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Tack till de biståndshandläggare i Jönköpings läns kommuner som besvarade enkäten samt 
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Abstrakt 

Statistik visar att det saknas riktlinjer eller strategier inom många av Sveriges kommuner för 

hantering av ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. Studier 

pekar på att det finns ett ökat behov av forskning, kunskap och utbildning för biståndshand-

läggare och vårdpersonal som arbetar med äldre personer med missbruks- eller beroendepro-

blem i Sverige. I syfte att belysa detta, genomfördes en enkätundersökning riktad till alla bi-

ståndshandläggare inom äldreomsorgen i Jönköpings läns 13 kommuner för att undersöka 

deras upplevelse av den eventuella bristen och behovet av riktlinjer och stöd samt eventuella 

skillnader i handläggning av ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroende-

problem. Denna kvantitativa studie baseras på enkätsvar från 57 biståndshandläggare som 

deltog i studien. Data har analyserats genom rangkorrelationsanalys och jämförande analys för 

att undersöka eventuella samband och för att möjliggöra en kartläggning av biståndshandläg-

garnas upplevelser. Resultatet visar att övervägande delen av respondenterna upplever att det 

inte finns riktlinjer för hanterande av ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller 

beroendeproblem och att biståndshandläggarna generellt vill ha mer utbildning och kunskap 

inom området från kommunerna. Resultatet synliggör även att biståndshandläggarna i stort 

sett hanterar dessa ärenden på ett liknande oavsett bakgrundsfaktorer. 

  

Nyckelord: Biståndshandläggning, äldreomsorg, alkoholmissbruk, riktlinjer. 

  

  

Abstract 

Statistics shows that guidelines or strategies are missing within several municipalities in Swe-

den concerning handling cases with elderly people with abuse or addiction problem. Research 

points at an increased need of studies, knowledge and education for social workers and care-

givers who’s working with elderly people with abuse or addiction problem in Sweden. In or-

der to illustrate this, a survey was handed out to all the social workers working with elderly 

people in the 13 municipalities in Jönköping County to examine their experience and possible 

lack and need of guidelines and support concerning cases with elderly people with abuse or 

addiction problem. Possible differences were also examined regarding how the social workers 

handle cases concerning elderly people with abuse or addiction problem. This quantitative 

research is based on responses from 57 social workers, participating in the survey. Data has 

been analysed through correlation analysis and comparative analysis to examine possible con-

nections and enable to create a map of the survey. The result shows that the majority of the 

respondents experience that there are no guidelines regarding how the social workers should 

handle cases concerning elderly people with abuse or addiction problem and that the social 

workers in general want more education and knowledge about the subject from the municipal-

ities. The result also reveals that the social workers mostly handle this kind of cases in a simi-

lar way regardless of background factors. 

  

Keywords: Social work, elderly care, alcohol abuse, guidelines. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering  

Missbruks- eller beroendeproblematik till följd av alkoholkonsumtion hos personer över 65 år 

är ett växande problem i Sverige då äldre personer idag har högre alkoholintag än tidigare 

generationer enligt Socialstyrelsens lägesrapport från 2015. Antalet äldre med en diagnos 

kopplad till hög alkoholkonsumtion har ökat sedan år 2000. Rapporten visar även att endast 

10 procent av landets alla kommuner har rutiner för hur biståndshandläggare inom äldre-

omsorgen ska hantera ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

Av samtliga Sveriges kommuner uppger cirka en tredjedel själva att de har rutiner för samar-

bete mellan äldreomsorg och missbruksvård. Äldreomsorgens insatser kombineras sällan med 

missbruks- och beroendevård, vilket enligt Socialstyrelsens rapport är en av andledningarna 

till att personer över 65 år med missbruks- eller beroendeproblem riskerar att hamna utanför 

missbruksvården.  

  

Socialstyrelsens rapport visar en tydlig kontrast till Socialtjänstlagen (SoL SFS 2001:453) 2 

kap. 1§ som beskriver att det är socialtjänstens ansvar i varje kommun att den enskilde får den 

hjälp och stöd som denne är i behov av. SoL 5 kap. 4-5 §§ bekräftar att socialtjänsten ska 

sörja för äldre personers rätt att leva ett värdigt liv samt att kommunen ska stå för särskilda 

boenden för äldre personer med behov av särskilt stöd. Enligt SoL 5 kap. 9-9a §§ är det soci-

alnämndens ansvar att hjälpa och stödja den enskilde missbrukaren för att komma ifrån miss-

bruket samt att planera vården och genomföra uppföljning tillsammans med landsting i sam-

råd med den enskilde. I Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM SFS 1988:870) lyfts 

socialtjänstens ansvar gentemot den enskilde gällande missbruk. LVM hänvisar också till SoL 

1 kap. 1 § med betoning på respekt för integritet och samarbete mellan den enskilde och myn-

dighet. Lagen innefattar ingen övre åldersgräns, utan gäller för personer över 18 år.  

Både äldreomsorgen och enheten för missbruk- och beroendevård tillhör socialtjänstens orga-

nisation som i sin tur är reglerad av riksdagen. Organisationerna strävar efter att upprätthålla 

riktlinjer och rutiner för hur anställda ska hantera olika situationer för att skapa en kontinuitet 

och stabilitet i arbetet (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2011). 

1.2  Syfte       

Studiens syfte är att kartlägga biståndshandläggares upplevelser av kommunernas stöd för 

biståndshandläggare i Jönköpings län angående riktlinjer, strategier och utbildning för hante-

ringen av ärenden gällande personer över 65 år med alkoholmissbruks- eller beroendepro-

blem. Syftet är även att kartlägga hur biståndshandläggare i kommunerna uppger att de hante-
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rar ärenden och beviljar insatser gällande personer med alkoholmissbruks- eller beroendepro-

blem som ansöker om äldreomsorg.  

1.3 Frågeställningar 

 

1. Finns det samband, inom Jönköpings läns kommuner, mellan biståndshandläggares 

uppfattning om förekomsten av riktlinjer för hantering av ärenden gällande äldre perso-

ner med alkoholmissbruks- eller beroendeproblem och biståndshandläggares uppfatt-

ning om stöd och utbildning från kommunen? 

 

2. Finns det samband mellan biståndshandläggares i Jönköpings län bedömning och 

hantering i ärenden gällande äldre personer med alkoholmissbruks- eller beroendepro-

blem och biståndshandläggares uppfattning om förekomsten av riktlinjer i respektive 

kommun för hanteringen av denna typ av ärenden? 

 

3. Finns det skillnader i hur biståndshandläggare inom Jönköpings län kommuner upp-

fattar att de hanterar ärenden gällande äldre personer med alkoholmissbruks- eller be-

roendeproblem i relation till bakgrundsfaktorerna ålder och arbetserfarenhet? 

2. Bakgrund 

Bakgrundskapitlet består av en litteraturöversikt som inledningsvis beskriver själva bistånds-

handläggningen och dess process grundligt för att ge en inblick i vad yrket som biståndshand-

läggare inom äldreomsorgen innebär. Etik och brister inom yrkesområdet uppmärksammas. 

Tidigare- och internationell forskning samt brist av forskning presenteras inom området äldre 

personer med missbruks- eller beroendeproblem och alkoholens påverkan på äldre personer 

beskrivs. Kapitlet avslutas genom att förklara grunden för studiens teoretiska referensram; 

organisationsteori samt gräsrotsbyråkrati. 

 

2.1 Biståndshandläggning inom socialtjänsten 

2.1.1 Ansökan och anmälan 

Både missbruksproblem och skröplighet till följd av ålder kan till grund för att en person an-

söker om insats hos socialtjänsten. En ansökan om insats innebär att personen i fråga själv 

kontaktar en biståndshandläggare inom socialtjänsten för att ansöka om insatser, detta kan 

göras både muntligt och skriftligt. Ett vanligt sätt att ansöka om insats är att personen kontak-

tar en biståndshandläggare per telefon och berättar vad hen behöver hjälp med. Ansökan be-

höver inte vara specifik, den sökande behöver alltså inte veta på förhand exakt vilken hjälp 

som denne är i behov av eller vilka insatser som skulle kunna tillgodose behovet. När någon 
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annan, exempelvis en anhörig, granne eller en annan myndighet, kontaktar socialtjänsten för 

att berätta att en person har ett behov av insatser kallas detta för en anmälan. En anmälan går 

till på samma sätt som en ansökan med skillnaden att behovet som beskrivs är någon annans 

istället för ens eget. Det är inte ovanligt att en anhörig eller nära vän kontaktar en bistånds-

handläggare inom socialtjänsten för att de är oroliga och/eller upplever att personen har behov 

av hjälp. En person som gör en anmälan till socialtjänsten kan önska att vara anonym gente-

mot personen ärendet gäller även om denne har uppgett sitt namn till biståndshandläggaren. 

Däremot kan inte fullständig anonymitet garanteras eftersom namn och personuppgifter på 

anmälaren dokumenteras i journalanteckningar som i de flesta fall kan begäras ut av personen 

det gäller. Anmälaren kan däremot välja att inte uppge sitt namn om hen vill vara helt ano-

nym. När biståndshandläggaren har mottagit en anmälan kontaktas personen i fråga och bi-

ståndshandläggarens nästa uppdrag blir att bedöma situationen och påbörja en utredning (Cle-

vesköld, Lundgren & Thunved, 2011). 

2.1.2 Utredning 

Efter att en anmälan eller ansökan har nått biståndshandläggaren inleds en utredning för att ta 

reda på vilka behov som personen ifråga har och på vilket sätt dessa behov blir tillgodosedda. 

Detta kan till exempel innebära att biståndshandläggaren pratar med den hjälpsökande och 

även med närstående eller anhöriga. Som komplement i utredningen kan biståndshandlägga-

ren hämta information från andra verksamheter eller organisationer där personen har varit 

aktuell inom som exempelvis sjukvård. Inom äldreomsorgen kan biståndshandläggaren också 

göra besök hos den hjälpsökande för att få en bredare uppfattning om hemsituation och even-

tuella behov. Utredningen får endast innehålla information som har betydelse för bistånds-

handläggarens bedömning i ärendet. Det finns inga riktlinjer för hur omfattande en utredning 

behöver vara eftersom behovet och omständigheterna kan vara skiftande. Det är istället upp 

till biståndshandläggaren att avgöra om informationen är tillräcklig för att kunna fatta ett be-

slut (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2011). 

2.1.3 Beslut 

Det finns två typer av beslutsfattande inom socialtjänsten; nämndbeslut och tjänstemannabe-

slut. Nämndbeslut innebär att beslutet fattas vid ett möte i kommunens sociala nämnd. Social-

nämnden i kommunen står som ansvarig för samtliga beslut som fattas inom socialtjänsten. 

Enligt SoL 11 kap. 1§ är Socialnämnden skyldig att alltid utreda behovet och fatta beslut oav-

sett vad den hjälpsökande ansöker om. De beslut som biståndshandläggaren fattar enskilt kal-

las tjänstemannabeslut och innebär att biståndshandläggaren har fått delegation från social-

nämnden för att kunna fatta beslut i ärenden. Ett beslut måste på något sätt dokumenteras, 

även ett muntligt beslut måste därför antecknas i personen akt. Beslutet ska också meddelas 

till personen det gäller och om beslutet har inneburit ett avslag på ansökan ska även uppgifter 

om hur personen överklagar finnas med. Ett beslut måste, förutom själva beslutsformulering-

en, innehålla en motivering till vad beslutet har för grund. Vidare ska beslutet innehålla upp-

gifter om vad personen har ansökt om, vad som har beslutats, vilket datum beslutet fattades 
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samt vem det var som fattat beslutet. Detta gäller för både nämndbeslut och tjänstemannabe-

slut (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2011). 

2.1.4 Nyprövning och omprövning 

En nyprövning av ett beslut innebär att beslutet har fått en tidsbegränsning och kommer att ta 

slut, inför detta behöver biståndshandläggaren samla ny information för att kunna fatta ett nytt 

beslut. En omprövning innebär att socialtjänsten gör en ny utredning och efter det fattar ett 

nytt beslut i ett ärende. För att en omprövning ska kunna ske behöver tre olika förutsättningar 

uppfyllas: 

  

1.   Det är uppenbart att det redan fattade beslutet inte stämmer. 

2.   Ändringen i beslutet kan ske snabbt och på ett enkelt sätt. 

3.   Ändringen som görs i beslutet är inte till nackdel för någon av parterna i ärendet 

(Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2011). 

2.1.5 Verkställighet 

När en utredning har gjorts och ett beslut har fattats ska beslutet verkställas vilket innebär att 

insatserna ska genomföras i praktiken eller beslut om avslag ska delges. Det vanligaste är att 

beslutet verkställs av en myndighet, det kan till exempel handla om att hemtjänsten genomför 

insatser hos någon som har blivit beviljad hjälp i hemmet. I de fall då en sökande har fått av-

slag verkställs inte beslutet eftersom det då inte finns någon insats att verkställa, istället räknas 

det som verkställighet när personen i fråga har delgetts beslutet (Clevesköld, Lundgren & 

Thunved, 2011).   

2.2 Brister i biståndshandläggningen 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) beskriver brister i tre av handläggningens steg; ansökan, ut-

redning och beslut. Gällande ansökan behandlas inte alltid den hjälpsökandes begäran som 

just en ansökan utan tillämpas och omformuleras för att passa kommunens strategier eller ut-

bud av tjänster. Dokumentationen i utredningen försämras genom brister i beskrivningen av 

vilka som har varit med och påverkat utredningen och beslutet, likaså att dokumenterat ‘sam-

tycke till kontakt med andra myndigheter’ ofta uteblir. Dessutom visar utredningarna sällan 

bedömningen om behov i jämförelse med en skälig levnadsnivå. Även beslutsformuleringarna 

kan vara bristande gällande information angående vad som beviljats eller hur ofta insatserna 

ska utföras samtidigt som formella avslag sällan förekommer. Biståndshandläggningens pro-

cess hindrar i praktiken de äldre att ansöka om hjälp genom att begränsa och hänvisa till utbu-

det av tillgängliga insatser i kommunen. Istället för att anpassa stödet efter behoven så anpas-

sas behoven efter de insatser som redan finns tillgängliga. Därav kan till exempel äldre perso-

ner med missbruks- eller beroendeproblem behov vara svåra att tillgodose när specifika insat-

ser för att behandla just missbruksproblematiken i kombination med äldrevård ofta inte är 
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tillgängligt. Dessa brister i biståndshandläggningen kan därför riskera att begränsa den hjälp-

sökandes rättigheter samt ifrågasätta biståndshandläggarens trovärdighet som professionell.  

2.3 Biståndshandläggares kompetenser 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) uppmärksammar vidare de omfattande kompetenser inom flera 

olika områden som biståndshandläggare måste ha. Den juridiska kunskapen gällande olika 

lagar och tolkningen av dess kontextuella innebörd är en av kvalifikationerna som bistånds-

handläggare måste ha. Hos en biståndshandläggare krävs även både kunskap om utredande 

och utredningsmetodik, samt förmågan att kunna samtala med och samla information om den 

hjälpsökande. Samtidigt ska biståndshandläggaren kunna väga olika faktorer vid bedömning 

och dokumentera processen på ett korrekt sätt. Biståndshandläggare måste också ha kunskap 

om den målgrupp som handläggningen innefattar. Det räcker därför inte för biståndshandläg-

garen att endast ha kännedom om målgruppen äldre utan också om äldres eventuella enskilda, 

specifika behov och funktionsnedsättningar som exempelvis missbruksproblematik. Bistånds-

handläggarens roll som offentlig tjänsteman och myndighetsutövare är ett kunskapsområde i 

sig då handläggaren ska tillgodose klientens behov och samtidigt agera utifrån lagar och reg-

ler, upprättade av socialtjänstens organisation eller riksdagen. 

  

Även Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och upp-

följning av ärenden som avser äldre personer (2007) framhåller vikten av biståndshandlägga-

rens praktiska och teoretiska tillämpning av flera kunskapsområden med omfattande och vari-

erande innehåll. Dessa övergripande områden beskrivs vara äldre och åldrande, utredning och 

beslut, samtal och relationer, samverkan och samordning, regelverk och rättsutveckling, insat-

ser samt uppföljning och utvärdering vilket stämmer överens med Lindelöf och Rönnbäcks 

(2007) beskrivning av kompetenser. Biståndshandläggarna bör få regelbundet stöd, handled-

ning samt utbildning för att underhålla och höja kompetensnivån i arbetet och bör även få 

möjlighet att följa sakområdets utveckling. Därför bör biståndshandläggarna få chansen till 

vidareutbildning på avancerad nivå enligt Socialstyrelsen (2007).  

 

2.4 Etik inom biståndshandläggning 

Akademikerförbundet SSR (2015) presenterar etiska riktlinjer för socialarbetare inom fem 

teman; det sociala arbetets och professionens grund, profession och personlighet, klien-

ten/den enskilde, organisation/kollegor/arbetsplats samt samhälle. Alla professioner inom 

socialt arbete bör ha en etisk kod som grundas i gemensamma reflektioner och riktlinjer för 

arbetet vilket också har ett värde för den organisation som socialarbetaren tillhör. Koden kan 

användas för att styrka yrkesidentiteten, ha en vägledande roll och understryka ämnen som 

saknas i författningar och regler. Det kan exempelvis handla om vilket bemötande bistånds-

handläggare ska ha gentemot medborgare. Därför poängterar Akademikerförbundet SSR vik-

ten av att uppmärksamma enskilda personer eller minoriteter som är eller riskerar att bli ut-

satta för missförhållanden, som exempelvis äldre personer med missbruks- eller beroendepro-
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blem. Att kunna resonera etiskt och utifrån det göra väl motiverade bedömningar är betydelse-

fullt för den professionella kompetensen. Dessa etiska egenskaper vidtas och utvecklas genom 

intresse från den enskilde socialarbetaren, inspiration från andra personer och arbetsmiljöer 

samt professionell reaktion mot negativa attityder och handlingar. Handledning och reflekte-

rande samtal med kollegor kan också påverka dessa egenskaper positivt. 

  

Socialstyrelsen (2016) framhäver också reflektioner i arbetsgruppen om etiskt känsliga beslut 

eller bedömningar som en betydande del i socialtjänstens arbete. Socialtjänstens bedömningar 

styrs av de mål och principer som medföljer lagar och regler och kan därför inte alltid bevilja 

medborgarens ansökan. Socialstyrelsen påpekar även vikten av den enskilde socialarbetarens 

behov av stöd och reflektion i arbetet.  

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Vems ansvar? 

Vid intervjuer med biståndshandläggare inom både äldreomsorgen och individ- och familje-

omsorgen (IFO) framhävs föreställningen om att när en person uppnår en ålder av 65 år tillhör 

denne äldreomsorgens ansvar oavsett vilken typ av problematik som uppstår eller redan finns. 

Personen bedöms då enbart utifrån sin ålder och får insatser genom hemtjänst och personal 

med olika erfarenheter får istället ta ansvar utan tydliga direktiv eller kunskaper om miss-

bruks- eller beroendeproblem. Utförandet av själva biståndsbedömningen av äldre personer 

med missbruksproblematik beskrivs på samma sätt som medborgare som ansöker om äldre-

omsorg på grund av skröplighet till följd av ålder. Biståndshandläggarna påpekar svårigheter-

na med att hitta lämpliga boenden för äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem 

då en behandlingsaspekt vägs mot ett omsorgsperspektiv. Anledningen till att personer över 

65 år med missbruks- eller beroendeproblem hamnar i äldreomsorgens ansvar beskrivs vara 

delvis ekonomiskt och dels på grund av att socialpsykiatri och missbruks/beroendeenheter inte 

anser att dessa personer faktiskt ingår i respektives målgrupp. Resultatet av studien framhöll 

att det idag saknas riktlinjer och utbildning för vårdpersonal och biståndshandläggare om hur 

äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem ska bemötas och vårdas i Sveriges 

kommuner (Gunnarsson, 2010). 

2.5.2 Biståndshandläggares och omsorgspersonals uppfattning om äldre personer 

med missbruks- eller beroendeproblem 

I en annan kvalitativ studie gjord av Gunnarsson (2012) intervjuades biståndshandläggare, 

vårdbiträden/undersköterskor och en enhetschef inom hemtjänsten med olika erfarenheter av 

äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. Biståndshandläggarna beskrev två ty-

per av äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem; de som har ett långvarigt miss-

bruk bakom sig och de som har utvecklat ett missbruk senare i livet. Äldre personer med en 

mångårig missbruksproblematik kom oftast i kontakt med biståndshandläggare inom äldre-
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omsorgen genom sin socialsekreterare. Det varierade hur personer som tidigare inte haft kon-

takt med socialtjänsten blivit aktuella för äldreomsorgen, oftast var det personer i den äldres 

omgivning som exempelvis grannar, anhöriga eller hyresvärdar som anmälde till socialtjäns-

ten. Det förekom nästan aldrig att äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem själva 

tog den första kontakten med socialtjänsten. Biståndshandläggarna förklarade vidare i inter-

vjuerna att alla personer över 65 år förväntas erhålla hjälp och stöd från äldreomsorgen. Dessa 

personer beskrevs tillhöra endast äldreomsorgen istället för att också innefattas av enheten för 

missbruks- eller beroendevård. Att hitta lämpligt boende för äldre personer med missbuks- 

eller beroendeproblematik kunde vara ett bekymmer och ibland placerades klienterna som en 

tillfällig lösning på HVB-hem (hem för vård och boende) tillsammans med personer med 

andra typer av sociala problem. Avsikten var att lösningen skulle vara kortsiktig men kunde 

ibland ändå bli permanent. 

Enligt biståndshandläggarna sattes behovet av missbruks- eller beroendevård i andra hand och 

villkor om nykterhet prioriterades istället. Hemtjänstens personal kunde fortfarande agera ef-

ter äldreomsorgens riktlinjer gällande autonomi och självbestämmande i det egna hemmet 

även när det gällde äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem, men att anpassa 

insatserna kunde vara en större utmaning. Äldre personer med missbruks- eller beroendepro-

blem hade exempelvis ofta ett större behov av insatser vissa tidsperioder än andra vilket 

kunde vara svårt att tillgodoses av biståndshandläggarna och hemtjänsten.  Både bistånds-

handläggarna och vårdpersonalen framhävde därför i intervjuerna vikten av rätt kompetens 

och utbildning för personalen, då det innebar en säkerhet för dem samt en trygghet och insats-

kvalitet för klienterna. På grund av skillnader i kompetensnivåer och utbildning hos vårdper-

sonalen behandlades även de äldre olika. Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att 

det saknas resurser för att bemöta äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem inom 

äldreomsorgen och det krävs utbildning av personal för att skapa gemensamma riktlinjer och 

strategier för hur bemötande och omsorg ska ske. God omsorg i form av hemtjänst eller äldre-

boende kan leda till att en äldre person med missbruks- eller beroendeproblem får stabilitet i 

sin situation och på så sätt kan reducera alkoholintaget, samtidigt som det också kan legiti-

mera beroendeproblemen istället för att behandla och motverka problematiken. Detta kan i sin 

tur peka på att ytterligare forskning inom området krävs (Gunnarsson, 2012). 

 

Enhetscheferna för biståndsenheterna och den kommunala hemtjänsten i Stockholms 25 

kranskommuner fick i en kvantitativ studie besvara en telefonenkät med syftet att undersöka 

hur hemtjänsten arbetar med äldre personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Resul-

tatet visade att påträffandet av personer med missbruks- eller beroendeproblem inom hem-

tjänsten var vanligt förekommande i kommunerna. Det fanns ingen specialiserad verksamhet 

för att vårda eller behandla äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem och det sak-

nades utbildning för både vårdpersonal och biståndshandläggare inom området. Endast ett 

samarbete i mindre omfattning fanns mellan biståndshandläggarna och enheten för miss-

bruk/beroende i kommunerna. Skillnaden mellan kommunerna i undersökningen synliggjor-

des av frågan om personalen skulle köpa alkohol åt klienterna eller inte. Ingen av kommuner-
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na hade dokumenterade policys eller riktlinjer för hur personalen skulle förhålla sig till inköp 

av alkohol, istället hade en generell praxis utvecklats i olika kommuner. Studien visade att det 

största ansvaret vilade på vårdpersonalen längst ner i organisationens hierarki. Även bistånds-

handläggarnas bemötande av äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem skiljde sig 

kommunerna emellan (Gunnarsson, 2013a). 

2.5.3 Äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem med olika bakgrund 

Gunnarsson och Karlsson (2013b) gjorde tillsammans en studie med syfte att belysa bistånds-

handläggares och vårdpersonals uppfattning om arbetet med äldre personer med alkoholpro-

blematik i Stockholms kranskommuner. Studien gjordes genom ett strategiskt urval av två 

fokusgrupper bestående av biståndshandläggare och hemtjänstpersonal vid sammanlagt sex 

tillfällen samt en personintervju med ett vårdbiträde. Resultatet av studien visade att det fanns 

en rädsla hos biståndshandläggarna att beröra frågan om alkoholvanor hos äldre eftersom det 

ansågs vara tabubelagt. Samarbetet mellan biståndshandläggarna och enheterna för miss-

bruk/beroende beskrevs vara begränsat, mestadels på grund av kravet om enskilt intresse hos 

professionerna samt tidsbrist. Begreppet ’skälig levnadsnivå’ diskuterades med olika åsikter 

om innebörden, i synnerlighet gällande insatser då inköp på Systembolaget gjordes. Vissa 

ansåg att det handlade om självbestämmande att få inköp av alkohol varje vecka beviljat me-

dan andra inte tyckte att det var nödvändigt för autonomin. Biståndshandläggarna beskrev att 

äldre män inte behövde ha specifika skäl till sitt drickande men att äldre kvinnors alkoholkon-

sumtion antogs ha en giltig anledning som exempelvis besked om sjukdom eller partnerns 

bortgång. Äldre personer förväntades heller inte att dricka i samma utsträckning som personer 

i yngre åldrar. Alkoholkonsumerande äldre fanns i alla typer av samhällsklasser men trots 

detta märktes skillnader i äldres erkännande om missbruks- eller beroendeproblem. Äldre från 

högre samhällsklasser erkände sällan sitt beroende för utomstående. Missbruksproblemen 

kunde också döljas enklare bakom en prydlig fasad i ett välskött hem än i ett arbetarklass-

hem. Vissa äldre kom från en annan kultur där drickandet inte hade samma betydelse som i 

Sverige, vilket bidrog till att biståndshandläggarnas bedömning skedde utifrån sammanhanget. 

Gunnarsson och Karlsson (2013b) sammanfattar studien genom att konstatera att den ökade 

liberaliseringen och tillgängligheten av alkohol försvårar både biståndshandläggarnas och 

vårdpersonalens arbete. Tidsbristen vid handläggning betonas i relation till komplicerade 

ärenden. Även i denna studie påpekas bristen av aktuell forskning inom området både inter-

nationellt och i Sverige. Bristen av utbildning inom missbruk eller beroende för personal inom 

äldreomsorgen samt behovet av anpassad behandling och vård för äldre personer med miss-

bruks- eller beroendeproblem uppmärksammans också. Författarna ifrågasätter vidare varför 

det inte finns någon tillgänglig statistik att tillgå för hur många äldre personer med missbruks- 

eller beroendeproblem som finns inom Sveriges äldreomsorg vilket betonar osynliggörandet 

av gruppen ytterligare. 
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2.5.4 Internationell forskning 

Studier visar att alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat i Norge, Finland och Sverige vilket 

tyder på att äldre svenskars växande alkoholkonsumtion inte är unikt (Ramstedt, 2009). Enligt 

en rapport från 2009 gjord av Statens Folkhälsoinstitut om äldres alkoholvanor från tio EU-

länder, visade det sig att det generellt inte finns några specifika riktlinjer gentemot alkohol-

konsumerade äldre i de olika länderna. Det fanns inte heller några professioner som arbetade 

med att tydligt identifiera eller bistå äldre européer med oroväckande hög alkoholkonsumtion. 

Endast fyra länder erbjöd någon form av personalutbildning i att undersöka eller bemöta äldre 

med skadlig eller riskabel alkoholkonsumtion inom äldreomsorgen. Statens folkhälsoinstitut 

påpekar även att alkohol är mer lättillgängligt och enklare att tillhandahålla idag än någonsin 

tidigare samtidigt som äldre européer lever och jobbar längre vilket bidrar till en stigande in-

komst. Detta kan enligt studien vara en orsak till den ökade alkoholkonsumtionen i Europa 

(Hallgren, Högberg & Andreasson, 2010). 

  

År 2012 genomförde The Vintage Project en kvantitativ, jämförande enkätstudie av tio olika 

europeiska länder (Tjeckien, Finland, Tyskland, Italien, Lettland, Polen, Slovenien, Spanien, 

Sverige och England) med syftet att öka förståelsen och kunskapen om äldre människor och 

deras alkoholvanor. The Vintage Project angav i sitt resultat att även om avsaknaden av data 

gällande personer över 65 år förhindrade en utvärdering av den verkliga effekten av alkohol 

hos äldre, verkade alkoholkonsumtion vara vanligt förekommande hos äldre personer; 70-80 

% av europeiska män och 50 % av europeiska kvinnor. Uppskattningarna från Eurobarome-

tern 2007 visade att 27 % av européer över 55 år hade episoder av “bingedrinking” (fler än 

fem alkoholhaltiga drycker vid ett och samma tillfälle minst en gång per vecka) under de sen-

aste tolv månaderna. Studien angav även att alkoholrelaterade dödsfall bland äldre européer 

har ökat i olika grad de senaste tio åren i sju av de tio länderna i undersökningen. I relation till 

detta ökar medelåldern bland jordens befolkning och om drygt 30 år beräknas hela populat-

ionen av äldre människor i världen att ha fördubblats, från 7 % till 14 %. Träningsprogram för 

att hjälpa professionella som arbetar med äldre att upptäcka och hantera alkoholrelaterade 

problem existerade inte i någon av de tio länderna i undersökningen (Scafato m.fl., 2012). 

  

Skottland däremot, har skapat specialiserade utbildningsprogram avsett för socialarbetare, 

hemtjänstpersonal och volontärer som en del av ett nationellt ramverk mot alkoholmissbruk 

och beroende. Programmet utvecklades för att bemöta personer med missbruks- eller beroen-

deproblem på ett personcentrerat och individuellt sätt genom att specialisera och fokusera ut-

bildningen på exempelvis äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. Utbildning-

en erbjuder specifik kunskap om alkoholrelaterade problem som exempelvis effekter av medi-

cinering i samband med drickande och orsaker till att dricka alkohol vid hög ålder (Shaw & 

Palattiyil, 2008). Skottlands regering beskriver i en utvärdering från 2012 att specialiserade 

träningsprogram har etablerats i landet och att strategin är framgångsrik. Det nämns däremot 

ingenting specifikt om eventuella effekter av utbildningen inom området äldre personer med 

missbruks- eller beroendeproblem (The Scottish Government, 2012).  
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2.6 Bristen på forskning om äldre personer med missbruks- el-

ler beroendeproblem 

Enligt Ramstedt (2009) finns det relativt få studier som jämför äldres alkoholvanor med öv-

riga befolkningen i Sverige, hur äldres alkoholkonsumtion utvecklas samt hur detta kan kopp-

las till alkoholrelaterade problem bland äldre. Även Gunnarsson (2012) antyder att miss-

bruksproblem hos äldre är ett relativt oberört område och istället har forskning fokuserat på 

alkoholens påverkan på kroppen samt effekterna av alkohol och läkemedel tillsammans. Gun-

narsson (2013) menar vidare att äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem med 

insatser från äldreomsorgen alltid har funnits men att det inte har definierats som ett problem 

och därför inte utretts vidare vilket borde ha gjorts mycket tidigare. The Vintage Project bely-

ser också avsaknaden av forskning ur ett internationellt perspektiv och menar på att det inte 

finns några utformade riktlinjer eller utbildningar som fokuserar på behandling av äldre per-

soner med missbruks- eller beroendeproblem, trots att gruppen ökar i många europeiska län-

der (Scafato m.fl., 2012). 

2.7 Alkoholkonsumtion bland äldre personer 

2.7.1 Medicinska effekter av alkohol hos äldre 

Medicinska konsekvenser av alkohol visar sig vara starkare hos äldre personer än hos yngre. 

Det mänskliga åldrandet innebär kroppsliga förändringar, som i sin tur gör så att kroppen rea-

gerar annorlunda på alkoholanvändande, även om alkoholmängden inte ökar under årens lopp. 

Bland annat minskar den proportionella mängden vatten i kroppen samtidigt som mängden 

fett i kroppen ökar, vilket bidrar till en lägre distributionsvolym. Detta innebär i sin tur att 

koncentrationen av etanol i blodet blir högre även om mängden alkohol är densamma. Ett 

minskat blodflöde och en försämrad effektivitet i enzymerna minskar även leverns funktion 

och kapacitet att hantera etanol (Menninger, 2002). 

 

Enligt en studie gjord i USA har the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

(NIAAA) under 2009 etablerat speciella riktlinjer för hur äldre människor bör konsumera al-

kohol. Enligt dessa riktlinjer bör äldre vuxna inte dricka mer än ett standardglas, alltså cirka 

12 gram ren alkohol, per dag eller sju standardglas per vecka (Cummings, Cooper & Johnson, 

2013). 

2.7.2 Mönster inom alkoholkonsumtion 

Ensamhet beskrivs av The Vintage Project som en av flera olika anledningar till att äldre 

människor dricker. Äldre personer fortsätter ofta att ha samma dryckesmönster som innan 

pensionen och missbruks- eller beroendeproblem till följd av alkoholkonsumtion bland äldre 
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är vanligtvis underskattat och felbehandlat eftersom fokus från hälso- och sjukvård främst 

ligger på yngre åldersgrupper (Scafato et al. 2012). 

 

Det finns två primära typer av alkoholberoende; tidig debut och sen debut. En person med 

tidig debut beskrivs ha ett livslångt mönster av omfattande alkoholkonsumtion och som för-

modligen har haft missbruks- eller beroendeproblem under större delen av livet, från 20-30 år 

ålder. Gemensamt för denna grupp är antisocialt beteende, avståndstagande från familjemed-

lemmar, socioekonomisk nedgång och alkoholism inom familjen. Personer med en tidig debut 

löper högre risk för kroniska, alkoholrelaterade och medicinska problem som till exempel 

skrumplever, försämrad hjärnfunktion och samsjuklighet. Till skillnad från tidig debut, får 

personer med sen debut vanligtvis alkoholrelaterade problem först efter 40-50 års ålder och 

har generellt sett en högre utbildning och inkomst. Hos dessa personer är det oftast, men inte 

alltid, en stressig eller traumatisk livshändelse som orsakar den ökade alkoholkonsumtionen. 

Representativt för gruppen med sen debut är att den består av mildare fall av medicinska pro-

blem. Gruppen är även mer mottagliga för behandling och har en större chans till spontan 

återhämtning, men löper också en större risk att bli förbisedda av hälso- och sjukvård (Liberto 

& Oslin refererad i Menninger, 2002). Detta bekräftar i sin tur Gunnarssons (2012) studie av 

biståndshandläggares uppfattning om äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem 

med sen eller tidig debut som tidigare nämnts i bakgrundskapitlet. 

 

Enligt Ramstedt (2009) dricker personer mellan 50-80 år mer alkohol idag än föregående ge-

nerationer samtidigt som äldre utgör en växande del av befolkningen i Sverige. Den ökande 

alkoholkonsumtionen hos äldre bidrar till fler alkoholrelaterade skador, dödsfall och inskriv-

ningar på sjukhus samt fler misstänkta fall av rattfylla bland äldre. Därför förutses den sti-

gande alkoholkonsumtionen bland äldre leda till att försämrad hälsa kombineras med en för-

väntad stigande arbetsbörda för personal inom äldreomsorgen. En möjlig förklaring till varför 

alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat kan vara de förändrade alkoholvanorna hos dagens 

äldre jämfört med tidigare generationer. En annan potentiell bidragande faktor är att äldre idag 

har goda ekonomiska resurser och möjligheter för en ökad konsumtion av alkohol. Det speku-

leras dessutom om medias inflytande hos äldre medborgare genom kontinuerliga rapporte-

ringar av alkoholens positiva effekter för hälsan hos äldre personer (Ramstedt, 2009). 

2.8 Teoretisk referensram 

2.8.1 Organisationsteori 

Organisationsteorin utgår från att vara generell, allmän och kunna tillämpas inom alla organi-

sationer genom att skapa gemensam kunskap för alla sorters sektorer, privat som offentlig. 

Detta kräver omfattande material som insamlats under lång tid från olika länder, kulturer och 

branscher. Organisationer karaktäriseras generellt av att en administrativ enhet leder och styr 

organisationen genom värderingar, regler och avtal för att uppnå målsättning och produktivi-
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tet. För att skilja mellan offentliga och privata organisationer benämns offentliga sektorer som 

exempelvis förvaltningar, myndigheter och institutioner medan enheter inom privata sektorn 

kallas företag. Trots att privata och offentliga organisationer ofta arbetar efter olika förutsätt-

ningar bör dessa inte skiljas åt i alltför stor utsträckning enligt organisationsteorin, då de i 

grunden har en liknande struktur. Organisationsformer och organisationsförhållanden föränd-

ras i takt med samhällsförändringar som exempelvis nya kommunikationsmedel, ny teknik, 

ökad kunskap och högre levnadsstandard. Större kunskap inom beteendevetenskap bidrar 

också till förändringar och utveckling inom organisationer. Förändringarna och utvecklingen 

leder till att de anställda måste ställa krav på organisationer om jämlikhet, rättvisa, ekono-

misk- och teknisk utveckling. Enligt organisationsteorin spelar biståndshandläggarens värde-

ringar, normsuppfattningar och attityder gentemot exempelvis missbruks- eller beroendepro-

blem, en betydande roll för organisationens framgång och arbete mot målsättning. Organisat-

ionen måste ha ett överensstämmande professionellt perspektiv gällande arbetssätt och hante-

ring av olika uppgifter. Tydliga strategier påverkar organisationens målsättningar, handlingar, 

politik, positioner och planer som också kan skapa mening och vägledning för organisationens 

medlemmar. Organisationens ledning visar genom sitt agerande, uttryck, förmedling och 

symboler organisationens huvudstrategi. En av grunderna för att dessa strategier ska kunna 

genomföras i organisationen är just att kunskapen och utvecklingsmöjligheter finns för att på 

så sätt behålla och öka kompetensen hos de anställda. Det är också av vikt att organisationens 

ledning kan stå bakom de anställdas arbete och agerande för att ge organisationen en sam-

manhållen helhet (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014).   

  

Socialtjänstens organisation är politiskt styrd av riksdagen genom lagstiftning. Därför styrs 

äldreomsorgen i olika kommuner av riktlinjer och strategier skapade av landets regerande po-

litik. Beslut fattas i kommunerna av lokala politiker angående exempelvis ekonomi och bud-

get för äldreomsorgen vilket gör att inflytande finns gällande riktlinjer även på kommunal 

nivå vilket i sin tur särskiljer landets olika kommuner. Eftersom Socialtjänstlagen (2001:453) 

är en ramlag med mål istället för detaljstyrande i organisationerna, finns det tolknings- och 

handlingsutrymme för biståndshandläggarna i deras arbete med utredning och beslut vilket 

ämnar bidra till att medborgarnas individuella behov tillgodoses. På så sätt får lagen en längre 

livslängd eftersom kunskapsutvecklingen ständigt pågår utan att lagen behöver ändras. Däre-

mot begränsas möjligheter för kontroll och styrning av verksamheterna genom ramlagstift-

ningen (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). 

2.8.2 Gräsrotsbyråkrati 

Som tidigare nämnts har biståndshandläggaren en omfattande roll där det krävs kunskap och 

kompetens inom flera olika områden. Handlingsutrymme inom biståndshandläggning finns 

när det gäller beslutsfattande och bedömning samtidigt som medborgarens behov ibland måste 

anpassas efter kommunens tillgängliga tjänster. På så sätt har biståndshandläggaren en press 

både uppifrån organisationens politiska makt och underifrån genom den hjälpsökandes indivi-

duella behov och ansökan. Med denna pressade roll som grund, benämns biståndshandläggare 
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eller socialarbetare av Michael Lipsky (2010) som ”street level bureaucrats” som på svenska 

översatts till ”gräsrotsbyråkrater”. Begreppet förklaras genom biståndshandläggarnas nära 

kontakt med medborgarna, syftande till gräsrötter, samt deras roll som offentlig myndighets-

utövare styrda av staten, det vill säga byråkratin. Därför fungerar gräsrotsbyråkraten som en 

medlande länk mellan statens krav och skyldigheter och medborgarnas åsikter och rättigheter 

samtidigt som denne måste representera demokratin. Gräsrotsbyråkraternas inflytande anses 

vara stort eftersom de har möjlighet att omforma politiska beslut i praktiken. 

Enligt Lipsky (2010) strävar gräsrotsbyråkrater efter gemensamma riktlinjer för att med sä-

kerhet kunna rättfärdiga beslut och handlägga ärenden på ett så korrekt sätt som möjligt. På så 

sätt kan gräsrotsbyråkraten få en känsla av att de fattar rätt beslut vid svåra situationer och 

ärenden. Däremot kan regler och rutiner också gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme istället 

begränsas. Ett problem med dessa rutiner är att de hjälpsökande ofta måste kategoriseras för 

att få insatser. Alla hjälpsökande passar inte in under en specifik kategori som exempelvis 

äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. Det kan däremot vara en fördel för de 

vars behov ingår i en kategori som på så sätt snabbare kan få insatser. En annan svårighet kan 

vara den hjälpsökandes utsatta roll som ofta är beroende av gräsrotsbyråkraten och dennes 

beslut. Detta påverkar förhållandet dem emellan genom att gräsrotbyråkraten alltid har en 

slags makt över den hjälpsökande, vilket skapar en asymmetrisk relation. Dessutom blir mötet 

mellan gräsrotsbyråkraten och den hjälpsökande styrt och förutsägande av just rutiner och 

riktlinjer genom exempelvis blanketter som ska fyllas i. Lipsky (2010) anser att handlingsut-

rymme är grundläggande för gräsrotsbyråkratens yrke och menar på att det finns tre omstän-

digheter som påverkar handlingsutrymmet. Den första aspekten är riktlinjer, rutiner, mål och 

lagstiftning som måste följas och som ofta är otydliga och inkonsekventa, vilket gör att gräs-

rotsbyråkraten måste göra sina egna tolkningar som i sin tur skapar policys. Det andra per-

spektivet påpekar de hjälpsökandes specifika, unika och oförutsägbara förhållanden och be-

hov. Denna sociala kontext måste uppmärksammas av gräsrotsbyråkraten och tillämpas i be-

dömning och beslut. Den tredje aspekten innebär att gräsrotbyråkratens handlingsutrymme 

skapas just av dessa kontexter vilket gör att arbetsuppgifterna kan utföras efter egen modell. 

  

Dunér och Nordström (2005) beskriver en lösning på problemet med begränsat handlingsut-

rymme på grund av strukturer i form av regler och rutiner genom att specialisera och profess-

ionalisera verksamheterna i organisationen. Om både biståndshandläggaren och vårdpersona-

len får utbildning inom specifika områden kan fler insatser skapas och fler behov tillgodoses. 

  

Hjörne, Juhila och van Nijnatten (2010) tar upp tre dilemman angående gräsrotsbyråkratins 

medlande roll mellan staten och medborgarna. Dilemmat Autonomi gentemot kontroll beskrivs 

som att medborgarna uppmanas att agera självständigt men med sociala gränser. Alla med-

borgare kan inte leva upp till förväntningarna om självständighet då socialtjänstens stöd och 

insatser uteblir eller inte anpassas för dessa personer. Gräsrotsbyråkraternas position blir där-

för ett dilemma då det är de som uppmanar medborgarna till självständighet ansikte mot an-

sikte samtidigt som de kontrollerar livssituationer och andra privata angelägenheter för att 
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medborgaren ska kunna erhålla hjälp från staten. Lyhördhet gentemot standardisering är det 

andra dilemmat som innebär att gräsrotsbyråkratens klientcentrerade roll har ett samband med 

lyhördhet och individuella lösningar för medborgarnas behov samtidigt som standardiseringen 

gör att alla klienter ska behandlas lika och de regler och riktlinjer som finns från kommunen 

måste följas. Även här kommer gräsrotsbyråkraten i kläm som medlare mellan statens krav 

och medborgarens ansökan och önskemål. Institutioner använder sig ofta av kategorisering av 

klienter för att förstå och hantera behovet bättre. Denna typ av organisering bidrar till standar-

disering samtidigt som medborgarna kan ha starkt skilda och individuella behov som inte pas-

sar in i någon av kategorierna. Det tredje dilemmat som författarna beskriver är Efterfrågan 

gentemot resurser. Om dessa två aspekter hade haft en jämn balans hade det inte funnit något 

dilemma men inom socialt arbete finns det nästan alltid större efterfrågan från medborgarna 

än vad det finns resurser hos organisationen. Detta är en ekonomisk fråga i takt med en sti-

gande population världen över. Grästrotsbyråkraterna får därför allt högre krav på effektivite-

ten i det jobb de utför. 

  

Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007) kan Socialtjänstlagens (2001:453) påpekande av hand-

lingsutrymme för biståndshandläggarna och brist på tydliga strategier eller vägledning för 

organisationerna bidra till att kommunerna i större utstäckning utformar lokala rutiner och 

riktlinjer inom äldreomsorgen. Författarna nämner dock ingenting om riktlinjer för hantering-

en av ärenden som ingår i en specifik målgrupp som till exempel äldre personer med miss-

bruks- eller beroendeproblem. Handlingsutrymme för biståndshandläggarna finns men be-

gränsas genom just riktlinjer, rutiner och lagstiftning samt utbud av vissa tjänster och varie-

rande ekonomiska förutsättningar. 

3. Metod                                                            
I metoden beskrivs studiens forskningsdesign för att förklara varför kvantitativ metod används 

i studien. Urvalet presenteras samt en process av studiens utförande i olika steg. Datain-

samlingsmetod och analysmetod beskrivs för att ge en djupare förståelse av studiens tillväga-

gångssätt. Studiens forskningsetiska aspekter uppmärksammas innan studiens kvalitéer redo-

visas. 

3.1 Forskningsdesign 

Studien är kvantitativ och enkätundersökning har använts som datainsamlingsmetod. Forsk-

ningsdesignen är explorativ eftersom studien främst har en kartläggande ambition när det gäl-

ler biståndshandläggares upplevelser samt kommunernas stöd. Lösningar på problematik 

kring studiens ämnesområde lyfts inte inom explorativ forskning utan verkar främst för att 

utforska själva området som grund för vidare studier (Stebbins, 2001). 
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3.2 Urval 

Studiens population bestod av samtliga biståndshandläggare som hanterar ärenden gällande 

äldre i Jönköpings län. Urvalet var ett så kallat snöbolls- eller kedjeurval då kontakten med 

biståndshandläggarna skedde genom deras chefer. Därför var urvalet ett icke-

sannolikhetsurval då urvalstekniken inte var slumpmässig. Denna typ av urvalsstrategi är en-

ligt Bryman (2008) mest användbar i kvalitativ forskning men kan även förekomma med viss 

fördel i kvantitativa studier. 

3.3 Studiens process steg för steg 

Datainsamling och analys gjordes i sju övergripande steg; 1) Först kontaktades verksamhets-

chefer (se bilaga 1) i Jönköpings läns 13 olika kommuner via telefon och mejl för att samla 

information om det fanns riktlinjer eller strategier gällande biståndshandläggares hantering av 

äldre personer med missbruk- eller beroendeproblem, antal biståndshandläggare inom äldre-

omsorgen i kommunerna samt kontaktuppgifter till biståndshandläggarna. 2) Samtidigt stude-

rades tidigare forskning inom området och annan relevant litteratur för att skapa studiens bak-

grundsavsnitt och för att finna lämpliga teorier. 3) Enkätfrågor utformades genom att bryta ner 

begrepp inom området äldre och missbruksproblematik till indikatorer genom operational-

isering. 4) En pilotstudie genomfördes i en kommun utanför Jönköpings län innan enkäten 

skickades ut. Där fick åtta biståndshandläggare inom äldreomsorgen svara på enkäten i pap-

persform och direkt ge återkoppling angående enkätens innehåll och upplägg. Ändringar gjor-

des sedan utifrån kritiken. 5) Biståndshandläggare inom äldreomsorgen i två av de större 

kommunerna i länet besöktes för att informera om enkäten och eventuellt öka svarsfrekven-

sen. 6) Information om studien och samtycke skickades ut tillsammans med webbadressen till 

enkäten via mejl (se bilaga 2) till alla biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Jönköpings 

län. Enkäten (se bilaga 3) fanns tillgänglig via en hemsida under två veckor. 7) Data från en-

käten bearbetades och analyserade sedan i dataanalysprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Resultatet redovisades med hjälp av tabeller i samband med text. 

Därefter jämfördes resultat och analys med teorier och bakgrundsavsnitt för att skapa slutsats 

och diskussion i uppsatsens avslutande del. 

3.4 Datainsamlingsmetod  

Studiens datainsamlingsmetod innefattade en webbaserad enkätundersökning som resulterade 

i kvantifierbar data. Frågor, formuleringar och text i enkäten anpassades efter respondenternas 

yrkesområde. Enkäten skapades i dataprogrammet Google Forms. I svarsalternativen använ-

des till största del femgradiga Likertskalor (ordinal skalnivå) men också ett fåtal svarsalterna-

tiv med kvotskalenivå eller nominalvariabler. Frågorna i enkäten delades in i två delar efter 
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frågeställningarna för att underlätta dataanalysen; 1) Riktlinjer och stöd från kommu-

nen/arbetsgivaren 2) Biståndshandläggarens uppfattning.  

Vissa av frågorna krävde att respondenterna tidigare hade hanterat ärenden gällande äldre per-

soner med missbruks- eller beroendeproblem vilket gjorde att alla frågor inte var obligato-

riska. Sammanlagt bestod enkäten av 25 frågor inklusive en följdfråga, varav 15 frågor var 

obligatoriska. Två påminnelsemejl om enkäten skickades till biståndshandläggarna, det första 

efter en vecka och det andra tre dagar innan enkäten avslutades. 

Bryman (2008) rekommenderar en tydlig presentation och instruktion till enkäten samt en 

enkel och snygg layout för att påverka svarsfrekvensen positivt. Öppna frågor i en enkät bör 

även undvikas för att öka svarsfrekvensen samtidigt som enkäten inte heller bör innehålla för 

många eller långa formuleringar av frågor, vilket togs i beaktning vid utformningen av enkä-

ten. 

Enkäten justerades utifrån kritiken som framkom i pilotstudien genom att ta bort en fråga, 

förtydliga/omformulera vissa frågor, ange en tidsperiod för när påståendena i frågorna ägde 

rum (senaste fem åren) samt genom att lägga till utrymme för kommentarer från responden-

terna efter varje del.  

3.5 Analysmetod 

Enkäten bestod av 25 frågor men i efterhand visade det sig att alla frågor inte var relevanta för 

studiens syfte eller frågeställningar. Som statistisk dataanalys gjordes en deskriptiv analys för 

att få fram median och spridning av de olika enkätsvaren. Frågorna delades in i kategorier 

efter frågeställningarna. Frågan om biståndshandläggarna tror att det finns riktlinjer i kommu-

nen gjordes dikotom med grupperna Ja och Nej/Vet ej i syfte att jämföra samband mellan de 

olika grupperna i förhållande till olika bakgrundsfaktorer som redovisades i studien. Rangkor-

relationsanalys gjordes med hjälp av Spearmans Rho och jämförande analys genom Mann 

Whitney U. De kommentarer från respondenterna som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar valdes ut och redovisas i resultatet och uppmärksammas i diskussionskapitlet. 

I analysen tillämpas den femprocentiga signifikansnivån, det vill säga p<0.05. 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Personuppgiftslagen (SFS PUL1998:204) och Sekretesslagen (SFS 1980:100) verkar för att 

främja skyddandet och hanteringen av personuppgifter och andra känsliga uppgifter. Delta-

garna i studien måste vara väl informerade om forskningens syfte och process, förstå innebör-

den av forskningen, ge samtycke och därmed acceptera sin medverkan i forskningen vilket är 

några delkriterier för att studien ska betraktas som etisk och hålla en hög kvalitet. Enligt Etik-

prövningslagen (SFS 2003:460) definieras inte C/D-uppsatser på universitets- och högskole-

nivå som forskning och innefattas därför inte av kravet om etikprövning. Däremot har både 

studenter och handledare ansvar för att studenternas uppsatser följer de etiska principer och 
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lagar som finns samt bedriver sin forskning på ett etiskt korrekt sätt (Kalman & Lövgren, 

2012). 

Genom att använda en enkät via internet kunde viss anonymitet garanteras och därmed även 

konfidentialitet tillgodoses. Även om det fanns tillgång till uppgifter om respondenternas för- 

och efternamn, mejladress, befattning och kommun, kunde de enskilda personernas svar inte 

urskiljas. Studien berör inga känsliga personuppgifter enligt PUL (SFS 1998:204) samtidigt 

som biståndshandläggare inte tillhör en etiskt sårbar population och därför behövde anonymi-

teten inte prioriteras högre. Därmed gick det inte heller att urskilja enskilda biståndshandläg-

gare som inte hade besvarat enkäten.  

Deltagarna fick information om enkätens syfte, innehåll och samtycke i mejlet som skickades 

ut tillsammans med enkätens webbadress. På så sätt uppfyllde studien de fyra forskningsetiska 

principer som krävs enligt Bryman (2008); Informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav 

och konfidentialitetskrav.  

3.7 Studiens kvalitet  

3.7.1 Bortfall 

Samtliga verksamhetschefer gav uppgifter om det fanns riktlinjer samt antalet biståndshand-

läggare inom äldreomsorgen i kommunerna. De flesta verksamhetschefer uppgav även bi-

ståndshandläggarnas mejladresser men ett fåtal valde att istället vidarebefordra informations-

mejlet och enkäten till dem. Enkätundersökningen resulterade i 57 svar från totalt 97 inbjudna, 

vilket är en svarsfrekvens på 59 procent. Eftersom de flesta frågor var obligatoriska fick stu-

dien inget internt bortfall, det vill säga respondenter som inte slutförde eller svarade på alla 

frågor (Bryman, 2008). Detta möjliggjordes genom att enkäten genomfördes via en webbsida, 

respondenterna kunde alltså inte lämna in enkäten om inte de obligatoriska frågorna var be-

svarade. Externa bortfall handlar om inbjudna som inte alls deltog i studien, det vill säga i 

detta fall besvarade enkäten (Bryman, 2008). I denna studie bestod de externa bortfallen av 40 

(41 procent) biståndshandläggare. Analys av bortfallet gjordes inte eftersom det inte fanns 

någon fråga i enkäten som kunde urskilja enskilda biståndshandläggare, som exempelvis vil-

ken kommun respondenterna arbetade i. 

3.7.2 Giltighet 

Studiens replikerbarhet bedöms som hög då en detaljerad metodbeskrivning har gjorts vilket 

gör studien möjlig att upprepa och kontrollera. Eftersom data i studien är kvantitativ blir den 

också enklare att replikera (Bryman, 2008).  

För att försöka säkra validitet i studien utformades enkäten med stöd av den forskningsge-

nomgång som beskrivs i bakgrundsavsnittet samtidigt som enkätens begriplighet undersöktes 

genom pilotstudien för att bekräfta att respondenterna förstod frågorna i enkäten. 
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4. Resultat  
Resultatkapitlet inleds med en redovisande analys av grundläggande resultat för att ge en 

överblick av data som samlats in. Följande avsnitt redovisar analyser och resultat i relation till 

studiens syfte och frågeställningar och i sista avsnittet sammanfattas respondenternas egna 

kommentarer.  

4.1 Grundläggande resultat 

 

Vid telefon- och mejlkontakt till verksamhetscheferna inom äldreomsorgen i Jönköpings läns 

13 kommuner, framkom uppgifter om att det fanns riktlinjer för hanteringen av ärenden gäl-

lande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem i en av kommunerna. I den kom-

munen fanns det enligt verksamhetschefen nio biståndshandläggare inom området äldre. För 

att få en bild av biståndshandläggarnas uppfattning om förekomsten av riktlinjer och för att 

kunna uppmärksamma en eventuell skillnad mellan deras och verksamhetschefernas uppgif-

ter, ställdes frågan till biståndshandläggarna om de tror eller vet om det finns specifika riktlin-

jer eller strategier i deras kommun gällande handläggningen av äldre personer med missbruks- 

eller beroendeproblem. Av respondenterna var det åtta (14 procent) biståndshandläggare som 

svarade Ja och 49 (86 procent) som svarade Nej/Vet ej på frågan om det finns specifika rikt-

linjer i kommunen gällande handläggning av äldre personer med missbruks- eller beroende-

problem, vilket framkommer i tabell 2. 

 

Enkäten inleddes med frågor gällande kön, ålder och arbetserfarenhet för att få en överblick 

av biståndshandläggarnas grundläggande uppgifter. Endast tre av respondenterna var män 

vilket innebär att jämförelse mellan könen blir meningslös.  

 

Figur 1 redovisar ålder och figur 2 visar arbetserfarenhet inom äldreomsorgen samt arbetserfa-

renhet inom nuvarande kommun i stapeldiagram. Ålder och arbetserfarenhet inom äldre-

omsorgen används som bakgrundsfaktorer i avsnitt 4.4.  
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Figur 1: Ålder.  

 
 

Figur 1 visar att ungefär 54 procent av biståndshandläggarna är mellan 18-40 år gamla. Reste-

rande cirka 46 procent är mellan 41-60+ år gamla. 

 

Figur 2: Arbetserfarenhet inom äldreomsorgen samt inom nuvarande kommun. 
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Figur 2 synliggör att 33 procent av biståndshandläggarna har 0-2 års arbetserfarenhet som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen.  Ungefär 35 procent av biståndshandläggarna har 

3-10 års arbetserfarenhet och cirka 32 procent av respondenterna har 11-16 + års arbetserfa-

renhet. 

Över hälften av biståndshandläggarna (61,5 procent) har 0-5 års arbetserfarenhet inom kom-

munen de jobbar i för nuvarande. Cirka 10,5 procent av biståndshandläggarna har 6-10 års 

arbetserfarenhet och omkring 28 procent har 11-16+ års arbetserfarenhet inom kommunen de 

jobbar i för tillfället (Figur 2). 

4.1.1 Kartläggning av enkätsvaren 

Arton frågor i enkäten besvarades med femgradiga Likertskalor (ordinal skalnivå), antingen 

med allmänt formulerad frekvens (1. Aldrig; 2. Någon gång; 3. Ibland; 4. Ofta; 5. Alltid) som 

syfte eller med tidsangivelser (1. Aldrig; 2. Någon enstaka gång; 3. Någon gång per månad; 4. 

Någon gång per vecka; 5. Alltid). Tre frågor besvarades med en femgradig kvotskalenivå och 

fyra frågor besvarades med två- eller tregradiga nominalvariabler.  

 

Tabell 1 ger en översikt av svaren med svarsalternativ i form av Likertskala i enkäten. Svars-

fördelningen redovisas i form av antal svar (N) och tyngdpunkt (Median). Under kolumnen 

Förklaring redovisas medianens värde. Spridningen runt medianen anges genom första (Q1) 

respektive tredje (Q3) kvartilen. Mellan dessa två värden finns hälften av antalet angivna svar.  

 

Tabell 1: Sammanfattning av biståndshandläggares uppfattning om riktlinjer, utbildning och 

hantering av ärenden gällande äldre personer med missbruksproblem. 

 N Median Förklaring Q1 Q3 

Hur ofta hanterar du  

ärenden där den äldre personen i fråga har/haft 

ett missbruk? 

57 2 Någon gång 2 3 

Om du hanterar ett ärende rörande en äldre per-

son som har ett missbruk, tar du kontakt med den 

del av socialtjänsten som hanterar missbruks-

ärenden? 

53 3 Ibland 2 4 

När/om du kontaktar missbruksvården gällande 

ärenden med äldre personer med missbruk, får 

du den hjälp du behöver? 

52 3 Ibland 2 4 

Hur ofta söker du handledning hos din chef (al-

ternativt förste biståndshandläggare) gällande 

ärenden som berör äldre personer med miss-

53 2 Någon gång 2 4 
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bruk? 

Hur ofta pratar din arbetsgrupp med handledare 

eller chef om hantering av ärenden gällande 

äldre med missbruk? 

57 2 Någon gång 2 3 

Hur ofta blir du erbjuden av kommu-

nen/arbetsgivaren att delta i seminarium eller 

utbildning som berör äldre personer med miss-

bruk? 

57 1 Aldrig 1 2 

Finns det tillfällen då du känner att du skulle 

vilja ha mer kunskap/utbildning gällande äldre 

personer med missbruk? 

57 3 Ibland 3 4 

Finns det tillfällen då du känner att du skulle 

vilja ha fler riktlinjer från din kom-

mun/arbetsgivare gällande äldre personer med 

missbruk? 

57 3 Ibland 2 4 

Anser du att missbrukande kvinnor och missbru-

kande män behandlas olika gällande ansökan om 

äldreomsorg? 

57 1 Aldrig 1 2 

Om du misstänker att en klient har ett missbruk, 

tar du upp detta med klienten? 

57 4 Ofta 3 4 

Har det hänt att du har beviljat insatser för 

äldreomsorg enbart på grund av att personen 

har ett missbruk? 

57 2 Någon gång 1 3 

När du skriver beslutsunderlag och beslut i ett 

ärende gällande äldre, hur ofta anger du skrift-

ligt att personen har ett missbruk om så är fal-

let? 

53 4 Ofta 3 4 

När du skriver beslutsunderlag och beslut i ett 

ärende gällande en äldre person, tar du hänsyn 

till att personen har ett missbruk om så är fallet? 

52 3 Ibland 2,2

5 

4 

När du skriver beslutsunderlag och beslut i ett 

ärende gällande en äldre person, tar du hänsyn 

till om personen själv är medveten om/erkänner 

ett missbruk om så är fallet? 

52 4 Ofta 3 5 
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Händer det att du beviljar insatser på grund av 

medberoende? 

50 2 Någon gång 1 3 

Händer det att du har upplevelser eller åsikter 

relaterade till missbruk som skulle kunna på-

verka din bedömning i ärenden gällande äldre 

personer med missbruk? 

51 1 Aldrig 1 2 

Händer det att din bedömning i ett ärende gäl-

lande en äldre person ändras om du får reda på 

att personen har ett missbruk? 

53 2 Någon gång 1 2 

Tror du att det finns en risk att äldre människor 

inte får den hjälp de behöver på grund av ett 

missbruk? 

57 2 Någon gång 2 3 

 

Tabell 1 visar att - utifrån medianvärdena - så har biståndshandläggarna någon gång hanterat 

ärenden gällande en äldre person som haft missbruksproblem. Vid sådan handläggning tas 

kontakt ibland med den del av socialtjänsten som hanterar missbruksproblematik, och då er-

hålls ibland hjälp. Någon gång har det hänt att de flesta biståndshandläggarna har sökt hand-

ledning hos sin chef eller förste biståndshandläggare och det har även hänt någon gång att 

arbetsgrupperna pratar med chef eller förste biståndshandläggare om ärenden gällande äldre 

personer med missbruks- eller beroendeproblem.  

Medianvärdena visar att biståndshandläggarna aldrig blir erbjudna utbildning eller semi-

narium från kommunen samt att de ibland finns tillfällen då de skulle vilja ha både mer kun-

skap/utbildning och ibland vill ha fler riktlinjer gällande äldre personer med missbrukspro-

blem.  

Enligt medianvärdet upplever biståndshandläggaran någon gång att det finns en skillnad mel-

lan antalet kvinnor och män med missbruks- eller beroendeproblem som ansöker om insatser 

från äldreomsorgen. Vilken grupp handläggarna tror det fanns mest av, kvinnor eller män 

ställdes som följdfråga till de respondenter som upplevde att det fanns en skillnad (följdfrågan 

redovisas inte i någon av figurerna eller tabellerna då svarsalternativen inte utgår från en Li-

kertskala och median inte kan anges). 24 biståndshandläggare tror att det finns en skillnad och 

23 av dem angav i följdfrågan att de tror att det finns fler män än kvinnor med missbruks- 

eller beroendeproblem. En biståndshandläggare trodde att antalet äldre kvinnor med miss-

bruks- eller beroendeproblem var större än antalet män. Biståndshandläggarna anser aldrig att 

kvinnor och män med missbruks- eller beroendeproblem behandlas olika gällande ansökan om 

äldreomsorg.  

Vid misstanke om missbruks- eller beroendeproblem tar biståndshandläggarna, enligt medi-

anvärdena, ofta upp detta med personen i fråga och någon gång har det hänt att de beviljar 

insatser till en äldre person enbart på grund av att personen har missbruk/beroendeproblem. 

Det händer även någon gång att de beviljar insatser på grund av ett medberoende. När bi-
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ståndshandläggarna skriver beslut i ärenden anger de ofta skriftligt om personen har miss-

bruks- eller beroendeproblem medan de ibland tar hänsyn till om en person har ett miss-

bruk/beroendeproblem när de skriver beslut. De tar ofta hänsyn till om en person själv är 

medveten om sitt missbruks- eller beroendeproblem när de skriver beslutsunderlag och beslut. 

Vidare visar medianvärdena att biståndshandläggarna aldrig har upplevelser eller åsikter som 

kan påverka bedömningen i ett ärende och någon gång händer det att biståndshandläggarnas 

bedömning i ett ärende ändras om hen får reda på att personen har missbruks- eller beroende-

problem. Biståndshandläggarna har någon gång upplevt att det finns en risk att äldre männi-

skor inte får den hjälp de behöver på grund av missbruk/beroendeproblem. 

4.2 Förekomst av riktlinjer och dess betydelse för stöd - svar 

på första frågeställningen 

Som tidigare nämnts i avsnitt 4.1, ställdes i enkäten frågan om biståndshandläggarna tror eller 

vet att det finns specifika riktlinjer i kommunen gällande handläggning av äldre personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. I avsnitt 4.2 samt 4.3 är svaren på den frågan utgångspunkt 

vid jämförelse med frågorna gällande stöd och utbildning från kommunerna. Frågan om före-

komsten av riktlinjer besvarades med alternativen Ja, Nej och Vet ej. Eftersom förekomsten av 

riktlinjer från kommunen har ringa eller inget värde alls om biståndshandläggarna inte vet om 

riktlinjer faktiskt existerar, delas respondenterna upp i två dikotoma grupper; de som svarat Ja 

i en grupp och de som svarat Nej eller Vet ej i den andra gruppen. Grupperna kommer i ana-

lysen att benämnas som Ja-respondenter och Nej/Vet ej-respondenter. 

 

En gruppjämförelse redovisar förekomsten av riktlinjer i förhållande till stöd från kommunen 

genom att jämföra Ja-respondenterna och Nej/Vet ej-respondenterna med de enkätfrågor som 

handlar om utbildning och riktlinjer. Tabell 2 anger svarsfördelningen i form av antal svar (N) 

och tyngdpunkt (Median). Under kolumnen Förklaring redovisas medianens värde. Spridning-

en runt medianen anges genom första (Q1) respektive tredje (Q3) kvartilen. Mellan dessa två 

värden finns hälften av antalet angivna svar. Genom Mann-Whitneys U-test fastställs P-värdet 

som visar om skillnaderna mellan ja-gruppen och nej/vet ej-gruppen är statistiskt signifikanta.  
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Tabell 2: Jämförelse mellan uppfattning om riktlinjer och frågor om utbildning/stöd från 

kommunerna.  

 n Uppfattning 

om riktlinjer 

N Median Förklaring Q1 Q3 P-

värde 

Hur ofta blir du er-

bjuden av kommun/ 

arbetsgivare att delta 

i seminarium eller 

utbildning som berör 

äldre personer med 

missbruk? 

Ja 8 2 Någon gång 1 2 0,262 

Nej/Vet ej 49 1 Aldrig 1 2  

Finns det tillfällen då 

du känner att du 

skulle vilja ha mer 

kunskap/utbildning 

gällande äldre perso-

ner med missbruk? 

Ja 8 3 Ibland 3 4.75 0,217 

Nej/Vet ej 49 3 Ibland 3 4  

Finns det tillfällen 

då du känner att du 

skulle vilja ha fler 

riktlinjer från din 

kommun/ arbetsgi-

vare gällande äldre 

personer med miss-

bruk? 

Ja 8 3 Ibland 2 4 0,785 

Nej/Vet ej 49 3 Ibland 2 4  

 

Tabell 2 visar att åtta biståndshandläggare uppger att de tror eller vet om det finns riktlinjer 

och resterande 49 uppger att de inte tror eller vet om det finns riktlinjer vilket tidigare nämnts 

under grundläggande resultat. Det framkommer inte några signifikanta samband mellan bi-

ståndshandläggarnas uppfattning om riktlinjer och hur ofta handläggarna har blivit erbjudna 

utbildning eller seminarium från kommunen gällande äldre personer med missbruks- eller 

beroendeproblem. Det finns inte heller några signifikanta samband mellan biståndshandläg-

garnas uppfattning om riktlinjer och huruvida de vill ha fler riktlinjer eller mer utbildning från 

kommunen.  
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4.3 Förekomst av riktlinjer och dess betydelse för bedömning och han-

tering av ärenden - svar på andra frågeställningen 

En gruppjämförelse visar förekomsten av riktlinjer i förhållande till bedömning och hante-

ringa av ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem genom att 

jämföra Ja-respondenterna och Nej/Vet ej-respondenterna med de enkätfrågor som berör han-

tering och beviljande av ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendepro-

blem. Tabell 3 anger svarsfördelningen i form av antal svar (N) och tyngdpunkt (Median). 

Under kolumnen Förklaring redovisas medianens värde. Spridningen runt medianen anges 

genom första (Q1) respektive tredje (Q3) kvartilen. Mellan dessa två värden finns hälften av 

antalet angivna svar. Genom Mann-Whitneys U-test fastställs P-värdet som visar om skillna-

derna mellan ja-gruppen och nej/vet ej-gruppen är statistiskt signifikanta. 

 

Tabell 3: Jämförelse mellan uppfattning om riktlinjer och frågor om bedömning och hantering 

av ärenden. 

 Uppfattning 

om riktlinjer 

N Median Förklaring Q1 Q3 P-värde 

Om du misstänker 

att en klient har 

ett missbruk, tar 

du upp detta med 

klienten? 

Ja 8 2 Någon gång 3,25 4,75 0,090 

Nej/Vet ej 49 3 Ibland 3 4 

Har det hänt att 

du har beviljat 

insatser för 

äldreomsorg en-

bart på grund av 

att personen har 

ett missbruk? 

Ja 8 2 Någon gång 1 2,75 0,805 

Nej/Vet ej 49 1 Aldrig 1 3 

Händer det att du 

beviljar insatser 

på grunds av ett 

medberoende? 

Ja 7 2 Någon gång 1 3 0,684 

Nej/Vet ej 43 2 Någon gång 1 3 

När du skriver 

beslutsunderlag 

och beslut i ett 

ärende gällande 

Ja 7 4 Ofta 3 4 0,992 

Nej/Vet ej 46 4 Ofta 3 4 



 

Socialt arbete, examensarbete - 15 hp            Hannela Ljung  

Vårterminen -16        Lisa Magnusson 

                                             

31 

en äldre person, 

hur ofta anger du 

skriftligt att per-

sonen har ett 

missbruk om så är 

fallet? 

När du skriver 

beslutsunderlag 

och beslut i ett 

ärende gällande 

en äldre person, 

tar du hänsyn till 

om personen har 

ett missbruk om 

så är fallet? 

Ja 7 3 Ibland 2 4 0,963 

Nej/Vet ej 45 3 Ibland 2,5 4 

Händer det att du 

har upplevelser 

eller åsikter som 

skulle kunna på-

verka din bedöm-

ning i ärenden 

gällande äldre 

personer med 

missbruk? 

Ja 7 1 Aldrig 1 2 0,988 

Nej/Vet ej 44 1 Aldrig 1 2 

Händer det att din 

bedömning i ett 

ärende gällande 

en äldre person 

ändras om du får 

reda på att perso-

nen har ett 

missbruk? 

Ja 7 2 Någon gång 1 2 0,954 

Nej/Vet ej 46 2 Någon gång 1 2 

Tror du att det 

finns en risk att 

äldre människor 

inte får den hjälp 

de behöver på 

grund av ett miss-

Ja 8 2 Någon gång 2 3 0,361 

Nej/Vet ej 49 2 Någon gång 2 3 
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bruk? 

 

Tabell 3 visar att det inte finns några signifikanta samband mellan biståndshandläggarnas upp-

fattning om riktlinjer och deras hantering och beviljande av ärenden gällande äldre personer 

med missbruks- eller beroendeproblem. Det finns inte heller några samband mellan uppfatt-

ning om riktlinjer och personliga åsikter eller upplevelser. 

4.4 Förekomst av skillnad i hantering av ärenden beroende på 

bakgrundsfaktorer - svar på tredje frågeställningen 

Två grupper skapades av bakgrundsfaktorerna Ålder och Arbetserfarenhet, som redovisas i 

avsnitt 4.1 (Figur 1 och 2).  I följande analyser jämförs bakgrundsfaktorerna med bistånds-

handläggarnas svar inom tre olika frågekategorier för att uppmärksamma eventuella skillnader 

i hantering av ärenden inom biståndshandläggningen; Hantering och beviljande av insatser, 

Dokumentation samt Biståndshandläggarnas åsikter.   

4.4.1 Hantering och beviljande av insatser 

Tabell 4 visar en jämförande analys av eventuella skillnader mellan bakgrundsfaktorerna i 

förhållande till respondenternas svar på frågor gällande hantering och beviljande av insatser. 

Svarsfördelningen redovisas genom antal svar (N) och Korrelationskoefficienten visar hur 

starkt samband det finns mellan respektive fråga och bakgrundsfaktor. Genom Spearmans 

Rho-test fastställs P-värdet som i sin tur avgör om svaret statistiskt kan säkerställas. 

 

Tabell 4: Jämförelse mellan bakgrundsfaktorerna ålder/arbetserfarenhet och frågor om han-

tering/beviljande av insatser. 

  Om du miss-

tänker att en 

klient har ett 

missbruk, tar 

du upp detta 

med klienten? 

Har det hänt att du 

har beviljat insatser 

för äldreomsorg en-

bart på grund av att 

personen har ett 

missbruk? 

Händer det att 

du beviljar in-

satser på grund 

av ett medbero-

ende? 

Ålder Korrelations-

koefficient 

0,02 0,16 -0,10 

P-värde 0,895 0,245 0,468 

N 57 57 50 

Arbetserfa-

renhet inom 

Korrelations-

koefficient 

0,00 0,30* -0,04 
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äldreomsor-

gen 

P-värde 0,969 0,021 0,775 

N 57 57 50 

* Korrelation är signifikant vid nivån 0,05.  
 

Tabell 4 visar att det inte finns något samband mellan ålder och om biståndshandläggare tar 

upp misstanke om missbruks- eller beroendeproblematik, beviljar insatser enbart på grund av 

problematiken eller på grund av medberoende. Det finns inte heller några samband mellan 

biståndshandläggarnas arbetserfarenhet och om de tar upp eventuellt missbruk- eller beroen-

deproblem med klient eller om de beviljar insatser på grund av medberoende. Däremot finns 

det ett signifikant men måttligt samband mellan biståndshandläggarnas arbetserfarenhet och 

om de beviljar insatser enbart på grund av missbruks- eller beroendeproblem.  

4.4.2 Dokumentation 

Tabell 5 visar en jämförande analys av eventuella skillnader mellan bakgrundsfaktorerna i 

förhållande till respondenternas svar på frågor gällande dokumentation av ärenden. Svarsför-

delningen redovisas genom antal svar (N) och Korrelationskoefficienten visar hur starkt sam-

band det finns mellan respektive fråga och bakgrundsfaktor. Genom Spearmans Rho-test fast-

ställs P-värdet som i sin tur avgör om svaret statistiskt kan säkerställas. 

 

Tabell 5: Jämförelse mellan bakgrundsfaktorerna ålder/arbetserfarenhet och frågor om 

dokumentation. 

    När du skriver beslutsun-

derlag och beslut i ett 

ärende gällande en äldre 

person, hur ofta anger du 

skriftligt att personen har 

ett missbruk om så är fal-

let? 

 När du skriver besluts-

underlag och beslut i ett 

ärende gällande en 

äldre person, tar du 

hänsyn till om personen 

har ett missbruk om så 

är fallet? 

Ålder Korrelations-

koefficient 

0,01 -0,23 

P-värde 0,936 0,105 

N 53 52 

Aretserfarenhet 

inom äldreomsor-

gen 

Korrelations-

koefficient 

-0,08 -0,20 

P-värde 0,556 0,161 
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N 53 52 

 

Tabell 5 visar att det inte finns några samband mellan varken biståndshandläggarnas ålder 

eller deras arbetserfarenhet gällande hur ofta de skriftligt anger att personen har missbruks- 

eller beroendeproblem eller om de tar hänsyn till att personen har en sådan problematik när de 

skriver beslutsunderlag och beslut.  

4.4.3 Biståndshandläggarnas åsikter  

Tabell 6 visar en jämförande analys av eventuella skillnader mellan bakgrundsfaktorerna i 

förhållande till respondenternas svar på frågor gällande biståndshandläggarnas personliga 

åsikter. Svarsfördelningen redovisas genom antal svar (N) och Korrelationskoefficienten visar 

hur starkt samband det finns mellan respektive fråga och bakgrundsfaktor. Genom Spearmans 

Rho-test fastställs P-värdet som i sin tur avgör om svaret statistiskt kan säkerställas. 

 

Tabell 6: Jämförelse mellan bakgrundsfaktorerna ålder/arbetserfarenhet och frågor om bi-

ståndshandläggarnas åsikter. 

   Händer det att du 

har upplevelser 

eller åsikter som 

skulle kunna på-

verka din bedöm-

ning i ärenden 

gällande äldre 

personer med 

missbruk? 

Händer det att din 

bedömning i ett 

ärende gällande 

en äldre person 

ändras om du får 

reda på att perso-

nen har ett miss-

bruk? 

Tror du att det 

finns en risk att 

äldre männi-

skor inte får 

den hjälp de 

behöver på 

grund av ett 

missbruk? 

Ålder Korrelations-

koefficient 

-0,14 0,06 -0,24 

P-värde 0,340 0,682 0,071 

N 51 53 57 

Aretserfarenhet 

inom äldre-

omsorgen 

Korrelations-

koefficient 

-0,05 0,06 -0,26 

P-värde 0,730 0,660 0,054 

N 51 53 57 

* Korrelation är signifikant vid nivån 0,05.  
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Tabell 6 visar att det inte finns några signifikanta samband mellan ålder samt arbetserfarenhet 

och om det händer att biståndshandläggarnas upplevelser eller åsikter påverkar bedömningen i 

ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. Det finns inte heller 

några samband oavsett ålder eller arbetserfarenhet gällande om biståndshandläggarens be-

dömning ändras om hen får veta att personen har missbruks- eller beroendeproblem. Det finns 

däremot ett svagt samband mellan både arbetserfarenhet och ålder gällande huruvida bi-

ståndshandläggarna tror att det finns en risk att äldre människor inte får den hjälp de behöver 

på grund av missbruks- eller beroendeproblem. Sambandet har dock i båda fallen ett p-värde 

över 0,05 och är därför inte signifikant.  

4.5 Kommentarer från respondenterna  

Problematiken kring att det finns risk att äldre personer med missbruks- eller beroendepro-

blem kan “falla mellan stolarna” lyfts av en respondent som beskriver att hens uppfattning är 

att de äldre inte alltid vill ta emot äldreomsorgens frivilliga åtgärder samtidigt som socialför-

valtningens missbruk/beroendehandläggare kan bedöma att det inte finns något att göra. Hen 

beskriver vidare att det kan uppstå etiska svårigheter att motivera en äldre person med miss-

bruks- eller beroendeproblem att ansöka om stöd samt att det är en stor utmaning att arbeta 

med dessa personer som efter många år av missbruks- eller beroendeproblem kan ha utvecklat 

alkoholdemens vilket hemtjänsten i kommunen ibland saknar kompetens att bemöta. 

En respondent beskriver att “allt faller tillbaka på oss handläggare” och förklarar vidare att 

hens arbetsgrupp diskuterar det ansvar som ligger på biståndshandläggarna i deras problemlö-

sande och samtidigt ensamma roll. En annan påpekar att “det framförallt saknas hjälp att er-

bjuda, mot just missbruket, för äldre personer. Upplevelsen är att den hjälp och det stöd som 

finns i detta avseende inom kommunen framförallt riktas mot yngre personer”. 

Gällande frågan om det har hänt att biståndshandläggaren har beviljat insatser för äldreomsorg 

enbart på grund av att personen har missbruks- eller beroendeproblem, påpekar fem av re-

spondenterna att insatserna beviljas på grund av konsekvenserna av den äldres missbruk- eller 

beroendeproblematik. Detta skapar enligt en respondent i sin tur ett behov av insatser orsa-

kade av missbruks- eller beroendeproblem som exempelvis alkoholrelaterad demens eller 

andra funktionsnedsättningar. En respondent påpekar att hens omdöme kan ändras i positiv 

riktning om hen får veta att den äldre har missbruk- eller beroendeproblem, då det kan vara till 

hjälp för bedömning och utredning. 

Tre respondenter beskriver att de upplever att det finns en risk att personer med missbruks- 

eller beroendeproblematik inte får den hjälp de behöver men att det inte behöver bero på att 

själva ansökan om hjälp avslås utan att den äldre istället inte vill ansöka om eller ta emot 

hjälp. En respondent nämner problematiken kring utförande av insatserna i de fall då den äldre 

personen är berusad. 
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5. Diskussion 

Med studiens syften och frågeställningar som utgångspunkter, redovisas och diskuteras ana-

lysens och resultatets huvudsakliga fynd i diskussionskapitlet. Dessa fynd relateras till materi-

al från bakgrundsavsnitt samt jämförs med studiens teoretiska referensramar. Studiens metod 

kritiseras och bortfall, svarsfrekvens och generaliserbarhet granskas. 

5.1 Kartläggning av kommunernas stöd  

Studiens första syfte är att kartlägga biståndshandläggares upplevelser av kommunernas stöd i 

Jönköpings län angående riktlinjer, strategier och utbildning för hanteringen av ärenden gäl-

lande äldre personer med alkoholmissbruks- eller beroendeproblem över 65 år. Kartläggning-

en utgår från avsnitt 4.1. 

Resultatet visar att en av 13 verksamhetschefer uppgav att det finns riktlinjer i kommunen 

gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. I den kommun som uppgav 

att de har riktlinjer, arbetade nio biståndshandläggare inom området äldre enligt verksamhets-

chefen. Eftersom det endast var åtta biståndshandläggare inom Jönköpings län som angav att 

det fanns riktlinjer inom kommunen, kan dessa respondenter antas tillhöra den kommun som 

uppgett att de har riktlinjer. Samtidigt går det inte att säkerställa att de åtta biståndshandläg-

gare som svarat att det finns riktlinjer i deras kommun faktiskt tillhörde den kommun som 

uppgett att det fanns riktlinjer.  

Av resultatet framgår att flertalet respondenter uppger att Jönköpings läns kommuner varken 

erbjuder riktlinjer eller utbildning för biståndshandläggare gällande äldre med missbruks- eller 

beroendeproblem. Detta kan tänkas bero på att ärenden inom området är ovanligt förekom-

mande då att de flesta endast någon gång har hanterat ärenden gällande äldre personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. Om så är fallet, kan en möjlig förklaring vara att kommu-

nerna inte bedömer att det finns något direkt behov av utbildning inom området. 

Trots att biståndshandläggarna beskriver att det aldrig erbjuds att delta i seminarium eller ut-

bildning gällande området äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem, känner de 

ibland att de skulle vilja ha mer kunskap och utbildning samt att de ibland vill ha fler riktlinjer 

inom området. Detta kan tolkas som att biståndshandläggare i länet sällan handlägger denna 

typ av ärenden och därför känner att de sällan har behov av utbildning inom området, eller 

kanske känner att de vill ha utbildning just vid de få tillfällen när dessa ärenden förekommer. 

Handledning från chef/arbetsgivare och diskussion i arbetsgrupperna gällande ärenden med 

äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem, sker någon gång enligt biståndshand-

läggarna. Frånvaron av handledning och reflektioner i grupp kan tolkas som att chef/förste 

biståndshandläggare inte kan vara tillgänglig eller ha kompetens inom området, eller att tids-

utrymme inte finns för denna typ av stöd. Det kan också antas att biståndshandläggarna upp-

lever att handledningen inte ger någon vägledning eller gör nytta, eller också anser de att till-

räcklig kunskap redan finns för att hantera dessa ärenden. Även här kan anledningen vara att 

denna typ av ärenden sällan förekommer. 
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Tidigare forskning pekar på att missbruk- eller beroendeproblem bland äldre personer är van-

ligt förekommande och både biståndshandläggares och vårdpersonals bemötande och hante-

ring av äldre personer med denna typ av problematik skiljer sig åt (Gunnarsson, 2013a). Re-

sultatet synliggör att kommunerna inte tillämpar de delar av Socialstyrelsens allmänna råd 

(2007) som tydligt påpekar vikten av regelbundet stöd, handledning samt utbildning för att 

underhålla och höja kompetensnivån i biståndshandläggarnas arbete. Bristen på utbildning i 

kommunen överensstämmer med The Vintage Projects rapport (2012) som anger att få länder 

i Europa har någon typ av specifikt utbildningsprogram för professionella som hanterar äldre 

personer med missbruks- eller beroendeproblem. I relation till att antalet äldre stadigt ökar 

och förväntas fördubblas inom 30 år, innebär det en liknande utveckling för äldre personer 

med missbruks- eller beroendeproblem även i Sverige. Skottland däremot arbetar aktivt mot 

missbruk- eller beroendeproblematik genom utbildningar inriktade på personcentrering och 

specifika målgrupper (The Scottish Government, 2012) vilket exempelvis Sverige kan få in-

spiration och vägledning av. Enligt organisationsteorin måste anställda ställa krav på organi-

sationen de är anställda inom i takt med samhällsförändringar och utveckling. Därför måste 

även utvecklingsmöjligheter finnas i form av utbildning för att behålla och öka kompetensen 

hos de anställda (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). På så sätt kan biståndshandläggare få 

möjlighet att utveckla sin del av arbetet inom äldreomsorgen för att finna lösningar om lämp-

liga och individuella insatser. Gunnarsson och Karlsson (2013b) belyser bristen på utbildning 

för biståndshandläggare och vårdpersonal inom området äldre personer med missbruks- eller 

beroendeproblem samtidigt som att behovet av detta uttrycks vara stort.  Dunér och Nord-

ström (2005) påpekar också att utbildning inom specifika områden för biståndshandläggare 

samt även för vårdpersonal kan skapa fler insatser att erbjuda och på så sätt tillgodose fler 

behov.  

 

I relation till ovanstående fakta, kan tolkningen göras att oavsett om biståndshandläggarna 

sällan handlägger ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem 

eller själva inte anser att de behöver utbildning inom området, är det ändå i längden en fördel 

om mjöligheten till utbildning finns. 

5.2 Kartläggning över biståndshandläggarnas hantering av 

ärenden och beviljande av insatser 

Studiens andra syfte är att kartlägga hur biståndshandläggare i Jönköpings län uppger att de 

hanterar ärenden och beviljar insatser gällande personer med alkoholmissbruks- eller beroen-

deproblem som ansöker om äldreomsorg. Kartläggningen utgår från avsnitt 4.1. 

Av resultatet framgår att biståndshandläggarna i länet ofta tar upp misstanke om missbruks- 

eller beroendeproblem med klienten och vid beslutsfattande ofta tar hänsyn till att den äldre 

personen själv är medveten om att denne har en sådan typ av problematik. Biståndshandläg-

garna anger även ofta skriftligen i beslutsunderlag att den äldre personen har missbruks- eller 
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beroendeproblem vilket kan vara betydande då denna typ av dokumentation finns tillgänglig 

för vårdpersonal om insatser beviljats och kan på så sätt vara en värdefull del av bakgrundsin-

formation vid vård- och omsorgsarbete. Biståndshandläggarna uppger att det någon gång 

händer att deras bedömning i ett ärende ändras om de får reda på att personen har missbruks- 

eller beroendeproblem. En respondent nämner i kommentarerna att bedömningen kan ändras i 

positiv bemärkelse då kännedomen om missbruk- eller beroendeproblem hos medborgaren 

kan underlätta bedömning och utredning.  

Någon gång har det hänt att biståndshandläggarna har beviljat insatser enbart på grund av att 

personen har missbruks- eller beroendeproblem och någon gång händer det även att bistånds-

handläggarna beviljar insatser på grund av medberoende. Flera respondenter beskriver att 

funktionsnedsättningar på grund av missbruks- eller beroendeproblem kan vara orsak till att 

insats beviljas.  

Någon gång uppger biståndshandläggarna att det finns en risk att äldre människor inte får den 

hjälp de behöver på grund av deras missbruks- eller beroendeproblem. Flera biståndshandläg-

gare beskriver i kommentarerna att detta inte behöver bero på att själva ansökan om hjälp av-

slås utan istället att den äldre inte vill ansöka eller ta emot hjälp. Även problematik kring utfö-

rande av insatser i de fall när medborgaren är berusad uppmärksammas samt att det saknas 

hjälp att erbjuda äldre personer, mot själva missbruks- eller beroendeproblemet. En bistånds-

handläggare påpekar att den hjälp och det stöd som finns i detta avseende framförallt riktas 

mot yngre personer vilket också kan kopplas till att denna typ ärenden gällande äldre personer 

med missbruks- eller beroendeproblem inte förekommer särskilt ofta. 

 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) beskriver att ansökan ofta behandlas efter vad kommunerna 

har att erbjuda istället för att insatserna anpassas efter behovet vilket är en tydlig brist i stödet 

från kommunen. Trots att ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendepro-

blem inte verkar vara vanligt förekommande så finns denna typ av problematik bland äldre i 

alla samhällsklasser oavsett kön, betonar Gunnarsson och Karlsson (2013b).  Detta måste i sin 

tur biståndshandläggarna ha i åtanke vid bedömning och beslutfattande. Organisationsteorin 

framhäver vikten av att arbetsgivaren bistår med riktlinjer för exempelvis hantering av ären-

den gällande specifika grupper som äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem, då 

förutsättningar skapas för att ärenden handläggs på ett liknande sätt oavsett vem som är bi-

ståndshandläggare. Det kan också bidra till en effektivisering och underlättande av arbete då 

tid kan sparas om riktlinjer finns att tillgå. Organisationsteorin uppmärksammar också över-

ensstämmande professionella perspektiv gällande arbetssätt och hantering av olika uppgifter 

inom organisationen för att skapa mening och vägledning för organisationens medlemmar 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 

 

I förhållande till ovanstående uppgifter, kan tolkningen göras att biståndshandläggarnas kun-

skap om förutsättningar inom kommunen har betydelse för att kunna skapa individuella lös-

ningar vid specifika ärenden. Även biståndshandläggarnas konsensus i hantering och värde-

ringar vid ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem kan vara 
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värdefullt och i sin tur förverkligas genom arbetsgivarens vägledning i form av gemensamma 

riktlinjer inom organisationen. 

5.3 Samband mellan riktlinjer och stöd/utbildning från kommunerna 

Den första frågeställningen i studien ämnar undersöka om det finns samband mellan bistånds-

handläggares uppfattning om förekomsten av riktlinjer för hantering av ärenden gällande äldre 

personer med alkoholmissbruks- eller beroendeproblem och biståndshandläggares uppfattning 

om stöd och utbildning från kommunen. Resultatet visar att det inte finns några signifikanta 

samband mellan huruvida biståndshandläggarna tror/vet om det finns riktlinjer inom kommu-

nen och om de önskar att få mer utbildning eller fler riktlinjer gällande äldre personer med 

missbruks- eller beroendeproblem. Detta innebär alltså att biståndshandläggarna vill ha fler 

riktlinjer och utbildning oavsett om det redan finns riktlinjer eller inte. Resultatet kan ha på-

verkats av att just bristen på riktlinjer upplevs av de flesta respondenterna.  

 

Frånvaron av riktlinjer gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem kan 

vara ett bekymmer då oklarhet kan uppstå om vem som har ansvaret för medborgarens 

vård/omsorg samt vilka insatser behövs. Osäkerheten kan bidra till att vissa medborgare “fall-

ler mellan stolarna” eftersom socialtjänstens hjälp inte anpassas efter individens behov utan 

snarare tvärt om vilket Lindelöf och Rönnbäck (2007) pekar ut som en brist inom bistånds-

handläggning. Handlingsutrymmet kan därför ses som en nackdel när biståndshandläggarna 

inte har tillgång till riktlinjer om hur de ska hantera vissa ärenden vilket också Lipsky (2010) 

uppmärksammar som en problematik inom gräsrotsbyråkratin. Riktlinjer kan stärka bistånds-

handläggarens roll i att kunna rättfärdiga beslut och handlägga ärenden samstämmigt i arbets-

gruppen. Den smala gränsen mellan riktlinjer som stöd utan att begränsa handlingsutrymmet 

kan däremot vara svår att balansera enligt gräsrotsbyråkratin (Lipsky, 2010). I relation till 

organisationsteorin utför biståndshandläggarna sitt arbete på uppdrag av socialtjänsten som i 

sin tur är styrd av lagar och direktiv från regeringen. Organisationen regleras i flera steg och 

detaljstyr därför inte biståndshandläggarna utan påverkar deras handlingsutrymme positivt i 

den bemärkelsen (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Därför kan en aspekt synliggöras om 

att det är av vikt att riktlinjerna noga anpassas efter minoritetsgrupper, som exempelvis äldre 

personer med missbruks- eller beroendeproblem  

5.4 Samband mellan riktlinjer och bedömning/hantering av ärenden 

Andra frågeställningen uppmärksammar om det finns samband mellan biståndshandläggares i 

Jönköpings län bedömning och hantering av ärenden gällande äldre personer med alkohol-

missbruks- eller beroendeproblem och biståndshandläggarnas uppfattning om förekomsten av 

riktlinjer i respektive kommun för hanteringen av denna typ av ärenden. 

Resultatet visar inte några samband i hur biståndshandläggarna hanterar ärenden gällande 

äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem oavsett riktlinjer, vilket kan tyda på ett 

pågående samarbete mellan olika biståndshandläggare samt mellan biståndshandläggare och 
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verksamhetschefer. Det kan även tyda på att biståndshandläggarna har tillgång till någon typ 

av gemensam handledning som kan bidra till att hanteringen är liknande.  

 

Både Akademikerförbundet SSR (2015) och Socialstyrelsen (2016) påpekar innebörden av att 

biståndshandläggare har reflekterande och handledande samtal med kollegor och chefer för att 

stärka deras etiska bedömning i ärenden. Enligt organisationsteorin bör strävan finnas efter 

ständig kommunikation mellan ledning och anställda (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). 

Även gräsrotsbyråkratin uppmärksammar biståndshandläggarens behov av handledning och 

reflektion då arbetet på så sätt kan få en kontinuitet och säkerhet för biståndshandläggarens 

handlingsutrymme. Handledning kan antas vara ett alternativ till riktlinjer förutsatt att alla 

biståndshandläggare får liknande vägledning och stöd från chef (Lipsky, 2010).   

5.5 Skillnader mellan hantering av ärenden och olika bak-

grundsfaktorer 

Tredje frågeställningen belyser om det finns skillnad i hur biståndshandläggare inom Jönkö-

pings län uppfattar att de hanterar ärenden gällande äldre personer med alkoholmissbruks- 

eller beroendeproblem i relation till bakgrundsfaktorerna ålder och arbetserfarenhet.  

5.5.1 Hantering och beviljande av insatser 

Resultatet visar att det inte finns skillnad i hur biståndshandläggarna hanterar ärenden gäl-

lande äldre personer med missbruka- eller beroendeproblem oavsett ålder. Däremot framgår 

av resultatet att biståndshandläggare som har längre arbetserfarenhet inom äldreomsorgen 

oftare beviljar insatser enbart på grund av missbruks- eller beroendeproblem än de som har 

mindre arbetserfarenhet. Detta samband är rimligt eftersom längre tid inom arbetet innebär att 

biståndshandläggaren har mer erfarenhet av fler ärenden. Sambandet kan tolkas som att erfar-

na biståndshandläggare i större utsträckning kan vara trygga i sitt arbete och fatta beslut grun-

dade till större delen av erfarenhet än av eventuella regler och riktlinjer. Däremot finns det 

inte samband i de andra två frågorna vilket pekar på att handläggarna inte hanterar dessa ären-

den annorlunda trots ökad arbetserfarenhet. Eftersom sambanden inte återfinns inom bak-

grundsfaktorn ålder kan ökningen antas inte vara relaterad till hur gammal biståndshandlägga-

ren är utan enbart till hur länge denne har arbetat inom äldreomsorgen.  

 

En ansökan gällande en äldre person med missbruks- eller beroendeproblem handläggs på 

samma sätt som en äldre person utan denna typ av problematik, vilket enligt Gunnarsson 

(2010) innebär att personen bedöms enbart utifrån sin ålder och inte efter sina behov trots att 

dessa skiljer sig åt medborgarna emellan. Samtidigt har biståndshandläggare flera omfattande 

roller i sitt yrke. Dessa roller kräver en kompetensomfattning som sätter stor press på bi-

ståndshandläggarna. En del av dessa kompetener kan endast förvärvas genom arbetserfaren-

het. Alla biståndshandläggare har inte samma utbildning eller bakgrund vilket kan ifrågasätta 

arbetsgruppen som enhetlig gällande beslut samtidigt som det kan även komplettera vara olika 
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erfarenheter. Olika kunskaper och erfarenheter inom yrket kan vara till fördel om det utnyttjas 

genom att biståndshandläggarna samarbetar och delar med sig av dessa påpekar Lindelöf och 

Rönnbäck (2007).   

5.5.2 Dokumentation 

Resultatet visar att det inte finns några signifikanta samband mellan någon av bakgrundsfak-

torerna och hur de skriver beslutsunderlag och beslut.  

 

Lindelöf och Rönnbäck (2007) beskriver dokumentationen inom biståndshandläggning som 

bristande då det bland annat inte prioriteras eller läggs särskilt mycket tid på. Äldreomsorgen 

har ofta kontakt med exempelvis hälso- och sjukvård vilket innebär att dokumentation är vik-

tig i biståndshandläggarens arbete då den är grunden för att information delas vid samarbete 

mellan olika verksamheter. Informationsutbytet kan i sin tur tolkas som en problematik enligt 

gräsrotsbyråkratin, då biståndshandläggarnas kännedom om personliga uppgifter kan upplevas 

som kontrollerande över medborgarnas livssituation, samtidigt som dessa är beroende av bi-

ståndshandläggarnas hjälp (Hjörne, Juhila och van Nijnatten, 2010). 

5.5.3 Biståndshandläggarnas åsikter 

Resultatet framhäver att det inte finns några signifikanta samband mellan varken ålder eller 

arbetserfarenhet i förhållande till personliga åsikter. Däremot finns en tendens att bistånds-

handläggare med mindre arbetserfarenhet i större utsträckning anser att det finns en risk att 

äldre personer inte får den hjälp de behöver på grund av missbruks- eller beroendeproblem, 

sambandet är dock inte signifikant. En liknande tendens, utan signifikant samband, återfinns 

även i samma fråga i förhållande till ålder, det vill säga att yngre biståndshandläggare i större 

utsträckning tror att det finns en risk att äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem 

inte får den hjälp de behöver. Tendensen till samband gällande arbetserfarenhet och ålder som 

beskrivs ovan, kan peka på att biståndshandläggare med mindre arbetserfarenhet i större ut-

sträckning är nyutbildade och har ett annat perspektiv gällande problematiken kring äldre per-

soner med missbruks- eller beroendeproblem än vad biståndshandläggare med längre arbetser-

farenhet har. 

Respondenterna kommenterar själva i enkäten att de upplever sin roll som omfattande och 

ensam.  De beskriver också att det saknas hjälp att erbjuda mot missbruket och att det är lätt 

att äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem ”faller mellan stolarna” när de når 

en ålder över 65 år samt att insatserna som finns mot missbruk riktas till yngre personer. En 

problematik i att de äldre inte vill ha hjälp mot missbruket upplevs också.  

Dessa fynd kan tolkas som att biståndshandläggarna själva upplever att det finns brist på både 

vägledning och insatser kring området äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

 

Brist på utbildning kan påverka både omsorgspersonals och biståndshandläggares uppfattning 

och bedömning av äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem (Gunnarsson, 2012). 
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Organisationsteorin påpekar vikten av biståndshandläggarens värderingar, attityder och norm-

uppfattning för att skapa en strävan mot gemensamma mål inom organisationen. Ett överens-

stämmande professionellt perspektiv gällande arbetssätt och hantering av olika uppgifter har 

stor betydelse för organisationens framgång (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Gräsrots-

byråkratin framhäver handlingsutrymmet som en fördel och inte ett hinder om biståndshand-

läggaren självständigt kan genomföra arbetet med hjälp av grundläggande riktlinjer eller ram-

lagar utan större styrning från ledning (Lipsky, 2010). I relation till tidigare forskning och 

teorier kan det därför även gällande biståndshandläggarnas åsikter kostateras att utbildning 

inom området äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem behövs. 

5.6 Metoddiskussion 

5.6.1 Forskningsdesign och urval 

Studiens forskningsdesign är explorativ eftersom studien har kartläggande syften samt att om-

rådet sedan tidigare är understuderat. Enkätundersökning valdes som datainsamlingsmetod för 

att dels få in så många svar som möjligt och dels för att det tidigare gjorts få kvantitativa stu-

dier inom området. Urvalsstorleken specificerades till en mindre del av Sverige då ett urval av 

biståndshandläggare i hela landet hade blivit alltför omfattande i relation till tidsramen för 

studien. Om kommunerna hade varit slumpmässigt utvalda i hela landet hade eventuellt resul-

tatet kunnat generaliseras i högre grad och dessutom ökat urvalets representativitet. Däremot 

hade andra kommuner än i Jönköpings län kunnat ingå i studien men eftersom ambitionen 

från början var att besöka så många kommuner som möjligt var undersökningen enklare att 

genomföra i Jönköpings län.  

5.6.2 Datainsamlings- och analysmetod  

Pilotstudien var användbar eftersom piloterna direkt kunde ge konstruktiv kritik angående 

enkätens information, utformning och formuleringar samt att en dialog kunde ske på plats. 

Tiden för enkätens genomförande kunde genom pilotstudien uppskattas, vilket delgavs i mai-

let till biståndshandläggarna för att ge dem en uppfattning angående ankätens omfattning i tid 

och på så sätt möjligtvis öka svarsfrekvensen. Pilotstudien bidrog även till att frågornas validi-

tet uppmärksammades.  

De enkätfrågor som berörde personliga uppfattningar kan ifrågasätta biståndshandläggarnas 

uppriktighet då frågorna kan ha tolkats som anklagande eller negativa. Det finns ingen möj-

lighet att kontrollera respondenternas uppriktighet, utan studien utgår från att det som bi-

ståndshandläggarna har svarat stämmer överens med verkligheten.  

Fördelarna med att använda webbaserad enkätundersökning som metod var att alla responden-

ter fick samma information och material samt att de kunde genomföra enkäten när de själva 

hade möjlighet. Enkäten var enkel att skapa, administrera och skicka ut via mejl vilket också 

kan bero på att den gjordes via en webbsida. Eventuella nackdelar var att det inte fanns någon 

möjlighet att hjälpa respondenterna direkt vid funderingar eller oklarheter då enkäten genom-
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fördes enskilt (två kommuner var undantag för detta eftersom besök gjordes hos dem innan 

enkäten skickades ut, då biståndshandläggarna hade möjlighet att ställa frågor direkt och få 

ytterligare information).  

En fråga tillhörande biståndshandläggarnas bakgrund gällande om de hade avlagt socionom-

examen eller inte, hade varit relevant för studiens syfte vilket i efterhand saknades. Fler upp-

följningsfrågor hade också kunnat ställas för att få en djupare förståelse om biståndshandlägg-

ning i relation till ämnet.  

5.6.3 Forskningsetiska överväganden 

En möjligtvis etiskt känslig aspekt gällande enkätundersökningen var att en av oss författare 

arbetar tillsammans med vissa av biståndshandläggarna som ingick i urvalet. Det var en fördel 

i bemärkelsen att det eventuellt ökade svarsfrekvensen och att författaren hade möjlighet att 

svara på frågor om enkäten direkt till dessa respondenter. Nackdelen var att författarens relat-

ion till kollegorna, alltså vissa av respondenterna, eventuellt påverkade undersökningen ge-

nom att dessa kanske kände sig tvingade att genomföra enkäten.  

Anonymiteten kan ha varit en nackdel för svarsfrekvensen eftersom det inte gick att avgöra 

vilka biståndshandläggare, eller vilken kommun de tillhörde, som inte hade besvarat enkäten. 

Därför kunde inte heller enskilda påminnelser skickas ut och istället fick alla ta del av påmin-

nelserna oavsett om de hade genomfört enkäten eller inte. I efterhand kan vi konstatera att det 

inte hade krävts någon direkt anonymitet i enkäten då respondenterna inte tillhörde en etiskt 

känslig grupp, utan att vi även hade kunnat ställa frågan om vilken kommun respondenterna 

jobbade i. Det hade bidragit till en möjlighet att jämföra svaren från biståndshandläggarna 

kommunerna emellan och dessutom hade en bortfallsanalys kunnat genomföras. 

5.6.4 Generaliserbarhet, bortfall och svarsfrekvens 

Studiens representativitet hotas eftersom svarsfrekvensen var så pass låg och att bortfallsana-

lys inte kunde genomföras. Även om variationen i urvalet av biståndshandläggare var stor, var 

spridningen på enkätsvaren mindre, vilket innebar att de flesta biståndshandläggarna svarade 

liknande oavsett ålder och arbetserfarenhet. Detta tyder på att det finns en möjlighet att de 

svar som respondenterna angett i enkäten skulle kunna vara liknande om antalet respondenter 

hade varit högre. På så sätt skulle resultatet kunna antas gälla för hela populationen, alltså alla 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen i hela Jönköpings län. Anledningen till bortfallet 

skulle delvis kunna bero på frånvaro (semester eller sjukdom), felaktiga uppgifter från verk-

samhetscheferna (exempelvis mejladresser till biståndshandläggare som bytt jobb eller på an-

nat sätt inte var aktuella för enkäten) samt bristande tid eller intresse för enkäten. För att för-

söka öka svarsfrekvensen ytterligare hade besök kunnat göras i alla kommuner men tidsramen 

för studien gjorde detta omöjligt. Däremot hade det möjligen inte gjort någon större skillnad i 

antalet respondenter om enkäten varit ute i mer än två veckor eftersom minst antal svar togs 

emot den andra veckan. Det inföll en helgdag och en klämdag under enkätens sista dagar som 
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kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt då respondenterna var lediga åtminstone en av da-

garna. 

6. Slutsats 

I slutsatskapitlet sammanfattas diskussionens centrala fynd genom att redogöra för kartlägg-

ningen och besvara studiens tre frågeställningar. Resultatets relevans för socialt arbete besk-

rivs samt förslag till vidare forskning. Avslutningsvis uttrycker författarna sina förhoppningar 

om vad studiens fynd kan bidra till. 

6.1 Sammanfattning 

Resultatet av kartläggningen visar att det finns riktlinjer för biståndshandläggare i endast en 

av 13 kommuner i Jönköpings län för hantering av ärenden gällande äldre personer med alko-

holmissbruks- eller beroendeproblem vilket speglar situationen för övriga kommuner i landet.  

Kartläggningen visar även att biståndshandläggarna i Jönköpings län vill ha fler riktlinjer och 

utbildning inom området. Samtidigt förekommer dessa ärenden sällan i länet vilket kan vara 

anledningen till att riktlinjer och utbildning inte har prioriterats av kommunerna. 

 

Det finns inte några samband mellan biståndshandläggares uppfattning om eventuella riktlin-

jer från kommunerna i Jönköpings län för hanteringen av ärenden gällande äldre personer med 

alkoholmissbruks- eller beroendeproblem och biståndshandläggares uppfattning om stöd och 

utbildning från kommunen. Behov av utbildning finns därför oavsett om det finns riktlinjer 

eller inte. 

  

Analysen visar också att det inte finns några samband mellan biståndshandläggares i Jönkö-

pings län uppfattning om riktlinjer och hur de hanterar och beviljar ärenden gällande äldre 

personer med alkoholmissbruks- eller beroendeproblem. Dessa biståndshandläggare bedömer 

och hanterar alltså ärenden på ett liknande sätt, oberoende av deras uppfattning om riktlinjer 

inom kommunen. 

  

För det tredje visar analysen en icke signifikant skillnad mellan arbetserfarenhet och ålder i 

förhållande till uppfattning om hur biståndshandläggare inom Jönköpings län beviljar insatser 

enbart på grund av alkoholmissbruks- eller beroendeproblem. En sådan tendens skulle kunna 

peka på att yngre biståndshandläggare samt biståndshandläggare med mindre arbetserfarenhet 

i större utsträckning anser att det finns en risk att äldre personer inte får den hjälp de behöver 

på grund av missbruks- eller beroendeproblem.  
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6.2 Resultatets betydelse för socialt arbete  

Studien är av relevans för socialt arbete eftersom den uppmärksammar den tydliga brist av 

riktlinjer som finns inom Jönköpings län angående biståndshandläggares hantering av ärenden 

gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. Betydelsen av riktlinjer och 

strategier inom biståndshandläggning betonas oavsett bakgrundsfaktorer eller stöd i form av 

utbildning från kommunen/arbetsgivaren genom studiens resultat. Tidigare forskning bekräf-

tar bristen och behovet av riktlinjer och stöd från arbetsgivare för biståndshandläggare. Social-

tjänsten som organisation bör uppmärksamma biståndshandläggares behov av riktlinjer och 

därefter vidta åtgärder. Socialtjänstlagen innefattar tydliga beskrivningar om vem som bär 

ansvar, ändå drabbas hjälpsökande som inte passar in under en viss kategori och insatser ute-

blir eller så anpassas behovet efter de tjänster som kommunerna redan erbjuder. Utbildning 

inom området äldre med missbruks- eller beroendeproblem för biståndshandläggare och vård-

personal är ett önskemål från biståndshandläggarna själva och dessutom en nödvändighet för 

framtida utveckling. Därmed kan resultatet också bekräfta organisationsteorins mening om 

betydelsen av riktlinjer för att stärka de anställdas positioner och främja en stabil organisation. 

Riktlinjer i förhållande till gräsrotsbyråkrati kan påverka biståndshandläggningen positivt ge-

nom enhetliga bedömningar och beslut, samtidigt som det kan begränsa handlingsutrymmet 

och på så sätt påverka biståndshandläggningen negativt. Biståndshandläggares omfattande och 

pressade roll inom kräver en samstämmig och rättvis bedömning av medborgarnas ansökning-

ar om äldreomsorg. Detta kan stärkas av riktlinjer, men handlingsutrymme bör även finnas för 

att tillgodose individuella behov. Därför är det av yttersta vikt att dessa riktlinjer anpassas 

noga för att förhindra begränsning av handlingsutrymme ytterligare och istället vägleda bi-

ståndshandläggare.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Behovet av att utforska och belysa området äldre personer med missbruks- eller beroendepro-

blem är stort. Som tidigare forskning påvisar, ökar antalet äldre personer med missbruks- eller 

beroendeproblem både inom Sverige och resten av Europa och därmed finns även ett ökat 

behov av ytterligare kunskaper och forskning inom området. Bristen på riktlinjer väcker frå-

gan om hur äldreomsorgen ska arbeta med äldre personer med olika slags problematik, inte 

bara missbruk eller beroende. Hur kan äldreomsorg och missbruks/beroendeenheter samarbeta 

för att medborgarna inte ska ”falla mellan stolarna”? Ska Socialtjänstlagen regleras ytterligare 

för att förhindra detta? Vilken typ av insatser kan tillgodose både ett behov av äldrevård och 

behandling mot missbruks- eller beroendeproblem? Intervjuer skulle därför kunna genomföras 

med verksamhetschefer, vårdpersonal och biståndshandläggare inom äldreomsorgen, i syfte 

att belysa dessa frågeställningar. Även intervjuer eller enkäter till hjälpsökande äldre personer 

med missbruks- eller beroendeproblem kan vara av stor nytta. 

 

Avslutningsvis kan studiens fynd förhoppningsvis bidra till att väcka intresse och uppmärk-

samma fler studier i detta och liknande ämnen kring äldrevård av grupper med viss problema-
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tik eller funktionsnersättningar. Förhoppningen är att studien kan föra vidare diskussionen i 

kommunerna gällande att förbättra biståndshandläggningen i praktiken och teorin inom äldre-

omsorgen för att i längden vara till fördel för de hjälpsökande. På så sätt kan individuell och 

personcentrerad biståndshandläggning uppmärksammas för att tillgodose inte bara fysiska 

omvårdnadsbehov utan även insatser i form av stöd, rådgivning och behandling för äldre per-

soner med missbruks- eller beroendeproblem, eller med andra funktionsnedsättningar. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Mejl till verksamhetschefer 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från hälsohögskolan i Jönköping. Som en del av vår utbildning 

kommer vi att skriva en C-uppsats där vi genomför en studie som undersöker rutiner för hand-

läggning av personer med alkohol och/eller drogmissbruk inom äldreomsorgen i Jönköpings 

län. 

  

Syftet med studien är att få en överblick över eventuella riktlinjer för biståndshandläggare 

gentemot äldre missbrukande personer i Jönköpings län och om det finns skillnader mellan 

olika kommuner. Syftet är även att undersöka hur biståndshandläggare i Jönköpings län till-

lämpar riktlinjerna när de möter äldre personer med missbruksproblematik samt om hante-

ringen skiljer sig mellan olika kommuner. Som frågeställning till vårt arbete har vi följande: 

  

Vad finns det för riktlinjer för hur biståndshandläggare i Jönköpings län ska agera vid 

möten och hantering av ansökningar gällande äldre människor som har ett alkohol 

och/eller drogmissbruk? 

  

Inför en enkätundersökning tar vi kontakt med alla verksamhetschefer i Jönköpings län för att 

samla information om vilka eventuella riktlinjer som finns gällande biståndshandläggares han-

tering av ärenden och bemötande av äldre personer med alkohol och/eller drogmissbruk. Base-

rat på eventuella riktlinjer görs en enkätundersökning riktad till alla biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen i Jönköpings län. För att vi ska kunna utforma enkäterna på rätt sätt behöver vi 

följande information: 

  

●    Finns det några riktlinjer i din kommun gällande hur biståndshandläggare ska hantera 

ärenden och bemöta äldre personer med ett alkohol och/eller drogmissbruk? 

●    Hur många biståndshandläggare finns det i din kommun? 

  

Enkäten kommer att finnas tillgänglig via en hemsida som biståndshandläggarna får tillgång 

till under en tidsperiod. Vi använder en hemsida eftersom vi på det sättet kan garantera att alla 

som svarar på enkäten är anonyma. Det är givetvis frivilligt att delta men vi hoppas att så 

många som möjligt kommer att kunna vara med och svara på enkäten. Om du/ni har några 

frågor får ni gärna kontakta oss. 

Vi kommer gärna och besöker er snarast för att svara på eventuella frågor och berätta mer. 

  

Tack på förhand! 

/Hannela Ljung              xxxxxxxx@student.ju.se 

/Lisa Magnusson            xxxxxxxx@student.ju.se 

mailto:xxxxxxxx@student.ju.se
mailto:xxxxxxxx@student.ju.se
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8.2 Bilaga 2 - Mejl till biståndshandläggare 

Hej! 

Vi är två studenter från hälsohögskolan i Jönköping som studerar sjätte terminen på socio-

nomprogrammet. Som en del av vår utbildning skriver vi ett examensarbete i form av en kan-

didatuppsats där vi genomför en studie som undersöker riktlinjer för biståndshandläggare gäl-

lande hantering av ärenden rörande personer med alkoholmissbruk inom äldreomsorgen i Jön-

köpings län. 

  

Syftet med studien är att få en överblick över om det finns riktlinjer för biståndshandläggare 

gentemot äldre missbrukande personer i Jönköpings län samt hur biståndshandläggare hanterar 

ärenden gällande denna målgrupp. Syftet är även att undersöka hur hanteringen av ärenden ser 

ute på arbetsplatserna och om hanteringen skiljer sig mellan olika biståndshandläggare. 

  

Undersökingen genomförs via en webbaserad enkät. Enkäten finns tillgänglig från torsdag 

21/4 till fredag 6/5 och tar ca 10 minuter att genomföra. Du som deltar i undersökningen är 

anonym och genom att besvara frågorna i enkäten ger du samtycke till att vi använder svaren i 

vårt examensarbete. 

Det är givetvis frivilligt att delta i undersökningen men vi hoppas att så många som möjligt 

kommer att kunna svara på enkäten och på så sätt bidra till vårt examensarbete. När vi är klara 

med uppsatsen i sommar kommer vi att skicka ut den så att ni kan ta del av resultatet. Om 

du/ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

  

Länk till enkät: 

 

(Observera att enkäten kan ta en liten stund att ladda, vänligen invänta websidan). 

  

Stort tack på förhand! 

/Hannela Ljung              xxxxxx@student.ju.se  Tel: 070 xxxxxxx 

/Lisa Magnusson            xxxxxx@student.ju.se  Tel: 073 xxxxxxx  
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 8.3 Bilaga 3 - Enkät 

Enkätundersökning om äldre och missbruk 

  

Följande enkätundersökning handlar om kommunens och biståndshandläggarnas hantering av 

ärenden gällande äldre personer med missbruk. Frågorna syftar till en femårsperiod, alltså de 

senaste fem åren du har arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 

  

Enkäten är uppdelad i två olika teman; riktlinjer och stöd från kommunen/arbetsgivaren samt 

biståndshandläggarens uppfattning. I slutet av varje tema finns det utrymme om du har något 

att tillägga utöver svaren på frågorna. Nämn gärna frågans nummer om du syftar till något 

specifikt. 

  

Begreppet ‘missbruk’ används i enkäten som en beskrivning av ett pågående  alkoholmiss-

bruk; det är alltså endast alkoholmissbruk som undersöks. Begreppet ‘riktlinjer’ syftar till 

olika strategier, rutiner eller regler som kommunen och/eller chefer har tagit fram för hur bi-

ståndshandläggare ska hantera ärenden som gäller äldre personer med missbruk. Begreppet 

‘äldre’ används för att beskriva alla personer över 65 år som ansöker om äldreomsorg. 

  

Du som deltar i undersökningen är anonym och genom att besvara frågorna i enkäten ger du 

samtycke till att vi använder svaren i vårt examensarbete. 

  

Tack för Din medverkan! 

  

/ Hannela Ljung och Lisa Magnusson, Jönköping University 

 

Del 1: Riktlinjer och stöd från kommunen/arbetsgivaren 

*Obligatorisk 

I detta stycke berörs, förutom grundläggande frågor, bland annat kommun, utbildning, hand-

ledning och samarbete mellan olika myndigheter. Frågorna besvaras ja/nej/vet ej eller med ett 

av följande fem olika svarsalternativ: 

Aldrig 

Någon gång (någon enstaka gång) 

Ibland (någon gång per månad) 

Ofta (någon gång per vecka) 

Alltid 
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1. Kön * 

Kvinna 

Man 

Annat 

  

2. Ålder * 

18-30 år 

31-40 år 

41-50 år 

51-60 år 

61 + 

  

3. Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen? * 

0-2 år 

3-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16 år + 

  

4. Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i den kommun du 

arbetar i nu? * 

0-2 år 

3-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16+ 

  

5. Tror eller vet du om det finns specifika riktlinjer i din kommun gällande handläggning av 

äldre personer med missbruk? * 

Ja 

Nej 

Vet ej 

  

6. Hur ofta hanterar du ärenden där den äldre personen i fråga har/haft ett missbruk? (Om du 

aldrig har hanterat ett ärende gällande en äldre person med missbruk, gå till fråga 10) * 
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Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

7. Om du hanterar ett ärende rörande en äldre person som har ett missbruk, tar du kontakt med 

den del av socialtjänsten som hanterar missbruksärenden? (Förutsatt att samtycke ges) 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

8. När/om du kontaktar missbruksvården gällande ärenden med äldre personer med missbruk, 

får du den hjälp du behöver? 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

9. Hur ofta söker du handledning hos din chef (alternativt förste biståndshandläggare) gäl-

lande ärenden som berör äldre personer med missbruk? 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

10. Hur ofta pratar din arbetsgrupp med handledare eller chef om hantering av ärenden gäl-

lande äldre med missbruk? * 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 
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Alltid 

  

11. Hur ofta blir du erbjuden av kommunen/arbetsgivaren att delta i seminarium eller utbild-

ning som berör äldre personer med missbruk? * 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

12. Finns det tillfällen då du känner att du skulle vilja ha mer kunskap/utbildning gällande 

äldre personer med missbruk? * 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

13. Finns det tillfällen då du känner att du skulle vilja ha fler riktlinjer från din kom-

mun/arbetsgivare gällande äldre personer med missbruk? * 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

 

Kommentar: 

 

 

Del 2: Biståndshandläggarens uppfattning 

*Obligatorisk 

I följande stycke ställs frågor som handlar om hur du som biståndshandläggare agerar i olika 

ärenden. Här berörs även frågor gällande känslomässiga reaktioner, fördomar och jämlikhet. 

Frågorna besvaras ja/nej/vet ej eller med ett av följande fem olika svarsalternativ: 
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Aldrig 

Någon gång (någon enstaka gång) 

Ibland (någon gång per månad) 

Ofta (någon gång per vecka) 

Alltid 

  

14. Upplever du att det finns en skillnad mellan antalet missbrukande kvinnor och missbru-

kande män som ansöker om insatser från äldreomsorgen? * 

Ja 

Nej 

Vet ej 

  

Om du svarat ja på ovanstående fråga, vilken grupp finns det fler av? 

Kvinnor 

Män 

  

15. Anser du att missbrukande kvinnor och missbrukande män behandlas olika gällande ansö-

kan om äldreomsorg? * 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

16. Om du misstänker att en klient har ett missbruk, tar du upp detta med klienten? (Om du 

aldrig har varit i en sådan situation, vad tror du att du skulle ha gjort?) * 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

17. Har det hänt att du har beviljat insatser för äldreomsorg enbart på grund av att personen 

har ett missbruk? * 
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Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

18. När du skriver beslutsunderlag och beslut i ett ärende gällande äldre, hur ofta anger du 

skriftligt att personen har ett missbruk om så är fallet? (Om du aldrig har hanterat ett ärende 

gällande en äldre person med missbruk, gå till fråga 24) 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

19. När du skriver beslutsunderlag och beslut i ett ärende gällande en äldre person, tar du hän-

syn till att personen har ett missbruk om så är fallet? 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

20. När du skriver beslutsunderlag och beslut i ett ärende gällande en äldre person, tar du hän-

syn till om personen själv är medveten om/erkänner ett missbruk om så är fallet? 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

21. Händer det att du beviljar insatser på grund av medberoende? (Exempel på detta kan vara 

om en person blir beviljad hjälp i hemmet för att maken/makan inte längre kan ta hand om 

personen på grund av missbruk) 

Aldrig 

Någon gång 
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Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

22. Händer det att du har upplevelser eller åsikter relaterade till missbruk som skulle kunna 

påverka din bedömning i ärenden gällande äldre personer med missbruk? 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

23. Händer det att din bedömning i ett ärende gällande en äldre person ändras om du får reda 

på att personen har ett missbruk? 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

24. Tror du att det finns en risk att äldre människor inte får den hjälp de behöver på grund av 

ett missbruk? (Exempel kan vara att en äldre person inte blir beviljad hjälp i hemmet för att 

behovet antas orsakas av missbruk men egentligen beror på andra fysiska svårigheter). * 

Aldrig 

Någon gång 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

  

Kommentar: 

  

  

 Ditt svar är registrerat. Tack för din medverkan! 


