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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla behandlare inom den kommunala öppna missbruksvården 
som tagit sig tid för våra intervjuer. Utan era intressanta och kloka resonemang hade inte 
denna studie varit möjlig! Vi vill även tacka vår handledare Marcus Blom Nilsson för bra 

vägledning och synpunkter som har hjälpt oss framåt i arbetet.  
Stort tack! 

 
Vi vill slutligen tacka varandra för ett bra samarbete. Det har varit många roliga stunder och 

utan varandras sällskap hade upplevelsen med denna studie inte varit densamma.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

UMEÅ UNIVERSITET  
Institutionen för socialt arbete  
Examensarbete, 15 hp. Termin 6, VT-19  
Författare: Madelene Sjölander och Josefine Kjerlander  
Handledare: Marcus Blom Nilsson  
Herregud, är man 65 och pensionär, klart man ska få ta ett glas vin på en onsdag 
Oh god, if you’re 65 and retired, of course you should be allowed a glass of wine on a 
Wednesday 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning  
Studien syftar till att, utifrån ett behandlarperspektiv, identifiera orsakerna till att äldre 
individer utvecklar ett alkoholmissbruk. Studien avser vidare att undersöka om den 
kommunala öppenvården för individer med missbruk är anpassad för att möta äldre individer 
som missbrukar alkohol. För att besvara syftet har fyra intervjuer med behandlare inom den 
kommunala öppna missbruksvården utförts. Resultatet visar att många äldre utvecklar sitt 
alkoholmissbruk i samband med pensioneringen, på grund av död av närstående eller förlust 
av socialt umgänge, där den äldre använder alkoholen som ett sätt att hantera och bemästra 
känslorna som uppkommer vid dessa händelser. Gällande behandling visar resultatet att de 
behandlingar den kommunala missbruksvården tillhandahåller går att anpassa till äldre 
personers behov. Behoven innefattar såväl struktur, som rutiner och socialt umgänge. Dock 
finns det hinder i hjälpsökandet i form av förnekelse, skuld och skam som gör det svårare att 
söka hjälp, där både samhällets och den egna synen påverkar kontakten med 
behandlingsverksamheter.  
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1. Inledning 
Det har skett en oroväckande trend bland den äldre befolkningen gällande 
alkoholanvändningen i Sverige: riskkonsumtionen av alkohol har minskat i alla 
åldersgrupper, förutom bland gruppen äldre mellan 65-86 år (Folkhälsomyndigheten, 2016). 
Cummings, Bride, och Rawlins-Shaw (2006) menar dessutom att eftersom människor lever 
längre idag så innebär det även att allt fler löper en förhöjd risk att utveckla ett 
alkoholmissbruk. Människor blir dessutom inte enbart äldre utan det också föds fler, vilket 
även det medverkar till det höjda alkoholmissbruket bland populationen, eftersom att 
befolkningsantalet ökar. Högre genomsnittsålder och fler människor i befolkningen bidrar 
därför till att det sker fler alkoholrelaterade dödsfall för denna grupp idag (Ahlner, Skoog och 
Waern, 2018). Det har alltså blivit allt vanligare att personer som är äldre, även har 
alkoholproblem (Gustafsson & Karlsson, 2018).  
 
Alkoholkonsumtionen för gruppen äldre (65+) är med andra ord hög . Frågan blir då 
följaktligen: Vad är orsakerna till detta? Bryant och Kim (2013) förklarar att det är viktigt att 
förstå varför och orsakerna till att de äldre dricker mer alkohol. Detta fenomen är viktigt att 
belysa på grund av en  rad orsaker: för det första har den äldre befolkningens alkoholvanor 
länge negligerats inom alkoholforskning (Ramstedt, 2009). För det andra står äldre inför stora 
risker då de är känsliga för alkoholens negativa effekter, och en överkonsumtion kan leda till 
såväl fysiska som sociala risker. Både självmordsrisk- och försök ökar hos den äldre med 
alkoholmissbruk jämfört med en äldre utan alkoholproblematik (Ahlner, Skoog och Waern, 
2018). På grund av detta är det därför viktigt att kartlägga de äldres problem och behov 
genom att förstå de problem som äldre med ett alkoholmissbruk har, för att i framtiden kunna 
ge bättre vägledning för de professioner som möter dessa personer (Bryant & Kim, 2013). 
 
Mot bakgrund av ovanstående blir det därför betydelsefullt att också undersöka behandling 
för äldre eftersom att många av dessa hamnar utanför missbruksvården, och att många 
kommuner inte heller har en missbruksvård som är anpassad för äldre. Istället är det ofta 
personal på äldreboenden och inom hemtjänst som möter äldre med missbruk. Detta är 
problematiskt eftersom personalen inom äldreomsorgen inte arbetar på det sättet som 
missbruksvården gör. Deras primära uppgift är att hjälpa äldre med vardagliga saker som den 
äldre själv inte klarar av längre till följd av ålder; inte att bedriva ett behandlingsarbete 
(Gunnarson, 2008). Behandlingen är därför central att undersöka eftersom den stigande 
alkoholkonsumtionen bland äldre medför att det kommer ställas högre krav på insatser från 
missbruks- och beroendevården i framtiden (Socialstyrelsen, 2012). Cummings m.fl (2006) 
menar därför att professioner inom socialt arbete därmed behöver mer kunskap om äldre med 
alkoholmissbruk för att kunna möta denna utmaning. På grund av detta är det därför viktigt 
att studera orsakerna till alkoholmissbruket samt undersöka behovet av särskild behandling 
för nutida och framtida äldre generationers skull.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att, utifrån ett behandlarperspektiv, identifiera och analysera 
bakomliggande orsaker till att äldre individer utvecklar ett alkoholmissbruk. Studien avser 
vidare att undersöka om den kommunala öppenvården för individer med missbruk är 
anpassad för att möta äldre individer som missbrukar alkohol. 
 
För att besvara syftet så kan det brytas ner i följande frågeställningar: 
 

• Vilka är orsakerna till att ett alkoholmissbruk uppkommer för en äldre? 
• Är kommunens öppenvårdsbehandlingar adekvata mot den äldres behov? 
• Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till och påverkar den äldre, före och under, 

behandling? 
 
 

3. Kunskapsöversikt 

3.1 Bakgrund till konsekvenserna av ett alkoholmissbruk 
Det har skett en ökad användning av alkohol för gruppen äldre personer. Ahlner, Skoog och 
Waern (2018) skriver att både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har 
uppmärksammat både en generell ökning av alkoholintag och att fler äldre söker hjälp för 
alkoholrelaterade diagnoser. Att detta är en särskild viktig grupp att uppmärksamma beror på 
att äldre står inför fler risker än yngre vid intag av alkohol, även om det faktiska 
alkoholintaget är lågt (Sacco, Burruss, Smith, Kuerbis, Harrington, Moore och Resnick, 
2015). Äldre personer får en högre alkoholkoncentration i blodet än yngre och har dessutom 
en högre känslighet för alkohol i överlag på grund av de fysiologiska förändringarna som 
uppkommer i samband med åldrande. Ökad ålder minskar med andra ord kroppens förmåga 
att bryta ned alkoholen. Att äldre som överkonsumerar alkohol står inför helt andra risker än 
yngre är alltså något som kan fastställas. Bryant och Kim (2013) förklarar att detta område 
har fått lite uppmärksamhet inom forskning. Dessa typer av problem de äldre ställs inför 
inkluderar såväl fysiska som begär av alkohol, psykiska besvär såsom förvirring i samband 
med alkoholkonsumtion, interpersonella problem vilket berör de mellanmänskliga 
relationerna som exempelvis oroliga familjemedlemmar och slutligen även funktionella 
problem såsom olyckor i samband med en alltför hög alkoholkonsumtion. 
 

3.2 Orsaker 
Nedan presenteras forskning gällande vilka bakomliggande orsaker som ligger till grund för 
att alkoholmissbruk uppkommer bland äldre. Søgaard Nielsen (2009) menar att 
alkoholmissbruk är att betrakta som ett flerfaldigt problem. Det vill säga ett problem som 
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uppkommer på grund av flera olika orsaker. Missbruket bör därför förstås utifrån den 
kontext den äldre har levt i, och fortfarande lever i, samt utifrån personliga orsaker. I det här 
avsnittet kommer därför både individuella faktorer samt kontextuella faktorer presenteras. 
 

Kontextuella orsaker 
Att en person utvecklar ett missbruk kan inte förklaras enbart genom individuella orsaker, 
utan det är viktigt se på orsakerna utifrån en större kontext. Detta eftersom människor är 
komplexa i sin natur och därav måste orsakerna till missbrukets uppkomst även ses i ett större 
sammanhang. En av dessa orsaker beskriver Søgaard Nielsen (2009) beror på ändrade sociala 
vanor kopplat till alkohol i samhället. Sättet att umgås på har förändrats genom tiden där det 
idag serveras alkohol i sociala sammanhang i större utsträckning än tidigare, medan sociala 
sammankomster tidigare mer innebar att träffas och dricka kaffe. Det finns idag många 
tillfällen att samlas kring alkohol vilket har bidragit till en mer avslappnad syn på 
alkoholintag- och konsumtion. Att dricka alkohol i sociala sammankomster ses som en 
normal företeelse där det är mer avvikande att avstå. Förutom att det skett förändrade 
dryckeskontexter beskriver Ahlner m.fl (2018) att andra samhälleliga faktorer kan förklara 
det ökade alkoholanvändandet bland äldre. Orsakerna till det förändrade användandet består 
av en idag äldre generation med bättre hälsa och ökat resande. Vidare beskriver 
Socialstyrelsen (2017) att andra orsaksfaktorer är en förbättrad ekonomi bland äldre och ökad 
tillgänglighet till alkohol.  
 
En annan orsaksförklaring ur en samhällelig och social kontext är hur generationsrelaterade 
händelser och åldersrelaterade händelser är faktorer som sannolikt kan bidra till högre skadlig 
alkoholkonsumtion för grupperna som börjar dricka i högre ålder. Generationsrelaterade 
händelser menar hur en hel generation tar med sig synsättet och vanorna från sin tid på 
alkohol in i ålderdomen (Gustafsson & Karlsson, 2018). Med andra ord så har den nya 
generationen äldre tagit med sig alkoholvanorna från ungdomen och vuxen, in i åldrandet. 
Socialstyrelsen (2017) beskriver att detta fenomen kan kan bero på att personer som var unga 
under 60- och 70-talet som idag är, eller kommer bli pensionär, hade ett liberalt synsätt på 
alkohol då som det tagit med sig till idag. Ramstedt (2009) problematiserar även denna 
generationsövergång där gruppen 50–64 åringar hela tiden blir större med personer som 
grundlade sina alkoholvanor på 1960-talet. Det verkar också som om denna generation, 
framförallt kvinnor, har anammat den moderna vinkulturen med lådvin som ett centralt 
inslag.  
 
Det liberala synsättet som de äldre tagit med sig genom livet är fortfarande en pågående 
process där alkoholkulturen som finns idag även den påverkar alkoholkonsumtionen, både 
bland de redan äldre och kommande äldre. Søgaard Nielsen (2009) beskriver att alkohol idag 
är en källa för välbefinnande där alkoholen för många är förenat med något gott och festligt. 
Människor lever med andra ord i ett samhälle med en kultur där alkoholhaltiga drycker blivit 
ett sätt att skapa social gemenskap, visa gästfrihet, koppla av från vardagen och att förhöja en 
måltid bland annat. Alkohol har således blivit en central del i livet för många, i synnerhet i 
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det sociala livet. Slutligen beskriver Ramstedt (2009) en generell orsaksförklaring för den 
ökade alkoholkonsumtionen bland äldre i samhället har att göra med anpassning. Närmare 
bestämt: den äldre idag anpassar sitt köpmönster gällande alkohol där den äldre tagit efter 
lådvinsdrickandet från yngre generationer. 
 

Individuella orsaker 
Orsakerna till att ett alkoholmissbruk uppkommer varierar. Orsakerna till att ett 
alkoholmissbruk bland äldre uppkommer är givetvis även det varierande, dock finns det vissa 
specifika händelser som främst sker just för en äldre i jämförelse med en yngre. Gustafsson 
och Karlsson (2018) ger exempel på sådana åldersrelaterade händelser där steget från 
arbetsliv till pension är ett sådant. Pensioneringen medför mer frihet och tid för social 
aktivitet, som kan innebära en risk för högre alkoholkonsumtion och ett skadligt användande 
av alkohol. Händelser som förlust av en närstående och sjukdom räknas också in i 
åldersrelaterade händelser och kan vara en orsak till förhöjt alkoholintag (Gustafsson & 
Karlsson, 2018). Andra orsaker som är särskilt utmärkande för just gruppen äldre med 
alkoholmissbruk visar Wood (2007) är en rädsla för döden, död av en närstående, känslor av 
ensamhet, förlust av samhällsroll, förlust av psykiskt välbefinnande, bortstötning av 
familjemedlemmar, åldersförändringar och en känsla av att inte vara förberedd för livets 
vändningar. Dock skriver Gustafsson och Karlsson (2018) att även fast livshändelser senare i 
livet kan påverka alkoholkonsumtionen till en skadlig nivå så är den i sig inte är en 
orsaksförklaring till ett ohälsosamt alkoholintag, utan den äldres föreliggande värderingar och 
förhållningssätt till alkohol är också betydelsefullt. 
 
I en studie av Danielsson, Jirwe, Finn och Andréasson (2018) om orsaker till 
alkoholmissbruk bland personer över 65 år visades att förändringar i livet bidrog till ett ökat 
alkoholintag. För männen var det pensioneringen som ledde till en förlorad kontroll av 
alkoholkonsumtionen. Pensioneringen medförde tomhetskänslor som alkoholen i sin tur 
kunde lindra. För kvinnorna framkom det att andra orsaker, förutom pensioneringen, kunde 
föranleda ett problematiskt drickande. Exempelvis var en av dessa när barnen flyttade 
hemifrån. En annan orsak till att ett alkoholmissbruk och ett ökat drickande bland äldre 
uppkommer menar Alborn och Fahlke (2012) har samband med ett krympande socialt 
nätverk, som vid exempelvis en partners bortgång. Detta sätt att handskas med förändringar i 
livet berättar Bryant och Kim (2013) kan liknas vid “drinking to cope”, som är en 
orsaksförklaring som syftar på ett användande av alkohol som ett sätt att fly, undvika eller på 
annat sätt reglera obehagliga känslor. Genom detta anses alkoholkonsumtionen vara en 
reaktiv process som föregås av en upplevelse för personen av negativa känslor, därav blir 
alkoholkonsumtionen ett motiv för att lindra dessa negativa känslor. Vidare menar Bryant 
och Kim (2013) att om personer har förväntningar på alkoholens effekt så speglar också 
motiven för att dricka alkohol dessa förväntningar: om alkohol upplevs och ses som ett sätt 
att minska känslan av oro, så kommer också personen konsumera alkoholen för att kunna 
döva känslan av just oro. På samma sätt vill tron om att stärka positiva känslor eller i sociala 
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sammanhang spegla alkoholintaget om motivet eller orsaken sammankopplas med positiva 
upplevelser för personen. 
 
Orsakerna till missbrukets uppkomst kan dock skilja sig beroende på hur gammal den äldre 
var när alkoholmissbruket initialt uppkom. Jönsson och Harnett (2015) beskriver olika 
grupper av äldre alkoholmissbrukare. De som utvecklat missbruk på senare år, kanske efter 
en stor livsomställning, de som alltid haft problem med alkohol sedan unga år och de som 
haft ett riskfyllt drickande under lång tid, men som blir värre vid högre ålder. I internationell 
forskning används ofta termerna late-onset och early-onset drinkers. Genom detta har 
Schückher, Sellin, Berglund, Berggren, Balldin, Engström & Fahlke (2017) funnit skillnader 
mellan dessa grupper, de som debuterar tidigt respektive sent i livet, med avseende på 
personlighetsdrag och psykiatriska symptom. Det de kom fram till var att människor som 
började dricka senare i livet hade färre psykiatriska symptom och en mer mogen personlighet. 
Dock fann de inga tydliga skillnader av alkoholintag per tillfälle mellan de två grupperna  
(Schückher m.fl, 2017). Även fast intagen mängd alkohol per tillfälle inte skiljer sig mellan 
grupperna visar Wood (2007) på andra skillnader mellan personer som utvecklar sitt 
alkoholmissbruk sent respektive tidigt i livet. En av dessa skillnader är exempelvis 
frekvensen av nyligt upplevda trauman för grupperna där 70% av äldre med en sen 
alkoholmissbruksdebut rapporterade detta medan enbart 25% av de med ett tidigt debuterat 
alkoholmissbruk hade erfarenhet av ett nyligen upplevt trauma. 
 
I en studie om och med personer med ett långvarigt alkoholmissbruk visar Bergström (2018) 
att många personer vände sig till det förflutna som ett sätt att förstå orsakerna och 
begripliggöra drickandet. Personerna framhöll ofta händelser som framstod som 
betydelsefulla nyckelhändelser i livet. Händelserna handlade exempelvis om en närståendes 
dödsfall eller utträdet från arbetsmarknaden. Andra händelser innefattade mer eller mindre 
varaktiga tillstånd av svårigheter, som en svår barndom eller ett kravfyllt arbetsliv. 
Ytterligare en orsaksaspekt belyser att händelser och det förflutna genom grubblerier och 
harm över det som varit kan leda till att personerna dricker (Bergström, 2018). Med andra ord 
så utgör det förflutna en orsak och ett skäl till alkoholanvändandet i nutid. En annan orsak till 
alkoholintagen i nutid beskriver Bergström (2018) var att alkoholen fungerade som en 
tillfällig frizon från ekonomiska bekymmer. Alkoholkonsumtionen innebar i den meningen 
en slags tillflykt från bekymmer i livet. Ännu en orsak till drickande har att göra med den 
psykiska och fysiska hälsan. Även fast dessa hälsoaspekter förvärrats genom åren av dels 
alkoholkonsumtionen, men även av åldrande i sig, så uttrycktes det att alkoholen allt oftare 
användes i självmedicinerande syfte för att just lindra dessa psykiska och fysiska besvär. Att 
använda alkohol som ett redskap förklarar Johansson och Wirbing (2005) är vanligt vid 
missbruk och beroende där alkoholen då fungerar som en slags självmedicinering som ett sätt 
att just lindra olika typer av psykiska och fysiska besvär.   
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3.3 Behandling 
Här redogörs central forskning om vilken typ av behandling som finns idag samt vilken typ av 
behandling som äldre föredrar, positiva synpunkter gällande behandling och hur missbruket 
upptäcks. Søgard Nielsen (2009) menar att det är viktigt att få en nyanserad och mångdimensionerad 
bild över klientens situation för kommande behandling. Vidare presenteras även samhällets 
föreställningar såväl som behandlarens syn på den äldre med alkoholmissbruk, som tillsammans 
präglar förutsättningarna inför behandling.  
 

Stöd och behandling 
Beträffande behandling menar Cummings m.fl (2006) att äldre personer med 
alkoholmissbruk är en grupp som behöver anpassad behandling, likt många andra grupper i 
samhället. Under den senaste tiden har missbruksbehandling med avseende på alkohol 
förändrats från generella behandlingsmetoder som ska gälla för alla, till att fokusera på de 
behov som kan finnas inom särskilda grupper, som exempelvis vid kvinnoinriktade 
behandlingar. På samma sätt som kvinnor och minoriteter tidigare varit underrepresenterade i 
allmänna behandlingsprogram och studier, så har även äldre personer med missbruk varit det. 
Dock har det samtidigt gjorts försök i att uppmärksamma specifika behov av just äldre 
personer med ett missbruk i behandlingsprogram. Sådana behandlingar har haft en 
gruppinriktad metod där äldre personer i samma ålderskategori har träffats. Behandlingar som 
istället har en variation gällande ålder, generella behandlingar, tar mer sikte på liknande 
missbruksproblematik snarare än åldersöverensstämmelse.  
 
Ett grundläggande antagande för en åldersspecifik behandling är dock att den är mer effektiv 
när problemen ses utifrån en överensstämmelse med klientens ålder, samt de problem som 
uppkommer i samband med åldrandet. Åldersanpassade behandlingsprogram är därför mer 
anpassade för de utmaningar som rör just åldrandet. Detta är viktigt eftersom att äldre 
personer med ett alkoholmissbruk eller annan form av missbruk ofta står inför andra typer av 
problem än yngre med samma typ av missbruk. Detta innefattar såväl förlust, isolering och 
allvarliga fysiska hälsoproblem, men även andra åldersrelaterade problem såsom är mer 
specifikt för just äldre och därför är mer centralt i behandlingen (Lemke & Moos, 2002).  
 
Gällande kontakten inför att den äldre får behandling skriver Jönsson och Harnett (2015) att 
det sker genom att den äldre antingen söker hjälp själv, eller att någon i dess närhet 
uppmärksammar problemet. I en studie av Danielsson, Jirwe, Finn och Andréasson (2018) 
om äldre personer över 65 år som fått hjälp på en alkoholmottagning, framgår det att det 
enbart var deras egen insikt som fick personerna att söka hjälp. Vad personer i den äldres 
omgivning sa var med andra ord mindre viktigt. Jönsson och Harnett (2015) menar att äldre 
personer som inte självmant söker hjälp själv dock är en svårare grupp att upptäcka. Detta 
kan bero på att symptom den äldre får av ett problematiskt alkoholintag kan misstas för de 
naturliga sakerna som händer vid ålderdom. Detta kan exempelvis vara fallrisk, depression 
och förvirring. En annan anledning som gör att gruppen är svårare att upptäcka är att 
kontakter den äldre personen bär med sig genom livet försvinner vid åldrandet, exempelvis 
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vänner och kollegor på arbetsplatsen. Kontakter inom dessa områden kan ha stor betydelse 
för att upptäcka ett alkoholmissbruk. Däremot har en äldre person ofta mer kontakt med 
personer från vården, vilket gör dessa till viktiga källor för att upptäcka ett missbruk.  
 
Olika behandlingsalternativ, känslan av att ha krav på sig och struktur är olika positiva 
aspekter som de äldre upplevde på en alkoholmottagning i studien gjord av Danielsson, 
Jirwe, Finn och Andréasson (2018). Där framkommer det även att den behandlingsform de 
äldre var mest positiva till, både män och kvinnor, var en samtalskontakt av något slag. 
Viktigt ansågs det dock att hamna hos rätt person. Äldre människors upplevelser när det 
gäller behandling i övrigt är att de föredrar öppenvårdsbehandling framför 
slutenvårdsbehandling skriver Søgaard Nielsen (2009). Vad gäller behandling inom 
öppenvård för just äldre så skriver Socialstyrelsen (2019) att det är ett viktigt perspektiv som 
saknas i riktlinjerna. Detta innebär således att det inte finns några särskilda 
rekommendationer för just äldre. Äldre med missbruk omfattas istället av de allmäna 
rekommendationerna för behandling som är Motivationshöjande Behandling (MET), 
Kognitiv Beteendeterapi (KBT) eller Återfallsprevention (ÅP), Community Reinforcement 
Approach (CRA), tolvstegsbehandling och Social Behaviour Network Therapy (SBNT).  
   

Samhällets och äldres egna syn mot behandling 
Synen på den äldre kan påverka hur personen kommer bli bemött och hur den sedermera ska 
vårdas för sitt alkoholmissbruk. Kinney och Leaton (1997) beskriver att det finns 
föreställningar om äldre personer i samhället, detta är inte heller ett undantag när det kommer 
till just alkohol och äldre: att den rara damen eller den vänlige äldre herren skulle ha ett 
alkoholproblem stämmer inte överens med föreställningen om en äldre person. Denna 
felaktiga bild kan i sin tur bidra till ett förnekande av den äldres alkoholmissbruk. Att äldres 
alkoholvanor bagatelliseras är även något som Gustafsson och Karlsson (2018) beskriver, då 
det framkommer i intervjustudier att personer som jobbar inom äldreomsorgen reagerar mer 
på unga personers för höga alkoholintag än äldres. Det finns föreställningar hos de som 
jobbar att alkohol för den äldre likställs med livskvalitet och att det är något som de äldre 
personerna är värda den sista tiden i livet. 
 
Vidare kan även synen på äldre med missbruk återspeglas på andra sätt inom behandling eller 
vård då äldre i många fall ses som icke-behandlingsbara och fokuset hamnar då istället på att 
få en värdig sista tid i livet, men målet blir således inte nykterhet i många fall. Det centrala 
blir istället att försöka lindra än att behandla, då resurserna istället går till unga missbrukare 
som ses som en lättare grupp att behandla. Faktum är dock att en äldre person inte är mer 
icke-behandlingsbar än en ung person när det gäller missbruk, men däremot är ett långvarigt 
missbruk svårare att behandla (Kinney & Leaton, 1997). Men i och med att det finns en syn i 
samhället på att äldre missbrukare är ett svårare fall och att dessa klumpas ihop, gör att en 
äldre person som utvecklat ett missbruk på äldre dagar på grund av exempelvis sorg, ändå ses 
som icke-behandlingsbar (Jönsson & Harnett, 2015). Även Kinney och Leaton (1997) 
problematiserar att äldre skulle vara obehandlingsbara utifrån föreställningar om att de ändå 
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skulle vara otacksamma för hjälpen, inte tillgodogöra sig behandlingen, ofta vara missnöjda 
och att de ändå snart ska dö.  
 
Dock beskriver Bryant och Kim (2013) att det är viktigt att uppmärksamma just äldre med 
alkoholmissbruk genom att förstå deras behov och problem. Detta eftersom att denna grupp 
är mer utsatt för stigmatiseringar och stereotypiska antagande om hur äldre är och beter sig, i 
jämförelse med deras yngre motsvarighet. Synen på hur de äldre själv upplever sitt 
alkoholmissbruk påverkar även den förutsättningarna för behandling då Danielsson m.fl 
(2018) beskriver i sin studie att de äldre över 65 år kände skam över sitt drickande. Skammen 
var även något som följaktligen gjorde det svårt att söka hjälp. Känslan av skam över sitt 
alkoholmissbruk var dessutom starkare bland äldre kvinnor än bland män, vilket utgjorde ett 
hinder i hjälpsökandet.  
 

3.4 Sammanfattande redovisning av kapitlet 

I detta avsnitt har olika faktorer uppmärksammats som har samband med orsaker och 
behandling gällande äldre med alkoholmissbruk. Orsakerna till ett uppkommit 
alkoholmissbruk har visat sig ha en mångbottnad förklaring där kontextuella orsaker, såsom 
exempelvis generationsövergångar, dryckeskontexter, socialt umgänge, liberaliserad 
samhällssyn, ökad tillgänglighet samt förbättrad ekonomi är bidragande orsaker till 
alkoholmissbruket. Därtill har även individuella faktorer visat sig vara betydelsefulla för att 
förstå orsakerna till alkoholbruket bland äldre. Sådana orsaker är bland annat förlust av 
socialt umgänge i samband med närståendes död, förlust av kollegor, förlorad samhällsroll 
vid pensionering, dödsrädsla samt sjukdom. Gällande behandling har det framgått att äldre 
personer med ett alkoholmissbruk negligerats inom missbruksbehandling, dock framkommer 
det att det är fördelaktigt med åldersanpassad behandling. Många äldre personer har 
åsidosatts inom missbruksvården då symptom på ett alkoholmissbruk i många fall förväxlas 
med kroppens naturliga åldrande. Synen på äldre mot behandling har visat sig vara färgat av 
föreställningar som inkluderar dels icke-behandlingsbara-, och dels stereotypiska- 
antaganden. Den äldres egna syn präglar även den förutsättningarna inför behandling, då 
alkoholmissbruket i sig är förenat med stigmatisering och skam.   
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4. Metod 
Här presenteras studiens metodologiska utgångspunkt, val av datainsamlingsmetod, studiens 
urval, de forskningsetiska aspekterna som tagits i beaktning inför studiens utformning samt 
en avslutande diskussion om metodvalet och de metodaspekter som ligger till grund för 
studien.  

4.1 Metodologisk ansats och utgångspunkt 
För att besvara studiens huvudfrågor, orsaker och behandling, används en kvalitativ metod. 
Den kvalitativa metoden handlar i huvudsak om att tolka och förstå, där studien är inriktad på 
att studera uppfattningar och upplevelser för att nå förståelse för ämnet (Backman, Gardelli, 
Gardelli & Persson, 2012). Metodvalet motiveras därför på grund av den djupare förståelsen 
metoden ger om att förstå orsakerna till ett alkoholmissbruk bland äldre, samt upplevelserna 
av behandling för samma grupp. Detta genom att det är intervjupersonernas perspektiv om 
vad som är betydelsefullt och viktigt, som också varit utgångspunkten för studien (Bryman, 
2011). Styrkan i detta är att det är deras berättelser och ord som får komma till uttryck. En 
annan fördel är att det är intervjupersonernas egna berättelser som styr resultatet, till skillnad 
från kvantitativ metod där det är forskarens frågor och intressen som styr undersökningen. I 
en studie med en kvalitativ metod synliggörs alltså intervjupersonernas upplevelser i högre 
grad.  För att besvara denna studies syfte var det således nödvändigt med en kvalitativ metod 
för att få en både bredare och djupare kunskap om ämnesområdet, samt få en nyanserad bild 
av det aktuella fenomenet.  
 
Eftersom studien inte utgår från en förutbestämd teori utan istället har en öppen 
problemformulering genomsyras studien därav av ett induktivt förhållningssätt. Detta innebär 
att studien är öppen för olika förklaringar och har därför sedermera inte uteslutit någon 
förklaringsmodell (Larsen, 2018). För att förstå orsakerna till ett alkoholmissbruk bland äldre, 
samt behandling gentemot dessa, har studien därför haft en öppen teoretisk ansats där 
faktorerna betraktats utifrån en helhetssyn. Teorierna för att förklara och förstå resultatet har 
därför baserats utifrån innehållet i empirin (Larsen, 2018). Empirins innehåll har följaktligen 
genererat en teoretisk förklaring för att förstå studiens resultat (Bryman, 2011). Genom det 
induktiva förhållningssättet så har slutsatserna med andra ord genererats utifrån den samlade 
empirin från intervjupersonerna samt från tidigare forskning. Trots att studien har en induktiv 
inriktning så är analysen genomförd genom tidigare forskning, vilket innebär att studiens 
resultat även har en abduktiv prägling, eftersom att slutsatserna inte enbart kommer från 
studiens egna empiri. Det abduktiva förhållningssättet betyder att resultatet kan skapas utifrån 
olika teoretiska utgångspunkter och från tidigare forskning på ämnesområdet (Bryman, 
2011). Datainsamlingsmetoden och empirin den genererat är således induktiv, men eftersom 
studiens analys inkluderar tidigare forskning är den såväl även utformad genom en abduktiv 
ansats.  
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4.2 Val av datainsamlingsmetod 
För att genomföra studien har semistrukturerade intervjuer genomförts, med en flexibel 
intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguidens utformning bestod av tematiska utgångspunkter 
som berörde studiens huvudämnen med tillhörande färdigformulerade frågor. Därefter var 
intervjun och sedermera frågorna flexibla gällande ordningsföljden. Utöver de förutbestämda 
frågorna ställdes även uppföljningsfrågor för att kunna få mer utvecklande och mer 
konkretiserande svar där det kändes nödvändigt (Larsen, 2018). Denna möjlighet var 
betydelsefull vid valet av datainsamlingsmetod då studiens empiri annars skulle sakna viktiga 
aspekter och perspektiv som uppkom vid intervjutillfällena. Intervjun var därför mer 
tillåtande för utvecklande resonemang, vilket Larsen (2018) menar kännetecknar en 
semistrukturerad intervju där sådan kunskap kring ämnesområdet annars kan gå förlorad. 
Valet av semistrukturerad intervju baserades även på det öppna förhållningssättet för att 
besvara studiens syfte som har samband med den induktiva synen på kunskap: 
intervjupersonerna skulle således själva kunna skapa sin egen empiri utan påverkan av alltför 
många förutbestämda frågor som sedermera skulle kunna begränsa både deras svar och 
studiens resultat. De förutbestämda frågorna till intervjuguiden var därför öppna och utan 
slutledande formuleringar. Dock var det nödvändigt att även använda färdigformulerade 
frågor så att intervjupersonerna skulle få möjligheten att reflektera över samma typer av 
ämnesfrågor.  
 

4.3 Urval 
Intervjupersonerna i studien består samtliga av behandlare från två olika mellanstora städer 
som arbetar inom den kommunala öppna missbruksvården i Västerbotten och i 
Västernorrland. Urvalet består enbart av dessa personer och är därför ett målinriktat urval. 
Bryman (2011) skriver att ett målinriktat urval betyder att hänsyn tas till vilka 
intervjupersonerna är, med tanke på vilken studie forskaren genomför. I denna studie som 
handlar om professionellas syn på orsaker och behandling kopplat till äldre personer med 
alkoholmissbruk, var ett målinriktat urval naturligt för att besvara studiens syfte. Detta 
eftersom det är just de professionellas syn på problematiken som studien utgår från. Syftet 
med ett sådant urval menar Bryman (2011) är att intervjupersonerna ska vara relevanta för de 
forskningsfrågor som studien utgår från. Detta motiverar således ett målinriktad urval då det 
är betydelsefullt att empirins innehåll härstammar från professionella som arbetar med 
undersökningsgruppen, då kunskapen om äldre med alkoholmissbruk är en förutsättning för 
resultatet.  
 
Här följer en kort bakgrund om intervjupersonerna, med figurerade namn: 
 
Intervjuperson 1: “Karin”. Behandlare. Utbildad alkohol- och drogterapeut.  
 
Intervjuperson 2: “Inger”. Behandlare. Utbildad socionom. 
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Intervjuperson 3: “Maj”. Behandlare. Utbildad socionom.  
 
Intervjuperson 4: “Eva”. Behandlare. Utbildad sjuksköterska.  
 
Den initiala kontakten togs via mail till respektive kommuns öppenvård. I detta mail 
bifogades även informationsbrevet (se bilaga 2). Därefter fick varje verksamhet själv utse 
intervjupersoner. På detta sätt skedde urvalet även genom självselektion som Larsen (2018) 
beskriver innebär att verksamheten själv väljer vem eller vilka som ska delta i studien. 
Genom detta är också chansen högre att intervjupersonerna själva kan avgöra huruvida 
kunskapen de besitter passar till studiens innehåll eller ej.  
 

4.4 Genomförande  

Informationssökning 
Sökning av tidigare forskning har skett via olika databaser genom Umeå Universitetsbibliotek 
och via sökmotorn Google scholar. De sökord som använts för att hitta relevant forskning är 
följande: alcohol, alcohol abuse, alcohol addiction, äldre, elderly, treatment, behandling, 
orsaker, motives och missbruk. Som ett komplement till kunskapsöversikten har även böcker 
om alkoholmissbruk, behandling och äldre används inom de områden där tidigare forskning 
via vetenskapsbaserade artiklar saknats eller ej hittats.  
 

Intervjuer 
Intervjupersonerna som deltog i studien var de som bestämde tid och plats för intervjun och 
intervjuerna gjordes på deras aktuella arbetsplats. Innan intervjun startade gjordes en 
avstämning om intervjupersonerna läst informationsbrevet. Vidare fick de en kort genomgång 
om informationsbrevets innehåll samt utrymme för att ställa frågor, där speciell tonvikt lades 
vid att stämma av ifall de godkände att bli inspelade. Varje intervju tog cirka 45 minuter och 
resulterade i totalt 35 sidor utskriven text.  

4.5 Analysmetod 
Analysen av intervjuerna gjordes genom en innehållsanalys, vilket innebär att det empiriska 
materialet kodades och klassificerades i teman och kategorier för att identifiera meningsfulla 
mönster för att besvara studiens syfte (Larsen, 2018). Valet av innehållsanalys baseras dels på 
den kvalitativa ansatsen som studien har, där det insamlade materialet från intervjuerna låg 
till grund för att få en djupare förståelse för fenomenet. Vidare så baseras valet av 
innehållsanalys genom valet av studiens frågeställningar, där analysmetoden ger möjligheten 
att kunna särskilja och kategorisera materialet efter studiens huvudteman: orsaker och 
behandling. Även fast studien har en öppen problemformulering var det nödvändigt att 
avgränsa empirin till kategoriska teman då det annars hade blivit både för omfattande och inte 
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heller varit relevant för studiens syfte. Larsen (2018) menar att det är nödvändigt att reducera 
datamängden för att kunna arbeta med väsentlig text som svarar mot studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
Således handlade den första fasen om att komprimera det som intervjupersonerna sagt genom 
att koda materialet. Initialt utfördes detta genom att de transkriberade intervjuerna först lästes 
igenom flera gånger för att få ett helhetsintryck. Vid genomläsning av materialet så valdes 
meningsbärande enheter ut, som sedan omvandlades till kodord, följt av kategorier och  
slutligen mot fyra övergripande teman. Nedan visas ett av dessa fyra exempel:  
 

Meningsbärande 
enheter 

   Kodord   Kategori   Tema 
  

”Men många säger att det 
eskalerade vid pensionen” 
  
”Många äldre har ju 
kanske anhöriga som 
dör…” 
  

Pension 
  
Dödsfall 

  
  
  
 Livshändelser 

  
  
  
  
  
  
  
  
  Individuella 
     Orsaker 

”Det kanske är stressigt, 
tjoigt, jobbigt, för mycket 
som snurrar, så jag tar ett 
glas vin för att kunna 
somna” 
  

  
Stress 
  
Slappna av 

  
  
Känslohantering 

”Tomheten som kan bli, 
att jag inte behövs längre. 
Känner sig verkligen inte 
behövd och klarar inte av 
saker” 
  

  
Tomhet 
  
Inte behövd 

  
  
Ensamhet 

 
Efter att dessa fyra teman identifieras från intervjuerna så var nästa fas att uttyda mönster i 
materialet, vad intervjupersonerna sagt som liknar samt skiljer sig åt (Larsen, 2018). En 
aspekt i detta var att den analyserade datan kan komma att präglas av dels förförståelsen, det 
som återfunnits genom tidigare forskning, samt från perspektiven på fenomenet. Detta var 
således viktigt vid analysprocessen, på grund av att det inte skulle bli fel tolkning av det 
intervjupersonerna sagt. När tolkning av datan sker så ska det inte heller glömmas bort att  
reflektera över hur själva intervjusituationen kan ha påverkat de svar som intervjupersonerna 
gett. Allt detta för att resultatet ska spegla verkligheten som intervjupersonerna beskriver i 
största möjliga mån (Larsen, 2018). Det var därför viktigt med en objektiv syn på materialet 
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så att resultatet skulle spegla intervjupersonernas uppfattning, och inte material som 
återfunnits inom tidigare forskning. Utan objektiviteten hade det annars funnits risk för 
feltolkning av empirin på grund av förförståelsen. För att få denna objektivitet vid 
analysmomentet kom samtliga meningsbärande enheter till beaktning, som hade ett samband 
med det specifika temat. De kodord och kategorier som var särskilt förekommande fick sedan 
belysas extra i analysen och resultatet. För att tillförsäkra ytterligare objektivitet så har 
intervjuerna präglats av en öppenhet med ej ledande frågor i högsta möjliga mån. Detta för att 
empirin inte ska vara färgad av kunskaper eller förförståelse som inte är deras. Vid analysen 
av resultatet har empirin sedan förklarats med hjälp av tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter för att förstå fenomenet.  

4.6 Forskningsetiska aspekter 
För att studien ska bedrivas forskningsetiskt korrekt så har det tagits hänsyn till 
Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som är en del av det grundläggande individskyddskravet, 
vilket innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2019). Intervjupersonerna har därför fått ett 
informationsbrev (se bilaga 2) innan intervjutillfället med information om studien. Innan 
genomförandet av intervjun säkerställdes det även att intervjupersonerna hade tagit del av 
detta informationsbrev och deltagarna fick också en kort muntlig redogörelse av denna vid 
intervjutillfället. I den redogörelsen, och tillika informationsbrev, framgick såväl studiens 
syfte som övrig information om intervjutillfället såsom villkoren som gäller för deras 
deltagande. Vetenskapsrådet (2019) menar också att informationen skall omfatta alla de 
inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 
delta. Intervjupersonerna fick därför information om att intervjun skulle spelas in. De 
informerades även på plats om att detta var ett viktigt inslag eftersom intervjumaterialet 
skulle analyseras kvalitativt. Enligt informationskravet har även intervjupersonerna blivit 
upplysta om deltagandets frivillighet och att de när som helst har rätt att avbryta sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2019).  
 
Valet av intervjupersonernas möjlighet till att avbryta sin medverkan baserades även det på 
en etisk grund, då frivilligheten i studiens medverkan värderades högt utifrån att studiens 
empiri och existens inte vore möjlig utan deras medverkan. Dock medförde detta även en risk 
eftersom intervjupersonernas val att avbryta skulle kunna skada studiens fortsättning och 
materialet hade inte heller varit lika omfattande. Vetenskapsrådet (2019) menar ändock att 
om studiens deltagare begär att få strykas ur materialet, så bör detta tillgodoses så långt som 
möjligt. Deltagarna ska således kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 
följder för dem. Detta var en viktig aspekt för studien då samtyckeskravet enligt 
Vetenskapsrådet (2019) bland annat innebär att de som medverkar ska ha rätt att självständigt 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. Värdet av frivillighet och deras 
självbestämmande värderades därför högre än den potentiella skadan ett avbrott hade kunnat 
innebära.  
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Vidare har studien tillhandahållit intervjumaterialet säkert förvarat, både det inspelade 
materialet samt de utskrivna och transkriberade intervjuerna. Detta var en stark etisk aspekt i 
studien då uppgifterna, enligt konfidentialitetskravet, ska lagras på ett sådant sätt att 
identifierbara och enskilda deltagare inte ska kunna identifieras av utomstående 
(Vetenskapsrådet, 2019). På grund av detta har de inspelade intervjuerna varit lagrade på 
privata mobiltelefoner och de transkriberade samt utskrivna intervjuerna har inte innehållit 
några namn. I studiens resultat används även figurerade namn där deltagarens ålder heller inte 
angetts, detta eftersom sådant material enligt Vetenskapsrådet (2019) ska avrapporteras och 
avidentifieras för att minimera möjligheten till igenkänning från personer utanför studien. 
Valet av figurerade namn gjordes också utifrån vetskapen om att dessa namn ej tillhörde 
någon annan person på samma verksamhet. Slutligen så har studiens material, i linje med 
nyttjandekravet, inte använts till annat än för att besvara studiens huvudändamål 
(Vetenskapsrådet, 2019). Denna information delgavs också intervjupersonerna i 
informationsbrevet.  
 

4.7 Metoddiskussion 
Generaliserbarhet är en av nackdelarna när det kommer till kvalitativ forskning (Bryman, 
2011). Studierna är ofta gjorda med för få intervjupersoner, med en för liten spridning för att 
det ska kunna göras en generell slutsats för en hel population. Då det enbart deltar fyra 
intervjupersoner från två kommuner i Sverige i denna studie är resultatet inte täckande. Dessa 
personer arbetar inte heller på liknande sätt med den aktuella målgruppen, utan använder 
olika metoder. Fördelarna med vald metod i denna studie är dock övervägande. Syftet var inte 
från början tänkt att generalisera resultatet till en hel population, utan att få en nyanserad och 
fördjupad bild över hur kunskapsläget ser ut, delvis baserat på ett få antal professionellas 
berättelser som är i kontakt med aktuell målgrupp, men även genom att studera tidigare 
forskning, samt att öppna upp för diskussion. Resultatet som framgår i denna studie kan med 
andra ord inte generaliseras till en hel population, dock så kan det vara av intresse att 
resultaten som uppkommer liknar resultat som andra forskare gjort för samma målgrupp  i 
tidigare forskning (Bryman, 2011). Detta kan ses som en fördel då denna studie i sådana fall 
kan bli styrkt av det som redan sagts i tidigare forskning, och en så kallad måttlig 
generalisering kan göras. 
 
En annan nackdel som brukar tas upp vid kvalitativ forskning är att det ibland kan finnas 
otydligheter kring varför forskaren valt vissa intervjupersoner, och därmed även hur den 
kommit fram till sina slutsatser (Bryman, 2011). I den här studien diskuterades en 
avgränsning i tidigt skede att personerna som skulle intervjuas skulle arbeta inom 
öppenvården, även fast intervjupersonerna jobbar med olika metoder så har de alla på ett eller 
annat sätt arbetat med äldre personer med alkoholmissbruk. En diskussion fördes även om 
intervjupersonerna skulle vara äldre med missbruk, då det kunnat ge en mer subjektiv bild av 
verkligheten. I studien användes ändå professionella inom öppenvården som 
intervjupersoner, detta på grund av att de ser problemet utifrån och har träffat många olika 
personer med alkoholmissbruk, vilket kan ge en mer objektiv syn av verkligheten. Dessutom 
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fördes också en etisk diskussion gällande valet av intervjupersoner då intervjuer med äldre 
med alkoholmissbruk skulle inneburit en större beredskap för intervjupersonernas 
välbefinnande efter intervjutillfället.  

4.8 Arbetsfördelning  
Studien har utförts tillsammans. I den inledande fasen av studien bestämdes ämnet 
gemensamt där syftet och frågeställningarna växte fram under tiden vid artikelsökning för att 
precisera ämnesområdet. Artiklarna för kunskapsöversikten har sökts på varsitt håll, men 
sammanställningen av dessa har utförts tillsammans. Gällande datainsamlingen har samtliga 
intervjuer genomförts gemensamt och transkriberingen har delats upp där lika många 
intervjuer transkriberades var. Vid analysen har de transkriberade och utskrivna intervjuerna 
enskilt lästs för att få en objektiv syn. De meningsbärande enheterna har därför hittats utan 
påverkan av varandra. Resultatet och analysen är sedan genomfört gemensamt för att 
tillsammans få en sammanhållen bild för studiens utgång. Studien har i allra högsta grad haft 
ett samarbete där arbetsfördelningen varit lika omfattande för båda. Arbetet under studiens 
gång har även varit planerat där de olika avsnitten fått ett planerat utrymme då de skulle vara 
klara för att på så sätt få ett jämnt arbetstempo.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I kommande del presenteras coping- samt stämplingsteorin som används för att analysera 
studiens empiri. Valet av teorier baseras på empirins innehåll då intervjumaterialet som 
sådant fick ligga till grund för valet av teorier. Copingteorin och stämplingsteorin har även 
båda en nära analytisk anknytning till personer med missbruk och valdes därför efter dess 
relevans för studien vars huvudfokus är att förstå det aktuella fenomenet, utifrån den 
specifika målgruppen.  
 

5.1 Coping 
Teorin om coping används i analysen för att förstå orsakerna till missbruket bland äldre.  
Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som ”konstant föränderliga kognitiva och 
beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika externa och/eller interna krav som 
bedöms som påfrestande eller överstigande av personens egna resurser”. Coping, bemästring, 
sker genom att personen påverkar eller förändrar omgivningen genom sitt eget sätt att reagera 
på det som antingen redan har hänt, eller händer i stunden. Sålunda är copingsstrategier de 
åtgärder som en person använder för att hantera situationer och syftar till att förändra eller 
bemästra själva situationen. Syftet med copingprocessen är att minska den fysiska eller 
emotionella stressen i samband med påfrestande livshändelser eller vardagliga situationer.  
Den copingstrategi som en person använder kan fungera bra på kort sikt, medan den kan vara 
katastrofal på längre sikt då strategierna som fungerande i stunden kan vara skadligt under 
längre tid (Brattberg, 2008). .  
 
Vidare kan copingstrategierna antingen vara problemfokuserad som då beror på yttre 
problem, eller känslofokuserad som handlar om inre problem, de egna känslorna (Brattberg, 
2008). Att använda alkohol som strategi kan med andra ord vara ett sätt att bemästra både 
yttre problem, såsom livshändelser, eller inre problem såsom ångest och oro. Lazarus och 
Folkman (1984) menar också att problem- och känslofokuserad coping både kan främja och 
hindra varandra i copingprocessen och användas simultant med varandra. Dock beskriver 
Brattberg (2008) att avgörande för långtidsresultatet, huruvida en copingstrategi är lyckad 
eller inte, är om personer antingen närmar sig eller tar avstånd från svårigheterna. Att hantera 
situationen med alkohol utan att närma sig svårigheterna som ligger till grund för 
användandet av copingstrategin är därför skadligt för individen på längre sikt. Sättet en 
person hanterar problem, copingstrategierna, bestäms av både bristen och förekomsten av 
individens egna resurser såsom hälsa, materiella resurser, stöd av närstående samt den egna 
föreställningen av hur kontroll uppnås (Lazarus & Folkman, 1984).  
 

5.2 Stigmateorin/stämplingsteorin 
En teori som används i analysen för att förstå synen och förutsättningar inför behandling för 
den aktuella målgruppen denna studie belyser är stigmateorin (Goffman, 2014). Långt 
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tillbaka i historien har personer som avviker från det som ansetts vara normalt i ett samhälle 
blivit exempelvis brännmärkta. Nu är det kanske inte lika vanligt att brännmärka personer 
som avviker från det normala, men människor fortsätter ändå att kategorisera människor. Ett 
fysiskt brännmärke är alltså inte nödvändigt, men samhället placerar in människor i fack med 
en inbyggd mental mall som hjälpmedel för att avgöra vad som är normalt och inte. Denna 
mall ser olika ut från samhälle till samhälle, olika sociala koder inom miljön är avgörande för 
att kunna göra en bedömning. Vid ett första möte med en människa sker denna process då det 
avgörs vilket fack personen hamnar i. Ifall denna person avviker från förväntningarna som 
samhället har sedan innan uppstår ett stigma. Stigmat innebär att personen reduceras från en 
vanlig och fullständig individ, till en utstött person (Goffman, 2014). 
 
Vad som händer när samhället bygger upp förväntningar av hur en person ska vara, är att vid 
ett första möte så ser en person den virtuella sociala identiteten, de egenskaper som en själv 
tillskriver någon annan genom samhällets olika normer. Det som bortses är den faktiska 
sociala identiteten, alltså personens egentliga identitet (Goffman, 2014). Med andra ord så 
förklarar Goffman (2014) vidare att det finns en diskrepans mellan en individs upplevda 
identitet som härstammar från samhällets normativa föreställningar och individens sanna 
identitet. Därtill är det betydelsefullt att veta att det inte enbart är alla icke-önskvärda 
egenskaper som utgör ett stigma, utan också de egenskaper som upplevs oförenliga med 
samhällets bild av hur en viss person bör vara och bete sig. Följaktligen innebär det att 
stigmatiseringen av en person beror på bilden av samhällets antaganden om hur en person i 
en kategori bör vara och inte enbart avvikande egenskaper inom en hel population. När en 
människa blir sedd utifrån den virtuella sociala identiteten på ett stigmatiserande sätt kan 
samhället ta till olika handlingar för att diskriminera personer, detta sker ofta oavsiktligt. 
Detta innebär därför att stigmatiserade personers livsmöjligheter reduceras i jämförelse med 
personer som anses normala och som följer samhällsnormativa föreställningar. På detta sätt 
speglas den stigmatiserade synen på individen även genom stigmatiserande handlingar 
(Goffman, 2014).  
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6. Resultat  
Nedan redovisas studiens resultat utifrån de fyra intervjuerna med behandlare inom 
öppenvården. De teman som kan urskiljas från studien är: individuella orsaker, kontextuella 
orsaker, stöd och behandling, samt synen på äldre gentemot behandling. Vidare innehåller 
varje tema underkategorier för att särskilja och exemplifiera de olika delarna inom varje 
tema.  

6.1 Orsaker 

Kontextuella orsaker 

Alkoholens acceptans i samhället  

Något alla intervjupersoner berättade om som de trodde var en bidragande orsak till ett ökat 
alkoholintag hos de äldre var samhällets alkoholkultur. Det är både socialt accepterat och 
lagligt att dricka alkohol. En intervjuperson sa att alkohol överlag är glorifierande i samhället. 
Den tyckte också att både lådvin och tetrapack gör det enklare att dricka, och även gör det 
mer möjligt att smyga med sitt drickande. 

 
“Det är ju inte konstigt om nån går in på bolaget en vardag eftersom det är ju ingen som vet 
när du dricker, att du ska ha det om tre veckor eller ett halvår, eller just idag passar det bra 
att handla. Det är lättare att fastna i ett pågående missbruk av alkohol än med narkotika” - 

Karin 
 
En annan intervjuperson berättade om att alkoholkulturen tagit större plats i samhället idag. 
Det finns en matkultur som involverar både vin och öl, förut fanns det bara sprit. Vidare är 
det inte bara inom matkulturen som alkoholen har tagit en större plats, utan även olika yrken 
involverar mer alkohol, och att det idag finns en starkare alkoholtradition i yrken där man 
reser mycket exempelvis. En annan intervjuperson tog upp flera tillfällen där det är tillåtande 
att dricka alkohol, att det är kopplat till olika sportevenemang och after-work. Det är legitimt 
att dricka mycket. Samtliga intervjupersoner konstaterade att alkohol idag är förenat till både 
sociala aktiviteter och matkultur i större utsträckning idag än tidigare.  
 

“Dels är det ju också att man vill ha det här medelhavsdrickandet i Sverige som man gör i 
södra Europa, eller övriga Europa, men samtidigt vill ju svenskarna ha kvar helgsupandet 
och det går ju inte att både ha kvar helgsupandet och medelhavsdrickandet. Då leder det ju 

till missbruk” - Maj 
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Skillnad i beteende och alkoholvanor över generationer 

En annan kontextuell förklaring som intervjupersonerna tog upp vad gäller alkoholdrickandet 
bland äldre idag var att det skett en generationsförändring. En intervjuperson tog upp att 
dagens generation är mycket mer ensamma än vad tidigare generationer varit. Att det var 
större gemenskap förut och att man umgicks på ett annat sätt. Dessutom menade en 
intervjuperson att de äldre idag är den första generationen som dricker både starksprit, öl och 
vin. Andra aspekter på generationsförändringar som en intervjuperson tog upp är att de äldre 
idag har ett tankesätt att man ska klara sig själv och inte ber om hjälp i samma utsträckning 
som unga. En annan berättade om att äldre tagit med sig samhällets alkoholvanor in i 
ålderdomen, och att ifall man är van vid vissa vanor så är det lättare att behålla dem. 
 
 “Är van att dricka, det hör till, man ska dricka på middagar och på helgen, efter jobbet… att 
det då följer med när man går i pension. De tidigare äldre kanske inte drack på samma sätt, 

alltså i vardagen, som de senare äldre som lever idag” - Eva 
 
 

Individuella orsaker 

Förändrad livssituation 

Viktiga händelser i den äldres liv menade många av intervjupersonerna kunde föranleda ett 
alkoholmissbruk. Samtliga intervjupersoner uttryckte att övergången från arbetslivet till 
pensionen var en betydelsefull händelse som många äldre själv berättat var en orsak till 
alkoholmissbrukets uppkomst. En intervjuperson uttryckte att alkoholkonsumtionen för en 
klient eskalerade vid pensionen eftersom den fasta punkten med arbetsrutiner och kollegor 
försvann. Många intervjupersoner menade också att en del äldre haft ett riskbruk av alkohol 
under sitt yrkesverksamma liv och att uppbrottet från detta medfört att alkoholbruket ökat. En 
intervjuperson exemplifierade hur det kunde vara för en äldre på följande sätt:   
 

“Sedan har det ju varit de sista åren att det har ökat i 65 och uppåt, eller pensionärs, men 
man kanske vill… det kanske har funnits små bekymmer under tiden man varit yrkesverksam, 
och sedan när man går i pension så kanske det finns möjligheten, mycket mer tid att dricka 
också. Eller att det blir en kris i livet, att många kan ju tycka att ‘vad skönt med pension’, 

men många kan ju tycka att det blir en kris i livet, alltså att avsluta sitt yrkesverksamma som 
har funnits med under sån lång tid, nån livskris.” - Maj 

 
Orsaken till alkoholmissbruket bland äldre bottnade även i andra livshändelser såsom en 
partners bortgång och död av närstående: 
 

“Många äldre har ju kanske anhöriga som dör… Då är ju alkoholdrickandet ett sätt att 
hantera det kanske.” - Eva 
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Förstärka och försvaga uppkomna känslor 

Intervjupersonerna tog upp olika orsaker som berörde känslohantering kopplat till alkohol. 
Dessa var att hantera stress, kunna slappna av, positivt förstärka vardagen samt att dämpa 
obehagliga känslor. En intervjuperson berättade att de äldre kunde säga att alkohol är något 
som förknippas med vila och kan vara till hjälp för att kunna somna. Samma intervjuperson 
tog upp flera exempel där klienterna uttryckt sig på så sätt att alkoholen har varit en medicin 
mot en stressfylld tillvaro: 
 
“Det kanske är stressigt, tjoigt, jobbigt, för mycket som snurrar, så jag tar ett glas vin för att 

kunna somna” - Karin 
 
Förutom att alkoholanvändandet var ett sätt att hantera negativa känslor, som flera av 
intervjupersonerna berättade om, så berättade en intervjuperson att alkoholen även kunde 
fylla funktionen att stärka vardagslivet för en äldre: 
 

“Jamen det är ju roligare att vika tvätten om jag tar ett eller två glas vin’. Alltså att det 
förstärker” - Inger 

 

Ensamhet och förlust av mening 

Många intervjupersoner berörde ensamheten och förlust av mening som en orsak till 
alkoholmissbrukets uppkomst hos äldre. Även fast ensamheten kunde vara en orsak inom alla 
grupper, så var det något som uttrycktes kunde vara en särskild faktor för just gruppen äldre. 
Alkoholen blir följaktligen en funktion och en tröst för att hantera ensamheten, där många 
intervjupersoner påpekade känslan för en äldre att inte vara behövd längre: 
 

“Tomheten som kan bli, att jag inte behövs längre. Känner sig verkligen inte behövd och 
klarar inte av saker” - Inger 

 
Två av intervjupersonerna uttryckte även att det finns en skillnad mellan fysisk ensamhet och 
upplevd ensamhet, då många äldre är utsatta för båda typerna av ensamhet.  
 

“Men många äldre kan ju också vara ensamma fysiskt, alltså att många trillar bort och det 
finns inte så många runtomkring, men det är ju många som kanske har personer runtomkring, 

men har den här ensamhetskänslan” - Maj 
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6.2 Behandling 

Stöd och behandling 

Betydelsefulla delar i behandlingen 

Samtliga intervjupersoner berättade att ingen av öppenvårdsmottagningarna har någon 
särskild behandling som är inriktad mot äldre. Däremot berättade intervjupersonerna om olika 
positiva aspekter inom deras behandling som de ansåg fungerande för gruppen äldre med ett 
alkoholmissbruk. En intervjuperson sa att det var positivt med gruppbehandling just för att 
känna samhörighet. Vidare la även intervjupersonen vikt vid att gruppträffar som 
behandlingsform bidrar till struktur, och att detta kan vara speciellt viktigt för gruppen äldre. 
När man är pensionär har man inte lika många tider att passa och rutiner kan försvinna, därför 
är det positivt med att komma på träffar regelbundet och även att man får det sociala behovet 
stimulerat, då man träffar andra människor. En annan intervjuperson betonade också vikten 
av struktur som positivt för behandlingen. 
 

“Ja, det är ju framförallt att få en annan typ av umgänge, i och med att vi har 
gruppverksamhet. Och att vi har rutiner. Och för många, i och med att man blir pensionär, så 

har man inga tider att passa och det blir den här upp-och-nedvända världen. Och sen att 
man kan träffa sina gruppkamrater, dricker kaffe och äter en smörgås” - Karin 

 
En annan av intervjupersonerna belyste andra aspekter som positivt för gruppen äldre i 
gruppbehandling och styrkorna med blandade åldersgrupper, där det vid en gruppbehandling 
var den äldste och yngste i gruppen som anknytit till varandra. Den äldre hade där fungerat 
som en fadersfigur för den yngre, så de kunde stötta varandra på ett annat sätt än om de varit 
jämngamla. En annan intervjuperson ansåg att enskilda samtal kunde vara bättre för gruppen 
äldre, då skammen över sitt alkoholmissbruk kan vara större hos en äldre. En annan talade 
om att det kan vara positivt med enskilda samtal just på grund av att det är lättare att anpassa 
efter den enskildes behov, men samtidigt att det kan vara bra att träffa en annan äldre som 
också har alkoholproblem. 
 
“Att hamna i ett sammanhang med andra, där jag kan känna igen mig i det dom pratar om. 
Och när jag pratar är det ingen som skrattar åt mig, utan med mig, och säger att “Ja, men 
det där känner jag igen mig i”. Att helt plötsligt får jag en tillhörighet, jag är ingen separat 

enhet för allt och alla” - Karin 
 

Hinder 

Intervjupersonerna nämnde olika svårigheter som kan finnas vid behandlingen av en äldre 
person som är viktigt att ha i åtanke. En aspekt som kunde vara starkare i gruppen äldre 
handlade om förnekelse, även om detta är ett förekommande hinder i alla målgrupper. En 
intervjuperson uttryckte att förnekelsen kunde vara starkare bland gruppen äldre och att det är 
svårare att sluta om man har fastnat i alkoholen tidigt. Samtliga intervjupersoner 
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uppmärksammade de kognitiva svårigheterna som kan finnas bland äldre, både när det gäller 
demenssjukdomar och hjärnans återhämtning från alkoholskador: 
 
“Det svåra med en äldre och behandling är ju den kognitiva biten, om den är nedsatt. Då kan 

det ju bli svårt med de behandlingar vi har. Det beror ju på hur man fungerar och hur man 
kan ta till sig sådan behandling, då det handlar mycket om tankar, känslor och att kunna 

analysera. Om man har svårt att tillgodogöra sig det kanske det blir mer praktiskt, att vad du 
ska göra.” - Eva 

 
Intervjupersonerna berörde också aspekten angående mediciner och äldre. Många 
uppmärksammade faran att kombinera mediciner med alkohol där många resonerade kring att 
det är mer vanligt än ovanligt att ha mediciner när man är äldre. Alkohol, mediciner och 
kombinationen med att hjärnan tål alkohol mindre vid högre ålder var således något som en 
del av intervjupersonerna uttryckte som en svårighet inom behandlingen. Detta hade ett nära 
samband med upplevelsen över att det saknas kunskap om äldre med alkoholmissbruk. En 
intervjuperson uttryckte sig på detta vis: 
 

“Kunskapen om äldre och behandling är ju något som behöver utvecklas, det här med att 
kunna se vad som är specifika skillnader och vad som kan göra att äldre är mer sårbar” -

Inger 
 

Därtill menade en del intervjupersoner att bristen på närstående, anhöriga och vänner kan 
utgöra ett hinder inför behandlingen då många äldre inte får det stödet som är nödvändigt av 
sitt nätverk. Bristen på socialt umgänge såsom vänner, barn eller arbetskollegor kan medföra 
att det är svårare för en äldre att söka hjälp, då den äldres sociala liv krymper naturligt med 
stigande ålder. Vidare innebär denna brist på nära personer i sin omgivning också en brist på 
stöttning, men även en avsaknad av personer som ser och uppmärksammar ett skadligt 
alkoholbruk. 
 

Förutsättningar för behandling 

Alla intervjupersoner uttryckte att samverkan mellan samhällets olika aktörer som en viktig 
faktor för att upptäcka och behandla alkoholmissbruk. En av intervjupersonerna tyckte inte 
att öppenvården i första hand var den viktigaste aktören för att upptäcka äldre med 
alkoholmissbruk. Istället är det någon myndighet inom socialtjänsten som är viktigast, och 
även samverkan med landstinget. En annan intervjuperson uppmärksammade samverkan 
mellan hälsocentraler, äldreboenden, socialtjänsten och beroendepsykiatrin som viktig. Att 
alla ska hjälpas åt och bidra med sina olika kompetenser. Intervjupersonen tog även upp att 
hemtjänsten kan behöva ny kunskap för att upptäcka ett alkoholmissbruk. En annan uttryckte 
sig såhär: 
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“Men i grund och botten så är det alkoholen som gör att de har högt blodtryck eller andra 
åkommor. Kan inte sova, är orolig, eller är i en depression som i grunden är alkohol. Där 
tror jag att man kan fånga upp många, fler än vad vi gör. Dom finns ju nånstans” - Maj 

 
Motivation är en viktig faktor för att en äldre ska vilja söka hjälp för sina problem. Flera av 
intervjupersonerna tog upp den kroppsliga hälsa som en av de viktigaste faktorerna. En 
intervjuperson uttryckte det som så att fysiska åkommor eller sjukdomar är avgörande 
faktorer för om man kommer på behandling eller inte. Samma person berättade också om att 
den egna insikten kan spela roll för uppsökandet av behandling, att personen inte lever det 
livet den vill leva. Vidare beskrevs också barnen som en drivande kraft och motivation för att 
kontakta en behandlingsverksamhet och söka hjälp för sitt alkoholmissbruk. Men den 
övervägande motivationsfaktorn som intervjupersonerna uppmärksammade för att en äldre 
ska vilja uppsöka hjälp var den kroppsliga hälsan.  
 
“Gällande motivationen till att sluta dricka… Alltså de flesta äldre, de pratar ju om hälsan. 

Alltså sin kroppsliga hälsa.” - Inger 

Samhällets och äldres egna syn mot behandling 

Äldres egna syn 

Intervjupersonerna menade att många äldre, på grund av dess uppväxt och tiden de levt i, 
påverkar huruvida de söker kontakt med socialtjänsten och behandlingsverksamheter eller 
inte. En intervjuperson menade att många äldre tenderar att tänka att om de väl ska ska söka 
hjälp, så ska det vara vad de anser allvarligare problem såsom exempelvis av somatisk 
karaktär. En intervjuperson menade också att det för en äldre är lättare att söka sig till 
sjukvården än till beroendevården då det är mindre skamfyllt. Många intervjupersoner 
uttryckte att det är förenat med mycket skuld och skam för en äldre att söka hjälp för sitt 
alkoholmissbruk och att de äldres egna föreställningar gentemot behandling präglar 
kontaktsökandet: 
 
“Känns som att skammen är starkare bland äldre, just utifrån att de hör till samma område 
som psykiatrin och där finns ju flera äldre som har jättemycket skam över att hamna där. 

Finns ju en rädsla för de äldre att söka hjälp. Tänker på de äldres föreställningar om 
psykiatrin förr, att “Ja, nu kommer man ju aldrig härifrån.” - Eva 

 
Vidare menar många intervjupersoner att skulden och skammen medför att de äldre bortser 
eller rättfärdigar alkoholmissbruket. Dessutom berättade intervjupersonerna att en del äldre 
jämförde sitt alkoholdrickande med de som sitter på parkbänken och bagatelliserar då sitt 
eget alkoholmissbruk, i jämförelse med de som till ytan har ett allvarligare missbruk. En 
intervjuperson uttryckte att det resulterar i en gråzon för en äldre om vad som är ett problem 
eller inte. Många intervjupersoner beskrev också att vissa äldre ansåg sig finna skäl för att 
dricka och såg det som ett sätt att unna sig efter ett långt arbetsliv, när barnen inte bor hemma 
längre eller för att förgylla den sista tiden i livet:  
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“Och vid den föreställningen dom har själv också att ‘men nu har jag ju slitit i 65 år, varför 

ska jag inte få ta ett glas vin eller likör och unna mig’.” – Maj 

Samhällssyn 

Intervjupersonerna menade att samhällets bild av äldre kan påverka synen på en äldre med 
alkoholmissbruk. En intervjuperson menade att det inte bara är den äldre som bagatelliserar 
alkoholdrickandet, utan även samhället i form av en föreställning om att den äldre förtjänar 
att ta ett glas vin under vardagen. Vidare menade intervjupersonerna att det finns en generell 
samhällssyn där det kan vara svårt för andra människor att tro att en äldre med ett till synes 
välordnat liv kan ha alkoholproblematik. Intervjupersonerna menade således att synen på 
äldre präglas av stereotypiska föreställningar generellt i samhället, där de tenderar att ses som 
en homogen grupp där alkoholdrickande rättfärdigas:  

 
“Ja men sedan är det ju enklare också att… men aja, hon är ju så gammal, men det här gör 

hon ju bra och. Det är väl inte hela världen om hon tar sig en hutt” - Karin 
 
En intervjuperson uttryckte också att dessa föreställningar har en avgörande roll huruvida en 
äldre får behandling för sitt alkoholmissbruk eller inte. Kombinationen med det och att andra 
aktörer uppmärksammar problematiken såg intervjupersonen som betydelsefullt: 
 
“Föreställningar om äldre kan ju så spela in. Om man inte pratar om alkoholkonsumtionen, 

eller rekommenderar att söka hjälp, utan tänker ‘den ska få drömma bort sig en stund med ett 
glas vin”, då är den äldre nog inte så benägen att se att det är ett problem heller, om inte ens 

de på hemtjänsten eller äldreboendet säger någonting” - Eva 
 
Äldre med alkoholmissbruk, och äldre i överlag, menade en intervjuperson ofta är en 
försummad målgrupp med ett inneliggande åldersförakt i samhället, som även speglar sig på 
bristen med personal på äldreinstitutioner exempelvis. Det finns även föreställningar gällande 
de äldre som haft sitt missbruk tidigt respektive sent i livet. En intervjuperson menade att det 
finns sådana som är icke-behandlingsbara och är sönderbehandlande på grund av de har en 
orealistisk syn på sig själv eller andra, och dessutom kan hjärnan också vara mer skadad av 
alkoholens negativa effekter. Därtill kunde intervjupersonen se att de som haft sitt missbruk 
under lång tid också hade svårigheter att tillgodogöra sig behandlingar på grund av att 
motivationen minskar ju längre tid den äldre haft missbruket i sitt liv. En annan skillnad som 
en intervjuperson påpekade var att de som haft sitt missbruk länge tenderade att vara mer 
socialt utsatta, medan de som utvecklat sitt alkoholmissbruk senare i livet mer ofta var socialt 
etablerad. En annan syn på de äldre som haft alkoholmissbruket under lång tid var att de, trots 
skador på hjärnan, ändå kunde ha nytta av vissa delar i en behandling. Trots skador på 
hjärnan så menade intervjupersonen att det ändå kunde vara betydelsefullt med ett kort 
uppehåll från missbruket, eftersom all nykterhet för den äldre är viktig för hjärnans 
funktioner. 
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7. Analys 
Här analyseras empirin till bakgrund mot tidigare forskning och med stöd av de valda 
teorierna. Analysen är uppdelat utifrån studiens två huvudteman, orsaker och behandling. 

7.1 Orsaker 
Vad gäller vilka bakomliggande orsaker det finns till ett uppkommit alkoholmissbruk bland 
äldre individer så visar intervjuerna en sammanhållen bild av att det krävs en mångbottnad 
förklaring för att förstå fenomenet. Något som samtliga intervjupersoner lyfte fram som en 
bidragande orsak till alkoholmissbruket bland äldre är att det skapats en tillåtande kultur 
kring alkohol där det idag både är tillåtande, tillgängligt och accepterat att dricka alkohol. 
Samtidigt har de äldre tagit med sig de tidigare grundlagda alkoholvanorna in i ålderdomen, 
vilket resulterat i att vanor från förr alltjämt är en fortsatt vana för den äldre populationen 
idag. Detta fenomen har klarlagts i tidigare forskning också då både Socialstyrelsen (2017) 
och Ramstedt (2009) beskriver att de som var unga för ett halvt sekel sedan tagit med sig det 
liberala synsättet kring alkohol in till ålderdomen. Orsakerna till alkoholmissbruket bland 
äldre idag kan därför delvis förklaras genom den alkoholkultur som den äldre tidigare levt i. 
Vidare existerar denna alkoholkultur även i dagens samhälle som alltså fortfarande påverkar 
den äldre och är en bidragande orsak till det nuvarande alkoholmissbruket bland äldre idag.   
Generationen innan 60- och 70-talisterna hade inte samma relation till alkohol, medan det 
idag finns en stark alkoholkultur sammankopplat både till sociala sammanhang, arbete och 
mat.  
 
En annan orsaksförklaring för att förstå varför en äldre utvecklar ett alkoholmissbruk som 
framgår i empirin beror på en förändrad livssituation, för att hantera känslor, ensamhet och 
förlust av mening i tillvaron. I likhet med empirin visar tidigare forskning att händelser såsom 
pension (Karlsson, 2018) och en närståendes död (Wood, 2007) kan vara orsaker till ett 
alkoholmissbruk bland äldre individer. Utifrån behandlarnas perspektiv framgår det 
följaktligen att de äldre använder alkoholen som ett sätt att hantera dessa situationer och 
känslor. Alkoholen används därför som en strategi för att bemästra och hantera det som den 
äldre ställs inför. Detta går att förstås genom copingteorin som menar att en person använder 
sig av olika strategier för att förändra eller hantera en situation, vilket syftar till att minska 
den fysiska eller emotionella stressen (Brattberg, 2008). Att använda alkoholen som ett sätt 
att handskas med förändringar eller känslotillstånd visar Bryant och Kim (2013) kan vara ett 
sätt att förstå orsakerna till alkoholmissbruket, då alkoholbruket förknippas med lindring av 
det aktuella besväret. Användandet av alkohol blir därför en bemästringsstrategi med ett 
underliggande motiv för att hantera övergången till pensionen, känslor av oro och 
ensamhetsupplevelser.   
 
Orsakerna till alkoholmissbruket bottnar som ovan nämnt såväl till betydande livshändelser, 
såsom till mental ohälsa förenat med negativa känslor, som ensamhet. Dock är situationerna i 
sig inte liktydigt med ett missbruks uppkomst, utan det handlar istället om att strategierna för 
att hantera situationerna utvecklats från något hjälpsamt för individen, till något ohälsosamt. 
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Detta sätt att bemästra en situation menar Brattberg (2008) kan vara en risk då 
copingstrategierna kan vara skadligt under längre tid. Som Lazarus och Folkman (1984) 
förklarar så påverkas copingstrategierna av personens hälsa, materiella resurser, stöd från 
närstående samt hur personen själv upplever hur kontroll ska uppnås. Detta kan innebära att 
en äldres copingstrategier, det vill säga alkoholkonsumtionen, påverkas negativt av bristen på 
exempelvis närstående eller den försämrade kroppsliga hälsan. En försämrad hälsa kan enligt 
empirin även vara en betydelsefull motvationsfaktor för den äldre att uppsöka hjälp för sitt 
alkoholmissbruk, då det visar sig att en försämrad kroppslig hälsa är en betydande faktor som 
medför att många äldre söker kontakt med behandlingsverksamheter. 
 
Vidare formas en persons beteende och tankesätt av samhället och den kultur människan 
befinner sig i; värderingar och övertygelser som är gemensamma för ett helt socialt system 
följer med från generation till generation (Lazarus & Folkman, 1984). Personens sätt att 
handskas med situationer påverkar således av den miljö personer lever i. Att samhället idag 
har en glorifierad bild av alkohol, som både empirin och tidigare forskning antyder, innebär 
därför att äldre har blivit föremål för en större exponering av alkohol idag än tidigare 
generationer. Användandet av alkoholen har därför blivit ett naturligt inslag i såväl 
vardagliga situationer, såsom i större negativa livshändelser. Sättet en person hanterar 
känslomässiga reaktioner beskriver Lazarus och Folkman (1984) även det har ett samband 
med den sociala kulturen då utformningen av en känslomässig reaktion, hur den uttrycks och 
hur den hanteras, påverkas av den sociala omgivningen. Användandet av alkohol som ett sätt 
att hantera negativa känslor är nödvändigtvis inte socialt accepterat, men på grund utav en 
stark alkoholkultur och acceptansen av alkohol som sådan, så ligger användandet av alkohol 
nära till hands för att hantera negativa känslor. Detta ökar därför risken att den används på ett 
ohälsosamt sätt.  
 

7.2 Behandling 
Gällande behandling för äldre och huruvida behandlingarna är anpassade för målgruppen 
framkommer det i empirin att behandlingarna i kommunens öppenvård går att anpassa efter 
enskilda behov, oavsett om det handlar om behandling i grupp eller enskilt. Det som dock 
urskiljer sig som viktiga aspekter i behandlingen för äldre är i likhet med vad Danielsson, 
Jirwe, Finn och Andréasson (2018) bekräftar struktur och känslan av att ha krav på sig. 
Sammanhållet är betydelsefulla delar för ett lyckat utfall i behandlingen för en äldre att 
upprätthålla rutiner som kan försvinna vid exempelvis pensioneringen. Förutom detta är även 
den sociala gemenskapen som en gruppbehandling ger betydelsefullt för den äldre, då 
mångas sociala kontakter försvunnit i samband med åldrandet. Dessa delar i behandlingen har 
framstått som särskilt viktiga för gruppen äldre eftersom avsaknaden av rutiner, struktur och 
socialt umgänge enligt empirin är en större brist för just äldre i jämförelse med yngre. Dock 
finns det olika faktorer som påverkar att den äldre kommer i kontakt med 
behandlingsverksamheter: ett av dessa har samband med det krympande sociala nätverket 
som både Jönsson och Harnett (2015) och intervjupersonerna framhåller som ett hinder i 
hjälpsökandet. 
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Ytterligare en faktor som påverkar den initiala kontakten med behandlingsverksamheter har 
med förnekelse, skam och skuld att göra. Dessa faktorer kan spela roll för hjälpsökandet då 
föreställningarna som både samhället och de äldre har på sig själva och sitt alkoholmissbruk 
påverkar kontakten till behandlingsverksamheter. Stigmateorin kan användas för att förstå de 
äldres förutsättningar för behandling, detta eftersom att det kan innebära svårigheter just för 
denna målgrupp att söka hjälp, samt även i behandlingen i sig. De äldre blir stigmatiserade på 
två olika sätt, dels i egenskap av att ha ett alkoholmissbruk, som Goffman (2014) beskriver 
som ett stigma som “fläckar ned den personliga karaktären”. Dels även utifrån stereotypiska 
föreställningar som förekommer i samhället om äldre människor. Intervjupersonerna menade 
i likhet med Kinney och Leaton (1997) att det är svårt för samhället att förena den stereotypa 
bilden av en äldre med skenet av ett välordnat liv, med ett alkoholmissbruk. Det finns många 
föreställningar om äldre generellt i samhället, och likaså när det handlar om äldre med ett 
alkoholmissbruk. Även Karlsson (2008) framförde i sin studie att personal på ett äldreboende 
är mer benägna att reagera på unga människors användning av alkohol framför äldres. Vad 
detta kan leda till är ett förnekande att äldre personer kan ha ett alkoholmissbruk. När äldre 
personer alltså inte beter sig som den stereotypiska personen samhället vill se, blir det en 
grupp som indirekt diskrimineras, och i detta fall blir det tydligt eftersom att många äldre 
personer inte kommer få den behandling de skulle behöva (Goffman, 2014).  
 
Därtill har de äldre själva också en föreställning om vad som hör till allvarliga problem som 
bottnar i gamla föreställningar, och vilka problem man bör söka hjälp för. Detta synsätt gör 
att många äldre förminskar sin alkoholkonsumtion och inte söker hjälp. Utifrån empirin 
framkom det att äldre kan känna att de är värda att dricka ett extra glas alkohol med tanke på 
att de jobbat ett helt liv, eftersom de känner att de har gjort sig förtjänta av det. 
Intervjupersonerna konstaterade även att äldre kan känna mer skuld och skam än andra 
grupper gällande att erkänna sitt alkoholmissbruk. Det intervjupersonerna berättade var något 
som också framgick i Bryant och Kims (2013) forskning där de beskrev att äldre i större  
utsträckning blir utsatta för stereotypiska antaganden än yngre grupper. Danielson m.fl 
(2018) framför att äldre personer över 65 kände skam över sitt drickande, vilket påverkade 
deras vilja att söka hjälp. En av intervjupersonerna menade att kännedomen om äldre med 
alkoholmissbruk existerar i samhället, även att det blivit fler, men att det inte märktes på 
dennes arbetsplats eftersom att det var förhållandevis få äldre personer där. Enligt 
stigmateorin skulle detta kunna förklaras eftersom att äldre känner mer skuld och skam än 
övriga grupper, på grund av att de själva har en föreställning om hur de ska framstå. När 
deras användande av alkohol inte motsvarar den stereotypa bilden av en äldre medför det ett 
förnekande av problemet, vilket leder till ett inre motstånd för den äldre att söka hjälp.  På 
grund av den förnekelsen är det därför betydelsefullt med samverkan mellan samhällets olika 
aktörer för att upptäcka en äldre med alkoholmissbruk. 
 
I intervjuerna har det beskrivits att det finns två olika grupper av äldre med alkoholmissbruk, 
dels finns gruppen som utvecklat ett missbruk när de blivit äldre, dels finns det de som tagit 
med sig missbruket in i ålderdomen sedan unga år. Bland annat tog en intervjuperson upp att 
de som utvecklat missbruket senare ofta till synes kan leva ett bra liv och vara socialt 
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etablerade, medan de som levt med missbruket under längre tid i större utsträckning kan vara 
socialt utsatta. De som levt med missbruket längre tenderar även i högre grad att vara icke-
behandlingsbar hävdade en intervjuperson. Problemet är att äldre personer i samhället ofta 
ses som en homogen grupp, vilket stämplar alla äldre som icke-behandlingsbara (Jönsson & 
Harnettt, 2015). Vad denna stämpling leder till är att äldre människor som utvecklat missbruk 
exempelvis efter pensionen, hamnar i samma kategori som en person som levt med 
missbruket under längre tid. Detta kan bli problematiskt eftersom att personen som utvecklat 
missbruket senare, exempelvis efter pensionen, inte är svårare att behandla än en ung person. 
Men på grund av det homogena tankesättet riktat mot äldre ses den gruppen som svårare att 
behandla. Även en av intervjupersonerna hävdade att det inte alltid behövde vara svårare att 
behandla en äldre, utan att det istället är individuellt. Intervjupersonerna tog även upp att ett 
missbruk kan vara svårare att behandla om det pågått under längre tid och att det är därför 
svårigheter kan uppstå i behandlingen av äldre. Men som framkommit beror detta på hur 
länge en person levt med missbruket, det betyder inte per automatik att en äldre är svårare att 
behandla än en yngre. Stigmateorin kan användas för att förstå båda dessa grupper (Goffman, 
2014). Ena gruppen, de som utvecklat ett alkoholmissbruk när de var yngre och enligt en 
intervjuperson kan vara mer socialt utsatta, kan bli stigmatiserad vid första anblick av 
samhället: dels i egenskap av att det syns att de är äldre, och den sociala utsattheten kan vara 
märkbar för omgivningen. Detta kan leda till att de direkt blir stämplad som missbrukare 
exempelvis eftersom att de inte beter sig som den stereotypa äldre personen. Den andra 
gruppen, som till synes kan leva ett bra och fungerande liv, blir inte stigmatiserade av 
samhället vid första anblick. Detta eftersom att de lever enligt stereotypen. Men den äldre i 
sig kan begränsas till att söka hjälp, eftersom att de själva kan vara medvetna om att deras 
missbruk är ett stigma, och är alltså något den äldre hellre döljer.  

7.3 Sammanfattande redovisning av kapitlet 
Utifrån ett behandlarpespektiv i analysen framkommer det att orsakerna till ett uppkommit 
alkoholmissbruk bland äldre många gånger kan bottna i liknande upplevelser som för andra 
målgrupper. Dock med skillnaden att upplevelserna kan härstamma från andra situationer 
som i större grad är förenat med åldrandet, såsom uppbrott från arbetslivet vid pensionering 
och dödsfall av närstående. För att hantera situationerna och känslorna som uppkommer i 
samband dessa händelser så visar analysen att alkoholen kan ses som ett sätt att hantera, 
bemästra och lindra känslorna för den äldre. Hanteringen av de känslomässiga situationerna 
med alkohol kan potentiellt vara ett resultatet av samhällets påverkan, där det finns en 
tillåtande kultur som kan möjliggöra användandet i större grad idag än förut. Det verkar 
med andra ord som att det skett en förändring kring alkoholkulturen och alkoholens 
acceptans som präglat samhället och de individer som är äldre idag, där det tillåtande och 
socialt accepterande förhållningssättet till alkohol kan vara en bidragande orsak till att 
förstå alkoholmissbruket bland äldre. Vidare framkommer det att äldre kan vara i behov av 
särskilda aspekter när det kommer till behandling såsom rutiner, krav och en känsla av 
social tillhörighet. Detta då många av dessa aspekter kan ha gått förlorat i samband med 
åldersrelaterade händelser såsom förlust av rutiner och socialt umgänge efter pensionering. 
Utmaningen inom behandlingen handlar om att många äldre inte kommer i kontakt med 
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behandlingsverksamheter. Detta har visat sig kan ha samband med förnekelse, skuld och 
skam som till viss del är förenat med föreställningar som både samhället och den äldre själv 
har på ålderdom och alkoholmissbruk. Känslorna av förnekelse, skuld och skam utgör utifrån 
analysen ett hinder vad gäller uppsökandet av hjälp, att erkänna missbruket för sig själv och 
för andra att upptäcka missbruket. Gällande behandling av äldre framkommer det att det kan 
finnas en skillnad i utfallet hos äldre som missbrukat hela livet, respektive de som utvecklat 
missbruket senare i livet. Problemet som uppstår för gruppen äldre med alkoholmissbruk är 
att de däremot kan ses som en homogen grupp som alla är icke-behandlingsbara, när det 
egentligen är lättare att behandla ett missbruk ju kortare tid en person haft det, oavsett ålder. 
 

8. Slutdiskussion 
Utifrån denna studie framkommer det att äldre med alkoholmissbruk är en grupp som utsätts 
för andra typer av problem än populationen i stort. Åldrandet ställer på flera sätt tillvaron på 
sin spets, där åldersrelaterade händelser kastar omkull tillvaron och gör livet istället 
ohanterbart för många äldre. De åldersrelaterade händelserna som empirin och tidigare 
forskning visar, däribland pensionering och död av närstående, är dock händelser som de 
flesta äldre också kommer att ställas inför. Paradoxalt nog medför denna realitet, även att 
många äldre möjligen kan riskera att utveckla ett alkoholmissbruk. Detta i kombination med 
att samhället normaliserar alkoholdrickande till något tillåtande och vanligt, gör att det idag 
är ett växande problem (Ahlner, Skoog & Waern, 2018; Gustafsson & Karlsson, 2018). 
Denna utveckling av äldre personer med ett alkoholmissbruk är med andra ord också ett 
växande samhällsproblem. Inte minst eftersom att åldrandet är något som de flesta av oss 
kommer att ställas inför. Om utvecklingen ser ut som den gör idag så kommer inte heller 
alkoholkulturen att förändras. Detta kan medföra att det är lättare att komma undan med ett 
alkoholmissbruk eftersom att nivåerna av vad som anses acceptabelt drickande har höjts från 
tidigare generation, vilket Socialstyrelsen (2017) har påpekat har skett från generationen 
tidigare till generationen äldre idag. Alkoholkulturen och alkoholens acceptans i samhället 
medför att det är enklare att bagatellisera sitt eget drickande för den äldre, när upplevelsen är 
att många andra dricker. Därför är det svårt att inte utesluta att personer som behöver 
behandling för sitt alkoholmissbruk inte kommer att minska hos populationen som blir äldre i 
framtiden.  
 
Gällande behandling så går det att se att äldre är i behov av struktur och socialt umgänge 
inom behandling. Detta är aspekter som för många gått förlorat vid pensioneringen, där 
bristen på struktur och socialt umgänge försvunnit. Med andra ord så visar studien att viktiga 
delar i behandlingen består av just det som är en brist för den äldre i tillvaron. Utifrån denna 
studie är det dock inte möjligt att fastslå att detta är unikt för just äldre, men däremot går det 
att anta att de flesta äldres sociala nätverk och brist på rutiner krymper respektive ökar i 
samband med pensioneringen. Detta är alltså aspekter som framförallt kan ha en stor 
betydelse i behandlingen för just äldre. De brister som den äldre saknar kan enligt studien 
tillgodoses genom de behandlingar som finns idag inom kommunens öppenvård, såsom 
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kontinuitet och socialt umgänge. Det problematiska för gruppen äldre verkar alltså inte vara 
behandlingen i sig, utan vägen till behandlingen. Enligt studiens resultat borde det finnas fler 
äldre i behandling för alkoholmissbruk, eftersom att statistiken visat en kraftig ökning 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Dock verkar inte statistiken motsvara resultatet från det 
intervjupersonerna har framfört. Detta går i linje med vad analysen visat då många äldre blir 
negligerade utifrån föreställningar som präglas av stereotypiska antaganden av hur en äldre 
är. Synen på äldre resulterar därmed till att den äldre varken uppmärksammar problematiken 
själv, eller att någon i dennes närhet gör det.  
 
Mot bakgrund av ovanstående är det därför viktigt, som också intervjupersonerna framfört, 
med samverkan mellan flera aktörer. Det är möjligt att det borde gå att uppmärksamma fler 
äldre med alkoholmissbruk än vad det görs idag. Det är tänkbart att andra aktörer i samhället 
behöver mer utbildning för att kunna urskilja ett alkoholmissbruk, samt veta vad som ska 
göras ifall man misstänker att en person dricker alkohol på ett ohälsosamt sätt. En möjlig 
sådan aktör som skulle kunna uppmärksamma ett alkoholmissbruk i större utsträckning är 
hemtjänsten, detta enligt både intervjupersonerna och tidigare forskning (Gunnarsson, 2008). 
I studiens resultat framkom det även att många äldre tenderar att hellre söka sig till 
exempelvis sjukvården för fysiska besvär, som egentligen blivit en följd av ett för skadligt 
drickande, än till missbruksvården. Eftersom att det även verkar som att äldre upplever det 
mindre skamfyllt att uppsöka en läkare, så skulle det dessutom behöva ske en bättre 
samverkan mellan landstingets hälso- och sjukvård och den kommunala öppna 
missbruksvården. 
 
Som tidigare nämnt har den äldre gruppen flera likheter med varandra, vad gäller uppbrott 
från arbetsliv och krympande socialt nätverk exempelvis. Dock finns det ett antagande om en 
del äldre som icke-behandlingsbara. Detta synsätt är till stor del baserat på äldre som haft sitt 
missbruk under en stor del av livet, vilket gör att de äldre som utvecklat sitt missbruk senare i 
livet även dem ses som icke-behandlingsbara. Detta samtidigt som det finns en generell 
uppfattning i samhället att det inte är lika värt att satsa på behandling för äldre, som det är för 
unga. Denna uppfattning speglar sannolikt den äldres motivation att vilja söka hjälp, och även 
omgivningens benägenhet att reagera på alkoholmissbruket. Dock måste även hänsyn tas till 
att det inte för den delen är en homogen grupp. Det homogena tankesättet medför en 
dikotomisering som bidrar till att hänsyn inte tas till var och ens enskilda behov. Mot 
bakgrund av detta behövs det därför mer forskning kring äldre med alkoholmissbruk: mer 
specifikt vad äldre har för särskilda behov inom behandling, men också hur aktörer som 
möter äldre, exempelvs socialtjänst, äldreomsorg eller frivilliga organisationer kan 
uppmärksamma och förhindra att missbruket fördjupas. De äldre har enligt Ramstedt (2009) 
fått stå tillbaka länge inom missbruksforskningen, vilket kan vara en förklaring till att det 
idag är fler äldre som har ett alkoholmissbruk än någonsin tidigare. Något som samhället, i 
form av ovan nämnda aktörer, i viss mån har misslyckats med att bemöta.
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Bilagor 
 

1. Intervjuguide 
 
Bakgrund: Berätta om din yrkeserfarenhet och utbildning.  
 
Orsaker: 
-Vilka orsaker finns till att en äldre får ett alkoholmissbruk? 
-Kan du se några skillnader gällande orsaker till att alkoholmissbruket uppstår bland de 
äldre? (de som får sitt alkoholmissbruk tidigt eller sent i livet). 
-Finns det några skillnader gällande orsaker mellan äldre och yngre? (vad beror det på?) 
-Tycker du att de äldres syn på orsaker överensstämmer med din/verkligheten? 
- Om du tittar bakåt: Har orsakerna förändrats över tid? (vad beror det på?) 
- Finns det en märkbar förändring vad gäller äldres personers relation till alkohol? 
- Finns det någon gemensam nämnare vad gäller orsaker för äldre personer som söker hjälp 
för sin alkoholkonsumtion? 
-Vilka orsaker finns det till att ett alkoholmissbruk fortsätter/fortskrider?  
 
Behandling: 
- Berätta om vilka behandlingar som finns. 
- Vilka nuvarande behandlingar finns det för äldre personer med ett alkoholmissbruk? 
- Tycker du behoven för gruppen äldre skiljer sig mot yngre? 
-Kan du se några skillnader gällande orsaker till att missbruket uppstår bland de äldre?  
-Finns det något som du tycker är särskilt viktigt i behandlingen för gruppen äldre? 
- Skulle det behövas något annat för den här gruppen? 
-Matchar behandlingen den äldres behov av stöd? 
-Vilka ser du som viktiga aktörer för att hjälpa den äldre med alkoholmissbruk? 
-Ser du att ni har tillräckliga medel/verktyg för att hjälpa någon som du ser har en osund 
relation till alkohol? 
-Kan du se några hinder i behandlingen för just gruppen äldre? 
-Vilka faktorer är viktiga för att en äldre ska komma ur missbruket?   -Kan egna fördomar om 
äldre spela roll för utförandet? 
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2. Informationsbrev 
 
Hej! 
  
Vi heter Madelene Sjölander och Josefine Kjerlander och är två socionomstudenter på Umeå 
universitet som nu ska genomföra vår c-uppsats. Studien syftar till att undersöka äldre med 
alkoholmissbruk och vilka orsaker som ligger bakom till att missbruket uppstår. Vidare syftar 
studien till att undersöka behandlingsalternativ i kommunens öppenvård för denna grupp. 
  
Med anledning av detta söker vi intervjupersoner som kan delta i vår undersökning. Intervjun 
kommer att beröra din uppfattning om orsaker till alkoholmissbruket samt om hur stödet ser 
ut för äldre med alkoholmissbruk idag, och ifall det behövs ett behovsanpassat stöd. Intervjun 
kommer ske enskilt och beräknas ta ca 45 minuter på en tid och plats som du bestämmer. 
Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. Resultatet vi får i undersökningen 
kommer inte kunna kopplas till dig som person och kommer enbart att användas för att 
besvara studiens syfte. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. 
  
Vi skulle önska att intervjuerna sker så snabbt ni har möjlighet. 
  
Vi tackar dig för att du vill bidra till, och möjliggöra, detta arbete. Har du frågor om studien 
är du välkommen att höra av dig till någon av oss! 
  
Vänliga hälsningar, 
  
Madelene Sjölander 
maddesjolander@hotmail.com 
  
Josefine Kjerlander 
josefine.kjerlander@kramnet.se 
 
 
 


