillsammans. Områdena 
Bakgrundsinformation och Resultat har genomförts individuellt. Områdena Syfte, Metod och 
Diskussion har genomförts tillsammans av båda författarna på grund av att dessa delar är 
kritiska moment i studien. Båda författarna har tagit ansvar över arbetet och varit drivande 
genom hela processarbetet.  	
	

Författarna anser att det har varit mest effektivt att dela upp arbetet, speciellt gällande 
litteratursökning. I och med att det har varit en lång och tidskrävande sökprocess med många 
lästa artiklar så anser författarna att det har varit mest effektivt med att dela upp vissa delar av 
arbetet. Dock har författarna hela tiden haft en dialog under processen.  Båda författarna har 
varit delaktig i den andras arbete, däremot har varje författare haft ansvar över sitt respektive 
område. Metod- och diskussionsdelen har genomförts tillsammans, anledningen till detta har 
varit för att båda författarna ansett att dessa delar har varit kritiska och avgörande för att 
kunna utföra en sådan bra studie som möjligt. Det har även varit otroligt viktigt att 
tillsammans kritiskt granskat och reflekterat kring resultatet som författarna fick från de 
utvalda studierna. 	
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Teoretiska utgångspunkter	
Ålder och åldersrelaterade sociala problem kan förstås utifrån olika teorier och 

perspektiv. Denna studie genomsyras av i huvudsak två teoretiska utgångspunkter; ålderism 
samt risk- och skyddsfaktorer.	
	

Ålderism är ett begrepp som enligt Heikkinen och Krekula (2008) har fått allt mer 
uppmärksamhet i den svenska forskningen under det senaste decenniet. Heikkinen och Krekula 
(2008) uppger att Lars Andersson var en av de första att definiera ålderism i svensk forskning. 
Andersson definierar ålderism som stereotypiska föreställningar eller diskriminering som utgår 
från en människas ålder. Det finns flera forskare som gjort försök att definiera ålderism, men i 
det flesta definitioner finns det likheter; diskriminering, förtryck och maktstrukturer i 
förhållande till ålder (Heikkinen & Krekula, 2008). I denna studie ligger fokus på äldre 
missbrukare, varpå det faller sig lämpligt att analysera resultatet utifrån ålderism som 
perspektiv. Enligt Heikkinen och Krekula (2008) utgår man oftast från att den yrkesverksamma 
åldern är det som anses vara normen (Heikkinen & Krekula, 2008). Det kan påverka vilken 
åldersgrupp som ligger i fokus när det kommer till forskning, upprättande av strukturer och 
riktlinjer samt var resurser sätts in. Litteratur rörande handläggning och behandling för äldre 
missbrukare kan därför vara intressant att analysera utifrån ålderism som perspektiv.	
	

En annan del av denna studie är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 
alkoholmissbruk och pension/sociala faktorer. När man undersöker missbruksproblem utifrån 
denna typ av frågeställning kan det vara relevant att använda sig av ett perspektiv om risk- och 
skyddsfaktorer. Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver att man utifrån detta perspektiv 
försöker identifiera faktorer som utgör en risk för att en individ ska utveckla ett missbruk samt 
faktorer som utgör ett skydd för att en individ inte ska utveckla ett missbruk 
(Folkhälsomyndigheten, 2019).	
	

Folkhälsomyndigheten (2019) beskriver vidare att risk- och skyddsfaktorer kan 
identifieras på olika nivåer; individuell nivå, social nivå och strukturell nivå. Risk- och 
skyddsfaktorer på individuell nivå handlar bland annat om personlighetsdrag och beteenden. På 
social nivå kan risk- och skyddsfaktorer som uppväxtmiljö, familj och skola identifieras. På 
strukturell nivå kan risk- och skyddsfaktorer som tillgänglighet och livsförutsättningar 
återfinnas. När man utgår från ett perspektiv om risk- och skyddsfaktorer är det viktigt att man 
förstår att en enskild riskfaktor sällan leder till ett destruktivt beteende som missbruk, men ju 
fler riskfaktorer en individ utsätts för desto större effekt får det hos individen; något som kan 
leda till att exempelvis ett missbruk utvecklas (Folkhälsomyndigheten, 2019). 	
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Resultat 
Handläggning 

Enligt en studie av Gunnarsson & Karlsson (2017) baserad på gruppintervjuer är 
biståndshandläggare en av de yrkesgrupper som kommer i kontakt med äldre missbrukare 
genom sitt arbete. I en tidigare kvalitativ studie av Gunnarsson (2010) framkommer att synsättet 
gällande äldreomsorgens uppdrag och missbruksvårdens förhållningssätt ofta krockar. Det 
finns en föreställning inom verksamheterna att så fort en individ fyllt 65 år faller ansvaret över 
på äldreomsorgen (Gunnarsson, 2010). Gunnarsson & Karlsson (2017) framför att 
biståndshandläggarens ansvar är att bedöma den äldres omsorgsbehov, inte huruvida den äldre 
har ett behov av missbruksvård eller inte. Centralt för biståndshandläggare som bedömer 
omsorgsbehov är att de utgår från Socialtjänstlagen (2001:453) och det är individens 
självbestämmande som gäller. I studiens resultat framkommer ett synsätt som genomsyrar 
biståndshandläggning; att det är den äldre själv som ansvarar för sin alkoholkonsumtion, och 
därmed även ansvarar för sitt missbruk. Vidare visar studien att det ofta upplevs som skamfyllt 
för den äldre att prata om sitt missbruk, men även biståndshandläggare och hemtjänsten 
undviker ämnet om inte den äldre själv tar upp det. (Gunnarsson & Karlsson, 2017).	
	

Gunnarsson & Karlssons (2017) studie visar på att biståndshandläggaren inte har som 
uppgift att bedöma behovet av missbruksvård, dock innebär det inte automatiskt att 
alkoholbruket utesluts i biståndsbedömningen. Om alkoholbruket var av sådan grad att 
individens vardag blev ohanterlig så har biståndshandläggaren som uppgift att arbeta för att den 
äldre inte ska fara illa i sin vardag. Biståndshandläggare upplevde dock att det i dagsläget inte 
finns några insatser som är riktade just mot äldre med missbruksproblem. För att stabilisera 
situationen runt den äldre framkom det att biståndshandläggare tillsammans med hemtjänsten 
försöker arbeta fram anpassade insatser. Det kan handla om att töja på tidsramarna för beviljade 
insatser, erbjuda insatser som tilltalar den äldre för att på sikt möjligtvis kunna bygga upp en 
relation eller att börja med mindre insatser som leverans av kommunens matbricka. Målet var 
främst att bygga upp en relation mellan den äldre och äldreomsorgen. På så vis kan personalen 
få en inblick i den äldres situation och på sikt eventuellt kunna utöka insatserna för att tillgodose 
det omsorgsbehov som den äldre har. För att kunna hantera svåra ärenden gällande äldre med 
alkoholmissbruk där det inte finns någon enkel lösning kunde biståndshandläggaren ta hjälp av 
sina kollegor och chefer. Detta för att få stöd i vilka möjligheter som ges inom socialtjänstens 
och kommunens givna ramar för arbetet (Gunnarsson & Karlsson, 2017). 	
	

Biståndshandläggare upplever enligt Gunnarsson & Karlssons (2017) studie att de 
befinner sig i en svår balansgång mellan individens självbestämmande samtidigt som de har 
vetskap om personens behov av hjälp och omsorg. När det gäller själva missbruket kan 
biståndshandläggaren enbart informera och motivera den äldre till att söka hjälp för sitt 
missbruk, men i slutändan så är den äldres självbestämmande överordnat. Vill individen inte 
söka hjälp för sitt missbruk kan biståndshandläggaren inte agera enligt Socialtjänstlagen 
(Gunnarsson & Karlsson, 2017). Även i en annan studie av Gunnarsson (2013) där 
telefonenkäter användes presenteras resultatet av att biståndshandläggare försöker ta upp 
missbruksproblem med individen i fråga när det uppdagas, men om den äldre inte vill gå vidare 
kan handläggaren inte agera. Om hemtjänstpersonalen uppmärksammar ett missbruk tar de som 
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regel kontakt med biståndshandläggaren. Hemtjänsten försöker följa utvecklingen för den 
enskilde samt att de försöker bygga upp en nära relation mellan brukaren och kontaktpersonen, 
men även här råder självbestämmande. Om den äldre inte vill prata om missbruket finns det 
inte mycket som personalen kan göra, förutom att fortsätta försöka bygga på en relation och 
motivera till kontakt. I studien framkommer det att det råder delade meningar om vem som 
ansvarar för de äldre med missbruksproblem, och det förekommer ofta diskussioner om vilket 
problem som är det dominerande – omsorgsbehovet eller missbruksvård (Gunnarsson, 2013). 

	

Hemtjänstens roll 
Den studie som Gunnarsson (2013) gjort visar att det inte är ovanligt att 

biståndshandläggare och hemtjänstpersonal möter äldre med missbruksproblem. En intressant 
aspekt som framkommer i studien är uppfattningen om att äldre som haft ett långvarigt 
alkoholmissbruk oftast är män, medan äldre som börjat dricka senare i livet eller har dolt sitt 
missbruk oftast är kvinnor (Gunnarsson, 2013). 	
	

Gunnarssons (2013) studie visar att det finns svårigheter med att utbilda personal med 
specialisering mot äldre med missbruksproblematik. De utbildningar där alkoholmissbruk 
berörs handlar oftast om psykisk ohälsa. Det ansågs finnas få föreläsningar och utbildningar 
som handlar om specifikt äldre och alkoholmissbruk då kunskapen på området är begränsad. 
De flesta av cheferna som ingick i studien vittnar om att de inte har någon som är specialiserad 
i organisationen när det kommer till missbruksfrågor. En chef uppgav att de på enheten har två 
biståndshandläggare vars arbete är inriktat mot äldre med missbruksproblem. Tre chefer uppger 
att de inom hemtjänstgruppen har kompetent personal som skickas till dessa personer. Trots 
bristande kunskap och kompetens på området inom äldreomsorgen så framkommer det i 
Gunnarssons (2013) studie att samarbetet med missbruksenheten är mycket begränsat och 
förekommer enbart i få hemtjänstverksamheter, och då oftast i enskilda fall. Cheferna vittnar 
dock om att det förekommer svårigheter i samarbetet då missbruksenheten gör andra 
bedömningar när det kommer till äldre missbrukare jämfört med yngre (Gunnarsson, 2013). 	
	

I en tidigare studie av Gunnarsson (2010) redovisas liknande resultat. 
Omsorgspersonalen i studien anser att alkoholproblem bland äldre inte är något nytt fenomen, 
det har alltid funnits men har börjat uppmärksammats mer och mer eftersom det är ett växande 
problem. De grupper som ingick i studien uppger att de inte har någon specifik utbildning när 
det gäller äldre och missbruk. Det visar sig att även fast ena gruppen benämns som en 
specialiserad grupp för klienter med psykiska funktionsnedsättningar och/eller 
missbruksproblem så har de ingen utbildning inom området. Anledningen uppges vara för att 
det inte har varit möjligt att hitta den typen av kurser eller utbildningar (Gunnarsson, 2010).	
	

En svår fråga som hemtjänsten hanterar på olika sätt i verksamheterna är huruvida de 
ska sköta inköp på systembolaget till äldre eller inte (Gunnarsson, 2013). Enligt Socialstyrelsen 
råder självbestämmande och de som önskar få inköp på Systembolaget ska därav också få det 
utfört, oavsett om det föreligger ett alkoholmissbruk eller ej. Det finns dock inga skriftliga eller 
formellt beslutade bestämmelser i de undersökta kommunerna och denna fråga har därför lösts 
på varierande sätt i verksamheterna. Vissa verksamheter gör inga inköp på Systembolaget till 
någon, andra gör det enbart till de brukare som inte har ett missbruk medan vissa gör inköp till 
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den som önskar oavsett om missbruk föreligger eller ej. Från biståndshandläggare finns det 
heller inget uttalat beslut om inköp på Systembolaget. Det framkommer dock i studien att 
biståndshandläggare sällan beviljar inköp enbart för att den enskilde ansöker om inköp på 
Systembolaget, utan insatsen beviljas för inköp av dagligvaror. Om inköp på Systembolaget 
skall ingå råder det delade meningar om i olika kommuner, men de flesta överlåter till 
hemtjänstverksamheterna att besluta om inköp på Systembolaget skall ingå (Gunnarsson, 
2013). Samma dilemma visar sig även i studien författad av Gunnarsson (2010). Det 
framkommer där att det inte finns en gemensam policy om hur man ska förhålla sig till inköp 
av alkohol. I den specialiserade gruppen som ingick i studien har personalen en gemensam 
policy vilket innebär att personalen inte köper ut alkohol till klienterna. Detta skiljer sig mot 
hemtjänstgruppen som ingick i studien, där de uppger att det i deras fall handlar om de äldres 
självbestämmanderätt och att inköp av alkohol till klienter förekommer (Gunnarsson, 2010). 

	

Sociala faktorer 
En kvantitativ studie från Danmark där 12 äldre personer över 60 år deltog undersökte 

vad som påverkar äldre människor att utveckla problem med alkohol efter 60 års ålder 
(Emiliussen, Andersen, Søgaard Nielsen, 2017). Emiliussen et al. (2017) identifierar tre olika 
grupper av sen debut av alkoholbrukssyndrom i studien. Den första gruppen benämns som 
sleepers; individer som förmodligen hade kvalificerat sig för alkoholbrukssyndrom innan 60 
års ålder, alkoholkonsumtionen var oupptäckt fram till att de fyllde 60 år då problemen blev 
mer påtagliga. Den andra gruppen increasers gör sig gällande; individer som tidigare inte haft 
en problematisk relation till alkohol, även fast konsumtionen varit hög, men efter de fyllt 60 år 
ökar deras alkoholvanor till en problematisk nivå. Den sista gruppen reaction drinkers 
inkluderar de individer som enbart efter 60 års ålder konsumerar alkohol på en problematisk 
nivå. I tidigare ålder har de antingen inte konsumerat alkohol alls eller så har den varit 
begränsad. Den kvalitativa studien fokuserar på de två senare grupperna, increasers och 
reaction drinkers eftersom det är dessa två grupper som utgör alkoholbrukssyndrom bland äldre 
individer (Emiliussen et al., 2017). 	
	

Resultat visar att alkoholkonsumtion ökade i äldre ålder på grund av avsaknad med 
mening i livet samt osäkerhet kring individens identitet (Emiliussen et al., 2017). Att hantera 
tankar och känslor kring ens identitet och mening med livet var högre associerat med ett högre 
alkoholintag än exempelvis stress och ångest. Resultatet visade att deltagarna upplevde en 
markerad förlust av identitet när de inte längre hade aktiviteter att fylla upp vardagen med, 
såsom arbete. En viktig aspekt gällande arbete är att individer får en känsla av betydelse, att 
man tillhör något större än sig själv samt relationer till andra. I denna studie uppger 
intervjupersonerna att efter pension saknas tillhörigheten till andra som tidigare funnits i 
individens liv. De beskriver sig själva som ensamma, de upplever en avsaknad av relationer 
samt att de själva inte längre betyder något. En deltagare i studien uppger att han saknar att ha 
betydande saker att göra, något att avsätta tid och energi för. Känslan av betydelse och 
samhörighet presenteras i motsvarighet till en fysisk nödvändighet, såsom att äta eller att sova. 
Att inte längre ha ett arbete att gå till ger frågeställningar om individens känsla av existens. 
Studien påpekar dock att det inte handlar om just det specifika att gå i pension utan att det 
handlar främst om att individer känner avsaknad av tillhörighet till samhället. De känner inte 
längre en mening med livet och för att hantera dessa känslor ökas alkoholintaget. Friheten från 
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ansvar och möjligheten till att avvara tid för alkoholkonsumtion när som helst under dagen 
påverkar även alkoholintaget då deltagarna inte längre känner obligationer till något. Studien 
påvisar även kulturella och sociala normer som normaliserar alkohol i sociala sammanhang. 
Samtliga deltagare uppger att alkoholkonsumtion är förknippat med sociala relationer och 
sammanhang. Detta bidrar till att individer länge kan förneka deras problem eller eventuella 
alkoholproblem eftersom alkoholintag är normaliserat i samhället (Emiliussen et al., 2017). 	
	

Studien skriven av Kuerbis och Sacco (2012) är en litteraturstudie med fokus på att 
undersöka relationen mellan pensionering och alkoholanvändning. Artikelns adresserar fram 
tre huvudfrågor; Hur pension påverkar alkoholkonsumtion och beteende kring alkohol, vilka 
aspekter av pension påverkar attityder och beteende gällande alkoholkonsumtion samt 
eventuella risk- och skyddsfaktorer kring alkoholanvändning. Av de studerade artiklarna i 
litteraturstudien visar Bacharach, Bamberger, Biron och Horowitz-Rozen (2008) att 
ofrivillighet till pensionering samt hög tillfredsställelse av arbetet innan pensionering associeras 
med en ökad alkoholkonsumtion efter pensionering (Bacharach et al., 2008). Bacharach et al., 
(2007) undersöker i sin studie sambandet mellan det sociala nätverket och alkoholproblem 
gällande män med historik av alkoholproblem. Resultatet visar på att en individs sociala roll 
har ett samband med dennes alkoholkonsumtion. Desto högre social roll, desto större 
mängddrickande och alkoholrelaterade problem. Resultatet visar dock att i samband med 
pension så reducerades den enskildes sociala roll och i samband med detta minskade även 
mängddrickandet och de alkoholrelaterade problemen. Däremot kunde man se att pension i 
vissa fall kunde leda till en ökad alkoholkonsumtion. Detta samband kunde man oftast se om 
individen var väldigt nöjd med sitt arbete, om pensionen inte var frivillig eller om man känt en 
påtagande stress på arbetet innan pensionen. Samtliga av dessa sågs som riskfaktorer för en 
ökad alkoholkonsumtion efter pensionering (Bacharach et al., 2007). 	
	

Resultatet av litteraturstudien (Kuerbis & Sacco, 2012) visar att pensionering enskilt 
inte är en stark association till alkoholproblem. Dock visar resultatet att faktorer kring processen 
av pension kan påverka en individs relation till alkohol. Hög tillfredsställelse av arbetet innan 
pension, ofrivillig pensionering samt upplevd stress från arbetet innan pension är alla 
riskfaktorer för en högre alkoholkonsumtion och som kan leda till alkoholmissbruk för äldre 
individer. En minskning av antalet ytliga sociala relationer ses dock som en skyddsfaktor. 
Pension demonstrerar en minskning av individens sociala roll i samhället vilket i sin tur kan 
öka en individs alkoholkonsumtion. Pension kan även generera en ökning av sociala relationer 
och det kan i sin tur vara en risk i och med att de sociala kontakter man har konsumerar alkohol 
(Kuerbis & Sacco, 2012). 	
	

Studien skriven av Wang, Steier och Gallo (2014) är en longitudinell studie som bygger 
på statistik inhämtad från US Health and Retirement Study. Studien analyserade data från 
deltagare i åldern 60 år och äldre som deltagit i minst två enkäter under en tvåårsperiod. 
Pensionering är en variabel som författarna använde sig av som en indikation på om deltagarna 
arbetade eller inte. Utifrån den data man inhämtat har man undersökt samband mellan 
alkoholbruk och pensionering, samt att man även sett på detta utifrån andra variabler – som 
kön, utbildning, ålder, civilstånd, fysisk och psykisk hälsa etc. Studien visar att det finns ett 
samband mellan ökad veckovis alkoholkonsumtion och pension bland män som sedan tidigare 
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konsumerat alkohol. Det finns dock inget samband hos individer som innan pension inte hade 
varit alkoholkonsumenter. Studien fann heller inget samband mellan ökad alkoholkonsumtion 
och pension bland kvinnor. De visade resultaten indikerar att pension påverkar beteendet bland 
deltagare som har en varaktig relation till alkohol och som innan pension konsumerade alkohol. 
Däremot kunde studien inte påvisa någon relation mellan pension och de deltagare som 
antingen börjat eller återupptar deras alkoholkonsumtion i samband med pension (Wang et al., 
2014). 

	

Behandling 
I Gunnarssons (2010) studie framkommer det att samarbetet med andra verksamheter 

för att bättre bemöta behoven hos äldre med alkoholproblem är begränsade, vilket reducerar 
möjligheten till stöd för den äldre individen. Detta blir synligt när samverkan mellan 
äldreomsorgen och vuxenenheten förs på tal. Vuxenenheten anser ofta att det räcker med 
hemtjänst eftersom de vet att det är svårt att få samtycke från den äldre när det kommer till 
behandling. Deras argument är att den äldre individen länge har haft ett alkoholproblem och 
eftersom att inte individen har motivation till att söka hjälp är det lättare att se till att individen 
lever ett så värdigt liv som möjligt. Från biståndsenheten finns det ett engagemang för att 
utveckla kunskap och kompetens genom ett samarbete med andra verksamheter, dock tar det 
tid eftersom att kunskap om missbruk bland äldre individer tycks saknas (Gunnarsson, 2010). 	
	

Järvinens (2001) studie bygger på en analys av sekundärdata innehållande kvalitativa 
intervjuer. Resultatet visar på att behandlingssystemet i Danmark har en markant indelning av 
missbrukare; de missbrukare som är ”värda att satsa behandlingsresurser på” och missbrukare 
som är ”för tungt belastade, för gamla, för skadade av sitt missbruk” (Järvinen, 2001, s 126). 
Detta har lett till att äldre missbrukare inte kan räkna med att få annan behandling än 
Antabusmedicinering, att beviljas annan behandling sker endast i undantagsfall i Danmark. De 
som anses vara behandlingsbara däremot får tillgång till ett bredare utbud av behandling, som 
exempelvis professionell och terapeutisk hjälp. Denna syn på behandlingsbara och icke-
behandlingsbara missbrukare har inte utvecklats på någon empirisk eller teoretisk, vetenskaplig 
grund. Författaren förklarar att det är en subjektiv klassificering som med tiden har objektiverats 
i verksamhetens rutintänkande, professionella praxis och institutionella arbetsfördelning. De 
verksamheter som tidigare funnits för tunga missbrukare finns inte kvar, de 
behandlingsverksamheter som finns kvar är inriktade mot missbrukare som har arbete, familj 
och bostad – de missbrukare som man anser går att behandla (Järvinen, 2001). 	
	

Järvinens (2001) studie visar att på senare tid så har perspektivet på missbruk och 
behandling i Danmark rört sig mot att alkoholister själva ansvarar för sitt missbruk och på så 
vis anser man även att missbrukaren själv ansvarar för att lösa sina problem. För att få 
behandling på en behandlingsinstitution i Danmark ska den som har ett missbruk vara relativt 
välfungerande i samhället. Det läggs även stor vikt vid att missbrukaren ska vara motiverad till 
en förändring. De som missbrukat under lång tid och som står utanför samhället gällande arbete, 
familj och boende anses inte ha tillräcklig motivation för att förändras. Dessa 
”obehandlingsbara” missbrukare skickas mellan olika behandling- och omsorgssystem där 
ingen riktigt vill ta ansvar. Behandlingsystemen anser att individen inte är behandlingsbar 
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medan omsorgssystemen anser att missbruksbehandling är individens primära behov (Järvinen, 
2001).	
	

En annan studie på området av Palm (2009) bygger på inhämtade data från 
Vårdprojektet. Fokus låg på att få en förförståelse för hur socialtjänstens företrädare resonerar 
om bruket av tvångsvård. Resultatet visar på olika målsättningar mellan äldre- och yngre 
individer. Målet för äldre med alkoholmissbruk handlar mer om att individerna ska få ett 
drägligt eller värdigt liv, oavsett om de är helnyktra eller inte. Socialarbetare anser att resurserna 
främst ska användas till yngre individer för det är dessa som ska räddas och få möjlighet att 
tillfriskna. Äldre missbrukande individer förknippas istället med att de ska hållas under 
armarna, bevakas för att på så sätt få en relativt ordnad tillvaro (Palm, 2009). 	
	

Synen på missbrukande äldre är att de inte kommer bli nyktra, därför anses 
lågtröskelboende som ett bra alternativ eftersom det där inte finns krav på att klienter ska vara 
nyktra men att det ändå finns tillsyn (Palm, 2009). Lågtröskelboende är ett billigare alternativ 
och i och med det frigörs resurser för de yngre klienterna. Dock uppges det vara brist på sådana 
former av boenden i de uttalade kommunerna. Tvångsvård anses inte vara en åtgärd för gruppen 
äldre klienter, tvångsvård är en dyr vårdform och därför bör yngre klienter prioriteras. 
Socialarbetare uppger att det framkommer svårigheter att åstadkomma förändring främst bland 
äldre klienter med missbruksproblematik. Först och främst anses det inte som realistiskt att 
äldre klienter ska bli helnyktra, samtidigt spelar ekonomin en viktig faktor i vilket stöd äldre 
individer får då yngre generellt sett prioriteras högre. Det finns inte längre förhoppningar om 
att missbrukande äldre ska tillfriskna. Istället ligger socialarbetares fokus på att äldre ska ha en 
dräglig levnadsnivå till minsta möjliga kostnad så att resurserna kan fördelas på det man tror 
kan bidra till förändring, alltså till de unga missbrukarna (Palm, 2009).	
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Analys och diskussion 
Socialtjänstens handläggning 

En av de frågeställningar som denna studie utgått från berör hur handläggningen av 
ärenden rörande äldre med ett alkoholmissbruk kan te sig. Den litteratur som granskats visar på 
liknande resultat men det finns även vissa skillnader. Samtliga av de studier som presenterades 
under rubriken ”handläggning” i resultatdelen var utförda på äldreomsorgens 
biståndshandläggare, chefer och hemtjänstpersonal, varav det inte går att uttala sig något om 
hur ärenden rörande äldre med alkoholmissbruk handläggs på socialtjänstens missbruks- eller 
vuxenenhet. 	
	

Gunnarsson (2010) och Gunnarsson och Karlsson (2017) tar båda upp svårigheter som 
kan uppstå gällande ansvar, hantering och generella synsätt när det kommer till handläggningen 
av äldre som har en missbruksproblematik. Det kan bland annat handla om vem som bär 
ansvaret för dessa individer; ligger det på äldreomsorgen eller missbruksvården? En 
föreställning som genomsyrar verksamheterna är att när en individ fyllt 65 år så faller ansvaret 
per automatik på äldreomsorgen. Detta trots att både biståndshandläggare och äldreomsorgen 
enligt Gunnarsson (2010) och Gunnarsson och Karlsson (2017) varken har tillgång till 
anpassade insatser för just denna målgrupp eller riktlinjer att utgå från. Att en äldre individ med 
en missbruksproblematik automatiskt ska falla under äldreomsorgens ansvar är problematisk. 
Om man utgår från ålderismen som perspektiv kan detta innebära att missbruksproblematiken 
som kanske är den primära orsaken till att den äldre behöver hjälp bortprioriteras och fokus 
läggs istället på att den äldre ska få god omsorg och omvårdnad. Baserat på ålder utesluts den 
äldre från missbruksvården och därmed även de tillgångar som missbruksvården har att erbjuda. 
Detta är även förenligt med de upptäckter som gjorts i den studerade litteraturen gällande 
behandling.  	
	

En annan viktig aspekt som lyfts fram i Gunnarsson (2010), Gunnarsson (2013) och 
Gunnarsson och Karlssons (2017) studier är det faktum att biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen arbetar enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och att individens 
självbestämmanderätt är det som väger tyngst i kontakten och handläggningen av samtliga 
äldre, oavsett om det finns en missbruksproblematik eller ej. Biståndshandläggaren kan prata 
med den äldre, informera och motivera den äldre att söka hjälp för sitt missbruk, men om den 
äldre inte vill så är det i slutändan självbestämmanderätten som är överordnat. I dessa lägen 
försöker äldreomsorgen istället genom hemtjänstinsatser att trygga upp för den äldre så gott det 
går. Enligt den studerade litteraturen som nämnts ovan finns det i dagsläget inga anpassade 
insatser för just denna målgrupp, varpå äldreomsorgen försöker få det att fungera inom 
verksamhetens givna ramar. Vi tänker att självbestämmande är en stark rättighet som ska väga 
tungt när det kommer till exempelvis omsorg, vård och behandling som kan påverka den 
enskilde på ett eller annat sätt. Om den enskilde däremot har en så pass allvarlig 
missbruksproblematik där den enskilde själv eller andra i dess omgivning riskerar att fara illa 
bör rimligtvis missbruksvården kopplas in och agera. Oavsett ålder borde svåra 
missbruksproblem tas på stort allvar. Återigen tänker vi att samverkan mellan de olika 
verksamheterna måste bli bättre. Så länge fokus enbart riktas på ett behov minskar chansen till 
stöd och hjälp utifrån ett helhetsperspektiv.	
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Något som man inte får glömma bort i handläggningen av äldre individer med en 
missbruksproblematik är den skada som missbruket kan innebära. Med ålderismen i åtanke så 
diskrimineras de äldre på flera sätt. Delvis på grund av att de faller utanför missbruksvården, 
men även utifrån att det enligt den studerade litteraturen inte verkar finnas några utarbetade 
riktlinjer. Som framkommer i Gunnarsson & Karlssons (2017) studie så är 
biståndshandläggarens ansvar att bedöma den äldres omsorgsbehov, inte det eventuella behovet 
av missbruksvård. Detta kan dock leda till att man missar viktiga aspekter som kan vara av 
betydelse för att den äldre ska kunna tillförsäkras en skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453). Med stigande ålder sker även åldersförändringar i kroppen, både vad gäller fysiska, 
psykiska och kognitiva förmågor. Enligt Ahlner, Skoog & Waern (2018) kan äldre ta större 
skada av alkohol än yngre och medelålders individer. Detta skulle i praktiken enligt Ahlner et 
al. (2018) kunna innebära att en äldre med missbruksproblematik, som inte bedöms ha ett 
missbruk enligt rådande diagnoskriterier, tar större skada av sitt alkoholmissbruk än vad en 
yngre individ gör. Detta trots att den yngre enligt diagnoskriterierna kan ha ett tungt 
alkoholmissbruk.  

	

Hemtjänstens viktiga roll 
Då ansvaret för äldre individer med en missbruksproblematik oftast fördelas till 

äldreomsorgen så har även hemtjänsten en viktig roll i att få den äldres vardag att fungera. Trots 
att en stor del av ansvaret läggs på hemtjänsten och övrig äldreomsorg så framkommer det i 
Gunnarssons (2013) studie att det saknas utbildningar och föreläsningar om alkoholmissbruk 
bland äldre, varpå personalen saknar utbildning för att bemöta denna grupp. Dessutom är 
samarbetet mellan äldreomsorgen och missbruksvården mycket begränsad eller saknas helt. Det 
är svårt att säga vilken betydelse detta har för den enskilde, men utifrån att det förekommer 
både missbruksproblem och åldersrelaterade hälsoproblem kan man tycka att detta borde vara 
en prioriterad fråga. Återigen återkommer vi till ålderismen och det faktum att äldre ofta glöms 
bort när forskning, strukturer, riktlinjer och resurser ska upprättas, planeras och fördelas.	
	

Hemtjänsten ställs även för svåra och utmanande etiska dilemman i sitt arbete med äldre 
individer som har en missbruksproblematik. I en studie av Gunnarsson (2010) samt i 
efterföljande studie av Gunnarsson (2013) framkommer att det inte finns varken skriftliga eller 
formella beslut om hur hemtjänsten ska hantera frågan om inköp av alkohol till de äldre. Det är 
upp till varje hemtjänstgrupp att besluta hur de vill agera i frågan. Det faktum att vissa 
hemtjänstgrupper valt att sköta inköp av alkohol ser vi som problematiskt. Detta skulle kunna 
leda till en svår situation där hemtjänsten å ena sidan försöker stötta den äldre till att söka hjälp 
för sitt missbruk när de å andra sidan hjälper till att underhålla individens missbruk så att det 
kan fortgå. Utifrån ett risk- och skyddsperspektiv ses detta som en stor risk i och med att 
personalen ser till att alkoholen finns tillgänglig. Kanske är det dumt att överlåta denna fråga 
till verksamheten då det inte finns några riktlinjer att hänvisa till om man vill neka alkoholinköp 
från hemtjänstens sida. Då det är en så pass allvarlig fråga där det i slutändan handlar om en 
individs hälsa och säkerhet vore det kanske mer lämpligt att det finns ett beslut och en utarbetad 
policy från en högre instans, exempelvis Socialstyrelsen. 	
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Även om det enbart är en liten del av de undersökta verksamheterna i Gunnarssons 
(2013) studie som uppgett att de köper ut alkohol till alla, oavsett om det finns ett 
bakomliggande missbruk eller inte, finns det även en del verksamheter som gör sina egna 
bedömningar. Bedöms det finnas en missbruksproblematik köper de inte alkohol till den 
enskilde. Här läggs en stor makt hos verksamheten som får fria händer att bedöma huruvida den 
äldre har rätt att få hjälp med alkoholinköp eller ej. Verksamheten får makten att ta beslut i 
något som inskränker individens självbestämmanderätt och verksamheten kan själv avgöra på 
vilka grunder man nekar/godkänner den enskilde hjälpen med alkoholinköp eller ej. I och med 
detta gör verksamheterna ett indirekt agerande, trots att man tidigare fastslagit att varken 
verksamhet eller biståndshandläggare har någon rätt att agera när den enskilde själv inte vill ha 
någon hjälp för sitt missbruk. 

	

Sociala faktorer 
Sociala faktorers betydelse gällande alkoholmissbruk bland äldre individer är en 

frågeställning som denna studie utgått ifrån. Samtliga studier som presenteras under rubriken 
“sociala faktorer” i resultatdelen påvisar att sociala aspekter påverkar en individ på ett eller 
annat sätt och att det finns ett samband mellan ökad alkoholkonsumtion och pension. Det kan 
ses både som skydd- och riskfaktorer i ett utvecklat alkoholmissbruk bland äldre individer som 
gått i pension. En viktig aspekt som Emiliussen et al. (2017) och Kuerbis och Sacco (2012) 
poängterar är att pension inte ska ses som en specifik enskild händelse som orsakar 
alkoholmissbruk bland äldre individer. Författarna anser istället att sociala faktorer, specifikt 
tillkommande känslor, i samband med pensionering har en stor påverkan och kan ses som risk- 
och skyddsfaktorer i att utveckla ett alkoholmissbruk.  	
	

Emiliussen et al. (2017) tar upp att riskfaktorer såsom avsaknad av identitet och mening 
med livet i samband med pension kan leda till en ökad alkoholkonsumtion. Resultatet av 
litteraturen gällande sociala faktorer visar både på en reducering och ökning av 
alkoholkonsumtionen vid pensionering, vilket betyder att de visar olika resultat. Det som 
uppmärksammats i analysen är att resultaten skiljer sig åt beroende på vilket land studierna är 
gjorda. Kuerbis och Saccos (2012) studie som är gjord i USA visar att pension och reducerat 
socialt sammanhang kan vara en skyddsfaktor till att utveckla ett alkoholmissbruk. Detta skiljer 
sig mot Emiliussen et al. (2017) danska studie som istället visar på att reducerat socialt 
sammanhang och pension kan vara en riskfaktor. Detta innebär att individens existens och 
identitet ifrågasätts och på så sätt kan leda till ett ökat alkoholintag. Vi reflekterar över vad som 
kan förklara dessa skillnader, om det kan vara kulturella eller sociala olikheter som ligger 
bakom. Det är dock omöjligt att uttala sig med säkerhet vad som ligger bakom dessa olikheter 
utifrån den litteratur som vi studerat. 

	

Behandling 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) 2 kap 1 § framgår det att hälso- och 

sjukvården ska stödja och avse åtgärder för att utreda, behandla sjukdomar och skador samt att 
medicinskt förebygga. Även fast missbruk och beroende inte uppmärksammas nämnvärt i 
lagstiftningen går den ändå in under samma ram. I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår 
särskilda bestämmelser om socialtjänstens ansvar gällande missbruk. Dels ska socialtjänsten 
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arbeta för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel, 
kommunen ska även aktivt erbjuda och sörja för att individer ska få den hjälp och vård som 
krävs för att komma ifrån missbruket. Äldre individer omfattas av rekommendationer om vård 
och stöd vid missbruk och beroende, dock finns det inga specifika riktlinjer eller 
rekommendationer som enbart omfattar äldre individer (Socialstyrelsen, 2019). 

	
Detta skiljer sig mot studierna författade av Järvinen (2001) och Palm (2009). Dessa 

studier påvisar att det finns en markant indelning av missbrukare, det vill säga en äldre och 
yngre gruppering. Den äldre gruppen anses inte vara behandlingsbar, istället bör resurser läggas 
resurser på yngre individer som ska botas och räddas. Enligt Palm (2009) anses inte tvångsvård 
vara en åtgärd för äldre klienter eftersom det inte är realistiskt att äldre klienter ska bli helnyktra. 
I studien framgår inte någon vetenskaplig forskning som detta antagande grundar sig i, vilket 
får oss att undra var föreställningen om att äldre klienter inte är värdig att få den missbruksvård 
som erbjuds till andra grupper i samhället. Enligt Palm (2009) är tvångsvård en dyr vårdform 
som prioriteras till yngre individer.  Målet för äldre missbrukare är istället att fokusera på att 
individen ska få ett värdigt eller drägligt liv till minimal kostnad. Detta är inte förenligt med 
Socialstyrelsens arbete om att aktivt erbjuda och sörja för individer med ett missbruk. 	
	

Enligt socialstyrelsen (2015) finns det brist på rutiner gällande intern samordning 
mellan äldreomsorgen och missbruksvården. Äldreomsorgen kombinerar sällan omsorg med 
insatser från beroendevården inom socialtjänsten och detta riskerar att äldre individer med 
missbruks- och beroendeproblematik hamnar utanför missbruksvården. Begränsade samarbeten 
och bristande rutiner framkommer även i Gunnarsson (2010). Missbruksvården anser ofta att 
det räcker med insatser från äldreomsorgen eftersom de ofta tänker på svårigheten med 
samtycke från den äldre individen (Gunnarsson, 2010). I samtliga av de studier som analyserats 
gällande behandling och handläggning framkommer det att samarbete mellan de olika 
verksamheterna är liten, näst intill obefintlig. Var verksamhet verkar ha fokus på sitt område, 
och när det gäller äldre missbrukare upplever vi att fokus endast ligger på ett problem. Detta 
kan förklaras med att antingen är den äldre individen i behov av omsorg eller missbruksvård. 
Enligt den studerade litteraturen verkar det inte finnas något mellanting där man fokuserar och 
samarbetar utifrån helhetsbilden av klientens behov. 	
	

Resultatet tyder på att det kan finnas ett samband mellan sociala faktorer och 
alkoholkonsumtion. De studier som har analyserats visar på skillnader gällande sociala faktorer 
relaterat till alkoholkonsumtion och kan anses vara både en skydd- och riskfaktor för att 
utveckla ett alkoholmissbruk. Studierna visar på olika resultat beroende på i vilket land de är 
gjorda. En studie från USA visar på att pension och reducerat socialt sammanhang kan vara en 
skyddsfaktor till att utveckla ett alkoholmissbruk. I den danska studien däremot framgår 
resultatet att pension och reducerat socialt sammanhang kan vara en riskfaktor. När det kommer 
till resultaten gällande handläggning, hantering och behandling visar samtliga av de analyserade 
studierna att det finns brister gällande rutiner, samverkan och ansvarsfördelning. Dessa brister 
kan anses vara en genomgående och bidragande orsak till de problem som rör handläggning, 
hantering och behandling av äldre individer med missbruksproblem.  	
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Avslutande diskussion	
Metoddiskussion 

Litteratursökningen i denna studie visar på att forskning inom området alkoholmissbruk 
bland äldre individer är bristfällig. Det var svårt att hitta relevant litteratur utifrån studiens syfte 
och frågeställningar. Som vi nämnt tidigare var vår ursprungsidé att analysera befintlig 
forskning i Skandinavien men utifrån det bristande resultatet i litteratursökningen valde vi att 
inkludera amerikanska studier.  Detta har resulterat i att vi har fått en bredare sökning, dock har 
studiens reliabilitet påverkats negativt. I och med att resultaten från skandinaviska studier delvis 
skiljer sig åt från resultatet av de amerikanska studierna reduceras styrkan i vår studie. Studierna 
skiljer sig gällande vilken inverkan socialt sammanhang och pension kan ha på 
alkoholkonsumtionen, om den ökar eller minskar i samband med dessa faktorer.  Utifrån den 
studerade litteraturen kan vi dra slutsatsen att det finns ett samband mellan socialt sammanhang 
och alkoholkonsumtion. Vi kan dock inte med säkerhet säga huruvida ett socialt sammanhang 
ökar respektive minskar alkoholkonsumtion eftersom den studerade litteraturen är 
motsägelsefull. Som vi nämnt tidigare har vi svårt att förklara den underliggande orsaken till 
studiernas olika resultat och hur detta i sin tur påverkar reliabiliteten av vår studie. 	
	

En av Gunnarsons (2010) studier är inte peer-reviewed granskad, vilket resterande 
litteratur som analyserats är. Studien klassas som en arbetsrapport men ansågs vara högst 
relevant utifrån vår studies syfte och innehåll. Ytterligare en orsak till att den inkluderas i 
datamaterialet var just för att författaren står bakom två andra studier som ingår i vårt 
datamaterial och dessa är peer-reviewed granskade. Utifrån författarens andra arbeten bedömer 
vi att Gunnarsson troligen har kunskap om vilka krav som ställs på forskning för att den ska 
vara trovärdig och giltig. Det bör dock tas i åtanke att den studie av Gunnarsson (2010) som 
inte är peer-reviewed granskad är författad innan de efterföljande studierna från samma 
författare. Det går därför inte med säkerhet säga att författaren har koll på de krav som ställs 
för att forskning ska ses som trovärdig och giltig.  Detta påverkar såklart även vår studies 
trovärdighet, dock har studiens osäkerhet funnits med oss i analysen av dess innehåll.	
	

Ett annat faktum som bör tas med i den kritiska reflektionen av vår studie är det faktum 
att samma författare, Evy Gunnarsson, står bakom tre av de studier som analyserats. Det är svårt 
att säga om och i så fall hur detta faktum påverkar vår studies resultat, men värt att fundera över 
är hur pass objektiv Gunnarsson (2010, 2013 & 2017) kunnat vara i de studier hon står bakom. 
Samtliga av hennes studier har haft fokus på hur äldreomsorgen hanterar de ärenden som gäller 
äldre med ett alkoholmissbruk och bygger på intervjuer med enhetschefer, biståndshandläggare 
och hemtjänstpersonal. Vilken förförståelse har Gunnarsson haft utifrån sina tidigare studier 
och hur har det påverkat studiernas metod, urval, resultat och analys? Det går omöjligt att säga, 
men det är viktigt att ta med i reflektionen över hur hög reliabilitet och validitet vår studie har, 
och vilka slutsatser vi kan dra från den studerade litteraturen.	
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Risk- och skyddsfaktorer 
Under rubriken “Bakgrund” i denna studie framställs sociala problem som enligt Jönson 

och Harnett (2015) går att koppla till åldrandet. En faktor som författarna lyfter fram är 
pensionens inverkan på individens identitet. Förlusten av det sociala nätverket och den 
meningsfulla sysselsättningen som arbetet kan innebära kan enligt författarna leda till en känsla 
av ensamhet och att inte längre vara behövd (Jönson & Harnett, 2015). Som vi nämner i 
analysdelen visar Emiliussen et al. (2017) i sin studie att pensionering och reducerat socialt 
sammanhang kan vara en riskfaktor till att utveckla ett alkoholmissbruk. Det kan vara svårt att 
uttala sig om hur ett reducerat socialt sammanhang kan leda till ett alkoholmissbruk.  Utifrån 
det Jönson och Harnett (2015) beskriver i kunskapsöversikten så skulle en förlorad identitet och 
känslan av att inte längre vara behövd kunna vara bidragande faktorer. Återkommande i 
Bakgrunden presenterar Grimby (2001) att känslan av ensamhet kan vara en bidragande orsak 
till en ökad alkoholkonsumtion på äldre dar. Vi kan här tänka oss att resultatet i studien av 
Emiliussen et al. (2017) bekräftar detta eftersom att pensionering och förlusten av ett socialt 
sammanhang kan leda till ensamhet och isolering. Precis som Emiliussen et al (2017) beskriver 
i sin studie är det svårt att peka på en enskild faktor som orsaken till att en individ utvecklar ett 
alkoholmissbruk. Vi kan därför endast anta att pensionering och reducerat socialt sammanhang 
kan leda till upplevelsen av förlorad identitet, känslan av att inte längre vara behövd, förlorad 
identitet och isolering. Samtliga av dessa upplevelser skulle på så vis kunna vara riskfaktorer 
för utvecklandet av ett alkoholmissbruk.	
	

Något som dock talar emot att pensionering och reducerat socialt sammanhang utgör 
riskfaktorer för utvecklandet av ett alkoholmissbruk är det redovisade resultatet av Kuerbis och 
Saccos (2012) studie. Författarna visar på resultatet att pensionering och reducerat socialt 
sammanhang snarare kan innebära en skyddsfaktor till utvecklandet av ett missbruk. Vid en 
första anblick tänker vi att detta säger emot teorin om att dessa faktorer skulle innebära en 
riskfaktor snarare än en skyddsfaktor, men vid djupare reflektion behöver så inte vara fallet. 
Kuerbis och Sacco (2012) menar att dessa faktorer kan innebära en skyddsfaktor utifrån att i de 
sociala relationer man hade innan pensioneringen förekom alkoholkonsumtion. Förlusten av 
dessa relationer kan på så vis innebära att den som gått i pension inte längre utsätts för 
situationer där alkohol konsumeras i samma utsträckning.  Vi tänker att detta resultat inte 
behöver innebära en automatisk uteslutning av att pensionering och reducerat socialt 
sammanhang utgör riskfaktorer. Detta utifrån att Kuerbis och Sacco (2012) valt att studera en 
dimension som inte Emiliussen et al. (2017) studerar närmare i sin studie, nämligen vilken 
betydelse sociala relationer kan ha för en individs alkoholkonsumtion, både före och efter 
pensionering. Vi återkommer i vår reflektion till att utvecklingen av ett alkoholmissbruk inte 
kan förklaras utifrån en enskild faktor. Sociala relationer skulle därav kunna utgöra en 
skyddsfaktor om en individ i samband med pensionering reducerar antalet sociala relationer där 
alkohol konsumeras. Vi tänker dock att det inte är alla som har sociala relationer där alkohol 
konsumeras. I dessa fall skulle snarare de faktorer som Emiliussen et al. (2017) nämner i 
samband med pensionering kunna utgöra en riskfaktor för att denna individ kommer utveckla 
ett alkoholmissbruk i samband med pension. 	
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Bristande samverkan och struktur 
Utifrån de svagheter som ovan nämnts för vår studie är det svårt att dra några säkra 

slutsatser gällande sociala faktorer, pension och alkoholkonsumtion. Ett område som däremot 
är återkommande i datamaterialet och där samtlig litteratur som analyserats visar på liknande 
resultat är det faktum att det saknas samarbete mellan de olika verksamheterna; äldreomsorg 
respektive missbruksvård. Studier med fokus på handläggning och behandling vittnar alla om 
avsaknaden av riktlinjer och utarbetade policys gällande ansvarsfördelning och hantering av de 
ärendena beträffande äldre individer med alkoholproblematik. Litteraturen (Järvinen, 2001; 
Palm, 2009; Gunnarsson, 2010) som studerats angående behandling visar på liknande resultat 
gällande att resurser från missbruksvården sällan riktas mot äldre som har en 
missbruksproblematik. Uppfattningen är att äldre själva ansvarar för sitt missbruk men ses även 
som icke behandlingsbara. Denna uppfattning och sortering utifrån individens ålder ser vi som 
ytterst problematisk.  

 
Vid analysen av den studerade litteraturen får vi upplevelsen av att äldre inte anses 

kunna ha en multipel problematik där flera områden spelar in; som missbruksproblematik, 
hälsorelaterade och psykologiska problem samt ett omfattande omvårdnadsbehov. De problem 
en äldre individ har verkar alla bedömas som åldersrelaterade, varpå de instanser som arbetar 
inom respektive område väljer att förlägga ansvaret för den äldres hjälp- och vårdbehov till den 
personal och instans som arbetar närmast individen istället för att samverka. Detta trots att 
Socialstyrelsen (2019) slagit fast att samverkan mellan äldreomsorgen och missbruks- och 
beroendevården är av stor betydelse för den enskilde. Med utgångspunkt i ålderismen som 
tidigare förklarats av Heikkinen och Krekula (2008) är detta ett tydligt exempel på hur äldre 
diskrimineras utifrån sin ålder, då resurser och upprättade strukturer utgår från den yngre 
missbrukaren som ses “behandlingsbar”. Vi har inte funnit någon bakomliggande teoretisk 
utgångspunkt som kan förklara detta ställningstagande, vilket gör det hela än mer problematiskt. 
Om denna struktur gällande behandling och omvårdnad av äldre med ett alkoholmissbruk är 
baserat på lösa grunder som rådande normer i samhället och på arbetsplatsen, kan det finnas 
risker för att dessa individer utsätts för ytterligare skada utifrån instansernas handlingar. Genom 
att inte få den evidensbaserade vård och behandling som yngre missbrukare erbjuds, upplevs 
instanserna blunda för de skador som kan uppstå som en följd av missbruket, både vad de gäller 
fysiska, psykiska och sociala åkommor. 

	
Vi upplever att ansvarsfördelningen gällande dessa ärenden har lagts på verksamheter 

runt om i landet, istället för att det från högre instanser arbetats fram gemensamma riktlinjer att 
följa. Detta upplever vi som en anledning till att vården och behandlingen av äldre med 
missbruksproblematik är bristfällig. Med detta menar vi att det saknas struktur om hur ärenden 
ska behandlas och genomföras. Dessutom framkommer det av dataanalysen att utbildning och 
kompetens gällande missbruk bland äldre saknas. Avsaknad av struktur och riktlinjer har lett 
till att verksamheter hanterar dessa ärenden på olika sätt utifrån varje kommuns prioriteringar 
och tillgång till resurser. Vår uppfattning är att ansvaret oftast fördelas till de som har närmast 
kontakt med dessa individer, vilket i de flesta fall är hemtjänstverksamheten. Om man dessutom 
tar hänsyn till avsaknaden av utbildning och kompetens kan det innebära att den instans som i 
slutändan har ansvaret om klienten inte har en tillräcklig kunskapsgrund att stå på. Detta kan 
resultera i att den vård och omsorg som ges till klienter baseras på individuella aspekter från 
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hemtjänstpersonal, såsom livsuppfattning och normer samt verksamhetens egna utarbetade 
arbetssätt. På så vis kan det vara stora skillnader mellan verksamheter gällande vilken hjälp 
äldre individer med missbruksproblematik får. Återigen diskrimineras äldre utifrån sin ålder, 
vilket innebär att de inte får tillgång till den evidensbaserade behandling som finns inom 
missbruksvården. Då äldre med ett alkoholmissbruk inte är någon prioriterad grupp i samhället 
så saknas även forskning och behandling som är framtaget och baserat på just äldres behov och 
förutsättningar. 	
	

En annan reflektion utifrån den studerade litteraturen är att samtliga instanser som 
arbetar kring den äldre som har ett alkoholmissbruk, ser självbestämmandet och det egna 
ansvaret som övervägande när det kommer till hantering, handläggning och behandling. Detta 
i kombination med avsaknaden av riktlinjer och genomarbetade rutiner upplever vi vara en stark 
bidragande faktor till den bristande vården av äldre med ett alkoholmissbruk. Som nämnts i 
bakgrunden till denna studie drabbas ungefär en tredjedel av alla individer över 65 år av 
försämrad kognitiv förmåga (Medibas, 2019). Omsorgen verkar dock inte ta hänsyn till det 
faktum att äldre kan besväras av kognitiva sjukdomar eller ha bristande sjukdomsinsikt, vilket 
kan innebära att individen inte är kapabel att ta ansvar över sitt missbruk. På många områden 
upplevs äldreomsorgen, missbruksvården samt hälso- och sjukvården ta avstånd från den äldres 
behov som går utanför “vårt ansvarsområde” istället för att samverka med tänkbara instanser 
som berörs. Vi anser, utifrån den studerade litteraturen, att avsaknaden av riktlinjer och rutiner, 
bristande kunskap samt individuella bedömningar och lösningar är en av de största bristerna 
inom vården och omsorgen av äldre med alkoholmissbruk. Här ser vi ett omfattande behov av 
utveckling för att kunna tillförsäkra våra äldre medborgaren en skälig levnadsnivå, vilket hela 
Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 1 § bygger på. En skälig levnadsnivå som utgår från den 
äldres helhetsbild, där både behov av vård och omsorg tillgodoses genom lämpliga insatser.	
	

Avslutande reflektioner 
Vid genomförandet av denna studie upplevde vi att det finns en avsaknad av tidigare 

forskning gällande äldre med alkoholmissbruk. Utifrån det material vi analyserat har det därför 
varit svårt att dra några starka slutsatser. Det vi kan säga är att det aktuella ämnet är ett område 
som har stora förbättringsmöjligheter om det prioriteras annorlunda och tillförs resurser. Som 
tidigare nämnts fortsätter gruppen med äldre i samhället att växa, vilket innebär att 
problematiken inte kommer att lösa sig själv. För att kunna utveckla och förbättra stöd och vård 
till äldre med alkoholmissbruk behövs ytterligare forskning att utgå från. Det behövs mer 
kunskap både vad gäller hur ett alkoholmissbruk påverkar den äldres psykiska och fysiska hälsa, 
men även kunskap om vilka behandlingsmetoder som kan vara effektiva för att bemöta och 
hjälpa denna grupp. Förutom ytterligare forskning anser vi att problemet gällande hantering och 
ansvarsfördelning bör ifrågasättas och förbättras. Vi anser inte att avsaknaden av riktlinjer och 
strukturer är en hållbar strategi för att säkerställa äldre missbrukares skäliga levnadsnivå i 
enlighet med Socialtjänstlagens (2001:453) 4 kap 1 §. Dessutom behöver gränserna gällande 
“mitt” och “ditt” ansvar problematiseras för att lösgöra utrymme för en god samverkan mellan 
inblandade instanser. Vi skulle slutligen önska en framtida forskning om vilka riskfaktorer som 
finns när det kommer till att utveckla ett alkoholmissbruk på äldre dar. Detta för att tidigare 
kunna bemöta den äldre och förhindra att ett alkoholmissbruk utvecklas.	
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Bilaga 1 

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden? 

Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 188 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusionsrespektive exklusionskriterier)? 
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 

generaliserbarhet? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 
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publikation 

Land Urval, deltagare, 
antal 

Syfte och 
fråge-
ställningar 

Data-
insamling, 
kvantitativ, 
kvalitativ 

Resultat och slutsatser 

Emiliussen, J., 
Andersen, K., & 
Søgaard N, A. 
(2017).  Why do some 
older adults start 
drinking excessively 
late in life? Results 
from an Interpretative 
Phenomenological 
Study. Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences, 31, 974-983.  

Dan-
mark 

Fysiska intervjuer. 
Substudy, uppföljnings-
studie till tidigare Elderly 
Study.  Samtliga deltagare 
(29) i tidigare studie som 
rapporterat sen debut för 
alkoholbruks-syndrom 
efter 60 års ålder blev 
tillfrågad. 14 ville ej delta 
och 3 uppfyller inte 
kriterierna för studien. 
Deltagare för denna 
studie: 12 individer, 7 
män och 5 kvinnor.  

Syftet med studien 
är att öka 
förståelsen för 
varför äldre 
individer börjar 
dricka allt för 
mycket alkohol 
senare i livet.  

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
antingen i 
individens hem 
eller 
behandlings-
hem. 
Intervjuerna 
kodades och 
transkriberades. 
Utifrån 
intervjuerna 
kunde 
återkommande 
teman tas fram. 

Studiens resultat identifierar tre olika 
typer av individer av sen debut av 
alkoholbrukssyndrom. Sleepers: 
Alkoholproblem var oupptäckt tills de 
fyllde 60 år.  
Increasers: Individer med en livslång 
men oproblematisk relation till alkohol. 
Efter 60 år ökar alkoholkonsumtionen och 
blir problematiskt.  
Reaction: Individer som endast efter de 
fyllt 60 år börjat konsumera alkohol på ett 
problematiskt vis. Studiens resultat 
fokuserar mestadels på increasers och 
reaction drinkers. Resultat visar att 
alkoholbruk används som en 
copingstrategy då många upplevde 
avsaknad av mening med livet eller 
identitetsförlust i samband med pension 
när individerna inte har aktiviteter att fylla 
tiden med.  

Gunnarsson, E. 
(2010). Vi får klara 
oss själva - Om 
hemtjänstens arbete 
med äldre personer 
som har 
missbruksproblem. 
Stockholm: 
Institutionen för 
socialt arbete, 
Stockholms 
Universitet.   

Sverige Fysiska intervjuer. 
Strategiskt urval, med 
deltagare från olika 
grupper inom 
hemtjänsten. Totalt: 10 
intervjupersoner.  
4 deltagare från 
specialiserad grupp med 
inriktning på bla. 
missbruk. 3 deltagare från 
allmän hemtjänstgrupp. 3 
deltagare som är bistånds-
handläggare.   

Syftet med studien 
är att undersöka 
hemtjänstens 
arbete med äldre 
som har 
missbruks-
problem. 
Utgångspunkten 
är omsorgs-
personalens 
erfarenheter av 
arbetet med äldre 
med missbruks-
problematik och 
hur vardagen ter 
sig inom 
hemtjänsten; i 
första hand för 
personalen och 
indirekt för de 
brukare som de 
hjälper.  
  

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuerna har 
transkriberats 
och analyserats 
utifrån fyra 
teman; 
kompetens och 
utbildning, att 
skapa relationer, 
klara sig själv 
och om att köpa 
eller inte köpa 
alkohol.  

Resultat visar att äldreomsorgens arbete 
med missbruksproblem ser olika ut 
beroende på var i organisationen 
personalen befinner sig. Båda grupperna 
uppger att de inte har någon specifik 
utbildning när det gäller äldre och 
missbruk, även fast ena gruppen är 
definierad som en specialiserad grupp 
gällande missbruk. Det framkommer i 
studien att det inte finns en gemensam 
policy om hur man ska förhålla sig till 
inköp av alkohol.  
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Författare, 
artikelnamn, 
publikation 

Land Urval, deltagare, 
antal 

Syfte och 
fråge-
ställningar 

Data-
insamling, 
kvantitativ, 
kvalitativ 

Resultat och slutsatser 

Gunnarsson, E. 
(2013). 
Alkoholmissbruk och 
självbestämmande - 
en kartläggning av 
den svenska 
hemtjänstens 
förutsättningar att 
arbeta med äldre 
personer med 
alkoholproblem. 
Nordic Studies on 
Alcohol and Drugs, 
30(3), 227–242. 

Sverige Telefonenkät riktad till 
cheferna för bistånds-
enheterna och cheferna för 
den kommunala 
hemtjänsten i Stockholms 
läns 25 kranskommun-er, 
samtliga kranskommuner 
deltog i undersökningen. 

Syfte: få en 
överblick av den 
svenska äldre-
omsorgens, 
framförallt 
hemtjänstens, 
förutsättningar för 
att bedriva ett 
arbete med äldre 
personer med 
missbruks-
problem, alkohol-
missbruk. 
Frågeställningar: 
Hur omfattande 
bedöms äldres 
alkoholproblem 
vara? Vilka 
möjligheter finns 
att möta äldre 
personer med 
alkoholproblem? 
Finns det en 
policy för arbetet i 
kommunerna och 
hur fördelas 
ansvaret? 

Studien utgår 
från en enkät, 
vilket är en 
kvantitativ 
metod, men 
enkäterna 
besvarades över 
telefon där 
intervjuaren 
kunde få mer 
specifika svar 
samt ställa 
följdfrågor, 
vilket är mer åt 
det kvalitativa 
hållet. Som en 
strukturerad 
intervju. De 
fasta frågorna 
sorterades och 
kodades, medan 
de mer öppna 
frågorna skrevs 
ner för hand och 
renskrevs efter 
intervjun. 

Majoriteten av deltagarna anger att de inte 
har någon specialiserad organisation för 
missbruksfrågor. En biståndschef har två 
handläggare på sin enhet som jobbar med 
äldre med missbruksproblem, två 
hemtjänstchefer anger att de har 
kompetent personal, en hemtjänstchef har 
personer i varje hemtjänstgrupp med 
utbildning om äldre och psykiatri. 
Majoriteten anger att de har begränsat 
arbete med andra enheter och 
verksamheter. Samarbete förekommer 
oftast i enskilda fall och det finns inga 
specifika riktlinjer, vilken utarbetad 
praxis hemtjänstgruppen har ser olika ut; 
inte åt någon, inte åt missbrukare, åt alla. 
De som gör inköp av alkohol påpekar 
individens rätt till självbestämmande. En 
biståndschef menar att missbruksenheten 
inte arbetar aktivt med äldre missbrukare, 
varken vad gäller att erbjuda behandling 
eller uppsökande verksamhet. 

Gunnarsson, E., & 
Lis-Bodil Karlsson, L-
B. (2017). Äldre, 
alkohol och 
omsorgsbehov: 
Biståndshandläggare 
om arbetet med äldre 
personer med 
missbruksproblem. 
Nordic Studies on 
Alcohol and Drugs, 
34(1), 43–56. 

Sverige Sex fokusgrupps-
intervjuer med 3–4 
deltagare, en intervju med 
2 deltagare. Totalt deltog 
23 bistånd-handläggare, 
samtliga kvinnor. “Urvalet 
av deltagare förmedlades 
av berörda chefer vid 
biståndsenheterna som 
kontaktades via telefon 
och e-post”. 

Studiens syfte: 
Beskriva och 
analysera bistånd-
handläggares 
utsagor kring äldre 
individer som har 
alkoholproblem 
samt handläggares 
tillvägagångssätt i 
arbetet.   
Hur anpassas 
insatserna till den 
äldres behov? 
Hur använder 
bistånds-
handläggarna sitt 
handlingsutrymme 
inom ramen för 
Socialtjänstlagen 
och de 
kommunala 
riktlinjerna? 
 
  

Kvalitativ. 
Data-
insamlingen 
består av 
inspelade 
intervjuer. 
Totalt omfattar 
intervjuerna 120 
sidor utskriven 
text. 
Analysen 
gjordes i två 
steg och började 
med 
genomläsning 
av intervjuerna. 
Utifrån 
intervjuerna 
kunde 
återkommande 
teman tas fram. 

Biståndshandläggarna har som uppgift att 
bedöma omsorgsbehov, inte behov av 
missbruksvård. Individens själv-
bestämmande är det som gäller, och den 
äldre ansvarar själv för sin 
alkoholkonsumtion. Frågor om den äldres 
alkoholbruk tas sällan upp om inte den 
äldre själv väljer att ta upp det, det 
upplevs som tabu att prata om 
alkoholproblem för den äldre, men även 
för hemtjänst och handläggare. Om 
missbruk är känt kan handläggare 
uppmuntra till att söka hjälp. 
Det saknas insatser att erbjuda, utbudet av 
insatser skiljer mellan kommuner. Behov 
bedöms inom ramen för befintliga 
insatser. Man försöker tänja på ramarna 
för insatserna för att skapa ett förtroende 
och kunna hjälpa den som inte vill ta emot 
hjälp, men där ett omsorgsbehov finns.  
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Järvinen, M. (2001). 
Institutionalised 
resignation – On the 
development of the 
Danish treatment 
system.  
Nordic Studies on 
Alcohol and Drugs, 
18(2), 125-137. 

Dan-
mark 

Studien bygger på en 
tidigare studie av samma 
författare. Datan består av 
34 kvalitativa intervjuer 
med “tunga alkohol-
missbrukare” och personal 
på olika behandlings-
institutioner i 
Köpenhamn. 

Syftet med studien 
är att diskutera 
utvecklingen i den 
danska missbruks-
behandlingen de 
senaste 
decennierna.   

Kvalitativa 
intervjuer. 

Studien visar att “tunga 
alkoholmissbrukare” gradvis utesluts från 
behandlingssystemet. Missbrukare delas 
upp i två grupper - de som kan behandlas 
och de som inte kan behandlas. Denna 
indelning sker inte utifrån någon empirisk 
eller teoretisk forskning, utan snarare en 
“subjektiv” indelning som gradvis 
objektiverad och därmed 
institutionaliserad. Denna utveckling 
grundar sig i de socialpolitiska och 
ideologiska förändringar som varit de 
senaste decennierna. En av de grupper 
som delas in i gruppen “icke 
behandlingsbara” är just äldre.  

Kuerbis, A., & Sacco, 
P. (2012). The impact 
of retirement on the 
drinking patterns of 
older adults: A 
review. Addictive 
behaviors, 37, 587–
595.  

USA Litteraturstudie. 13 
artiklar från fyra 
databaser, som publicerats 
inom 25 år och som mötte 
studiens kriterier 
inkluderas i studien.   

Syftet med denna 
studie är att 
använda relevanta 
teorier och kritiskt 
granska artiklar 
som utforskar 
relationen mellan 
alkohol-
konsumtion och 
pension.  

13 artiklar. 3 
kriterier för att 
möta studiens 
syfte: Hur 
pension 
påverkar 
alkohol-
konsumtion? 
Vilka aspekter 
har pension 
processen på 
alkoholvanor? 
För vilka är 
pension en risk 
eller en 
skyddsfaktor?  

Studiens resultat visar att pension inte är 
den enskilda faktorn till ett ökat 
alkoholintag bland äldre 
individer.  Resultatet visar att ökat 
alkoholintag handlar om processen av en 
pension, såsom minskning av ett brett 
socialt nätverk. Hög tillfredsställelse av 
arbetet och stress relaterat till arbete innan 
pension ökar alkoholkonsumtion efter 
pension.  
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Palm, J. (2009). 
“Man får inte supa 
ihjäl sig enligt svensk 
lagstiftning” - 
Svenska 
socialarbetares tal om 
bruket av tvångsvård. 
Nordisk Alkohol- & 
Narkotikatidskrift, 
26(3), 277–293. 

Sverige Studien bygger på 
inhämtad data från ett 
projekt, Vårdprojektet, 
som pågick mellan 2005-
2006. I projektet ingick tre 
av statens tvångs-
vårdinstitutioner och sex 
mellansvenska kommuner 
som placerade sina 
klienter på de tre 
institutionerna. Datan som 
analyseras är 
utvärderingar och 
anteckningar från möten 
från socialarbetare chefer 
inom kommunerna. Totalt 
17 intervjuer. 

Syftet med studien 
är att få en 
förståelse för hur 
socialtjänstens 
företrädare 
resonerar om 
bruket av 
tvångsvård.  

Analys av 
sekundärdata - 
materialet från 
tidigare gjorda 
kvalitativa 
analyser.  

Återkommande i resultatet är att 
socialarbetare inte anser det lämpligt att 
använda sina begränsade resurser på den 
äldre missbrukaren. Satsningar görs mot 
yngre som man anser att man kan 
behandla. Synen på äldre är att de ändå 
inte kommer bli nyktra, och att det därför 
är bättre med “lågtröskelboenden”. Där 
finns det inga krav på att de boende ska 
vara nyktra, träffpunkter och tillsyn. 
Framkommer också att socialarbetare inte 
förväntar sig att den äldre ska bli nykter, 
och strävar därför inte efter det heller, 
utan snarare på att den äldre “ska ha ett 
drägligt liv”. 

Xu Wang, X., Steier 
B, J., & Gallo, W T. 
(2014). The effect of 
retirement on alcohol 
consumption: results 
from the US Health 
and Retirement Study. 
European Journal of 
Public Health, 24(3), 
485–489 

USA Longitudinell studie av 
data från US Health & 
Retirement Study som 
samlats in under 14 år, 
vartannat år. Totalt 9979 
observationer på 4674 
unika deltagare, samtliga 
födda mellan 1924 till och 
med 1953. Den data man 
använt samlades in mellan 
1995 - 2008. 

Syftet med studien 
är att undersöka 
om det finns något 
samband mellan 
pensionering och 
det veckovisa 
intaget av alkohol, 
samt undersöka 
vilka kunskaps-
luckor som finns 
att fylla. 

Studien är en 
analys av 
sekundärdata, 
kvantitativ. 

Studiens resultat visar på att det finns ett 
positivt samband mellan pension och det 
veckovisa intaget av alkohol bland män, 
då deras konsumtion ökat efter pensionen. 
Man kunde dock inte se något samband 
när det kom till kvinnor.  

 


