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SAMMANFATTNING 

Missbruksproblematiken bland personer över 65 år ökar och kan till och med beskrivas som 

en tyst epidemi. Ökad kunskap bland socialarbetare gällande denna grupp är väsentligt för att 

motverka stigmatisering, negativa attityder, terapeutisk nihilism och social exkludering. 

Denna uppsats granskar litteratur gällande missbruk och äldre från socionomprogrammet vid 

fyra lärosäten. Syftet är att erhålla fördjupad förståelse för hur socionomer, genom 

kurslitteraturen, förbereds för att möta missbruksproblematiken bland de över 65 år. Studien 

har genomförts med inspiration av Bacchi’s analysverktyg ”What’s the problem represented 

to be?” Resultatet visar att missbruksproblematiken bland personer över 65 år utelämnas i hög 

grad i litteraturen och i regel problematiseras inte benämningen äldre. Detta riskerar att leda 

till att de nyutexaminerade socionomerna saknar väsentlig kunskap kring målgruppen. Man 

riskerar även att reproducera de negativa stereotypa föreställningar som existerar gällande 

missbruksproblematiken bland de över 65 år.  

 

Nyckelord: Äldre, missbruk, socionomutbildning, diskursanalys, Bacchi.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Alkoholkonsumtionen bland de äldre i samhället har ökat bland både män och kvinnor de 

senaste 20 åren (Kelfve, Agahi, Mattsson & Lennartsson, 2014). Konsumtionen minskar inte 

med stigande ålder och en betydande andel äldre människor dricker farliga mängder alkohol 

(Crome, Dar, Janikiewicz, Rao & Tarbuck, 2011). O’Connell, Chin, Cunningham och Lawlor 

(2003) beskriver att det ökade alkoholmissbruket hos den äldre befolkningen kan ses som en 

tyst epidemi. 

 

Det råder många föreställningar bland yrkesverksamma gällande äldre och deras 

alkoholkonsumtion samt missbruk. Det rör sig bland annat om idéen att det är förståeligt att de 

äldre dricker och att de ”tröstar” sig med alkohol. Tecken på missbruk misstolkas även som 

depression och ålderstecken. Det finns även en uppfattning att det inte är någon mening att 

behandla äldre alkoholmissbrukare och att resurserna är uttömda då de i regel genomgått 

tidigare behandling. Man lägger hellre skattemedel på den yngre, produktiva befolkningen 

(Gunnarsson & Karlsson, 2013; O’Connell et al., 2003). Dessa äldre personer har således en 

mängd otillfredsställda behov som inte uppmärksammas på grund av bland annat bristande 

kunskap hos de professionella som möter dessa utsatta individer (Crome et al., 2011).  

 

Strukturella faktorer såsom bättre sjukvård och babyboomen på 40-talet leder till den ökande 

andelen äldre i samhället. Detta innebär att 75 % av socialarbetare idag på ett eller annat sätt 

kommer i kontakt med äldre personer och bedömningen är att den siffran kommer öka. Utifrån 

detta är det av stor vikt att man under utbildningen får väsentliga kunskaper och färdigheter 

gällande den gerontologiska problematik som väntar socialarbetarna (Tompkins, Larkin & 

Rosen, 2006). Hur äldre uppfattas av socialarbetare påverkar hur deras insatser och stöd ges 

samt utformas, detta gäller särskilt äldre personer med ett missbruk och/eller med psykisk 

ohälsa. Socialarbetarens kunskaper om gruppen skapar praktiker vilket i sin tur är avgörandet 

för huruvida problem synliggörs eller inte. Forskning visar dock att socialarbetares uppfattning 

av och inställning till missbrukande äldre förbättras om de får adekvat utbildning kring gruppen. 

Villigheten att arbeta med dessa individer ökar också om de under sin praktik och utbildning 

kommit i kontakt med problematiken (Kane, Lacey & Green, 2009; Richardson, 2008). 

Tompkins et al. (2006) menar att de val som författare av kurslitteraturen gör genom att 

inkludera eller exkludera material eller genom att välja specifika fallstudier ofta avspeglar det 

som lärs ut på universiteten. 
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De äldre och personer med missbruksproblematik handläggs i regel vid olika verksamheter och 

det saknas rutiner kring samverkan mellan äldreomsorgen och den ordinära 

missbruksverksamheten i två tredjedelar av landets kommuner. Detta innebär att en stor del av 

den äldre befolkningen riskerar att hamna mellan stolarna och inte få den hjälp och stöd de är i 

behov av (Socialstyrelsen, 2015a; Gunnarsson & Karlsson, 2017). På grund av okunskap kan 

tecken på missbruk misstolkas (Gunnarsson & Karlsson, 2013) och problematiken osynliggörs 

(Kane et al., 2009; Richardson, 2008). Det finns därmed ett behov av särskilt riktade insatser 

för äldre personer med missbruksproblem där behandlingen är speciellt anpassad efter deras 

behov (Gunnarsson & Karlsson, 2017; Socialstyrelsen, 2015a). Men för att identifiera dessa 

individer och säkerställa att de får adekvata insatser krävs kunskap om gruppen (O’Connell et 

al., 2003; Crome et al., 2011; Kane et al., 2009; Richardson, 2008). 

 

1.2 Problemformulering 

Äldre personer med missbruksproblematik är således en stor och växande grupp som är i behov 

av stöd och hjälp från samhället, både vad det gäller sitt missbruk och sin allmänna situation 

som äldre. Den komplexa situation som dessa människor befinner sig i är ofta bortglömd, och 

O’Connell et al. (2003) beskriver missbruket bland de äldre som en tyst epidemi. Crome et al. 

(2011) uppger att ökad kunskap är nödvändig för att motverka stigmatisering, terapeutisk 

nihilism och social exkludering. Då det är en växande population beräknas fler socialarbetare 

komma i kontakt med dessa i sin profession. Socionomer möter dessa människor i sitt arbete 

som bland annat enhetschefer, biståndshandläggare och vuxenhandläggare inom individ- och 

familjeomsorgen. Utifrån detta konstaterande är det tydligt att utbildning och kunskap inom 

området är väsentligt för dagens socialarbetare. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse av hur kunskapen gällande äldre med 

missbruksproblematik, som socionomstudenter erhåller under sin utbildning, ser ut. Detta för 

att undersöka hur socionomer förbereds för att möta denna grupp som yrkesverksamma. 

 

De frågeställningar denna studie ämnar besvara är: 

- Hur problematiseras missbrukande äldre i litteraturen?  

- Hur ser bristerna/luckorna i problematiseringen av äldre med missbruksproblematik ut?  



 

9 
 

- Vad får representationen, eller bristen på representation, av äldre med missbruksproblematik 

för effekter? 

 

1.4 Begreppsdefinition  

Här presenteras definitioner av de i studien vanligt förekommande begrepp. 

 

1.4.1 Äldre 

Med begreppet äldre menas personer som är 65 år eller äldre (Tompkins et al., 2006; Fenster et 

al., 2010).  

 

1.4.2 Ålderism 

Ålderism beskrivs som negativa eller positiva stereotyper, fördomar och/eller diskriminering 

mot (eller på bekostnad av) äldre personer baserat på deras kronologiska ålder eller 

uppfattningen av dem som ”gamla” eller ”äldre”. Ålderism kan vara implicit eller explicit och 

uttryckas på mikro-, meso- eller makronivå (Iversen, Larsen & Solem, 2009). På liknande sätt 

beskriver Jönsson (2013) ålderism som en social konstruktion där man skapar de äldre som ”de 

andra” med andra behov och önskemål än de man själv har.  

 

1.4.3 Riskbruk, skadligt bruk (alkohol) 

Riskbruk innebär konsumtion motsvarande fem standardglas för män respektive fyra 

standardglas för kvinnor vid ett enda avgränsat tillfälle (Läkemedelsboken, 2017). 

 

1.4.3 Missbruk/Skadligt bruk 

Enligt diagnossystemet ICD-10, som främst används inom hälso- och sjukvården, innebär ett 

skadligt bruk ett bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar hälsan. Skadan kan vara 

fysisk och/eller psykisk (Socialstyrelsen, 2015b). I diagnossystemet DSM-IV, som främst 

används inom forskningen, benämns det det skadliga bruket som missbruk och kräver minst ett 

av fyra kriterier under en tolvmånadersperiod: 

1. upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullfölja 

sina skyldigheter på arbetet, skolan eller hemmet. 

2. upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer. 

3. upprepade kontakter med rättsväsendet på grund av missbruket.  

4. fortsatt användning trots återkommande problematik (Socialstyrelsen, 2015b). 
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1.4.5 Beroende  

Enligt ICD-10 skall tre av sex kriterier för beroende vara uppfyllda: 

1. stark längtan efter drogen 

2. svårighet att kontrollera intaget av drogen 

3. fortsatt användning trots skadliga konsekvenser 

4. prioriterar drogen framför andra aktiviteter 

5. ökad tolerans 

6. fysiska abstinenssymptom (Socialstyrelsen, 2015b). 

 

Enligt DSM-IV skall tre av sju kriterier vara uppfyllda under en tolvmånadersperiod: 

1. behov av större dos/mängd för att uppnå rus 

2. abstinens när bruket upphör 

3. större eller längre intag än vad som avsågs 

4. varaktig önskan eller misslyckade försök att minska intaget 

5. betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och återhämta sig från bruket 

6. viktiga sociala, fritids- eller arbetsmässiga aktiviteter försummas 

7. fortsatt användning trots fysiska eller psykiska skador (Socialstyrelsen, 2015b). 

 

I den nya DSM-V har missbruks- och beroendediagnoserna ersatts med samlingsbegreppet 

substansbrukssyndrom. Kriterierna är en kombination av de tidigare kriterierna för de olika 

diagnoserna (Socialstyrelsen, 2015b). I denna studie kommer denna benämning inte att 

användas då den benämningen ännu inte förekommer i den forskning och de texter som 

uppsatsen berör. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING OM MISSBRUK BLAND ÄLDRE I 

LITTERATUREN 

Den tidigare forskningen kring äldre med missbruksproblematik generellt är inte så omfattande 

som man skulle önska utifrån det faktum att det är en snabbt växande grupp globalt och lokalt 

sett (Shaw & Palattiyil, 2008). Bial, Guthheil, Hanson och White-Ryan (2012) uppger dock att 

missbruk bland äldre fått mer uppmärksamhet de senare åren vilket har medfört att forskningen 

och medvetenheten kring problematiken i litteraturen ökar. Detta sker samtidigt som behovet 

av kunskap inom området ökar successivt på grund av den demografiska förändringen (Fenster, 

Zidikoff, Rozario & Joyce, 2010). Äldre med missbruk uppmärksammas således mer inom 
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forskningen, men kunskapen som förmedlas till socionomstudenter är ännu obeforskad. Frågor 

kring hur missbrukande äldre framställs i kurslitteratur eller hur och vilken kunskapen om dem 

förmedlas är ännu obesvarade.  

 

Tompkins et al. (2006) uppger att det inte tidigare gjorts en genomgång av kurslitteraturen 

utifrån ett åldersperspektiv. Kunskapen kring hur äldre framställs i litteraturen och i vilken 

omfattning är därmed ännu relativt outforskat. Utifrån sökningarna som gjorts konstateras att 

äldre med missbruksproblematik inom den typen av forskning är sällsynt, för att inte säga 

obefintlig.  

 

2.1 Äldre i litteraturen 

Det har visat sig att äldre personer beskrivs positivt i kurslitteraturen men att det överskuggas 

av de negativa ordval som författarna använder. I de fall där enstaka ord eller fraser 

representerar äldre eller åldrande i texten presenteras de ofta utan närmare förklaring, 

problematisering, diskussion eller fallbeskrivningar. När äldre återfanns i litteraturen 

diskuterades de åtskilda från andra familjesituationer och livshändelser. De äldre personerna 

separerades således och avhandlades för sig. Litteraturen misslyckas att återge det 

livsloppsperspektiv som kursplanerna uppger ska finnas (Tompkins et al., 2006).   

 

Hur det åldersrelaterade innehållet i kurslitteraturen levereras till studenterna, det vill säga 

ordval och hur man väljer att synliggöra de äldre personerna samt i vilken omfattning de 

förekommer har stor och signifikant betydelse för studenternas attityder gentemot de äldre. 

Omfattningen på utbildningen gällande äldre och om de kommit i kontakt med målgruppen 

under sin praktik, påverkar även huruvida studenterna är villiga att arbeta inom området 

(Tompkins et al., 2006; Wang & Chonody, 2013). Bina, Hall, Mollette, Smith-Osborne, Yum, 

Sowbel och Jani (2008) beskriver samma scenario gällande personer med 

missbruksproblematik och menar att bristen på utbildning leder till otillräcklig kunskap, 

negativa attityder och ineffektiv behandling. Utbildning och litteratur som innefattar äldre 

personer med missbruksproblematik ökar medvetenheten och kunskapen om gruppen hos 

studenten. Studenten har även en större upplevd kunskap om problematiken och känner sig mer 

redo att möta klienterna i sitt kommande yrkesliv (Tompkins et al., 2006; Fenster et al., 2010; 

Wang & Chonody, 2013; Kane et al., 2009; Richardson, 2008; Bina et al., 2008; Galvani & 

Hughes, 2010). Man kan utifrån detta dra slutsatsen att en ökad fokusering på denna grupp 

under socionomutbildningen skulle bidra till en förbättring för äldre med 
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missbruksproblematik. De nyutexaminerade socionomerna skulle vara mer förberedda att 

uppmärksamma, bedöma och hantera de missbrukande äldre. Men man bör även belysa att 

enbart en representation av gruppen i litteraturen inte är tillräckligt. Innehållet i litteraturen har 

betydelse för hur gruppen framställs och vilka föreställningar som sprids. 

 

2.2 Kursplaner 

Vid granskning av kursplaner framkom att mindre än 5 % av innehållet i kurser gällande 

missbruk och psykisk ohälsa inkluderade information om äldre (Fenster et al., 2010). I 

Tompkins et al. (2006) granskning av kurslitteratur för studenter inom socialt arbete 

analyserades lite mindre än 10,000 sidor och endast 309 sidor (3 %) innehöll information om 

äldre personer. Författarna menar att det inte är tillräckligt för att förbereda studenterna för ett 

effektivt arbete med äldre och deras familjer. Tompkins et al. (2006) uppger att det på grund av 

den demografiska förändringen som sker i samhället med den ökande andelen äldre är 

nödvändigt med ett åldersperspektiv inom de flesta områden. Man menar att det finns ett behov 

av att innefatta den äldre i texten och göra de äldre personerna lika delaktiga i fallbeskrivningar, 

problematiseringar och innehåll i stort. På så sätt blir äldre personer lika självklara i till exempel 

fallbeskrivningar och de inkluderas naturligt i den ordinära undervisningen. 

 

2.3 Behov av kunskap och utbildning 

I ett temanummer om riskbruk och missbruk i tidskriften Äldre i centrum skriver Andréasson 

(2011) en artikel om problematiken rörande äldre och missbruk. Andréasson menar att 

alkoholproblem hos äldre förblir okända och vid de fall missbruket upptäcks vidtas det i regel 

inga åtgärder gällande detta. Andréasson (2011)  uppger att det beror på att kunskaperna kring 

äldres missbruk är bristfälliga och efterlyser alkoholpolitiska åtgärder samt bättre utbildning 

för de som kommer i kontakt med gruppen. 

 

För att få till stånd ett bra arbete med missbrukande äldre krävs ålderskompetenta socialarbetare 

inom missbruksvården vilket innebär att socionomstudenterna behöver utbildning inom bland 

annat åldersspecifik screening samt hur man hanterar situationer gällande äldre och förlust, 

ohälsa och användandet av receptbelagda läkemedel (Fenster et al., 2010). Bina et al. (2008) 

framhåller att det krävs en förändring inom utbildningen av socialarbetare för att de ska få den 

kunskap som krävs i det praktiska yrkeslivet. Detta då utbildning har en tydlig effekt och 

inverkan på studentens upplevda kunskaper och det råder en stark koppling mellan utbildning 

och attityder.  
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Forskningen som refereras ovan är konsekvent när det kommer till huruvida utbildning ökar 

medvetenheten, förbättrar attityderna och ökar studentens vilja att arbeta med den specifika 

gruppen. 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

Denna studie grundar sig på Carol Bacchi’s analysmetod ”What’s the problem represented to 

be?” (WPR), som är sprungen ur bland annat ett socialkonstruktivistiskt synsätt och som även 

grundar sig på Foucaults teorier om diskurser. WPR kan, i likhet med andra diskursanalytiska 

metoder, ses som både teori och metod (Bacchi, 2009). En närmare beskrivning av WPR som 

metod kommer i avsnitt 4.4.1.  

 

Nedan följer en närmare presentation gällande de ovan nämnda teoretiska perspektiven. Studien 

innehåller även ett intersektionellt perspektiv, som presenteras sist. Detta då ett intersektionellt 

synsätt kan bidra till kunskap om betydelsen av samspelet mellan olika ordningar, såsom 

exempelvis ålder och missbruk. Intersektionalitet bidrar även till en mer komplex förståelse för 

hur ojämlikhet skapas (Krekula, Närvänen & Näsman, 2005).  

 

3.1 Socialkonstruktionismen  

Det sätt vi ser och förstår världen och hur vi kategoriserar vår vardag är en produkt av historiska 

och kulturella föreställningar, de är således föränderliga och tillfälliga. Ett enkelt och konkret 

exempel på detta är dagens klädmode, det ser inte likadant ut idag som för hundra år sedan. Det 

ser heller inte likadant ut här i Sverige som i andra länder och de kulturella uttrycken kan även 

skilja sig åt i samma land. Dessa föreställningar och agerande skapas och upprätthålls genom 

social interaktion mellan människor och baseras på en anti-essentialistisk syn. Det vill säga att 

vår sociala värld och vi människor inte består av fasta och oföränderliga essenser eller 

karakteristika. Det vi gör är en produkt av sociala konstruktioner som är föränderliga över tid 

och rum (Winther Jørgensen & Phillips, 2010).  

 

Vad är då en social konstruktion? Gråt eller tårar som reaktion vid sorg och det monetära 

systemet i samhället är bara två exempel som Barlebo Wennberg (2000) tar upp. Människan 

har till exempel gett guldet dess värde och papperslappar i form av sedlar med några siffror på 

har fått en särskild betydelse. Pengar och dess värde är således konstruerade av oss. På samma 

sätt kan man säga att äldre och ålderdom fått en speciell betydelse i samhället, missbruk likaså.  
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Socialkonstruktionismen försöker svara på frågan hur kontexten påverkar vår kunskap. 

Kunskapen påverkas av det sociala, språket är en del av detta och den tidsanda vi befinner oss 

i likaså. Barlebo Wennberg (2000) menar även att socialkonstruktivismens främsta 

användningspotential är att granska det som vi människor tar för givet och som vi anser är 

naturligt samt ser som sunt förnuft. Detta synsätt ifrågasätter alltså det vi uppfattar som 

självklart.  

 

Hacking (1999) framhåller att den primära anledningen till att använda sig av 

socialkonstruktionismen är att öka medvetenheten kring de fenomen och konstruktioner som 

finns och som vi ser som självklara. Detta sker på ett övergripande sätt genom att säga att allt 

runt omkring oss är en social konstruktion. Det kan även ske på en lokal nivå där man menar 

att exempelvis ålder är en social konstruktion för att öka medvetenheten kring problemet. 

Vidare menar Hacking (1999) att de som använder sociala konstruktioner är kritiska mot det 

rådande förhållandet. Man menar att det man är kritisk emot inte skulle behöva existera eller 

vara som det är.  

 

Angående konstruktionen av äldre menar Jönsson (2013) att det rör sig om en kulturell 

företeelse som gör det möjligt för icke-äldre att rättfärdiga ålderism. Det är även ett sätt för 

människor att konstruera identiteter och normer. Jönsson (2013) uppger även att till exempel 

vårdpersonal redan konstruerat sig själva inför sin ålderdom genom att se sina kommande behov 

som åtskilda dagens äldre. Vårdpersonalen menar att de i sin ålderdom inte kommer vara lika 

beroende av hjälp och stöd, kommer vara i behov av högre kvalitet och vara medvetna på ett 

annat sätt än de äldre idag. Man gör alltså en skillnad på äldre idag och äldre i framtiden.   

 

3.1.1 Diskurs 

Diskursen har sin grund i det socialkonstruktionistiska tankesättet. I likhet med det som 

beskrivits ovan beskriver diskurser inte en yttre värld utan skapar snarare en värld som ser sann 

ut för talaren (Winther Jørgensen & Phillips, 2010). Diskurs kan beskrivas som ett sätt att tala 

om och förstå världen, eller en del av världen. Hur vi talar är inte en neutral avspegling kring 

hur vi uppfattar världen, våra identiteter och sociala relationer utan har istället en aktiv roll i 

hur de skapas och förändras. Diskurser är därmed även ett sätt och en möjlighet att förändra 

världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2010). Bacchi (2009) beskriver diskurs som en socialt 
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konstruerad kunskap som sätter begränsningar gällande vad som är möjligt att tänka, skriva 

eller säga om ett givet socialt objekt eller praktik.  

 

Foucault (1971/1993) beskriver att vem som uttalar diskursen har betydelse, med andra ord om 

rätt person uttalar diskursen under rätt former får den större betydelse. Om diskursen sedan får 

institutionellt stöd och spridning förstärks dess effekt. Foucault menar även att ”vi måste 

uppfatta diskursen som ett våld vi utövar mot tingen eller åtminstone som en praktik vi 

påtvingar dem.” (1971/1993, s. 37). Diskurs är alltså ett uttryck som visar hur språkliga 

kategorier förhåller sig till ett objekt och hur vi beskriver objektet påverkar hur vi förstår eller 

uppfattar det (Bryman, 2011). Diskursen gällande äldre människor innehåller ibland positiva 

element såsom ålderdomen som ”the golden years”, men de negativa stereotyperna som 

”ömtåliga”, ”sårbara”, “en börda för samhället” och ”kognitivt försämrade” dominerar. 

Majoriteten av artiklarna publicerade i pressen framställer äldre negativt med ålderistiska 

föreställningar (Fealy, McNamara, Treacy & Lyons, 2011).  

 

Diskurser är inte bara ett neutralt redskap för att skapa mening, man vill även uppnå vissa saker 

och diskursanalysen är inriktad på att identifiera strategierna man använder för att uppnå dessa 

syften. Detta tar uttryck i ett antal diskursanalytiska frågor. Vad gör diskursen? Vad uppnår 

den? Hur är diskursen konstruerad så att det händer? Vilka resurser finns tillgängliga för att 

utföra aktiviteten? (Bryman, 2011, s. 475). 

 

3.2 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet kommer ursprungligen från en jurist vid namn Kimberlé Crenshaw 

som försökte visa det amerikanska rättsväsendet att ”ras”- och könsdiskriminering ofta sker 

simultant och är svåra att särskilja från varandra. Inom samhällsvetenskapen härstammar 

begreppet från den postkoloniala feminismen och syftar till skärningspunkter mellan olika 

maktstrukturer, samt den roll dessa spelar i maktens formation. Intersektionalitet kan betraktas 

som ett verktyg, som en teoretisk utgångspunkt och som en metodologisk hjälp inom forskning 

(Molina, 2016).  

 

I diskussionen kring intersektionalitet är det främst kön, klass och etnicitet som varit i fokus. 

Ålder har hamnat i skymundan (Krekula et al., 2005; Molina, 2016). Krekula et al. (2005)  

menar att det beror på att ålderns och åldrandets innebörd är för givet tagna i vardagslivets och 

de vetenskapliga praktikerna. På grund av detta är det av vikt att inom forskningen synliggöra 
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ålder som social struktur och grund för social kategorisering. Forskning som inte 

problematiserar ålder riskerar därmed att reproducera och befästa vardagliga fördomar.  

 

Krekula et al. (2005) menar att ålder inte har någon inneboende mening utan är produkt av en 

social och kulturell konstruktion, genom bland annat vetenskapliga diskurser. Genom dessa 

konstruktioner kan man koppla den kronologiska åldern till fysiologiska och kognitiva 

processer och på så sätt få sociala och kulturella innebörder. Ålder är således en grund för 

maktrelationer och maktutövning i form av social differentiering och segregering. Utifrån detta 

är ålder av stor betydelse i intersektionalitetsanalyser.  

 

Ålderism är ett förtryckande system i likhet med sexism och rasism. Det finns dock en skillnad 

i den intersektionella analysen, vilket är att ålderspositioneringen är föränderlig över tid där vi 

under vårt livslopp intar olika positioner i åldersbaserade maktrelationer (Krekula et al., 2005). 

I denna studie används intersektionerna (hög) ålder och missbruk. Missbruk kan ses som en 

intersektion ur bland annat ett hälsoperspektiv eftersom missbruk kopplas ihop med sämre 

hälsa. Även de diskriminerande praktiker som är förknippat med missbruksproblematiken har 

betydelse.  

 

4. METOD 

Denna uppsats har sin teoretiska och metodologiska grund i Bacchi’s (2009) analysmodell 

What’s the problem represented to be? (WPR). Denna teori och metod är sprungen ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. WPR är i grunden en modell för granskning av policys, men 

kan även appliceras till analyser av andra dokument och texter såsom kurslitteratur. Detta 

diskursanalytiska verktyg är lämpligt i denna studie då fokus ligger på tolkningar och 

representationer samt fungerar som ett hjälpmedel att synliggöra de diskurser och kategorier 

litteraturen innehåller.  

 

Nedan kommer en förklaring av studiens vetenskapsteoretiska positionering, redovisning av 

sökförfarandet av tidigare forskning följt av en genomgång av urvalsprocessen samt studiens 

avgränsningar. Efter det kommer en genomgång av analysmetoden med en närmare beskrivning 

gällande tillvägagångssättet och hur WPR tillämpats i studien. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring studiens trovärdighet för att slutligen belysa de etiska aspekterna gällande 

denna uppsats. 
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4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

4.1.1 Postmodernism 

Den föreliggande studien har sin grund i postmodernismen som står för ett sätt att tänka om och 

representera samhällsvetenskapens natur och dess anspråk gällande kunskap. 

Postmodernisterna menar att det inte finns en objektiv verklighet och är väldigt misstänksamma 

mot uppfattningar som tyder på en definitiv sanning (Bryman, 2011). Det postmodernistiska 

tankesättet problematiserar och ifrågasätter vår förmåga att faktiskt veta någonting. Kunskapen 

är aldrig neutral och är ständigt öppen för revidering. Bryman (2011) menar även att en 

vetenskaplig undersökning är ett språkspel som används för att skapa lokala förståelser.  

 

Postmodernisterna betonar betydelsen av reflexivitet, det vill säga att forskaren är av betydelse 

för forskningsprocessen och därmed resultatet (Bryman, 2011). Forskaren är alltså inte en 

objektiv observatör som extraherar kunskap ur forskningsobjektet och sedan förmedlar detta 

till massan. Forskaren ses istället som en del av kunskapskonstruktionen genom sin position 

och genom de tillvägagångssätt resultatet förmedlas. Det reflexiva synsättet inom 

postmodernismen innefattar en medvetenhet om de konsekvenser och den betydelse som 

forskarens agerande har i sin roll som observatör och författare (Bryman, 2011).  

 

4.1.2 Socialkonstruktionism 

Utöver det kritiska postmoderna perspektivet har även uppsatsen en socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Detta innebär att kunskapen inte betraktas som objektiv, utan man har en kritiskt 

ställning till ”självklar” kunskap. Utöver det ser man ett samband mellan kunskap och sociala 

processer, det vill säga kunskap skapas i sociala interaktioner där man bygger upp gemensamma 

sanningar. Dessa sociala mönster påverkar vårt handlande där den sociala konstruktionen av 

kunskap och handlande får konkreta sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 

2010).  

 

Diskursanalysen är som nämnts tidigare sprungen ur ett konstruktionistiskt perspektiv. 

Diskurser bidrar till skapandet av den sociala världen genom språket och genom en analys av 

detta granskar man innebörden av dessa och hur någonting sägs (Winther Jørgensen & Phillips, 

2010; Bacchi, 2009). Syftet med denna metod i denna uppsats är att synliggöra hur diskussionen 

kring äldre med missbruk förs i socionomlitteraturen.  
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4.1.3 Reflexivitet i diskursanalysen 

Bacchi (2009) beskriver hur reflexivitet, eller självgranskning, är viktigt i en diskursanalys då 

vi alla är skapade och påverkade av vår omgivning och de diskurser som förekommer. Vi måste 

därför arbeta med oss själva för att inte automatiskt följa med i de föreliggande 

problempresentationerna utan istället reflektera kring deras ursprung, syfte och effekter. Som 

forskare måste man därför tänka på sin egen roll i forskningen och motivera sina val (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2010). Närmare beskrivning av min egna roll och förkunskaper utifrån 

uppsatsen redovisas närmare i avsnitt 4.4 Tillvägagångssätt.  

 

4.2 Sökförfarande 

Sökning efter tidigare forskning inom området har skett i databasen ProQuest Social Sciences 

och begränsades till peer reviewed-artiklar. Sökord som användes var old* OR elderly OR aged 

OR aging, misuse OR alcohol* samt knowledge OR education OR awareness OR learning. 

Sökningar gjordes i hela texten och genererade 62 068 träffar. Då flertalet av träffarna var äldre 

begränsades sökningen till artiklar från 2010 vilket då gav 25,728 träffar. Sedan gjordes en 

sökning enbart i abstract för att sålla bort irrelevanta träffar vilket gav 1,404 träffar. Träffarna 

var inte relevanta gällande missbruksdelen varvid de sökorden byttes mot "substance abuse" or 

"alcohol abuse”. Sökningen avgränsades till endast abstract och artiklar från 2010 vilket 

resulterade i 212 träffar. ”Social work” inkluderas i sökningen för att få fram träffar relevanta 

till ämnet, avgränsningen gällande årtal togs bort. Det gav 17 träffar med bättre relevans. För 

att lokalisera fler artiklar gällande socialarbetares/studenters kunskap och utbildning ersätts 

sökorden gällande kunskap ut mot curriculum vilket gav 681 träffar. Vid en annan sökning 

byttes de även mot syllabus och resulterade i 37 träffar. De båda sökningarna gav relevanta 

träffar som kunde användas för ett urval av lämplig tidigare forskning. Sökning i tidskriften 

Social Work Education har gjorts med olika kombinationer av sökorden elderly, old, abuse, 

alcohol, addiction med väldigt få och irrelevanta träffar. Det gjordes även en sökning i 

databasen Artikelsök för att undersöka hur diskussionen kring äldre med missbruk ser ut i 

svenska tidskrifter. Sökning på beroende och äldre gav 17 träffar, sökning på missbruk och 

äldre gav 23 träffar varav flertalet var samma som föregående sökning. Sökningar som även 

innehöll sökord som kunskap och utbildning gav ingen träff. Träffarna i artikelsök var 

övervägande i bransch- eller facktidningar.  
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4.2.1 Reflektioner kring sökning och resultat 

Vid sökningarna i databaser framkom att den tidigare forskningen om den kunskap som 

socialarbetare erhåller om missbrukande äldre under sin utbildning är väldigt begränsad och i 

ett svenskt sammanhang i det närmaste obefintlig. Detta bekräftas även i Tompkins et al. (2006) 

som uppger att deras studie är den första i sitt slag där man undersöker utbildnings- och 

kursplaner för socialarbetare och vilken kunskap de får om äldre. Utifrån detta kan man anta att 

forskningen kring kunskapen om missbrukande äldre är ännu mindre. Det kan ses som 

problematiskt med tanke på den gruppen ökar i samhället (Kelfve et al., 2014; Crome et al., 

2011; O’Connell et al., 2003).  

 

Forskningen kring den äldre populationen och dess missbruksproblematik får, som nämnts 

tidigare, mer och mer uppmärksamhet i forskningen (Bial, 2012). Det finns därmed en 

förhoppning att även vilken kunskap som förmedlas i utbildningarna kommer studeras och att 

det leder till en ökad medvetenhet kring gruppen.  

 

4.3 Urval och avgränsningar 

Det empiriska material som kommer analyseras för att besvara frågeställningarna är 

kurslitteratur, det vill säga läroböcker och artiklar aktuella vid de utvalda 

socionomprogrammens kurser gällande äldre och missbruk. Detta för att genom en sådan 

granskning undersöka vad litteraturen säger om missbrukande äldre och därigenom den 

kunskap som förmedlas till socionomstudenterna. För att få fram vilken litteratur som är aktuell 

vid de olika kurserna på socionomprogrammen granskades kursplanerna där äldre och/eller 

missbruk ingår. I kvalitativa studier tillämpas vanligtvis ett målstyrt urval. Det innebär att 

urvalet går ut på att välja ut de enheter, såsom individer, dokument etc, som har koppling till 

de forskningsfrågor man ämnar besvara (Bryman, 2011). 

 

I denna studie inkluderas de fyra universitet och högskolor som har högst intag av 

socionomstudenter höstterminen 2017. Detta då de genom sitt höga intag av socionomstudenter 

kan anses producera flest antal socionomer. Utifrån uppsatsens omfattning och tidsbegränsning 

bedömdes fyra lärosäten som rimligt för denna studie. Antalet antagna studenter framkommer 

genom en sökning på Universitets- och högskolerådets hemsida, www.uhr.se. Sökningen visar 

att Göteborgs universitet har 245 antagna, Stockholms universitet har 200 antagna, Örebro 

universitet har 150 antagna och Malmö högskola har 130 antagna. För att få en mer objektiv 

bild kring den generella kunskapsbilden hos de blivande socionomerna väljs de ordinära och 

http://www.uhr.se/
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obligatoriska kurserna som riktas till samtliga studenter varvid valbara och fördjupande kurser 

gällande missbruk och/eller äldre exkluderas. Detta för att fokusera på den grundkunskap som 

förmedlas och erhålls. Utifrån detta exkluderas Göteborgs universitet trots att de har flest 

antagna studenter då man under utbildningen får välja profilkurser under termin 4. Det innebär 

att man som student kan välja bort kurser som innefattar äldre och missbruk. Istället inkluderas 

Linköpings universitet med 125 antagna studenter. Vid sökning på Linköpings universitets 

hemsida finns endast en kursplan men ingen litteraturlista. Programansvarig kontaktas via e-

post i syfte att erhålla litteraturlistan men då inget svar inkommer exkluderas Linköping från 

studien. Lunds universitet, med sina 110 antagna socionomstudenter, inkluderas därefter i 

studien. De inkluderade lärosätena är därmed: Stockholm universitet (SU), Örebro universitet 

(ÖU), Malmö högskola (MH) och Lunds universitet (LU).  

 

Som nämnts tidigare sker ofta ett målinriktat urval i en kvalitativ studie, det vill säga ett urval 

som inte syftar till ett slumpmässigt urval. Det går därmed inte att generalisera resultatet i 

forskningen till populationen. Man väljer istället ut deltagare eller data som har relevans för 

den forskningsfråga man vill besvara. Ett målinriktat urval sker även normalt sett på mer än en 

nivå. Det innebär att man gör ett urval ur sitt första urval (Bryman, 2011). Urvalet i denna studie 

kan utifrån detta beskrivas som målinriktad där litteratur som tros kunna besvara de ovan ställda 

frågeställningarna väljs ut från sedan tidigare valda lärosäten. Aktuella utbildningsplaner vid 

respektive lärosäte granskas och kurser gällande äldre och missbruk lokaliseras på respektive 

hemsida. Kursplanerna som väljs ut är samtliga aktuella för höstterminen 2017. Gemensamt för 

samtliga lärosäten är att det är en längre kurs om 15-30 hp som avhandlar social problematik 

och utsatta grupper, med bland andra äldre och missbruk.  

 

Malmö högskola har en kurs vid namn Socialt arbete: Sociala problem och interventioner (30 

hp) som är uppdelad i fyra mindre delkurser och innefattar en bok om äldre men ingen 

missbruksrelaterad. Vid genomgång av övriga kurser lokaliseras ingen litteratur gällande 

missbruk, förutom på en valbar kurs på termin 7, det vill säga avancerad nivå. Då den kursen 

är valbar inkluderas den inte i studien. Syftet med den utvalda kursen är ”att studenten utvecklar 

kunskap om sociala problem och livsvillkor ur ett livsförlopps- och mångfaldsperspektiv”. 

Bland lärandemålen står bland annat att studenten skall kunna ”analysera och redogöra för 

sociala problem och identifiera utsatta grupper och miljöer samt reflektera över sociala 

kategoriseringsmönsters betydelse för människor”. Utifrån detta kan man se att Malmö 

högskola har ett intersektionellt perspektiv där man fokuserar på utsattheten i både ett 



 

21 
 

livsloppsperpektiv och utifrån mångfald. Man belyser även sociala kategoriseringsmönster i 

kursplanen vilket är av vikt för hur man konstruerar problematik. Det intersektionella 

perspektiv som framkommer i lärandemål och kursens syfte syns inte lika väl i litteraturlistan. 

Vid en genomgång av litteraturlistan från Malmö högskola saknas det litteratur om missbruk. 

Det innebär dock inte att studenterna inte genom andra undervisningsmetoder, såsom 

föreläsningar, övningar och dylikt, eventuellt erhåller väsentlig kunskap i ämnet. Däremot bör 

det uppmärksammas att det inte framkommer explicit i kursplanen.  

 

På Lunds universitet läser studenterna en kurs vid namn Socialt arbete: Perspektiv på sociala 

problem och interventioner (15 hp) och innefattar en bok gällande missbruk men ingen om 

äldre. Inte heller i någon annan kurs lokaliserades något litteratur gällande äldre. Syftet med 

kursen är att ”studenten ska förstå definitioner, konstruktioner och förekomst av sociala 

problem, det sociala arbetets interventioner samt förklaringsmodeller”. I lärandemålen 

framkommer att studenten skall ”visa goda kunskaper om sociala problem och hur de definieras 

och konstrueras” samt ”visa goda kunskaper om olika förklaringsmodeller till sociala problem 

och om olika interventioner i socialt arbete samt kopplingen dem emellan”. Det intersektionella 

perspektivet saknas i kursplanen och ingen litteratur som explicit avhandlar ämnet återfinns i 

litteraturlistan. Anmärkningsvärt är även att litteratur gällande äldre saknas, men i likhet med 

Malmö högskola finns möjligheten att studenterna kan erhålla kunskaper på annat sätt som inte 

avspeglas i kursplanen/litteraturlista.  

 

Vid Örebro universitet läser socionomstudenterna en kurs vid namn Människans psykosociala 

utveckling och förändring (30 hp) som är uppdelad i tre delmoment och innehåller en bok 

gällande missbruk och en bok om äldre. I kursplanen framkommer att i kursen ”fördjupas 

professionsspecifika färdigheter i samtalsmetodik och psykosocialt arbete med utgångspunkt i 

brukarens behov i ett livsloppsperspektiv”. I lärandemålen kan man läsa att studenten skall visa 

kunskap om ”åldrande med utgångspunkt i psykologiska, socialpsykologiska och 

systemteoretiska perspektiv”. Detsamma gäller missbruk, med ett tillägg om att studenten även 

skall visa förmåga att analysera orsaker till och konsekvenser av missbruket. Det 

intersektionella perspektivet framkommer inte i lärandemålen där de olika grupperna är 

avskiljda från varandra med tydliga kunskapskrav kring respektive grupp. Däremot kan man 

ana det intersektionella tankesättet i kursens innehåll där man lyfter att arbete skall ske med 

utgångspunkt i ett livsloppsperspektiv. Dock saknas andra aspekter inom det intersektionella 

perspektivet, såsom klass, genus och etnicitet i kursplanen.  
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Stockholms universitet har en kurs vid namn Vetenskapliga perspektiv på sociala processer (30 

hp) som är uppdelad i fyra delkurser. I kursens innehåll framkommer att den innefattar bland 

annat ”Analys av sociala processer och problem” och ”Samspelet mellan individers och 

gruppers levnadsvillkor i relation till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer avseende 

t ex klass, kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning och funktionsförmåga”. Bland de förväntade 

studieresultaten för delkursen gällande alkohol och narkotika förväntas studenten kunna 

”diskutera och analysera olika gruppers sociala villkor när det gäller alkohol- och 

narkotikaanvändning samt relaterade problem”. I delkursen gällande äldre framkommer att 

studenter förväntas kunna ”redogöra för och tillämpa intersektionella perspektiv på området 

socialt arbete med äldre”. Det intersektionella perspektivet framkommer tydligt och explicit i 

kursplanen med bland annat koppling till tydliga lärandemål i både missbruks- och äldrekursen. 

Även i litteraturlistan gällande missbruk återfinns flertalet artiklar gällande äldre, vilket tyder 

på att studenterna erhåller kunskap kring äldre med missbruksproblematik. Värt att notera är 

även det faktum att det i missbrukskursen finns en artikel av Jönsson (2013) som handlar om 

konstruktionen av äldre och ålderism. Utöver äldre återfinns även litteratur om genus 

(Bernardsson, 2015). Delkursen gällande missbruk innehåller 14 böcker eller artiklar och 

delkursen gällande äldre innehåller fem böcker eller artiklar. Litteratur riktad till 

funktionsnedsättning exkluderat. 

 

Då urvalet av litteratur har skett efter en bedömning av kursnamn och titel på litteraturen, kan 

det därmed förekomma äldre- eller missbruksinnehåll i kurs eller litteratur som inte 

uppmärksammats. Totalt inkluderas och analyseras 21 böcker eller artiklar då ett par 

förekommer på flera litteraturlistor. Fullständig lista över inkluderad litteratur från respektive 

lärosäte redovisas i bilaga 1. 

 

4.4 Tillvägagångssätt  

Denna studie har hämtat inspiration från den diskursiva analysmetod som Bacchi skapat, WPR. 

Under detta avsnitt kommer först en allmän beskrivning av WPR som teori och metod. Sedan 

kommer en redovisning över hur litteraturen granskats samt hur analysen skett utifrån frågorna 

från WPR.  
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4.4.1 What’s the problem represented to be? (WPR) 

Bacchi’s (2009) WPR är ett verktyg för att underlätta en kritisk granskning av policys och andra 

dokument. Den grundar sig på antagandet att vi snarare är styrda av problemrepresentationer 

än problemet i sig. Bacchi (2009) menar att policys formar problemen, de lyfter dem inte. Hur 

problemet representeras i texter har betydelse. Det är avgörande för hur man tänker kring 

frågan, för hur de involverade behandlas och hur de tänker kring sig själva. Det vill säga hur 

man väljer att åtgärda problemet visar på hur man ser på problemet. Exempelvis om man med 

en policy väljer att öka antal poliser i ett bostadsområde med sociala problem, ser man de 

sociala problemen som ett resultat av bristande polisiär närvaro. Med andra ord kriminalitet är 

grunden till problematiken i bostadsområdet. Man missar då de andra möjliga orsakerna till 

problemen, såsom strukturella faktorer, exempelvis ekonomisk utsatthet, arbetslöshet etc.  

 

Genom att ställa frågor om policyns ursprung och hur den fungerar tar man reda på hur 

styrningen sker samt konsekvenserna för dem som styrs. Fokus ligger inte i att identifiera 

”riktiga” problem utan hur ”problemen” är representerade. Ett exempel som Bacchi (2009, 

2012) tar upp är att kvinnor ska utbildas och tränas för att få högre status och öka möjligheten 

till befordran. Man menar då att kvinnors brist på utbildning och träning är ”problemet” som 

gör att de inte har högre status och därmed är det som måste åtgärdas. Med en WPR-analys 

tittar man på hur problemet är representerat och granskar det sedan kritiskt genom att ställa sex 

frågor till texten. Metoden handlar således om ifrågasättande av problemen snarare än att 

försöka lösa dem. 

 

Bacchi (2009:xxi) sammanfattar de viktiga grunderna i WPR med tre punkter: 

1. Människan är styrda av problematiseringar.  

2. Problematiseringen måste studeras (genom att analysera problemrepresentationen) snarare 

än ”problemet”. 

3. Vi måste problematisera den givna problematiseringen genom granskning av 

förutsättningar för och effekter av problemrepresentationen.  

 

Självgranskning, eller reflexivitet, är en viktig del i analysen då hur man ser på sig själv och 

andra har en betydelse i hur vi tolkar materialet (Bacchi, 2009, 2012). Det innebär att jag som 

forskare och mina erfarenheter påverkar hur jag ser på materialet och forskningsfrågan. Det 

faktum att jag läser till socionom betyder att jag har ett visst förhållningssätt gentemot den valda 

problematiken och skiljer sig mot exempelvis en sjuksköterskestudents. Jag har även under min 
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tid som undersköterska inom äldreomsorgen arbetat med flertalet äldre med 

missbruksproblematik. Detta har bidragit till mitt intresse i ämnet och även till erfarenheter och 

reflektioner kring varför jag upplever de som en bortglömd och marginaliserad grupp. Under 

min praktik på socionomutbildningen samt mitt arbete som vuxenhandläggare på IFO har jag 

kommit i kontakt med gruppen och även uppmärksammat hur konsekvenserna av bristen på 

kunskap tar sig uttryck. Allt detta påverkar tolkningar och analys av materialet och är något 

man bör ta i beaktning.  

 

4.4.2 Litteraturgranskning och analys 

Inledningsvis granskas kursplanerna för att undersöka huruvida ett intersektionellt perspektiv 

återfinns i lärandemålen. Det vill säga, om man belyser hur olika människors villkor i 

förhållande till utsatthet kan förklaras etc. Litteraturlistorna ses över för att se hur de återspeglar 

lärandemålen i kursplanen.  

 

Granskningen av litteraturen börjar med en genomgång av bokens innehåll och register för att 

lokalisera eventuellt innehåll om äldre med missbruk. Fraser och ord som söks är exempelvis 

riskbruk, missbruk, beroende, alkoholism, droger, tvångsvård, behandling, äldre, ålder, 

pension, pensionär, hemtjänst, äldreomsorg (eller motsvarande på engelska). I böcker riktade 

mot äldre söks efter missbruksrelaterat innehåll och i böcker från missbrukskurserna eftersöks 

innehåll om äldre. Då inledningen, introduktionen eller motsvarande i böckerna i regel ger en 

god överblick kring vad boken innehåller lästes dessa i sin helhet för att få en bild av bland 

annat bokens syfte, perspektiv, utgångspunkter och vad den adresserar. Detta i syfte att 

identifiera innehåll gällande äldre med missbruk. I de fall där inget sådant hittas görs en 

översiktlig granskning av hela bokens innehåll där bokens rubriker och allmänna innehåll 

studeras. Där relevant innehåll lokaliseras granskas texten utifrån nedanstående WPR-frågor.  

 

Granskning av artiklar inleds med läsning av abstrakt, där sådant finns, för att sedan göra en 

genomgång av innehållet. Då artiklarna inte innehåller lika mycket text som en bok och saknar 

innehållsförteckning samt register, läses dessa i sin helhet mer eller mindre ingående beroende 

på relevans för syftet. Partier där eftersökt innehåll lokaliseras granskas utifrån nedan beskrivna 

frågor.  

 

I de fall äldre med missbruksproblematik inte återfinns i texten är det av naturliga skäl inte 

möjligt att analysera hur de representeras i texten samt antaganden kring dem. Istället görs en 
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granskning och reflektion kring hur avsaknaden av representation påverkar gruppen (fråga tre 

och fyra nedan) och eventuell identifiering av andra faktorer som har betydelse för uppsatsens 

syfte.  

 

En kort och sammanfattande redovisning över resultatet av genomgången av samtlig litteratur 

återfinns i tabellform i bilaga 2. I de fall representation av äldre med missbruksproblematik 

saknas har en kort beskrivning av innehållet redovisats. I de fall tydliga antaganden identifieras 

redovisas även dem i tabellen.  

 

Utifrån studiens frågeställningar samt det begränsade tidsutrymmet för uppsatsen har fyra 

frågor från WPR valts ut: 

1. Hur är problemet representerat i texten? 

2. Vilka antaganden eller förutsättningar ligger till grund för representationen av problemet? 

3. Vad utelämnas i problemet? Vad är oproblematiskt? Vad är tyst? Kan man tänka 

annorlunda kring problemet? 

4. Vad får representationen av problemet för effekter? 

 

Första frågan är en klargörande och förtydligande fråga där målet är att identifiera antydda 

problemrepresentationer. WPR menar att policys och texter innehåller implicita 

problempresentationer som man därmed behöver lyfta fram. Det kan finnas flera ”problem” 

inbäddade i texten som även kan motsäga varandra. Det bör därmed ses som en utmanande 

uppgift att identifiera dessa problem (Bacchi, 2009, 2012). Det går med andra ut på att 

undersöka hur äldre med missbruksproblematik framställs i texterna, vad ses som 

problematiskt.  

 

Andra frågan handlar om att lokalisera de bakomliggande uppfattningarna, teorierna eller 

faktorerna gällande representationen. Man reflekterar kring de faktorer som måste samexistera 

med problemrepresentationen för att den ska ha betydelse. Identifiering av vad som tas för 

givet, vad som förutsätts och vad som inte problematiseras (Bacchi, 2009, 2012). För att 

identifiera dessa antaganden kan man använda sig av tre delfrågor - binärer, nyckelkoncept och 

kategorier. Binärer innebär med andra ord dikotomier eller kategorier som ställs mot varandra 

där den ena kan anses vara priviligerad. I detta fall kan det gälla nykter/missbrukare eller 

äldre/yngre. Nyckelkoncept består av textens innehåll som är så djupt rotade i historiska och 

kulturella föreställningar att det är svårt att avgöra dess ursprungliga mening. Det kan röra sig 
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om begrepp som demokrati, frihet, jämlikhet som tillsynes är självklara. Kategorier handlar om 

att se vilken funktion kategoriseringen, både den explicita och implicita, har (Bacchi, 2009).  

 

Tredje frågan om vad som utelämnas och osynliggörs går ut på att reflektera kring teman och 

faktorer som inte uppmärksammas i de identifierade problemrepresentationerna. Syftet med 

WPR är att kritiskt granska texter genom att problematisera problemen. Detta görs genom att 

bland annat synliggöra det som inte problematiseras (Bacchi, 2009, 2012). Denna fråga är av 

kritisk karaktär där svaren enklast presenteras i en resonerande diskussion.  

 

Den fjärde frågan är även den kritiskt lagd och handlar om att identifiera effekterna av specifika 

problemrepresentationer så att de kan bli granskade. En WPR-analys utgår från antagandet att 

endel problemrepresentationer skapar svårigheter för en social grupp medan den gynnar en 

annan. För att undersöka hur de skapar fördelar respektive nackdelar krävs en kritisk granskning 

av dess effekter. Det handlar inte om en vanlig utvärdering gällande policyns effekter utan i en 

WPR-analys studerar man de mer subtila effekterna. Bacchi (2009) identifierar tre olika effekter 

som diskursiva effekter, subjekteffekter (eller subjektifikation) och ’lived effects’. Utifrån 

syftet i denna studie bedöms de två förstnämnda effekter ha mest relevans varav fokus kommer 

ligga på dem i analysen. De diskursiva effekterna innebär att problemrepresentationer och de 

diskurser som skapar dem gör det svårt att tänka annorlunda och begränsar den sociala analys 

som skulle kunna ske. Denna form av begränsning av kritiskt tänkande måste därför granskas. 

Subjekteffekter innebär att diskurser möjliggör subjektpositioner ur vilka vi skapar mening i 

den sociala verkligheten. Hur vi upplever oss själva och andra är till viss del en effekt av 

subjektpositionen som möjliggörs i offentliga policys. Problemrepresentationer resulterar även 

i det Foucault kallar delande praktiker. Det är en subjekteffekt där grupper ställs mot varandra, 

exempelvis äldre mot yngre eller missbrukande mot de som dricker ”ansvarsfullt”. Den delande 

praktiken bidrar även till uppfattningen att gruppen, eller individerna inom gruppen, själva bär 

ansvaret för ”problemet”. Detta är en del i konstruerandet av maktrelationer där över- och 

underordning konstitueras (Bacchi, 2009).  

 

Utifrån ovanstående frågor analyseras texterna för att på så sätt besvara frågeställningarna. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Detta uppnås genom en utförlig och transparent 
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beskrivning av studiens metod och en medvetenhet kring den egna förförståelsen. Reflexivitet 

och insikt om svårigheten att förhålla sig objektiv i förhållande till diskurserna bidrar till en 

ökad kvalitet och giltighet. Som forskare, om man kommer nära sitt material, kan man uppleva 

svårigheter att se diskurserna som socialt konstruerade betydelsesystem som skulle kunna vara 

annorlunda. Detta på grund av att man som forskare ofta är en del av den kultur man undersöker 

och delar många av de självklarheter man ämnar avslöja. Utifrån detta måste man ställa sig 

främmande inför sitt material (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I denna studie har den 

existerande förkunskapen kring målgruppen bidragit till reflektioner och möjliggjort en kritisk 

granskning av kunskapsproduktionen. 

 

Föreliggande studie inspireras av Bacchi’s WPR, en metod som inte konkret beskriver 

tillvägagångssättet med textanalysen. Frågorna guidar dock analysen och bidrar till en ökad 

tillförlitlighet.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att ett sätt att avgöra validitet i en 

diskursanalys är att se på sammanhanget. De analytiska påståendena ska ge diskursen en form 

av sammanhang. Vidare nämner författarna fruktbarhet som ett sätt att fastställa validiteten. 

Det handlar om analysramens förklaringskraft och dess förmåga att frambringa nya 

förklaringar. I den föreliggande studien innebär detta att den granskade litteraturen ger 

sammanhanget där WPR-frågorna utgör de analytiska påståendena. Genom att besvara frågorna 

från WPR får vi förklaringarna. 

 

4.6 Etiska överväganden  

Gällande forskning generellt finns etiska riktlinjer att förhålla sig till. Dessa etiska aspekter rör 

integritet, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet för de personer som involveras i 

forskningen (Bryman, 2011). Denna studie involverar ej enskilda individers handlingar, åsikter 

eller upplevelser. Fokus kommer istället ligga på texter producerade av andra människor. Det 

innebär dock inte att etiska riktlinjer kan förbises utan istället att andra etiska överväganden bör 

tas.   

 

Denna studie ämnar att sakligt och objektivt granska utvald litteratur med en förhoppning att 

verkens författare upplever att texten har analyserats med respekt och saklighet. Det kommer 

att ske med hänsyn till de generella levnadsregler som nämns i Vetenskapsrådets rapport Vad 

är god forskningssed? (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005, s. 8-9). Dessa levnadsregler 
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innefattar bland annat att man är rättvis i sin bedömning av andras forskning, forskningen skall 

bedrivas så att andra inte kommer till skada, öppet redovisa metoder och resultat, inte stjäla 

andras resultat etc. 

 

Förutom hänsyn till de författare vars verk granskas bör även de som är ansvariga för 

socionomutbildningarna tas i beaktning. Denna studie kan tolkas som kritik mot utbildningen 

och dess innehåll, vilket gör detta till ett känsligt ämne och bör därmed behandlas med 

ödmjukhet. I samtliga utbildningsplaner som granskats har socionomutbildningen beskrivits 

som en generalistutbildning, där studenterna skall erhålla en generell, allmän och bred 

kompetens för socialt arbete med ett antal målgrupper och problematik. Det innebär att 

fördjupad kunskap i regel sker när man kommer ut i arbetslivet. Min förhoppning är dock att 

uppsatsen tas emot med positiv anda och leder till att den beskrivna problematiken med äldre 

och missbruk kommer få större utrymme i utbildningen.  

 

Studien genomförs med förhoppning att leda till en ökad medvetenhet kring missbrukande äldre 

och en förståelse kring vilken kunskap som kurslitteraturen ger studenterna. Målet är att det ska 

leda till en förbättring av de äldres situation och även belysa samt öka socionomers 

förutsättningar att arbeta med problematiken. Det finns dock en risk att denna studie förstärker 

synen på (missbrukande) äldre personer som utsatta och ytterligare spä på föreställningen om 

målgruppen som avvikande och ”svaga”. Genom att problematisera framställningen av äldre 

som ”de andra” och ålderismen finns dock en förhoppning att en motsatt effekt nås. Krekula et 

al. (2005) tar även upp risken med att socialgerontologisk forskning bidragit till konstruerandet 

av äldre som homogen grupp. Risken finns även i denna studie men även här är förhoppningen 

att ge motsatt effekt genom problematisering av framställningen av äldre.  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras resultatet av den granskade litteraturen. Observera att litteraturen för 

respektive lärosäte och kursplan redovisas i bilaga 1, de återfinns med andra ord inte i den 

ordinära referenslistan. Det lärosäte som litteraturen tillhör redovisas löpande i texten och/eller 

med förkortning inom parentesen. Resultatet består en analys av litteraturen där de fyra 

frågorna, som valts ut från WPR, besvaras en och en i syfte att ge svar på studiens 

frågeställningar. Citat från utvald litteratur används för att påvisa och exemplifiera svaren. 

Frågorna överlappar, bygger på och går in i varandra men ambitionen är att tydliggöra och 

sortera svaren för att underlätta läsningen. Utifrån den valda metoden, WPR, kommer endast 
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analysen av den granskade litteraturen, det vill säga svaren på de valda frågorna, redovisas 

nedan. Därefter kommer det, i resultatsdiskussionen i avsnitt 6, kopplas samman med tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv.  

 

Utöver nedanstående text redovisas även en sammanställning av den studerade litteraturen i 

tabellform, bilaga 2. Detta för att tydliggöra för läsaren på ett koncist och sammanfattande sätt 

resultatet av granskningen.  

 

5.1 Problemrepresentationer 

I Socialt arbete med äldre (SU: Jönsson & Harnett, 2015) från Stockholms universitet återfinns 

i innehållsförteckningen ett kapitel gällande missbruk. Där framställs de över 65 år generellt 

som ömtåliga med omfattande hälsoproblem och fler vårdkontakter. Gruppen beskrivs som 

personer med mindre socialt liv, med inte lika många åtaganden och intressen. Hälsan framställs 

som både en orsak till underdiagnostisering av missbruk och anledning till att det borde 

upptäckas oftare. ”Äldre personer har färre åtaganden av detta slag (barnhämtning på förskola, 

oroliga arbetskamrater etc.) och den som är 70 år och vill undvika att andra reagerar över 

bruket av alkohol har sannolikt stora möjligheter att minska de sociala kontakterna (…) 

Samtidigt har äldre vanligen fler vårdkontakter (…) Detta gör att det ändå finns kanaler för att 

upptäcka missbruk.” (s. 151).  

 

Vidare i Jönsson och Harnett (SU: 2015) beskrivs personer över 65 år som avvikande och 

biståndshandläggarens arbete med dessa personer som har missbruksproblematik benämns som 

besvärligt. ”En besvärlig situation som Mikael (biståndshandläggare) möter i sin vardag är 

äldre med missbruksproblematik. (…) Den äldre missbrukaren passar inte ihop med bilden av 

hur en missbrukare är” (s. 161). Den ”äldre missbrukande” personen andrafieras i detta 

sammanhang och ses som avvikande, där den yngre missbrukaren alternativt den nyktra äldre 

ses som normen. Genom att benämna situationer med missbrukande personer över 65 år som 

besvärliga förstärker man de negativa stereotyperna kopplade till gruppen. Även i Gunnarsson 

(SU: 2013) som finns i Stockholms universitets litteraturlista kan man läsa att äldre med 

missbruksproblematik ”är ett mycket vanligt problem.” (s. 234) inom hemtjänsten som 

diskuteras dagligen inom personalgruppen. Det är med andra ord ett problem kring vilket det 

saknas kunskap bland personalen. 
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Genomgående bland litteraturen som berör missbruksproblematiken hos de över 65 år är bristen 

på kunskap, samverkan och resurser hos de professionella, som exempelvis socialsekreterare, 

biståndshandläggare, enhetschefer och omsorgspersonal (SU: Jönsson & Harnett, 2015; 

Socialstyrelsen, 2017; Gunnarsson, 2013; Kelfve et al., 2014). Problemet representeras genom 

den okunskap som professionerna har. Man kan med andra ord säga att 

problemrepresentationen grundar sig i bristande resurser, kännedom och kunnande om äldre 

med missbruksproblematik, det vill säga hade de professionella haft tillräckligt med kunskap 

hade arbetet med denna grupp varit mindre problematiskt.  

 

Till skillnad mot vad som framkommer ovan framställs missbruksproblematik hos 65+ även 

som oproblematiskt i annan litteratur genom att benämna äldre som nyktra och mindre 

mottagliga för marknadsföring gällande försäljning av alkohol i förhållande till yngre personer. 

”Bland äldre åldersgrupper är det vanligare med totalnykterhet och att dricka sällan, medan 

berusningsdrickande är vanligare hos unga. (…) Marknadsföring bidrar utan tvekan till den 

fortgående rekryteringen av unga konsumenter för att ersätta äldre konsumenter” (SU: Babor, 

2010:110, 116). Även här ställer man alltså de äldre mot de yngre konsumenterna. 

Alkoholkonsumtionen hos personer över 65 år problematiseras inte och nämns heller inte i den 

diskussion som förs gällande de samhällsekonomiska konsekvenser alkoholkonsumtionen och 

missbruket får för samhället. Istället förmedlar texten att missbruk bland dessa inte existerar. 

Inte heller gällande de riskfaktorer med alkoholkonsumtionen berör texten denna befolknings 

konsekvenser av alkohol.  

 

Osynliggörandet av missbruksproblematiken bland de över 65 år återfinns även i von Grieffs 

och Skogens (SU: 2012) artikel, från Stockholms universitets delkurs om missbruk, om 

förändringsprocesser där stigande ålder och pensionering beskrivs som faktorer av betydelse 

för att bryta ett missbruk. Det går emot vad som skrivits gällande äldre och alkoholkonsumtion, 

där pensionering ofta ses som en utlösande orsak till missbruk. Man beskriver även att det 

förekommer flertal varianter av alkoholmissbruket där ett kontinuerligt missbruk som existerat 

sedan lång tid tillbaka fortskrider även i hög ålder, där man debuterar senare i livet eller ett 

mellanting. Alkoholkonsumtionen bland de äldre har ökat med tiden (SU: Socialstyrelsen, 

2017; Kelfve et al., 2014; Jönsson & Harnett, 2015; Gunnarsson, 2013).  

 

I flertalet av litteraturen gällande missbruk saknas representation av åldersgruppen helt. Ett 

familje- ålders- eller livsloppsperspektiv återfinns ibland, men den innefattar inte de över 65 år 
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(SU: Tryggvesson, 2012; Månsson & Ekendahl, 2015; Skogens, 2012; Kalant, 2010; Järvinen, 

2008; Fingarette, 1988; LU: Johnson et al., 2017; ÖU & SU: Billinger & Hübner, 2009).  

 

5.2 Bakomliggande antaganden eller förutsättningar  

I Socialt arbete med äldre (SU: Jönsson & Harnett, 2015), som återfinns i kursen gällande äldre 

och funktionsnedsättning vid Stockholms universitet, framkommer att äldre jämförs med yngre, 

där den yngres problematik ses som normen. De äldres situation och problematik beskrivs alltså 

i relation till de yngre. Istället för att se den äldre som egen individ med egna förutsättningar 

beskrivs problematiken vid upprepade tillfällen utifrån den yngre. ”Riktigt unga missbrukare 

har ofta inte hunnit svika sin familj på samma sätt som äldre klienter.” (s. 157). Ett annat 

exempel återfinns på sida 150 ”I många avseenden kan äldre personers missbruk upptäckas 

och åtgärdas på samma sätt som yngres”. Även i Socialstyrelsens lägesrapport (2017) Vård 

och omsorg om äldre, från Stockholms universitet, framkommer denna jämförelse med yngre 

”äldre tål alkohol sämre än yngre och äter dessutom ofta mediciner som inte bör kombineras 

med alkohol” (s. 18).   

 

Jönsson och Harnett (SU: 2015) belyser det faktum att en ålder förknippas med vissa 

föreställningar som krockar med missbruket ”Kan en farmor ha alkoholproblem? Eller rättare 

sagt, hur ser rollen ut?” (s. 152). Samtidigt som författarna lyfter problematiken med de olika 

rollerna så problematiseras eller förklaras det inte närmare utan vilar i att gemene man är bekant 

med hur en farmor är, att en farmor inte har missbruksproblem. Detta förstärker antagandet om 

att man ska vara på ett visst sätt när man uppnått en viss ålder eller har en specifik roll eller 

position. Det existerar stereotypa föreställningar kring hur man ”ska vara” när man fyllt 65 år 

och dessa stereotypa bilder reproduceras även genom uttalanden som detta. Dessa roller, som 

äldre och missbrukare, kan inte existera simultant utan det största behovet är avgörande för hur 

man kategoriseras. ”Av och till förekommer dock diskussioner om vad som är det dominerande 

problemet, missbruket eller omsorgsbehovet. Anses omsorgsbehovet vara det dominerande 

ligger ansvaret inom äldreomsorgen.” (SU: Gunnarsson, 2013:237).  

 

Antagandet att de över 65 år är i behov av särskilt stöd och omsorg, baserat på ett ålderistiskt 

tankesätt om äldre personer som homogen grupp med likartade behov, framkommer i bland 

annat Gunnarsson (SU: 2013) och Jönsson och Harnett (SU: 2015). Gunnarsson (SU: 2013) 

belyser det faktum att personer över 65 år kategoriseras som äldre utan att ta hänsyn till 

individuella faktorer. Det faktum att variationen av människors individuella förutsättningar inte 
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beaktas är problematiskt. En ”äldre” (+65) kan exempelvis ha bättre hälsostatus och klara sig 

bättre än en person i 40-års ålder, men man drar ändå en gräns och fattar beslut utifrån eller 

baserat på den kronologiska åldern. Man missar därmed den stora variation som finns bland 

individerna. I en artikel från Stockholms universitets missbrukskurs beskriver Jönsson (SU: 

2012) att detta ålderistiska synsätt sker genom att man distanserar sig från gruppen och har 

föreställningar om äldre som en särskild kategori. Detta exemplifieras i litteraturen genom att 

belysa det faktum att missbruk hos personer 65 år och äldre misstas för ålderstecken, till 

exempel kognitiv svikt, dålig balans, inkontinens, depression och skakningar. Man antar alltså 

att dessa symptom är en naturlig del av personen till följd av åldern. Man gör 

åldersdiskriminerande bedömningar och missar därmed att uppmärksamma missbruket (SU: 

Gunnarsson, 2013; Jönsson & Harnett, 2015).  

 

 

Självbestämmande är en grundtanke inom äldreomsorgen som hindrar personalen att adressera 

missbruksproblematiken. ”En hemtjänstchef menar att de inte har rätt att ta upp frågan om en 

eventuell missbruksproblematik. De äldre är kunder och bestämmer själva.” (SU: Gunnarsson, 

2013:237). Detta självbestämmande leder till ett antagande att dessa personer inte får samma 

möjligheter till vård och behandling som yngre. Gunnarsson (SU: 2013) beskriver även 

problematiken med att missbruksenheten inte arbetar lika aktivt och uppsökande gällande 

denna målgrupp som med yngre.  

 

I Socialstyrelsens lägesrapport (SU: 2017) Vård och omsorg om äldre återfinns ett 

samhällsekonomiskt perspektiv där fokus läggs på bland annat antal vårdtillfällen och dödsfall. 

Det kan synas i detta citat ”Den ökade riskfyllda alkoholkonsumtionen bland personer 65 år 

eller äldre kan innebära behov av en ändrad resursfördelning inom hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Det kan behövas säkerställa resurser både för att förbättra tidig upptäckt och 

för behandling av alkoholmissbruk.” (s. 18). Det ger dock inget definitivt svar på att de över 65 

år med missbruk är i behov av mer resurser, utan bara att det kan behövas. Tydligt är dock att 

det är en ökande samhällskostnad kopplad till denna grupp.  

 

Genom den uteblivna representationen av personer över 65 år i missbrukslitteraturen respektive 

missbruk i äldrelitteraturen skapas antagandet att missbruk bland dessa inte är problematiskt 

(SU: Tryggvesson, 2012; Månsson & Ekendahl, 2015; Skogens, 2012; Kalant, 2010; Järvinen, 

2008; Fingarette, 1988; Bernardsson, 2015; Johansson & Taghizadeh Larsson, 2016; 
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Socialstyrelsen, 2013; LU: Johnson et al., 2017; ÖU: Tornstam, 2011; SU & ÖU: Billinger & 

Hübner, 2009; SU & MH: Andersson & Öberg, 2012).  

  

5.3 Vad utelämnas? Kan man tänka annorlunda? 

I den litteraturen där missbruksproblematiken bland personer över 65 år förekommer benämns 

de primärt som äldre med missbruket i andra hand. Fokus ligger på deras ålder och de faktorer 

och ”symptom” som följer, såsom sviktande hälsa, kognitiv försämring etc. Man kan då fråga 

sig hur diskussionen och deras situation sett ut om fokus istället hamnat på missbruket, 

uppmärksammade missbruksproblematiken främst och sedan åldern som en faktor att ta hänsyn 

till i relation till missbruket. Man skriver med få undantag exempelvis ”äldre med 

missbruksproblematik” men man skulle lika gärna skriva ”missbruksproblematik bland de över 

65 år”. På så sätt benämner man det verkliga problemet först, det man bör behandla och fokusera 

på i sammanhanget. Detta återfinns bland annat i Jönsson och Harnett (SU: 2015) där 

underrubriken ”Äldre inom missbruksvården” (s. 153) är ett tydligt exempel. Man skulle kunnat 

formulera underrubriken som Missbruksvården för personer över 65 år eller liknande för att 

lägga tyngdpunkten på missbruksvården och inte åldern. Ett annat exempel är Gunnarssons 

(SU: 2013) titel på sin artikel ”… hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre personer 

med alkoholproblem”. 

 

Litteraturen erbjuder i regel inte någon förklaring eller problematisering av benämningen äldre. 

Vad innebär det att vara äldre, hur/vad är äldre, när är man äldre, är man bara äldre? Undantag 

finns i Jönsson och Harnett (SU: 2015) som i bokens första kapitel problematiserar begreppet 

och de antagningar som är förknippade med det. De menar att ålder är förknippat med fördomar, 

normer och föreställningar. Det finns åldersnormer och diskurser i samhället som styr vårt 

agerande och tankesätt i förhållande till ålder. Jönsson (SU: 2012) uppger även att ålder är en 

konstruktion. Genom att benämna den rika variation av enskilda över 65 år som endast äldre 

tillskriver man dem dessa fördomar och normer. Utifrån detta riskerar man även att reproducera 

dessa föreställningar genom att inte problematisera begreppet i litteraturen.  

 

I Socialt arbete med äldre (SU: Jönsson & Harnett, 2015), som innehåller ett kapitel specifikt 

om missbruksproblematik benämns missbruket som något den äldre tar med sig in i ålderdomen 

eller något de tar till som exempelvis sorgbearbetning eller vid pensionering. Utifrån detta 

riskerar man att framställa missbruket som ett aktivt val hos den enskilde och det kan därmed 
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ses som ett självförvållat tillstånd. Man utelämnar den medicinska aspekten där missbruk och 

främst beroende ses som en sjukdom som den drabbade inte själv kan kontrollera.  

 

I flertalet av den granskade missbrukslitteraturen utelämnas personer över 65 år helt, vilket 

innebär att missbruk och beroende inte problematiseras i relation till hög ålder. Fokus ligger 

alltså istället på yrkesverksamma, yngre personer eller ungdomar vilket överskuggar 

problematiken med andra grupper såsom äldre. Detta problematiseras tydligt i detta citat ”…the 

strict focus on one subject category, youth, in the problem representation may overshadow for 

example the issue of adult use.” (SU: Månsson & Ekendahl, 2015:219). Det kan även märkas i 

FORSA (SU: 2009) där man i grafer visar på en hög frekvens av skador och dödlighet för olika 

åldersgrupper till följd av alkohol. Men de över 65 års höga andel av skador eller dödsfall 

problematiseras eller belyses inte vidare i den övriga texten vilket leder till ett osynliggörande 

av gruppen. Även det faktum att denna grupp inte erhåller behandling för sitt alkoholmissbruk 

lämnas utan vidare diskussion. Båda hämtade från Stockholms universitets kurs gällande 

missbruk. Bristen på representation av högre ålder i missbrukslitteraturen kan bero på att de 

flesta studier som görs kring missbruk och beroende exkluderar personer över 65 år. Forskare 

har en åldersgräns för vilka som får delta i studien. Bristen på forskning kring gruppen är även 

en följd av att man inom forskningen ofta skapar en kategori, +65, som innefattar alla äldre. 

Det innebär att den gruppen blir väldigt heterogen med ett väldigt stort ålderspann (SU: Kelfve 

et al., 2014).  

 

I boken Alkohol- och narkotikaproblem, som är den enda missbruksrelaterade boken i 

litteraturlistan från Lunds universitet, av Johnson et al. (LU: 2017) kan man läsa i inledningen 

att bokens avsikt är att fylla en lucka bland svenska läroböcker. Den beskrivs som en allmän, 

bred och övergripande bok. Trots den inledningen saknas ett åldersperspektiv som innefattar 

individer över 65 år, fokus ligger istället på ungdomar och vuxna. Jönsson och Harnett (SU: 

2015), Socialstyrelsen (SU: 2017), Gunnarsson (SU: 2013) nämner kort att alkoholen utgör en 

större fara för personers hälsa vid högre ålder då de är känsligare för alkoholens effekter och 

på grund av att de oftare använder många olika läkemedel. Detta resonemang återfinns inte i 

exempelvis Johnson et al. (LU: 2017) kapitel kring drogers effekter och skadeverkningar. Man 

utelämnar helt ålderns betydelse i relation till effekter och skadeverkningar. Istället framställs 

drog- och alkoholanvändarna som yngre personer och fokuserar på debutålder. Detta märks 

även i avsnittet som avhandlar anledningen till missbruk ”Ett glas vin kan ge en känsla av lugn 

och välbehag efter en efter en stressig arbetsdag, men kan också användas för att bli pigg och 
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”komma i rätt stämning” inför utekväll med kompisar.” (s. 35). Anledningar till varför personer 

över 65 år missbrukar utelämnas och man förmedlar istället att det främst är arbetande och 

yngre som dricker.  

 

I Socialstyrelsens vägledning gällande brukarinflytande (SU: 2013:11), som återfinns vid 

Stockholms universitet, kan man läsa att ”Det är viktigt att se hela individens livssituation och 

dennes sociala nätverk.” Detta är dock inget som märks i beskrivningen av de målgrupperna, 

där är man antingen äldre eller med missbruks- eller beroendeproblematik. I likhet med 

kursplanen för Malmö omnämns ett intersektionellt perspektiv men det återfinns inte i övriga 

texten. Som läsare får man inte det intersektionella tankesätt som nämns.  

 

5.4 Effekter 

Konstruktionen av subjektkategorier sker genom att fokusera på en specifik grupp i litteraturen. 

Fokuseringen på en specifik, utvald grupp kan påverka vilka som får uppmärksamhet och 

tillgång till samhällets resurser i form av stöd och behandling (SU: Månsson & Ekendahl, 

2015). Det innebär att man genom den fokusering som uppmärksammats i litteraturen på 

yngre/vuxna med missbruk och bristen på missbruk i äldrelitteraturen löper stor risk att 

osynliggöra äldres missbruksproblematik. Detta leder till att det inte uppmärksammas i samma 

utsträckning som för andra grupper. Genom att kategorisera efter ålder riskerar man även att 

åsidosätta andra avgörande strukturer eller intersektioner som har betydelse för den enskildes 

livsföring, såsom klass, kön och etnicitet.  

 

Den identifierade bristande kunskapen kring missbruksproblematiken hos personer över 65 år 

riskerar att leda till reproducering av de negativa attityder och stereotypiska föreställningar som 

råder kring gruppen. De riskerar att gå miste om adekvat vård och stöd genom att den 

terapeutiska nihilismen, det vill säga tanken om äldre som icke behandlingsbara, reproduceras 

till följd av bristande kunskap och brist på representation i litteraturen gällande behandling för 

äldre. Den bristande kunskapen om missbruket hos de över 65 år i kombination med den 

framträdande rätten till självbestämmande inom äldreomsorgen riskerar att leda till att de inte 

uppmärksammas. Man lägger inte ner samma motivationsarbete gällande personer inom 

äldreomsorgen eller de över 65 år som man gör på yngre personer i syfte att få till stånd 

behandling (SU: Gunnarsson, 2013). Vid Stockholms universitet framkommer tydligt i 

litteraturlistan att ålder problematiseras i förhållande till missbruket, man återfinner litteratur 
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från bland annat Gunnarsson (SU: 2013), Jönsson (SU: 2012) och Kelfve et al. (SU: 2014) som 

explicit berör ämnet.  

 

Som nämndes i föregående avsnitt om huruvida man kan tänk annorlunda kring problemet 

skapar benämningen äldre med missbruksproblematik en diskursiv effekt som begränsar oss att 

tänka annorlunda kring ämnet. Det kan liknas med att man undviker att benämna personer som 

har ett missbruk för missbrukare, den diskursiva effekten leder till en förminskning av personen 

till enbart sitt missbruk. I det här fallet hamnar fokus på åldern och det faktum att personen är 

äldre vilket inte är det egentliga problemet. Åldern i sig kan indikera ett behov av stöd och skall 

tas i beaktning, men den primära problematiken som ofta kräver interventioner och behandling 

är missbruket. Detta kan då riskera att osynliggöra missbruksproblematiken hos äldre och 

överbetona ålderns betydelse i arbetet med missbruket. Åldern är en av flera individuella 

faktorer som bör tas i beaktning vid bedömning och behandling av missbruk. Jönsson (SU: 

2012) beskriver att man genom att kategorisera hen som är över 65 år som äldre i första hand 

riskerar man även ett ålderistiskt agerande i arbetet med gruppen.  

 

I det föregående avsnittet gällande vad som utelämnas berördes det faktum att äldre som 

kategori lämnades relativt orört. Undantag fanns, men i regel gick man inte djupare för att skapa 

en förståelse för vad det innebär att vara äldre, med eller utan missbruk. Denna avsaknad av 

problematisering och alternativ till hur man kan tänka kring de över 65 år riskerar att bidra till 

den stereotypa föreställningen om gruppen. Vid granskning framkommer att 

subjektpositioneringen i problematiseringen, det vill säga hur dessa framställs, konstruerar 

äldre som utsatta och ömtåliga med sviktande hälsa och utan social gemenskap. Det förstärks 

genom de delande praktiker som identifierats i litteraturen där man ställer denna grupp mot 

yngre och missbruk mot nykterhet, vilket leder till att personer över 65 år ställs utanför normen.  

 

Majoriteten av litteraturen misslyckas med att uppmärksamma missbruksproblematiken hos de 

över 65 år, istället belyses yngre/ungdomar och vuxna samt ett genusperspektiv (SU: Babor, 

2010; Bernhardsson, 2015; Forsa, 2009; Järvinen, 2008; Kalant, 2010; Månsson & Ekendahl, 

2015; Skogens, 2012; von Grieffs & Skogens, 2012; Tryggvesson, 2012; SU & ÖU: Billinger 

& Hübner, 2009; LU: Johnson et al., 2017). I litteraturen gällande äldre återfinns i regel inte 

heller något innehåll kring missbruk, utan istället avhandlas socioekonomiska faktorer, 

äldreomsorg, anhörigvårdare och socialpsykologiska teorier kopplat till gerontologi (ÖU: 
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Tornstam, 2011; SU: Johansson & Taghizadeh Larsson, 2016; SU & MH: Andersson & Öberg, 

2012). 

 

6. RESULTATSDISKUSSION 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera hur missbruk bland de över 65 år framställs 

och problematiseras i kurslitteratur vid utvalda socionomutbildningar samt vad det kan tänkas 

ge för effekter. Detta för att socialarbetare i allt högre utsträckning kommer i kontakt med den 

målgruppen och kräver kunskap för att uppmärksamma problematiken och kunna erbjuda rätt 

stöd (O’Connell et al., 2003; Crome et al., 2011; Kane et al., 2009; Richardson, 2008).  

 

Tompkins et al. (2006) menar att de val som författarna gör genom att inkludera och exkludera 

material, exempel eller fallstudier i litteraturen ofta avspeglar det som faktiskt lärs ut. Utifrån 

detta och resultatet av denna studie kan man dra slutsatsen att missbruksproblematiken hos 

äldre inte uppmärksammas och lyfts i särskild stor utsträckning vid de studerade 

socionomutbildningarna. Vid Stockholms universitet framkommer dock tydligt i litteraturlistan 

att ålder problematiseras i förhållande till missbruket, man återfinner litteratur från bland annat 

Gunnarsson (2013), Jönsson (2012) och Kelfve et al. (2014) som explicit berör ämnet. Utifrån 

det kan man dra slutsatsen att dessa studenter erhåller en särskild ålderskompetens som saknas 

vid de övriga granskade lärosätena. 

 

Kunskapsbrist var den dominerande problemrepresentationen i litteraturen gällande 

missbruksproblematiken hos personer över 65 år. Vidare framställs de med hög ålder, 65+, som 

ömtåliga med sviktande hälsa och fattigt socialt liv. Personer över 65 år med 

missbruksproblematik beskrivs som problem, besvärlig och avvikande (Jönsson & Harnett, 

2015; Gunnarsson, 2013). Det framkommer exempelvis inte i texten vilka resurser människor 

över 65 år kan ha och de beskrivs i negativa ordalag. Detta stämmer överens med Tompkins et 

al. (2006) som menar att de kan beskrivas positivt i litteraturen men att det överskuggas av 

negativa ordval.  

 

Personer över 65 år kategoriserades som homogen grupp - äldre, där en vidare utveckling av 

innebörden och den stora variationen inom kategorin inte klargjordes ytterligare. Man 

specificerar inte den stora åldersgruppen trots att det kan röra sig om en skillnad på runt 30 år 

inom benämningen ”äldre”. Man tydliggjorde heller inte vad äldre innebär, vilken åldersgrupp 
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man menade med det begreppet. Analysen av litteraturen som berörde personer över 65 år med 

missbruk visade att denna grupp benämndes som äldre och majoriteten av författarna inte 

problematiserade begreppet. Krekula et al. (2005) beskriver att det beror på att åldrandets 

innebörd är för givet tagna i vardagslivets och vetenskapliga praktikerna. Denna brist på 

problematisering av begreppen ålder och äldre riskerar att reproducera och befästa de fördomar 

gentemot äldre personer som finns i vår vardag. Även Tompkins et al. (2006) menar att 

förekomsten av äldre och åldrande i litteraturen i regel saknar vidare förklaring eller 

problematisering. När en sådan problematisering av ålder utelämnas riskerar man att 

reproducera de negativa stereotypiska föreställningar som associeras med personer över 65 år 

(Krekula et al., 2005). I den granskade litteraturen återfanns heller inte ett intersektionellt 

perspektiv gällande etnicitet, klass eller kön. 

 

I endast en tredjedel av litteraturen som analyserats förekommer eller uppmärksammas 

missbruksproblematik bland personer över 65 år, exempelvis genom att vara en ålderskategori 

i en graf utan vidare förklaring (Forsa, 2009), ett helt kapitel i en bok (Jönsson & Harnett, 2015) 

eller artikel kring hemtjänsten och alkoholmissbruk (Gunnarsson, 2013). Samtlig litteratur där 

den eftersökta gruppen förekom återfanns i kursen vid Stockholms universitet. Det går dock 

inte att med säkerhet säga att studenterna vid Lunds universitet, Malmö Högskola och Örebro 

universitet inte får kunskap om gruppen genom föreläsningar eller seminarier, men Tompkins 

et al. (2006) uppger att litteraturen i regel speglar vad som faktiskt lärs ut vid lärosätena. Utifrån 

detta kan man anta att personer över 65 år med missbruksproblematik utelämnas helt i 

undervisningen vid övriga granskade kurser.  

 

Ett intersektionellt perspektiv kunde till viss del lokaliseras i litteraturen, en liten andel nämnde 

ålder men främst gällde det kön. Man beskrev könets betydelse i förhållande till behandling och 

konsumtion/missbruk och där beskrevs kvinnor i relation till mannen som då sågs som normen. 

Även klass, socioekonomisk status eller utbildningsnivå diskuterades och kopplades till 

konsumtionsvanor och missbruksfrekvens (Johnson et al., 2017; Babor, 2012; Bernhardsson, 

2015; Forsa, 2009). Förutom ålder utelämnas även sexualitet och etnicitet i förhållande till 

missbruket.  

 

Ålder saknar en given mening och betydelse och är en social och kulturell konstruktion. 

Vetenskapliga diskursen har bidragit till denna konstruktion (Krekula et al., 2005). Vidare 

menar författarna att ålder är sammankopplat med ett institutionaliserande livsförlopp som 
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innefattar normer som definierar rättigheter, skyldigheter och förväntade aktiviteter. Det som 

anses ”normalt” i en viss ålder har betydelse för olika gruppers handlande. Genom denna 

granskning av litteraturen som visar på utelämnande av gruppen, kan man då anta att missbruk 

bland den äldre befolkningen inte följer normer, det är inte så en person över 65 år ska vara.  

 

Det råder även negativa attityder gentemot personer med missbruksproblematik, där man anser 

att de är någon annans problem eller att de med missbruksproblematik inte är berättigade eller 

förtjänar stöd och insatser (Galvani & Hughes, 2010). Det som synliggörs i granskningen är att 

diskrimineringen av äldre, ålderismen, i kombination med den utsatthet som uppstår till följd 

av ett missbruk blir högre när dessa olika underordningar kombineras. Hög ålder och missbruk 

är var för sig kategorier där stigmatisering och fördomar frodas. Kombinerar man då dessa blir 

personen extra utsatt och osynliggjord. Detta förstärks av utformningen av socialtjänstlagen 

som drar tydlig linje mellan äldre och personer med missbruksproblematik. Personerna över 65 

år med missbruksproblematik riskerar därmed att inte erbjudas det stöd och den behandling 

som de kan vara i behov av (Socialstyrelsen, 2015a; Gunnarsson & Karlsson, 2017).  

 

Denna utelämning av missbruk bland de över 65 år, bristande problematisering av kategorin 

eller begreppet äldre riskerar att leda till socialarbetare som saknar väsentlig kunskap kring en 

växande grupp. Forskning har visat att bristande utbildning kring äldre och missbruk leder till 

att socialarbetarna inte känner sig redo för det praktiska arbetet, negativa attityder gentemot de 

drabbade och även att färre personer är villiga att arbeta med målgruppen (Tompkins et al., 

2006; Wang & Chanody, 2013; Bina et al., 2008; Kane et al., 2009; Richardson, 2008). 

 

Litteraturens uteblivna bidrag till kunskapsproduktionen kring missbruksproblematiken hos 

äldre reproducerar utsattheten för gruppen. Författare och lärare/ansvariga vid 

socionomutbildningarna har en makt över vad som förmedlas och hur missbruk bland äldre 

porträtteras. De diskurser som sprids har stort inflytande på de socialarbetare som sedan 

kommer ut i arbetslivet. Detta kan kopplas till Foucault (1971/1993) och det han säger om den 

roll den som uttalar diskursen har. Desto större makt den som uttalar diskursen har desto större 

effekt har diskursen. Genom detta konstruerar litteraturen missbruk bland personer över 65 år 

på ett speciellt sätt, i detta fall som en ickefråga och oproblematiskt. För att ändra på detta krävs 

ett kritiskt angreppssätt där ett intersektionellt perspektiv bidrar till ett synliggörande av den 

komplexitet som råder gällande både äldre personer och missbruk. 
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6.2 Slutdiskussion 

Studiens utgångspunkt i Bacchis metod What’s the problem represented to be? har möjliggjort 

en djupgående analysering av problemrepresentationer, antaganden och bakomliggande 

faktorer som eventuellt skulle förblivit ouppmärksammat vid en annan metod. Metoden har 

stundvis upplevts som svår, främst då den inte är omskriven i lika stor utsträckning som oftare 

förekommande metoder och vägledning gällande tillvägagångssättet har varit svår att söka 

fram.  

 

Den valda metoden har krävt stor medvetenhet kring den egna förförståelsen och den egna 

rollen i analysen. Detta är inte enbart negativt då den ökade medvetenheten och reflektion som 

ägt rum har bidragit till den kritiska granskningen. Min tidigare kunskap kring ämnet har 

underlättat och möjliggjort att jag uppmärksammat samt närmat mig målgruppen i litteraturen 

med ett kritiskt perspektiv för att granska den kunskapsproduktion som sker i litteraturen och 

socionomprogrammen.  

 

Ett alternativ till WPR hade varit att genomföra en innehållsanalys, men då detta inte fokuserar 

på de subtila effekter och vad som inte sägs i litteraturen hade man riskerat att gå miste om 

väsentlig information. Fördel med Bacchi’s WPR är att man även analyserar de texter där 

representationen av missbrukande personer över 65 år saknas, avsaknaden är en del av resultatet 

och säger en del om gruppen och problemet.  

 

6.2.1 Användbarhet 

Litteraturen, hur vi talar och skriver om verklighetens problem speglar hur vi förstår och ska 

förstå problem. Hur vi osynliggör eller synliggör vissa problem får konsekvenser för hur vi 

ämnar lösa dem. Detta har betydelse för vad som lärs ut i utbildningar vilket i sin tur påverkar 

hur vi exempelvis bemöter de utsatta personerna. Denna studie granskar den 

kunskapsproduktion som sker genom litteraturen och som i sin tur förmedlas till 

socionomstudenterna. Det påverkar i sin tur socialarbetarnas praktiker och det stöd de 

enskilda individerna sedan erbjuds. Ett kritiskt förhållningssätt och analyser, såsom det i 

denna studie, är därmed nödvändigt inom det sociala arbetet. 

 

Denna studie har bidragit till ett synliggörande av en begränsad del av den bristande 

kunskapsproduktionen gällande missbruksproblematiken hos personer över 65 år. Studien kan 

användas som en modell för ytterligare kritisk granskning av kunskapsproduktionen gällande 
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missbruksproblematik med andra intersektioner som exempelvis kön, klass, etnicitet och 

funktionsvariationer.   

 

Målgruppen för denna uppsats kan också vara programansvariga vid socionomutbildningarna. 

Detta då de har möjligheten att se över hur representationen av missbruksproblematiken bland 

personer över 65 år ser ut i undervisningen. Uppsatsen kan även vara av betydelse för övriga 

professionella som kommer i kontakt med denna målgrupp. Studien kan då bidra till 

reflektioner kring gruppens förutsättningar och den egna kunskapen samt inställning gällande 

dessa individer.  

 

6.2.2 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån ovanstående resultat, som endast fokuserar på den aktuella kurslitteraturen, kan det 

finnas behov av en kvalitativ studie gällande studenternas upplevelse om sin kunskap gällande 

missbruksproblematik bland de över 65 år. Detta för att undersöka huruvida de känner sig redo, 

utifrån den kunskap de erhållit under sin utbildning, att möta denna växande målgrupp i sin 

profession som socionomer.  

 

  



 

42 
 

REFERENSLISTA 

Andréasson, S. (2011). Specifika insatser för äldre. Äldre i centrum. Tidskrift för forskning 

om äldre & åldrande, (3), 27-28.  

 

Bacchi, C. (2009). Analysing policy: What’s the problem represented to be? French Forest: 

Pearson. 

 

Bacchi, C. (2012). Introducing the ’What’s the problem represented to be?’ approach. I A. 

Bletsas & C. Beasley (Red.) Engaging with Carol Bacchi: Strategic interventions & 

exchanges (s. 21-24). Adelaide: University of Adelaide press.  

 

Barlebo Wenneberg, S. (2000). Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv. 

Malmö: Liber.  

 

Bial, M. C., Gutheil, I. A., Hanson, M. & White-Ryan, L. (2012). Using personal narratives 

for curriculum development about substance abuse and older adults. Journal of Teaching in 

Social Work, 32(1), 121-131. DOI: 10.1080/08841233.2012.642759  

 

Bina, R., Harnek Hall, D. M., Mollette, A., Smith-Osborne, A., Yum, J., Sowbel, L. & Jani, J. 

(2008). Substance abuse training and perceived knowledge: Predictors of perceived 

preparedness to work in substance abuse. Journal of Social Work Education, 44(3), 7-20. 

DOI: 10.5175/2008.200600046  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

 

Crome, I., Dar, K., Janikiewicz, S., Rao, A. & Tarbuck, A. (2011). Our invisible addicts. First 

Report of the Older Persons’ Substance Misuse Working Group of the Royal College of 

Psychiatrists. London: Royal College of Psychiatrists. Hämtad 2017-10-05 från 

http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/CR165.pdf  

 

Fealy, R., McNamara, M., Treacy, M. P. & Lyons, I. (2011). Constructing ageing and age 

identities: a case study of newspaper discourses. Aging and society, 32, 85-102. DOI: 

10.1017/S0144686X11000092  

 

Fenster, J., Zodikoff, B. D., Rozario, F. A. & Joyce, P. (2010). Implementing a gero-infused 

curriculum in advanced-level MSW courses in health, mental health and substance abuse: An 

evaluation. Journal of Gerontological Social Work, 53(7), 641-653. DOI: 

10.1080/01634372.2010.506241  

 

Foucault, M. (1971/1993). Diskursens ordning. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag.  

 

Galvani, S. & Hughes, N. (2010). Working with alcohol and drug use: Exploring the 

knowledge and attitudes of social work students. British journal of social work, 40(3), 946-

962. DOI: 10.1093/bjsw/bcn137  

 

Gunnarsson, E. & Karlsson, L-B. (2013). ”Man slutar inte att dricka bara för att man får 

städat” - om bistånd, hemtjänst och alkohol. Stockholm: Stockholms universitet. Hämtad 

2017-10-03 från 

http://www.socarb.su.se/polopoly_fs/1.146043.1378885976!/menu/standard/file/Working%20

paper%202013%203.pdf  

 

http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/CR165.pdf
http://www.socarb.su.se/polopoly_fs/1.146043.1378885976!/menu/standard/file/Working%2520paper%25202013%25203.pdf
http://www.socarb.su.se/polopoly_fs/1.146043.1378885976!/menu/standard/file/Working%2520paper%25202013%25203.pdf


 

43 
 

Gunnarsson, E. & Karlsson, L-B. (2017). Äldre, alkohol och omsorgsbehov: 

Biståndshandläggare om arbetet med äldre personer med missbruksproblem. Nordic Studies 

on Alcohol and Drugs, 34(1), 43–56. DOI: 10.1177/1455072516682439  

 

Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petersson, B. (2005). Vad är god forskningssed? Synpunkter, 

riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Hacking, I. (1999). Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales 

 

Iversen, T. N., Larsen, L. & Solem, P. E. (2009). A conceptual analysis of Ageism. Nordic 

psychology, 61(3), 4-22. DOI: 10.1027/1901-2276.61.3.4 

 

Jönsson, H. (2013). We will be different! Ageism and the temporal construction of old age. 

The Gerontologist, 53(2), 198-204. DOI: 10.1093/geront/gns066    

 

Kane, M. N., Lacey, D. & Green, D. (2009). Investigating social work students perceptions of 

elders vulnerability and resilience. Social Work in Mental Health, 7(4), 307-324. DOI: 

10.1080/15332980802052035  

 

Kelfve, S., Agahi, N., Mattsson, A. D. & Lennartsson, C. (2014). Increased alcohol use over 

the past 20 years among the oldest old in Sweden. Nordic studies on alcohol and drugs, 31(3), 

245-260. DOI:10.1155/2013/671218 

 

Krekula, C., Närvänen, A-L. & Näsman, E. (2005). Ålder i intersektionell analys. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3, 81-94.  

 

Läkemedelsboken. (2017). Alkohol – riskbruk, skadligt bruk och beroende. Uppsala: 

Läkemedelsverket. Hämtad 2017-11-20 från 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/alkohol-

riskbruk_skadligt_bruk_och_beroende.html?id=t2_2#t2_2  

 

Molina, I. (2016). Intersektionalitet. I A. Lundberg & A. Werner (Red.) En introduktion till 

genusvetenskapliga begrepp. (s. 33-38). Göteborg: Nationella sekretariatet för 

genusforskning.  

 

O’Connell, H., Chin, A-V., Cunningham, C. & Lawlor, B. (2003). Alcohol use disorders in 

elderly people - redefining an age old problem in old age. BMJ, 327,(7416), 664-667. 

DOI:10.1136/bmj.327.7416.664  

 

Richardson, M. A. (2008). Social work education: The availability of alcohol-related course 

curriculum and social workers’ ability to work with problem drinkers. Journal of social work 

practice, 22(1), 119-128. DOI: 10.1080/02650530701872470  

 

Shaw, C. & Palattiyil, G. (2008). Issues of alkohol misuse among older people: attitudes and 

experiences of social work practitioners. Practice, 40(3), 181-193. DOI: 

10.1080/09503150802341418  

 

Socialstyrelsen. (2015a). Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst – Lägesrapport 2015. Hämtad 2017-10-02 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-51  

 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/alkohol-riskbruk_skadligt_bruk_och_beroende.html?id=t2_2#t2_2
https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/alkohol-riskbruk_skadligt_bruk_och_beroende.html?id=t2_2#t2_2
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-51


 

44 
 

Socialstyrelsen. (2015b). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - 

Stöd för styrning och ledning. Hämtad 2017-11-20 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19770/2015-4-2.pdf  

 

Tompkins, C. J., Rosen, A. L. & Larkin, H. (2006). An analysis of social work textbooks for 

ageing content: How well do social work foundation texts prepare students for our ageing 

society? Journal of Social Work Education, 42(1), 3-23.  

 

Wang, D. & Chonody, J. (2013). Social workers’ attitudes toward older adults: A review of 

the literature. Journal of Social Work Education, 49(1), 150-172. DOI: 

10.1080/10437797.2013.755104  

 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19770/2015-4-2.pdf


 

45 
 

BILAGA 1. Litteraturlista 
 

Lunds universitet 

Johnson, B., Richert, T. & Svensson, B. (2017). Alkohol-och narkotikaproblem. Lund: 

Studentlitteratur.  

Malmö högskola 

Andersson, L. & Öberg, P. (red) (2012)  Jämlik ålderdom? I samtiden och framtiden. Malmö: 

Liber.  

Stockholms universitet 

Missbruk: 
Babor, T. (2010) Alkohol: Ingen vanlig handelsvara – en sammanfattning av den andra 

utgåvan. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 27(2), s. 107-125. 

Bernhardsson, J. (2015) Normalitetens gränser. En fokusgruppsstudie om alkoholkultur(er), 

genus- och åldersskapande. Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning 

(SoRAD) nr.12. 

 

Billinger, K. & Hübner, L. (red.) (2009) Alkohol och droger - samhällsvetenskapliga 

perspektiv. Malmö; Gleerups. 

 

Fingarette, H. (1988) Heavy Drinking. The Myth of Alcoholism as a Disease. Berkely: 

University of California Press.  

 

FORSA (2009) Missbruk och behandling. Gamla problem – nya lösningar? Socialtjänstforum 

– ett möte mellan forskning och socialtjänst. 

 

Gunnarsson, E. (2013) Alkoholmissbruk och självbestämmande – en kartläggning av den 

svenska hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre personer med alkoholproblem. 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 30, s. 227-242. 

 

Järvinen, M. (2008) Approaches to methadone treatment: harm reduction in theory and 

practice. Sociology of Health & Illness, 30, s. 975-991. 

 

Jönsson, H. (2013) We will be different! Ageism and the temporal construction of old age. 

The Gerontologist Advance Access, 53, s. 198-204. 

 

Kalant, H. (2010) Drug classification: science, politics, both or neither? Addiction, 105: s. 

1146-1149. 

 

Kelfve, S. et al (2014) Increased alcohol use over the past 20 years among the oldest old in 

Sweden. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 31, s. 245-260. 

 

Månsson, J. & Ekendahl, M. (2015) Protecting Prohibition The Role of Swedish Information 

Symposia in Keeping Cannabis a High-Profile Problem. Contemporary Drug Problems, 42, s. 

209-225. 

 



 

46 
 

Skogens, L. (2012) ASI i retorik och praktik. Socionomens Forskningssupplement, 32, s.34-

42 

 

Tryggvesson, K. (2012) ”Sprutbyte – visst bara de slutar med droger”. Svenska myndigheters 

och politikers hantering av rena sprutor till narkomaner. Nordic Studies on Alcohol and 

Drugs, 29, s. 512-540. 

 

von Greiff, N. & Skogens, L. (2012) Förändringsprocesser i samband med 

missbruksbehandling – vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och 

bibehålla positiva förändringar? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29, s. 195-209. 

 

Äldre: 

Andersson, I. L. & Öberg, P. (red.) (2012) Jämlik ålderdom? I samtiden och framtiden. 

Stockholm: Liber. 

 

Johansson, S. & Taghizadeh Larsson, A. (red.) (2016) Förändringsperspektiv på 

äldreomsorg: att leva som andra. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Jönson, H. & Harnett, T. (2015) Socialt arbete med äldre. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Socialstyrelsen (senaste upplagan) Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om 

brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård. 

 

Socialstyrelsen (senaste upplagan) Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport. 

 

Örebro universitet 

 

Billinger, K. & Hübner, L. (red) (2009) Alkohol och droger: Samhällsvetenskapliga 

perspektiv. Malmö: Gleerups  

 

Tornstam, L. (2011) Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag  

 

 

  



 

47 
 

BILAGA 2. Sammanställning av analyserad litteratur 

 

Litteratur (Författare, år, titel, 

lärosäte) 

1. Problemrepresentation.  

Hur är problemet (äldre med 

missbruk) representerat? 

2. Antaganden, bakomliggande 

kunskap och perspektiv 

3. Vad utelämnas? 4. Effekter 

Andersson & Öberg (2012) 

Jämlik ålderdom? I samtiden 

och framtiden.  (MH; SU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas.  

 

Kritisk granskning av äldre som 

homogen grupp och ojämlika 

strukturella livsvillkor. 

Intersektionella perspektiv i 

förhållande till äldre, såsom klass, 

utbildning, socioekonomisk 

status, hälsa, etnicitet, 

partnerstatus.  

• Äldre som utsatt grupp i behov 

av interventioner.  

• Missbruksproblematikens 

effekter på de äldre.  

• Den breda intersektionella 

diskussionen kring äldre bidrar 

till ökad medvetenhet kring 

komplexiteten och 

heterogeniteten gällande äldre.  

Babor (2010) Alkohol: Ingen 

vanlig handelsvara – en 

sammanfattning av den andra 

utgåvan. (SU) 

• Äldre är nyktra eller dricker 

sällan 

• Alkoholkonsumtionen bland 

äldre framställs som 

oproblematiskt.  

• Äldre ställs mot yngre • Äldre i relation till alkoholens 

konsekvenser och 

skadeverkningar  

• Osynliggör äldre vilket kan leda 

till att mindre resurser och 

fokus riktas till den gruppen.  
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Litteratur (Författare, år, titel, 

lärosäte) 

1. Problemrepresentation.  

Hur är problemet (äldre med 

missbruk) representerat? 

2. Antaganden, bakomliggande 

kunskap och perspektiv 

3. Vad utelämnas? 4. Effekter 

Bernhardsson (2015) 

Normalitetens gränser. En 

fokusgruppsstudie om 

alkoholkultur(er), genus- och 

åldersskapande. (SU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas.  

 

En avhandling som ringar in de 

normer som möjliggör eller 

begränsar olika beteenden för 

män och kvinnor i olika åldrar 

och livsperioder.  

 • Äldre  • Osynliggör äldre vilket kan leda 

till att mindre resurser och 

fokus riktas till den gruppen.  

Billinger & Hübner (2009) 

Alkohol och droger - 

samhällsvetenskapliga 

perspektiv. (SU; ÖU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas. 

 

Problematiserar rådande 

uppfattningar kring missbruk, 

alkohol och droger och ämnar 

stimulera till fortsatt 

problematisering. Fokus ligger på 

diverse uppfattningar, faktorer 

och mekanismer rörande 

missbruk, och inte den enskilde.  

• Alkohol och droger är ett 

problem som behöver åtgärdas.  

• Äldre och andra intersektionella 

perspektiv.  

• Osynliggör äldre vilket kan leda 

till att mindre resurser och 

fokus riktas till den gruppen.  
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Litteratur (Författare, år, titel, 

lärosäte) 

1. Problemrepresentation.  

Hur är problemet (äldre med 

missbruk) representerat? 

2. Antaganden, bakomliggande 

kunskap och perspektiv 

3. Vad utelämnas? 4. Effekter 

Fingarette (1988) Heavy 

Drinking. The Myth of 

Alcoholism as a Disease. (SU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas.  

 

Problematiserar alkoholism som 

en sjukdom. Menar att man 

missar psykologiska och sociala 

dimensioner med ekonomiska, 

politiska och kulturella normer 

och stereotyper som spelar en 

signifikant roll.  

• Individen och de 

bakomliggande faktorerna bär 

ansvaret över alkoholismen.  

• Ålderns betydelse  • Ökat individfokus  

FORSA (2009) Missbruk och 

behandling. Gamla problem – 

nya lösningar? (SU) 

• Ökad alkoholdödlighet bland 

äldre 

• Ökade alkoholskador bland 

äldre 

• Låg behandlingsfrekvens 

(slutenvård) 

 • Vidare förklaring av faktorer 

bakom problemrepresentationen 

• Osynliggör äldre vilket kan leda 

till att mindre resurser och 

fokus riktas till den gruppen.  
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Litteratur (Författare, år, titel, 

lärosäte) 

1. Problemrepresentation.  

Hur är problemet (äldre med 

missbruk) representerat? 

2. Antaganden, bakomliggande 

kunskap och perspektiv 

3. Vad utelämnas? 4. Effekter 

Gunnarsson (2013) 

Alkoholmissbruk och 

självbestämmande - en 

kartläggning av den svenska 

hemtjänstens förutsättningar 

att arbeta med äldre personer 

med alkoholproblem. (SU) 

• Kräver extra kunskap och 

resurser 

• Man är äldre eller missbrukare 

• Äldre med missbruk är extra 

utsatta 

• Missbrukande äldre skiljer sig 

från yngre/nyktra.  

• Äldres inställning till 

behandling 

• Möjligheter till behandling  

• Medicinska faktorer kopplade 

till missbruk och äldre 

• Ökad medvetenhet kring äldres 

behov  

Johansson & Taghizadeh 

Larsson (2016) 

Förändringsperspektiv på 

äldreomsorg: att leva som 

andra. (SU)  

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas. 

 

Kritisk granskning av företeelser, 

begrepp och tankemodeller inom 

äldreomsorg, politik och 

forskning i syfte att öka 

medvetenheten, förbättra äldres 

situation och förändra diskursen 

kring äldre.  

• Äldre är en utsatt och 

bortprioriterat grupp 

• Intersektionellt perspektiv 

• Missbruksproblematik 

• Genom en förändrad diskurs 

kring de äldre påverkar de 

förhoppningsvis även äldre med 

missbruksproblematik.  
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Litteratur (Författare, år, titel, 

lärosäte) 

1. Problemrepresentation.  

Hur är problemet (äldre med 

missbruk) representerat? 

2. Antaganden, bakomliggande 

kunskap och perspektiv 

3. Vad utelämnas? 4. Effekter 

Johnson et al. (2017) Alkohol -

och narkotikaproblem. (LU) 
Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas. 

 

En bred och allmän bok gällande 

drog- och alkoholproblem. 

Innehåller förklaringsmodeller, 

interventioner, politiska aspekter, 

drogkunskap etc.  

• Problem för ungdomar, unga 

vuxna och vuxna.  

• Äldre.  • Osynliggör äldre vilket kan leda 

till att mindre resurser och 

fokus riktas till den gruppen.  

Järvinen (2008) Approaches to 

methadone treatment: harm 

reduction in theory and 

practice. (SU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas.  

 

Problematiserar harm 

reduction/substitutionsbehandling 

ur ett brukar- och 

personalperspektiv.   

• Metadon som endast ett 

läkemedel.  

• Intersektionella perspektiv.  

• De professionellas tankar om 

metadon på ett icke 

medikaliserat synsätt.  

• Osynliggör äldre vilket kan leda 

till att mindre resurser och 

fokus riktas till den gruppen.  
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Litteratur (Författare, år, titel, 

lärosäte) 

1. Problemrepresentation.  

Hur är problemet (äldre med 

missbruk) representerat? 

2. Antaganden, bakomliggande 

kunskap och perspektiv 

3. Vad utelämnas? 4. Effekter 

Jönsson (2012) We will be 

different! Ageism and the 

temporal construction of old 

age. (SU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas. 

  

Problematiserar konstruktionen 

och andrafieringen av äldre samt 

ålderismen.  

 • Ålderismen och andrafieringen 

inom missbruksvården.  

• Intersektionellt perspektiv 

• Ökad medvetenhet kring 

konstruktionen av äldre 

Jönsson & Harnett (2015) 

Socialt arbete med äldre. (SU) 

• Besvärligt och avvikande  

• Ömtåliga och omfattande 

hälsoproblem 

• Okunskap bland professionella  

• Ställs mot yngre med missbruk 

• Äldre som sårbara 

• Saknar sysselsättning, 

samhörighet 

• Äldre som heterogen grupp 

• Missbruk och beroende som 

sjukdom 

• Risk att paternalisera och öka 

stigmatiseringen av äldre med 

missbruk  

• Ökad medvetenhet kring 

problematiken  

Kalant (2010) Drug 

classification: science, politics, 

both or neither? (SU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas.  

 

Problematiserar kategoriseringen 

av droger.  

• Droganvändare som homogen 

grupp 

• icke individuella 

(åldersspecifika) 

konsekvenser/effekter av droger  

• Äldre, betydelsen av ålder 

• intersektionellt tankesätt 

• Osynliggörande av de 

variationer av brukare som 

existerar  

Kelfve et al. (2014) Increased 

alcohol use over the past 20 

years among the oldest old in 

Sweden. (SU) 

• Kunskap saknas 

• Liberal syn på alkohol 

• Ökat senaste 20 åren 

• Intersektionella perspektiv  • Konsekvenser av den ökande 

alkoholkonsumtionen 

• Ökad medvetenhet kring äldre 

äldres alkoholkonsumtion  
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Litteratur (Författare, år, titel, 

lärosäte) 

1. Problemrepresentation.  

Hur är problemet (äldre med 

missbruk) representerat? 

2. Antaganden, bakomliggande 

kunskap och perspektiv 

3. Vad utelämnas? 4. Effekter 

Månsson & Ekendahl (2015) 

Protecting Prohibition The Role 

of Swedish Information 

Symposia in Keeping Cannabis 

a High-Profile Problem. (SU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas.  

 

• Cannabisanvändande är ett 

komplext ungdomsproblem 

• Unga kan vilseledas av dåligt 

inflytande  

• Alternativa sätt att reglera 

cannabisanvändandet.  

• Cannabisbruket inom andra 

grupper 

• Intersektionalitet.  

• Kan leda till att cannabisbruk 

ses som en ickefråga gällande 

äldre.  

Skogens (2012) ASI i retorik 

och praktik. (SU) 
Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas. 

 

Beskriver användandet utav ASI 

inom socialtjänstens 

missbruksvård.  

 • ASI’s användning på äldre 

personer 

• Osynliggör äldre vilket kan leda 

till att mindre resurser och 

fokus riktas till den gruppen. 

Socialstyrelsen (2013) Att ge 

ordet och lämna plats. 

Vägledning om 

brukarinflytande inom 

socialtjänst, psykiatri och 

missbruks- och beroendevård. 

(SU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas.  

 

Belyser vikten av 

brukarinflytandet inom 

socialtjänstens olika områden.  

• Antingen äldre eller 

missbrukare 

• Intersektionellt perspektiv • Reproducerar föreställningen att 

man antingen är äldre eller har 

missbruk.  
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Litteratur (Författare, år, titel, 

lärosäte) 

1. Problemrepresentation.  

Hur är problemet (äldre med 

missbruk) representerat? 

2. Antaganden, bakomliggande 

kunskap och perspektiv 

3. Vad utelämnas? 4. Effekter 

Socialstyrelsen (2017) Vård och 

omsorg av äldre, Lägesrapport. 

(SU) 

• Äldre är vana vid 

alkoholkonsumtion 

• Liberal syn på alkohol 

• Stor köpkraft, vilket påverkar 

konsumtionen.  

• Kan behöva extra resurser 

• Samhällsekonomiskt perspektiv  • Den sociala situationen  • Synliggör behoven av mer 

resurser 

Tornstam (2011) Åldrandets 

socialpsykologi. (ÖU) 
Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas. 

 

Beskriver åldrandet och olika 

teorier kopplande till det på olika 

nivåer.  

 • Missbruksproblematik  • De olika teorierna och 

perspektiven gällande äldre kan 

bidra till en ökad medvetenhet 

om  

Tryggvesson (2012) ”Sprutbyte 

– visst bara de slutar med 

droger”. Svenska myndigheters 

och politikers hantering av rena 

sprutor till narkomaner. (SU) 

Representation av äldre med 

missbruksproblematik saknas.  

 

• Beskriver 

sprututbytesprogrammets 

framväxt och den politiska 

diskussion som förts genom 

åren.  

 • Intersektionella perspektiv 

gällande missbruk och 

individen  

• Ökad medvetenhet kring den 

drogpolitiska debatten 
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Litteratur (Författare, år, titel, 

lärosäte) 

1. Problemrepresentation.  

Hur är problemet (äldre med 

missbruk) representerat? 

2. Antaganden, bakomliggande 

kunskap och perspektiv 

3. Vad utelämnas? 4. Effekter 

von Grieffs & Skogens (2012) 

Förändringsprocesser i 

samband med 

missbruksbehandling – vilka 

faktorer beskriver klienter som 

viktiga för att initiera och 

bibehålla positiva 

förändringar? (SU) 

• Ålder och pensionering 

beskrivs som faktorer för att 

missbruk avslutas.  

• Missbrukande personer är 

likadana, oavsett ålder och kön.  

• Avsaknad av intersektionellt 

perspektiv. Trots inkluderande 

av kvinnor och män samt 

spridda åldrar i forskningen.  

• Riskerar att sprida antagandet 

att missbruk är en ickefråga för 

äldre/pensionerande.  

 

 

 

 

 


