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Abstrakt 

Alkoholkonsumtionen bland äldre personer har under senare år ökat och frågan kring äldres 

alkoholkonsumtion har länge förbisetts och ignorerats. Alkoholforskningen har till stor del 

fokuserats på andra åldersgrupper och befintlig forskning på området är delvis tunn. Syftet 

med föreliggande litteraturstudie var att undersöka alkoholvanor hos äldre personer över 60 

år. Den övergripande bild av problemet som presenteras i föreliggande studie är baserad på 

aktuell forskning. Underlaget för studien utgörs av 15 stycken vetenskapligt granskade 

artiklar som presenteras i tre olika temaområden. Det vetenskapliga materialet har sedan 

sammanknutits och analyserats utifrån teoretiska perspektiv som ansetts lämpliga för 

problemområdet. Slutsatserna som drogs efter denna analys av materialet var att aktuell 

forskning på området beskriver att äldre personer dricker mer alkohol än tidigare och att äldre 

personer är extra känsliga för alkoholens skadliga effekter. Den aktuella forskningen pekar 

också på att frågan kring den ökande alkoholkonsumtionen hos äldre personer länge har 

ignorerats och inte tagits på allvar.  

Nyckelord: Alkoholmissbruk, alkohol, litteraturstudie, äldre 
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1. Inledning 

Över två miljoner personer i Sverige är idag över 65 år och gruppen utgör en allt större del av 

den totala befolkningen. Samtidigt som andelen äldre ökar, ökar också den totala 

alkoholkonsumtionen i gruppen. Eftersom den totala alkoholkonsumtionen går upp är det 

också en naturlig följd att alkoholrelaterade skador ökar. Äldre personer har tydligt 

konstaterats vara känsligare för alkoholens skadliga effekter än andra åldersgrupper 

(Socialstyrelsen, 2017). Problematiken kring äldre som missbrukar alkohol ökar kraftigt och 

förväntas öka även i framtiden. Inom gruppen finns personer som haft problem relaterat till 

alkohol under hela sin livstid och därmed också genomgått en mängd olika behandlingar, 

samtidigt finns det personer som aldrig genomgått någon behandling för sitt missbruk. 

Forskning visar att den totala alkoholkonsumtionen tenderar att minska i andra åldersgrupper 

men för äldre år tenderar den istället att ständigt öka. I den gruppen som aldrig genomgått 

någon behandling för sitt alkoholmissbruk finns antaganden om att faktorer som kommer med 

åldern gjort att alkoholkonsumtionen eskalerat senare i livet. I samtliga grupper förutom 

gruppen äldre minskar dödligheten på grund av alkoholmissbruk (Jönson & Harnett, 2015). 

Samtidigt som äldre personer med missbruksproblem har en konstaterad ökad dödlighet 

förväntas äldre personer leva allt längre till följd av utvecklad sjukvård samt bättre 

levnadsförhållanden. Till följd av detta kommer också missbruket hos äldre synas tydligare.  

Äldre lever längre och dricker mer alkohol, sammantaget blir det en omfattande problematik 

som ökar. Åldrandet ihop med ett alkoholmissbruk gör dessa personer väldigt utsatta och 

sårbara (Jyrkämä & Haapamäki, 2008). 

Alkohol uppfattas ofta som någonting positivt som kan höja livskvalitén om den konsumeras i 

måttliga mängder, ingen skillnad kan antagas råda för äldre personer. Det är dock en stor 

skillnad på att bruka alkohol i måttliga mängder och att missbruka den. Äldre som missbrukar 

alkohol har länge setts inte ges samma chanser till vårdinsatser för att rehabilitera sitt 

missbruk, trots att studier visar att de förekommande behandlingsmetoderna som finns mot 

missbruk fungerar minst lika bra på äldre personer (Jönson & Harnett, 2015).  

 

Det sociala arbetet bör ha ett fokus på att uppmärksamma personer i utsatta livssituationer och 

erbjuda den hjälp som på bästa sätt kan ge personen en väg ut ur problemet. Samhället bör 

verka för och erbjuda människor behandling för sitt missbruk oavsett livssituation och ålder. 

För att på bästa sätt kunna uppmärksamma och hjälpa personer krävs kunskap. Frågan är då 

hur kunskapen inom aktuell forskning ser ut beträffande äldres alkoholvanor och dess risker. 
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Forskning bör vara basen för den kunskapsinhämtning yrkesverksamma som kommer i 

kontakt med problematiken vilar sin kunskap och sin praktik på. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få ökad kunskap om alkoholvanor hos äldre personer över 60 år, 

utifrån aktuell forskning på området. Frågeställningarna som det den här litteraturstudien vill 

besvara är följande: 

-    Hur beskriver aktuell forskning äldres alkoholvanor, förekomst och variation? 

-    Hur beskriver och förklarar aktuell forskning mörkertalet av äldres riskbruk av alkohol?        

-    Hur beskriver aktuell forskning riskerna för alkoholskador hos äldre personer som                             

missbrukar alkohol?  

 

2. Bakgrund till forskningsområdet 
Andelen äldre personer, över 65 år, ökar i Sverige. I Sverige utgör gruppen äldre cirka två 

miljoner invånare vilket motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala befolkning 

(Socialstyrelsen, 2017). Äldre har identifierats som en extra utsatt grupp och exkluderas 

socialt i många avseenden till följd av att de inte får samma chans att delta i samhällslivet på 

lika villkor som andra åldersgrupper. Det kan kopplas samman med en försämrad hälsa till 

följd av åldrande, sämre socialt skyddsnät, fysiska funktionsnedsättningar, lägre inkomster 

samt att åldersdiskriminering är vanligt förekommande i olika delar i samhället. Det finns 

också antaganden om att ojämlikheter äldre upplevt tidigare i livet förstärks under 

åldrandeprocessen (Dahlberg, 2017). 

 

Äldres alkoholkonsumtion ökar stadigt, de dricker oftare och totalkonsumtionen går upp. 

2016 uppgav 75 % mellan 65 - 84 år att de druckit alkohol den senaste månaden, 2002 var det 

62 % som angav att de druckit alkohol senaste månaden. Äldre över 65 år är den grupp som 

dricker allra oftast, genomsnittet för hur ofta äldre personer dricker alkohol var 6,1 gånger 

under en månad. De yngre mellan 17 - 29 år drack i genomsnitt 4,1 gånger under en månad. 

Äldre drack således nästan dubbelt så ofta. Under 2016 hade 15 % av de äldre i Sverige haft 

en riskfylld alkoholkonsumtion, 2004 var siffran 11 procent. Ett riskfyllt drickande innebär 

för män att dricka mer än 14 glas i veckan och för kvinnor mer än 9 glas i veckan. Äldre 

dricker fortfarande minst av alla åldersgrupper men är den enda grupp där totalkonsumtionen 

stadigast går upp (CAN, 2017). 
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Alkoholkonsumtion hos äldre personer är ett relativt outforskat område. De allra flesta 

personer dricker dock alkohol.  Ungefär 80 % av männen och 50 % av kvinnorna anger att de 

dricker alkohol (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Generellt har äldre personer en lägre 

totalkonsumtion av alkohol än yngre. Dock tenderar de äldre att dricka lika ofta eller oftare 

men dricker mer sällan för berusning jämfört med de yngre. Dock finns antaganden om att 

mörkertalet av alkoholmissbrukande äldre är högre än i andra åldersgrupper eftersom 

problemet fortfarande är så pass stigmatiserat (Gunnarsson, 2013). Jönson och Harnett (2015) 

menar att äldres förutsättningar att utveckla olika typer av missbruk, däribland 

alkoholmissbruk har ökat och deras alkoholvanor ser annorlunda ut idag än tidigare.  Fler 

äldre personer anses också befinna sig i riskzonen för att utveckla en problematisk 

alkoholkonsumtion. Det här menar Jönson och Harnett (2015) beror på att allt fler äldre 

genomgått skilsmässor, inlett nya relationer och genomgått fler stora förändringar i sina liv än 

i tidigare. Dessa faktorer utgör en ökad risk att utveckla olika typer av missbruk och däribland 

alkoholmissbruk. 

En allt större andel äldre mottager också vård för sjukdomar relaterade till hög 

alkoholkonsumtion, exempelvis har kvinnor mellan 65 - 84 år som vårdas för sjukdomar 

relaterade till hög alkoholkonsumtion fördubblats mellan åren 2006 - 2015. Det finns också 

antaganden om ett väldigt stort mörkertal med alkoholmissbruk hos äldre, delvis beroende på 

att äldres skador och sjukdomar orsakade av hög alkoholkonsumtion inte upptäcks i samma 

utsträckning som hos yngre (Socialstyrelsen, 2017). 

 

2.1 Det komplexa och riskfyllda missbruket 
Äldre är extra känsliga för de negativa effekterna ett stort alkoholintag innebär. Det är 

åldersrelaterade fysiska förändringar som gör alkoholen extra skadlig där förändringar i 

alkoholmetabolismen är en bidragande orsak. Äldre konsumerar också ofta läkemedel som 

kan vara direkt skadliga tillsammans med alkohol. Överkonsumtion av alkohol för äldre ökar 

också risken för fallolyckor och kognitiva nedsättningar. Äldre som överkonsumerar alkohol 

har tio gånger så stor benägenhet att begå självmord gentemot de som inte överkonsumerar. 

Många äldre har idag ett utpräglat alkoholmissbruk som trots flertalet kontakter med 

sjukvården inte upptäcks. Trots att det finns utvecklade verktyg för att upptäcka missbruk hos 

äldre personer går många med ett helt oupptäckt missbruk. Det är idag relativt accepterat att 

bruka alkohol i sociala sammanhang för äldre men det kvarstår ändå vissa stigmatiserande 

attityder kring äldre och alkohol, vilket gör att problemet fortsatt går under radarn och inte 

diskuteras i den omfattning det borde (Ahlnér, Skoog & Waern, 2018).  
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Jyrkämä och Haapamäki (2008) menar att alkoholforskningen kring äldre helt har ignorerats 

och därmed har den växande problematiken istället blivit som en “tyst epidemi”. Forskningen 

har istället fokuserats kring att alkohol, medicin och äldre är en farlig kombination.  

Författarna menar att forskningen om äldre och alkoholmissbruk är väldigt tunn och lämnar 

mycket kvar att önska. Gunnarsson (2013) hävdar att det sker en underdiagnostisering av 

alkoholmissbrukande äldre, istället göms problemet bakom att äldre har problem som går att 

härleda till åldersförändringar och inte uppstår till följd av ett alkoholmissbruk.  

 

2.2 Alkohol och åldrande - en möjlig kombination enligt lagstiftningen? 
Av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SOL) kap 5 § 4 framgår att ”Socialtjänstens omsorg om 

äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

(värdegrund)”. Vidare framgår det i kap 5 § 9: “Socialnämnden skall aktivt sörja för att den 

enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 

missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och 

noga bevaka att planen fullföljs.”  

Äldreomsorgen och kommunen ska samverka i de fall där den äldre både behöver 

äldreomsorg och missbrukarvård. I studier som gjorts framgår det att endast en tredjedel av 

kommunerna jobbar aktivt med detta. Två tredjedelar saknar helt samverkan mellan 

äldreomsorgen och missbrukarvården. 2011 var endast sju procent av de som fick ta del av 

missbrukarvårdande insatser över 65 år. När det kom till tvångsvård enligt Lag (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM) utgjorde endast fem procent av de intagna på olika 

institutioner äldre över 65 år. Att de äldre utgör en så liten del av de som får vård för sitt 

missbruk går att diskutera ur olika synvinklar. Antingen är problemet inte så utbrett i 

målgruppen eller så råder en åldersdiskriminering där den här gruppen inte har lika stor 

tillgång till de insatser som erbjuds mot missbruk (Gunnarsson, 2013).  

Gunnarsson (2013) hävdar att det trots tydlig lagstiftning delvis saknas insatser mot missbruk 

utformade för äldre, trots att det bevisligen är farligare och mer skadligt för äldre att dricka 

alkohol än yngre till följd av ändrade fysiska förutsättningar för kroppen att bryta ner och 

hantera alkoholen.  

 

Ett annat komplext problem i sammanhanget är självbestämmandeprincipen kontra den 

rådande lagstiftningen. Självbestämmandeprincipen är en viktig och grundläggande princip 

gällande äldres rättigheter att själv få bestämma över sitt liv, men kan i fall där missbruk ska 
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brytas bli kontraproduktiv. Samhället och i synnerhet hemtjänsten och äldreomsorgen blir 

istället hjälpmedel för den äldre att kunna upprätthålla ett pågående missbruk då de enligt 

självbestämmandeprincipen i princip kan bli tvungna att göra alkoholinköp åt den äldre trots 

att allt tyder på ett pågående alkoholmissbruk. Självbestämmandeprincipen som överordnad 

andra principer behöver problematiseras och diskuteras vidare på samma sätt som den 

rådande underrepresentationen av äldre i missbrukarvården och vad detta kan bero på 

(Gunnarsson, 2013).  

 

Gunnarsson (2013) menar att äldre med missbruk missgynnas enligt rådande lagstiftning. Två 

olika lagområden i Socialtjänstlagen berör äldre personer med missbruk, och definieras enligt 

följande: Socialtjänstlagen 5 § 9 säger att ”kommunen aktivt ska sörja för den enskilde 

missbrukaren”, och samtidigt har kommunerna också skyldighet att enligt Socialtjänstlagen 5 

§ 4 ”kommunen skall verka för att äldre människor kan leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. Det ena 

lagområdet syftar till förändring och missbrukarvård och det andra lagområdet till omsorg, där 

tydliga skillnader kan ses i respektive verksamheters utgångspunkter i hur arbetet med äldre 

personer som missbrukar alkohol bör bedrivas (Gunnarsson, 2013). Äldre personer ställs ofta 

utanför missbrukarvården och får istället insatser enligt lagområdet som syftar till 

omsorgsarbete. Enligt Gunnarsson (2013) är det tydligt att äldre personer inte är en prioriterad 

grupp i missbrukarvården, det handlar fram för allt om den grupp äldre som missbrukat under 

en längre tid och tagit emot vårdinsatser som då inte gett önskad effekt, gruppen anses då inte 

längre vara aktuell för missbrukarvården eftersom tidigare behandlingar inte gett önskad 

effekt.  

3. Teoretisk anknytning – Ålderism, livslopp och intersektionalitet 
Att vara äldre med missbruksproblem innebär på olika sätt att ens problematik är 

osynliggjord. I alkoholforskningen har den utbredda problematiken länge i stort ignorerats 

trots att de studier som belyser ämnet visar på en bred och allvarlig problematik (Gunnarsson, 

2013). Äldre personer med missbruksproblem får i liten utsträckning vårdinsatser för sitt 

missbruk och fokus läggs istället på att erbjuda andra grupper vårdinsatser där de anses göra 

mer nytta (Jyrkärmä och Haapanmäki, 2008). Glappet mellan lagstiftning och vårdinsatser för 

äldre med missbruksproblematik är stort, och få äldre erbjuds kombinerad äldreomsorg med 

missbrukarvård, eftersom lagstiftningen verkar göra skillnad på olika grupper kan vi 
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konstatera att den utbredda problematiken inte ses lika allvarlig för äldre som hos andra 

(Gunnarsson, 2013). 

Detta kan förklaras av ålderismens syn på diskriminering av äldre personer Ålderism tar fasta 

på hur äldre felaktigt blir föremål för diskriminering och felaktiga föreställningar till följd av 

sin ålder. Begreppet ålderism tillkom strax efter andra vågens feminism blivit känt i vårt 

samhälle. Det handlar i grunden om att en åldersgrupp har fördomar om en annan 

åldersgrupp, i det här fallet äldre och därför fick det namnet ålderism. Ålderism kan liknas 

med andra begrepp som rasism eller sexism och är någonting som samhället i stort anser ska 

bekämpas (Heikkinen & Krekula, 2008). Äldre har tidigare studerats genom teorier om 

minoritetsgrupper och subkulturer, idag kan man studera diskriminering av äldre genom 

ålderism. Tidigare var fenomenet om diskriminering mot äldre välkänt men det fanns ingen 

väl anpassad teori för att studera fenomenet (Jönson, 2009). Enligt Heikkinen och Krekula 

(2008) har viss kritik riktats mot begreppet som analytiskt verktyg. Detta eftersom ålderism 

förklaras som ett samhällsproblem, likvärdigt sexism och rasism. De menar att många äldre 

inte alls känner sig diskriminerade men i viss mån saknar den tolkningsram som ålderism 

utgår ifrån när det gäller diskriminering, och helt enkelt inte ser när de blir diskriminerade av 

övriga samhället. Jönson (2009) menar att ålderism idag är ett internationellt accepterat och 

användbart begrepp och kan användas för att förklara och förstå problematiken kring att äldre 

personer diskrimineras och i mindre utsträckning än andra får ta del av vårdinsatser för sitt 

missbruk.  

 

Äldre personer som missbrukar ställs idag åt sidan beroende på fler orsaker. Till att börja med 

osynliggörs deras missbruk då samhället inte tar deras missbruk på allvar, delvis för att 

samhället upprätthåller felaktiga föreställningar om att problematiken inte existerar. 

Samhällets generella bild av en äldre person är inte att den missbrukar alkohol, trots att flera 

symptom tydligt kan indikera på ett alkoholmissbruk förklaras symptomen som en naturlig 

del av åldrandet istället för att se missbruket. Samtidigt som samhället osynliggör äldre 

personer som missbrukar alkohol ökar den rådande stigmatisering som redan finns i gruppen. 

Den rådande stigmatiseringen och skammen som redan är uppenbart utbredd motarbetas inte 

utan stärks istället. Förståelsen för problemet kan öka och istället motarbetas med hjälp av 

ålderismens synvinkel på problemet där ålderismen istället vill synliggöra ojämlikheter och 

systematisk diskriminering i samband med ålder. I slutändan kan det innebära att problemet 

tas på allvar och äldre personer som missbrukar alkohol får den hjälp och behandling de idag 

inte får (Jönson, 2009).  
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Att äldre är en extra sårbar och utsatt grupp när det kommer till alkoholens skadliga effekter 

är tydligt konstaterat. Till viss del är det en orsak av åldrandet och att kroppen har sämre 

förutsättningar att bryta ner alkohol, men förklaringen är inte så entydig. Den ökade 

känsligheten kan också härledas till att många äldre brukar mediciner samtidigt som de 

dricker alkohol, vilket är betydligt ovanligare hos yngre personer (Ahlnér, Skoog & Waern, 

2018). Många faktorer behöver tas i beaktning när man tittar på och förklarar äldres 

alkoholmissbruk och samtidigt se dessa faktorer under hela personens liv. Detta kan förklaras 

av ett livsloppsperspektiv kombinerat med ett intersektionellt perspektiv som tillsammans kan 

förklara varför det är viktigt att beakta en äldre persons hela livslopp samt vilka faktorer som 

tillsammans gör äldre till en extra sårbar grupp när det kommer till alkoholens skadliga 

effekter. Ett livsloppsperspektiv tar hänsyn till människans psykologiska och kroppsliga 

utveckling i olika sammanhang. Det syftar till att ta hänsyn till många olika faktorer under en 

livstid. Det innefattar samspel och relationer med omgivningen, både i det förflutna, i nutid 

och i framtiden. En helhetssyn av människan över tid och under hela livet. Åldrande bör 

förklaras genom att se människan under hela sin livstid, och inte bara i den nuvarande 

situationen, det finns flera faktorer under ett helt livslopp som förklarar varför den äldre 

personen missbrukar alkohol. Att tillämpa ett livsloppsperspektiv innefattar också att lägga till 

andra teorier som kan bidra med kunskap till de mer specifika områden som studeras. 

Livsloppsperspektivet används med störst framgång genom att användas tillsammans andra 

teorier, i det här fallet ett intersektionellt perspektiv (Jönson & Harnett, 2015).  

 

Diskussionen kring intersektionalitet har främst handlat om etnicitet, klass och kön. Ålder har 

i sammanhanget ofta ignorerats. Det är viktigt att ålder får en större plats i den intersektionella 

analysen. I diskussioner om intersektionalitet lyfts ofta forskning fram som förespråkar 

mångfald i sina förklaringsmodeller och där bör ålder få en större plats. Vid ett intersektionellt 

perspektiv förespråkas modeller där flera olika sociala kategorier vägs in och diskuteras som 

förklaring till olika sociala problem. Det finns också en fara med forskning som enbart 

fokuserar kring ålder eftersom den missar flera förklaringar, därför behövs det intersektionella 

perspektivet för att synliggöra att sociala problem har flera förklaringar och där faktorer som 

etnicitet, ålder, klass och kön bör vägas samman och utgöra en gemensam grund (Krekula, 

Närvänen & Näsman, 2005).  
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Ett livsloppsperspektiv tillsammans med ett intersektionellt perspektiv tar fasta på att ålder 

och alkoholmissbruk inte bara har en enkel orsaksförklaring. Om ovan nämnda perspektiv 

tillämpas kan det skapa förståelse och i slutändan ge möjligheter att förstå äldre personer som 

missbrukar alkohol på ett individuellt plan. Därmed skapas också förståelse för att det finns 

skillnader inom gruppen. En äldres missbruk kan variera och förklaringen till missbruket kan 

variera, äldre personer har lika stort behov av att individuella handlingsplaner kring 

missbruket skapas för att behandlingen ska få så stor effekt som möjligt. Det är många 

faktorer som behöver förstås och diskuteras under en längre tid för att på allvar kunna begripa 

den problematik som vill förstås (Jönson & Harnett, 2015).  

4. Metod 

4.1 Design 
En litteraturstudie ska skapa en överblick av ett avgränsat område och därmed skapa en 

beskrivande sammanställning av det aktuella området (Friberg, 2017). I den här 

litteraturstudien analyseras vetenskapliga artiklar som presenterar resultat om äldres 

alkoholvanor.  

 

En litteraturstudie går ut på att kritiskt granska litteratur inom det valda problemområdet. En 

tydlig frågeställning ska ha utformats och den besvaras genom att annan forskning analyseras 

genom ett systematiskt tillvägagångssätt. Materialet som används för studien ska i huvudsak 

vara granskade vetenskapliga artiklar men kan i vissa fall vara andra typer av publiceringar 

(Friberg, 2017).  

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att strukturera tydliga inklusion- och 

exklusionskriterier för det forskningsmaterial som ska ingå i litteraturstudien, dels för att 

exkludera den forskning som inte är aktuell för studien som exempelvis för gammal forskning 

men också för att verkligen ringa in den forskning som anses aktuell för studien. Forskning 

som sedan används i studien ska överensstämma med inklusionskriterierna och det är den 

forskningen som sedan ska analyseras och presenteras i studiens resultatavsnitt.  

 

4.2 Datainsamling och urval 
För att hitta relevanta och aktuella artiklar till litteraturstudien gjordes sökningar i databasen 

Proquest Social Sciences där underdatabaserna PsycARTICLES, Eric, PsycINFO, PTSDpubs. 

Sociological Abstracts och Worldwide Political Science Abstracts inkluderades. Manuella 

litteratursökningar gjordes också där referenser i aktuella valda artiklar granskades för att 
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finna annan relevant forskning. Inklusionskriterier för den här studien var att artiklarna skulle 

fokusera på alkoholvanor hos äldre personer över 60 år och vara vetenskapligt granskade, 

“peer reviewed”. Forskningen som inkluderades skulle vara publicerad mellan år 2000 – 2018 

och vara publicerade på svenska eller engelska. Exklusionskriterierna för den här 

litteraturstudien var att ingen forskning om alkoholvanor för personer under 60 år 

inkluderades. Ingen forskning äldre än år 2000 inkluderades heller och artiklar som inte höll 

tillräckligt hög kvalitet eller förde ett etiskt resonemang, enligt Friberg (2017) 

granskningsfrågor, se bifogad bilaga, exkluderades.  

 

Den här litteraturstudien fokuserar på äldre personer, över 60 år och deras alkoholvanor. Att 

gränsen drogs vid att bara inkludera forskning om äldre över 60 år beror på att definieringen 

av att vara äldre skiljer sig länder åt, i Sverige pratar vi generellt om att äldre personer är de 

som fyllt 65 år men i många länder dras istället den gränsen vid 60 år. För att inte behöva 

exkludera relevant och bra forskning för denna litteraturstudie valdes då att inkludera 

forskning om äldre personer, över 60 år och deras alkoholvanor. Artiklarna är till största del 

publicerade på engelska men även två artiklar som är publicerade på svenska finns med som 

inkluderades via manuell litteratursökning där referenslistor för redan funna artiklar 

granskades. Valet blev att både använda kvantitativa och kvalitativa artiklar eftersom det 

stämde väl överens med studiens syfte samt för att skapa en större bredd i studien. Den här 

litteraturstudien är uppbyggd kring totalt 15 vetenskapliga artiklar som stämde in på studiens 

inklusionskriterier och syfte. Nio av de artiklar som inkluderades i den här studien hittades via 

litteratursökningar i ProQuest Social Sciences med sex stycken inkluderade underdatabaser. 

De resterande sex artiklar som inkluderas i litteraturstudien hittades via manuella 

litteratursökningar i de inkluderade artiklarnas referenslistor. Totalt inkluderas 15 artiklar i 

litteraturstudien. De 15 artiklar som inkluderas i denna litteraturstudie har till största del varit 

kvantitativa studier men även kvalitativa studier finns inkluderade, 12 artiklar var av 

kvantitativt inslag och 3 artiklar var av kvalitativt inslag. Länderna där artiklarna kommer 

ifrån är fördelat enligt följande: USA 5, England 2, Sverige, 2 Australien 2, Belgien 2, 

Finland 1 och Skottland 1. 

Två individuella möten bokades med bibliotekarier på universitetsbiblioteket där vi 

tillsammans arbetade fram relevanta sökord och översiktligt tittade igenom vilket 

vetenskapligt material som fanns tillgängligt. Efter samråd med bibliotekarie var 

bedömningen att följande sökningar som presenteras nedan i tabell 1, var fullt tillräckliga för 

att inkludera relevant material till litteraturstudien, inga mesh-termer användes således i 
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litteratursökningen.  Sökord som användes vid litteratursökningen var bland annat aged, elder, 

older people, alcohol, alcohol consumption, alcoholism, treatment, prevention (se tabell 1 

nedan). För att få träffar på olika böjelser på orden användes trunkering, som är en funktion i 

sökmotorn för att få träffar på ordens alla olika böjelser. Artiklarna som finns med i den här 

studiens har bedömts hålla en tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet efter att en 

kvalitetsgranskning av dessa har gjorts med hjälp av Friberg (2017) granskningsfrågor, se 

bifogad bilaga 1. Nedan visas en tabell där gjorda sökningar presenteras och hur 

urvalsprocessen gått till.  

 

 Tabell 1 redovisning av litteratursökningar 

Datum Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2018-

11-19 

ProQuest 

Social 

Sciences 

aged* OR elder* 

OR "older 

people*" AND 

"alcohol 

related*" OR 

"alcohol 

problem*" 

929 929 112 12 3 

2018-

11-20 

ProQuest 

Social 

Sciences 

elder* OR "older 

adult*" AND 

"alcohol use*" 

OR guideline* 

AND 

prevention* OR 

treatment* 

559 559 92 11 2 

2018-

11-22 

ProQuest 

Social 

Sciences 

elder* OR "late-

life drinker*" 

AND alcohol* 

OR Mortality* 

AND 

prevention* OR 

treatment* 

658 658 64 8 2 

2018-

11-24 

ProQuest 

Social 

Sciences 

elder* OR "older 

people*" "older 

adult*" AND 

alcohol*OR 

"alcohol 

problem*" OR 

"alcohol use*" 

OR "risky 

drinking*" 

246 246 43 7 1 



11 
 

2018-

11-25 

ProQuest 

Social 

Sciences 

"older people*" 

OR elder* AND 

"alcohol 

misuse*" OR 

"alcohol 

consumption*" 

330 330 20 6 1 

Urval 1 = artiklarnas titel läses, Urval 2 = Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3 = Hela artikeln läses, Urval 4 = Artiklar för relevansbedömning 

och granskning av vetenskaplig kvalitet enligt Friberg (2017) granskningsfrågor för kvantitativa och kvalitativa studier.  

 

Urvalsprocessen utfördes på ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt. Första steget 

var att läsa artiklarnas titel, redan i det stadiet kunde irrelevanta artiklar sorteras bort som 

tydligt indikerade på att forskningen inte handlade om äldres alkoholvanor, det kunde 

exempelvis handla om yngre personers alkoholvanor eller att alkoholforskningen fokuserats 

kring ett specifikt kön. I det andra steget lästes abstrakt till artiklar som eventuellt kunde ha 

relevans till den här litteraturstudiens syfte. Artikelns titel kunde indikera på att relevans 

fanns, men efter att abstraktet lästs inte uppnå den relevans för syftet eller inte stämde överens 

med denna studies inklusionskriterier och sorterades då bort. I det tredje steget har hela 

artikeln lästs och i vissa fal sorterats bort för att den inte svarade upp till studiens syfte och 

inklusionskriterier. Om den däremot svarade upp till studiens syfte gick den vidare för 

kvalitetsbedömning enligt Friberg (2017) granskningsmall med granskningsfrågor som 

återfinns som en bifogad bilaga i denna litteraturstudie. Granskningen av de utvalda artiklarna 

gick till så att hela artikeln lästes för att sedan studeras del för del. Med hjälp av Friberg 

(2017) granskningsfrågor kunde artiklarnas kvalité bedömas, det var även av största vikt att 

artiklarna förde ett etiskt resonemang. Breda sökningar gjordes för att verkligen gå igenom 

forskningen på området, och således blev träffarna också många. Urvalsprocessen var 

tidskrävande då mycket material behövdes gå igenom och exkluderas eftersom artiklarna i 

många fall inte stämde in på antingen inklusionskriterierna eller studiens syfte. I efterhand 

kunde smalare litteratursökningar gjorts för att inte behöva sortera bort så mycket material, 

men samtidigt kan smala litteratursökningar medföra att relevant material för studiens syfte 

missas. Det finns olika synvinklar att se det på, valet i den här studien blev att göra breda 

litteratursökningar för att inte missa relevant material.  

Intentionen har varit att göra det tydligt hur litteratursökningarna genomförts och hur 

urvalsprocessen gått till. Genom att boka två individuella träffar med 

universitetsbibliotekarier har intentionen varit att litteratursökningarna utförts på ett 

tillfredställande och professionellt sätt. Förhoppningsvis presenteras en rättvis och korrekt 

bild av området. Det ska dock inte uteslutas att viss relevant forskning på området har missats 
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att inkluderas i studien. Det kan i sådana fall bero på att brister finns i valda söksträngar, trots 

att jag har tagit hjälp av bibliotekarier finns inga garantier att all aktuell forskning på området 

inkluderats. Med det sagt kan viss relevant forskning missats i denna litteraturstudie. 

Resultatet i studien kan uttala sig i vissa frågor relaterade till studiens frågeställningar men 

eftersom området är brett finns det delar av området studien inte täcker. 

 

4.3 Dataanalys 
För att kvalitetsgranska och analysera de utvalda artiklarna användes den systematiska mall 

som Friberg (2017) presenterar, se bifogad bilaga. En manifest innehållsanalys användes för 

att analysera innehållet i de utvalda artiklarna. En manifest innehållsanalys syftar till att fånga 

upp det uppenbara i en text och det som beskriver det synliga (Friberg, 2017). Det första 

analyssteget var att skapa en överblick, detta gjordes genom att läsa artiklarna flera gånger 

och därmed skapa ett sammanhang och förstå innehållet. I det andra analyssteget 

dokumenterades de aktuella artiklarna i en analystabell som kommer presenteras i slutet av 

denna litteraturstudie som en bifogad bilaga nr 2, dokumentationen utfördes efter att artiklarna 

sammanfattades. I det tredje analyssteget studerades de aktuella artiklarna mot varandra, vilka 

likheter och skillnader artiklarna besatt, efter att det arbetet ägt rum kunde tydliga teman 

urskiljas ur artiklarna och gemensamma nämnare finnas. Resultat och slutsatser från de olika 

artiklarna kunde sorteras in under relevant rubrik där det fanns likheter i artiklarnas resultat 

och slutsatser. Artiklarna analyserades vidare för att klargöra att inget viktigt missats. De tre 

rubrikerna som arbetades fram till resultatdelen var “Äldres dryckesmönster”, “En förbisedd 

problematik” och “En extra utsatt grupp”. Under dessa tre rubriker presenteras studiens 

resultat. Urvalet av artiklarna är gjort i förhållande till litteraturstudiens frågeställningar och 

innehållet i artiklarna samt rubrikerna är också väl avvägda i förhållande till litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar.  

 

4.4 Etiska överväganden 
Etiska aspekter bör alltid vägas in vid olika typer av studier och forskning, det finns inga 

undantag då det gäller en litteraturstudie. Det är viktigt att forskaren presenterar en så korrekt 

bild som möjligt av det aktuella forskningsområdet och är objektiv i sin forskning. Det är 

också av största vikt att personer som deltar i en studie får tillräcklig information om studiens 

syfte och samtidigt deltar frivilligt (Friberg, 2017). Alla artiklar lästes upprepade gånger för 

att inte missa att något viktigt uteslutits och för att presentera en så aktuell och relevant bild 
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av forskningsområdet som möjligt. Alla artiklar som inkluderats i studien bedömdes vara 

utförda utifrån etiska riktlinjer, enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor.  

5. Resultat 
Temaområden i följande resultatdel är äldres dryckesmönster, en förbisedd problematik och 

en extra utsatt grupp. Dessa temaområden kopplas an till studiens frågeställningar. 

 

5.1 Äldres dryckesmönster 
Äldre i Sverige dricker allt mer alkohol, både oftare och i större mängder. Sedan 2002 har 

undersökningar visat att alkoholkonsumtionen gått upp hos den äldre befolkningen men inte 

bland den yngre befolkningen. Förändringar i dryckesmönster över tid visar att äldre är den 

grupp där konsumtionen gått upp mest, trots det visar studier att äldre dricker mindre än yngre 

men skador relaterade till hög alkoholkonsumtion ökar mest hos äldre (Ramstedt, 2009).  

 

En kvantitativ studie från England med 585 svarande, där syftet var att undersöka äldre över 

60 år som bedömts och beviljats behandlingsinsatser för sitt alkoholmissbruk visade att äldre i 

genomsnitt hade missbrukat alkohol i 9,7 år innan de sökt behandlingsinsatser för sitt 

alkoholmissbruk. Äldre personer som hade beviljats behandlingsinsatser för sitt missbruk 

drack varken mer eller mindre än yngre som beviljats behandlingsinsatser, de drack alkohol i 

ungefär samma utsträckning. Det gick också att urskilja från studiens resultat att äldre 

tenderar att vänta väldigt länge innan de söker hjälp för sitt alkoholmissbruk (Christie, 

Bamber, Powell, Arrindell & Pant, 2013).  

 

Det är inte bara fysiska skador relaterade till hög alkoholkonsumtion som stadigt ökar bland 

äldre. I en kvantitativ studie från Australien där 288 äldre personer över 60 år deltog framkom 

det andra negativa konsekvenser hos äldre med en hög alkoholkonsumtion. De kände sig 

isolerade, avstod ofta måltider, deras ekonomiska situation påverkades negativt och de kände 

sig tvungna att dricka för att våga socialisera sig med andra. De negativa konsekvenserna av 

deras höga alkoholkonsumtion var tydliga eftersom det påverkade både deras hälsa och 

vardag negativt (Gilson, Bryan & Judd, 2017).  

 

I England 2006 gjordes en studie med 208 deltagare på patienter över 60 år som var inlagda 

på sjukhus för sin redan dokumenterade höga alkoholkonsumtion. Studien visade att 90 % av 

männen drack mer än 21 standardglas i veckan och 93 % av kvinnorna drack mer än 14 
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standardglas i veckan. Konsumtionen i gruppen var hög, i snitt drack männen 78,5 

standardglas i veckan och kvinnorna drack 47 standardglas i veckan. Gruppen hade redan 

konstaterats ha en hög alkoholkonsumtion innan studien gjordes men författarna konstaterade 

ändå att resultaten var häpnadsväckande höga (Metha, Moriarty, Proctor, Bird & Darling, 

2006).  

 

Ramstedt (2009) menar att alla studier som görs kring alkoholkonsumtion i olika grupper är 

baserade på självrapporterad data, där många faktorer påverkar den svarande att rapportera in 

underskattad mängd intagen alkohol. Det går att anta att gruppen äldre inte frångår den tesen, 

och kan till och med antas vara ännu mer benägna att rapportera in siffror i underkant. Det här 

kan bero på att gruppen äldre känner större skam över sin höga alkoholkonsumtion, det kan 

också bero på att kulturen kring alkohol generellt är mer strikt och skamfylld hos den äldre 

generationen (Ramstedt, 2009).  

En stor kvantitativ studie från Belgien 2013 med 4825 svarande där syftet var att undersöka 

alkoholvanor hos äldre över 65 år, visade att 20,5 % av den äldre befolkningen hade en 

riskfylld alkoholkonsumtion och att 4,7 % hade ett uttalat alkoholmissbruk enligt nationella 

riktlinjer kring riskfylld och farlig alkoholkonsumtion. Det framkom även att en hög 

alkoholkonsumtion starkt kunde förknippas med faktorer som ålder, kön och hur deras sociala 

situation såg ut. Den tydligaste faktorn som kunde förknippas med hög alkoholkonsumtion 

var att den äldre saknade kontinuerliga sociala kontakter. Sammantaget kunde slutsatsen göras 

att problemet behövde undersökas betydligt mer ingående eftersom problematiken ständigt 

växer och kan antas fortsätta göra det (Hoeck & Van Hal, 2013).  

Gilson, Bryan och Judd (2014) menar att problemet kring äldre som missbrukar alkohol 

tydligt har ökat. Studien visade att äldre alkoholkonsumenter över 60 år drack oftare än andra 

grupper och att en stor del av den äldre befolkningen inte kände till de generella riktlinjerna 

som fanns kring alkohol och riskkonsumtion. 23 % av de som drack alkohol kände inte till 

några riktlinjer alls, 7,3 % kände till riktlinjerna men trodde att de kunde dricka betydligt mer 

alkohol riskfritt, 35,5 % trodde riktlinjerna var lägre än de faktiskt var och endast 33,8 % 

kände till de faktiska riktlinjerna. De äldre som konsumerade mycket alkohol var de som 

också hade störst benägenhet att tro att de inte drack riskfyllt enligt riktlinjerna kring riskfyllt 

drickande, de som drack mindre tenderade att ha en mer riktig uppfattning om sin 

alkoholkonsumtion i förhållande till de generella riktlinjerna (Gilson, Bryan & Judd, 2014).  
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En kvalitativ studie i USA från 2015 där 11 äldre personer över 60 år deltog undersökte 

alkoholkonsumtionen hos äldre som bodde på olika typer av äldreboenden. Studien visade på 

att äldres alkoholvanor starkt kunde förknippas med rutiner. Exempelvis var det en naturlig 

rutin att ta ett glas innan måltiden, något glas till måltiden och sedan ta ett glas efter måltiden. 

Alkohol sågs också som en naturlig del i det sociala när de äldre umgicks på kvällarna och var 

en naturlig del när de ville varva ner och ta det lugnt. Alkohol användes också som en naturlig 

del för att sova bättre, ofta ingick det i rutinerna att dricka ett glas alldeles innan läggdags, 

dels för att somna lättare men också för att det helt enkelt var en invand rutin. Studien visade 

också att det dracks mer på de äldreboenden där tillgången till alkohol var större (Burruss, 

Saco & Smith, 2015).  

En kvantitativ studie från Belgien gjord av Van Gils, Van Rompaey och Dierckx (2013) där 

syftet var att undersöka om det fanns något samband mellan alkoholkonsumtion och äldre 

över 60 år allmänna välbefinnande, det allmänna välbefinnandet mättes i om de äldre tyckte 

deras alkoholkonsumtion påverkade deras fysiska eller psykiska hälsa visade att ett sådant 

samband inte kunde hittas. Av studiens totalt 1004 svarande så visade det sig att 18,7 % drack 

riskabelt och 18,4 % hade problem med alkoholmissbruk. Trots att en stor andel av de äldre 

hade en problematisk alkoholkonsumtion kunde inte studien visa något samband att de som 

drack mer också hade ett sämre allmänt välbefinnande (Van Gils, Van Rompaey & Dierckx, 

2013).  

 

5.2 En förbisedd problematik 
Det är väldigt vanligt att äldre döljer sitt missbruk under en lång tid, de uppfattar det väldigt 

skamfyllt med alkoholmissbruk, och därför berättar inte den äldre själv om problemet därmed 

förblir problemet oupptäckt. Det är tabubelagt att prata om alkohol och missbruk, dels för de 

äldre själva men också för omsorgspersonal, biståndshandläggare och andra som träffar de 

äldre. Trots att det finns tydliga misstankar om missbruk hos den äldre är det ändå ovanligt att 

någon konkret åtgärd vidtas för att komma tillrätta med själva missbruket. Om inte den äldre 

själv påtalar sitt missbruk så ses ofta problematiken som en privat angelägenhet för den äldre 

(Gunnarsson & Karlsson, 2017).  

Skador som uppkommer efter många års drickande visar sig oftast efter många års missbruk, 

därför kan många alkoholrelaterade skador först synas när personen blivit äldre. Det är en 

skillnad på skador uppkomna av ett långvarigt alkoholmissbruk och sjukdomar som kommer 

med åldern (Ramstedt, 2009). 
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Hoeck och Van Hal (2013) menar att äldre med alkoholproblem ofta feldiagnostiseras. 

Symptom som tydligt kan härledas till alkoholmissbruk förklaras istället som en del av 

åldrandet. De menar också att det behövs bättre verktyg och riktlinjer för att upptäcka äldre 

alkoholmissbrukare, dagens screeningmetoder lämpar sig inte alltid särskilt bra på äldre då de 

oftast utformats för andra målgrupper. 

 

En kvantitativ studie gjord i England och USA där man följde 13333 äldre människor över 65 

år och undersökte hur alkoholkonsumtionen påverkade risken för dödlighet och olika fysiska 

funktionsnedsättningar visade att äldre som drack ett eller två glas om dagen inte kunde 

konstateras lida någon större risk än de som inte drack alls. Dock framgick det att det behövs 

betydligt mer forskning på området och man behöver studera grupper som intar mer än ett två 

glas dagligen och skulle då förmodligen inte komma fram till samma resultat att ökat 

drickande inte skulle påverka deras allmänna välbefinnande (Lang, Guralnik, Wallace & 

Melzer, 2007).  

 

Äldre kan ofta sakna motivation att ta sig ur ett pågående missbruk, flera orsaker kan härledas 

till detta. De äldre kan ofta känna en uppgivenhet kring sitt missbruk och vården erbjuder inga 

särskilda insatser riktade mot missbruket, istället beviljas den äldre olika hemtjänstinsatser i 

hemmet som inköp, städning och social samvaro (Gunnarsson & Karlsson, 2017). 

Alkoholkonsumtion hos äldre kan också starkt förknippas med dagliga rutiner som de äldre 

har haft under många år, det kan handla om att ett glas tas i samband en viss specifik aktivitet 

eller exempelvis innan läggdags (Burruss et al., 2015).  Det finns ingen generell uppfattning 

hur man bör bemöta och hanterar alkoholmissbruk hos äldre. Den som ofta träffar den äldre i 

första stund är biståndshandläggaren som inte har uttalade uppdrag att undersöka den äldres 

bruk av alkohol eller andra preparat, det ingår helt enkelt inte i deras uppdrag. Istället försöker 

biståndshandläggaren anpassa situationen efter den äldres önskemål och då blir ofta olika 

hemtjänstinsatser aktualiserade. Endast en tredjedel av de svenska kommunernas 

missbrukarvårdande enheter har skriftliga avtal med äldreomsorgen som berör äldre med 

missbruksproblematik (Gunnarsson & Karlsson, 2017). Shaw och Pallatiyil (2008) och 

Gunnarsson och Karlsson (2017) menar att behandlingar bedöms som icke meningsfulla för 

äldre med alkoholmissbruk och deras studier visar på att myndigheter och ansvariga för 

missbrukarvård prioriterar yngre personer framför äldre när det kommer till insatser och 

behandling mot alkoholmissbruk. 
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I en kvalitativ studie från Skottland intervjuades 18 professionella som arbetar med äldre och 

alkoholmissbruk. De svarande ansåg att problemet var mycket utbrett och ökade både lokalt 

och globalt. Det största problemet var att många äldre med alkoholmissbruk gick under radarn 

och blev oupptäckta, det framgick också att äldre generellt hade väldigt dålig koll på 

nationella riktlinjer kring alkoholkonsumtion. I studien framgick det också att den generella 

uppfattningen hos de svarande var att missbrukarvården gjorde betydligt större ansträngningar 

att fånga upp yngre med missbruk än äldre. Det visade också att stora kunskapsbrister fanns 

hos de som jobbade med äldre i deras hem, många hade ingen utbildning eller erfarenhet alls i 

hur problematiken ska bemötas. De svarande beskrev att ingen riktigt vill kännas vid 

problematiken, trots att forskning visar att problemet ökar kraftigt (Shaw & Pallatiyil, 2008).  

 

Ramstedt (2009) hävdar att problematiken kring äldre och alkoholmissbruk inte längre kan 

osynliggöras och ignoreras, det växande problemet är på väg att tas fram i ljuset och mer 

forskning på området har gjorts. Trots det behöver betydligt mer forskning göras både kring 

bakgrunden till varför alkoholkonsumtionen hos äldre ökar men också vilka verktyg i form av 

behandlande insatser som fungerar för gruppen. Det är viktigt att forskning görs kring olika 

grupper för att förstå bakomliggande orsaker och därmed också ha en större chans att hantera 

problemet på rätt sätt (Ramstedt, 2009).  

Det behövs bättre information till äldre om riktlinjer kring alkohol, vilka skador som kan 

uppkomma av stor mängd alkohol och vilka konsekvenser det kan få. Det behövs också att 

riktlinjerna till äldre är mer specifikt utformade för just den gruppen. Äldre har andra fysiska 

förutsättningar än andra grupper att bryta ner alkoholen vilket skapar andra förutsättningar 

och därmed bör andra riktlinjer finnas. Attityder kring problemet behöver också förändras, 

bara genom att förändra attityder kan det skapa positiva signaler som motverkar den idag 

rådande stigmatiseringen av äldre alkoholmissbrukare (Gilson et al., 2017).  

 

 

5.3 En extra utsatt grupp  
I en kvantitativ studie från USA med 1824 svarande undersökte man hur alkoholkonsumtion 

och dödlighet hängde ihop hos äldre framkom det att äldre storkonsumenter av alkohol hade 

70 % högre risk att dö till följd av sjukdomar, olyckor eller andra orsaker som direkt kan 

kopplas samman med alkohol än äldre som drack måttligt. Ett starkt samband mellan hög 

alkoholkonsumtion och risken att dö till följd av detta kunde ses. Måttliga konsumenter hade 
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50 % högre dödsrisk och de konsumerade lite hade 23 % högre dödsrisk om man jämför med 

de som inte alls drack (Holahan et al., 2010).  

 

En kvantitativ studie från Finland med 699 svarande och där alla var äldre än 75 år undersökte 

hur vanligt det var att äldre konsumerade alkohol som självmedicinering visade att det var 

mycket vanligt förekommande hos den äldre befolkningen i Finland. Av de 699 äldre 

personer som deltog i studien drack hälften av alla äldre personer alkohol, 40 % av dessa 

gjorde det i någon form av självmedicinering. Slutsatser av studien kunde dras att en stor del 

av de äldre självmedicinerar olika åkommor med alkohol (Aira, Hartikainen & Sulkava, 

2008).  

 

Ramstedt (2009) och Gunnarsson och Karlsson (2017) menar att äldre är extra känsliga för 

alkohol och dess skadliga effekter, både till följd av naturliga orsaker som kommer med 

åldrandet, så som att kroppen kan bryta ner alkoholen sämre men också att personer som 

missbrukat alkohol hela sitt liv ofta får fysiska skador först på äldre dagar. 

Holahan et al. (2010) hävdar att äldre inte bara är känsligare mot alkohol, känsligheten syftar 

egentligen till alla olika typer av symptom på osunt leverne som exempelvis rökning och 

fetma. Gunnarsson och Karlsson (2017) menar att äldre ofta kan ha svårare att ta sig ur ett 

pågående missbruk än andra grupper, dels att missbruket ofta kan ha pågått under en längre 

tid men också att gruppen i sig kan konstateras ha sämre motivation till följd av orsaker som 

åldrandet i sig för med sig.  

 

I en stor kvantitativ studie från USA där över 83 000 äldre mellan 65 – 106 år deltog och där 

syftet var att undersöka alkoholkonsumtion hos äldre som brukade receptbelagda mediciner, 

konstaterades det att en väldigt stor andel äldre konsumerar alkohol och receptbelagda 

mediciner samtidigt. 19 % av alla som tog receptbelagda mediciner drack också alkohol 

samtidigt, trots att det konstaterats att kombinationen av dessa tillsammans var direkt skadlig. 

Slutsatsen av studien var att både läkemedelsföretag och kliniker som föreskriver 

receptbelagda mediciner bör bli bättre på att informera om dessa skadliga effekter som kan 

uppstå tillsammans med till exempel alkohol (Pringle, Ahern, Gold & Brown, 2005). En 

kvantitativ studie från Belgien där 4825 äldre över 65 år deltog visade även den ett starkt 

samband mellan äldres brukande av alkohol och receptbelagda mediciner. Av de äldre som 

drack alkohol brukade även 81,3 % samtidigt receptbelagda mediciner (Hoeck & Van Hal, 

2012). Burruss et al. (2015) kunde se i sin studie att många äldre drack alkohol för att slappna 
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av, ofta innan de gick och lade sig och kunde samtidigt konstatera att många äldre då också 

tog sina mediciner samtidigt som de drack alkohol, slutsatserna var att många äldre hade 

väldigt begränsad kunskap om riskerna att bruka receptbelagda mediciner och alkohol 

tillsammans.  

 

I en kvantitativ studie från USA där 401 äldre människor deltog där syftet var att undersöka 

samband mellan fysisk smärta och alkoholkonsumtion hos äldre visade det sig att 

storkonsumenter av alkohol också hade större problem med fysisk smärta i olika avseenden, 

studien påvisade också att de som hade mer smärta också drack mer alkohol för att lindra 

smärtan. Summan av smärta och ökad alkoholanvändning kunde också härledas till att äldre 

som hade ont inte kunde delta i vardagliga sociala aktiviteter och då istället stannade hemma 

och konsumerade alkohol i större utsträckning. Slutsatser drogs om att det är viktigt att 

kontrollera och följa upp äldre personer med smärtsymtom då studien visade att de hade större 

benägenhet att konsumera mer alkohol (Brennan, Schutte & Moss, 2005).  

 

I en kvantitativ studie från England där man undersökte äldre personer över 60 år som var 

inlagda på sjukhus till följd av sin höga alkoholkonsumtion kunde man konstatera att äldre 

behöver särskilda riktlinjer kring alkoholkonsumtion. Det beror på att äldre har lägre mängd 

vatten i blodet och större fettprocent vilket bidrar till att alkoholkoncentrationen i blodet blir 

högre eftersom alkoholen har mindre vatten att spädas ut med. Alkoholmetabolismen blir 

också sämre med åldern eftersom ett enzym i levern inte längre kan arbeta lika effektivt som 

tidigare. Kvinnor är också betydligt känsligare än män eftersom kvinnor redan från början har 

en lägre andel vatten i kroppen vilket betyder att de snabbare får en högre 

alkoholkoncentration i blodet. Till följd av dessa orsaker drog man slutsatsen att samma 

riktlinjer kring alkoholkonsumtion inte bör ges till den äldre befolkningen som den yngre 

befolkningen eftersom de på flera sätt är betydligt känsligare för dess skadliga effekter (Metha 

et al., 2006). Ramstedt (2009) konstaterar samma sak, äldre är känsligare för de negativa 

effekterna av alkohol och deras fysiska förutsättningar försämras tillsammans med åldrandet. 

Effekterna av den ökade alkoholkonsumtionen i gruppen kan därmed bli ödesdiger över tid, 

både för de individer som överkonsumerar men också för samhället i stort då växande resurser 

kommer behöva sättas in på området i framtiden (Ramstedt, 2009).  

 



20 
 

6. Diskussion 
Huvudfynden i den här fördjupade litteraturstudien visar att äldre dricker mer alkohol än 

tidigare och problemet fortsätter att växa. Äldre är den grupp där det tydligast syns att 

alkoholkonsumtionen går upp, dock från innan låga nivåer men mycket tyder på att den 

kommer fortsätta öka. Ett av de andra huvudfynden är att problematiken kring alkohol och 

äldre längre har ignorerats, det har setts som ett problem utan större dignitet och därför inte 

varit värt att ta upp till diskussion på allvar. Det tredje huvudfyndet är att äldre är betydligt 

känsligare för alkoholens skadliga effekter än yngre, åldrandet medför att kroppens förmåga 

att hantera alkoholen och bryta ner den försämras över tid till följd av åldrandet. Mycket talar 

för att det i framtiden kommer behövas särskilda riktlinjer kring hur äldre bör konsumera 

alkohol till följd av deras ökade känslighet.  

 

Resultaten i litteraturstudien visar att äldres alkoholkonsumtion ökar. Äldre dricker totalt sett 

inte mer än andra åldersgrupper men tenderar att istället dricka alkohol oftare. Studiens 

resultat visade att äldre ofta väntar längre med att söka hjälp för sitt missbruk, dels för att det 

fortfarande är skamfyllt att missbruka alkohol men också för att skador efter 

alkoholmissbruket ofta uppkommer efter en längre tids missbruk. Flera studier visade på att 

äldre informeras dåligt kring nationella riktlinjer om riskfylld alkoholkonsumtion och 

generellt har en snedvriden uppfattning kring hur mycket alkohol de kan dricka utan att det 

anses särskilt riskfyllt. Många äldre trodde att de kunde dricka mer alkohol riskfritt än de 

faktiskt ansågs kunna.  

 

Studiernas resultat visade att alkoholkonsumtion hos äldre är starkt förknippat med rutiner. 

Alkohol var en naturlig del av vardagen och brukades i samband med olika sysslor under 

dagen, exempelvis att dricka ett glas innan måltiden och ett glas efter måltiden. En studie i 

den här litteraturstudien visade att äldres allmänna välbefinnande inte kunde kopplas samman 

med hur mycket de drack, förklaringen till det bör ses i kontexten av på vilket sätt man mäter 

välbefinnande och vilka andra faktorer man väger in, det kan fortsättas diskuteras. Precis på 

samma sätt som diskussion om det är hälsofrämjande eller inte för äldre att dricka ett eller två 

glas vin om dagen för att motverka hjärt- och kärlsjukdomar.  

Resultatet i litteraturstudien visade att äldre med ett underliggande alkoholmissbruk 

underdiagnostiserads och istället förklarades symptomen som en naturlig följd av högre ålder. 

Istället för att se problemet har samhället i stort ignorerat problematiken, vilket också kan 

påvisas i den tidigare forskning som finns tillgänglig på området, en tydlig överrepresentation 
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ses i alkoholforskningen kring yngre vuxna och ungdomar och alkoholforskningen kring äldre 

har till viss del försummats. En faktor som inte får förbises är att det faktiskt kommer mer 

studier på området. Diskussionen idag syftar mycket till att alkoholforskningen kring äldre har 

förbisetts och till stor del ignorerats men det är positivt att fler studier i ämnet publicerats de 

senaste åren.  

 

Resultatet i studien visade också att äldre är en extra utsatt och känslig grupp när det kommer 

till de negativa effekterna av alkoholkonsumtion. Dels att de fysiskt har sämre förutsättningar 

att bryta ner alkoholen men också att de i hög grad äter andra mediciner samtidigt som de 

konsumerar alkohol. Kombinationen alkohol och vissa mediciner, i synnerhet receptbelagda 

mediciner är en kombination som konstaterats inte är hälsosam. Risken är att när alkohol och 

äldre diskuteras så förbises fler centrala faktorer som inte kan ignoreras för att förstå 

problematiken fullt ut. En rad faktorer behöver vägas in för att förstå problematiken kring 

äldre och alkohol och varför problematiken till viss del är mer komplex än andra 

åldersgrupper och deras missbruk. Genom ett intersektionellt livsloppsperspektiv kan det bli 

lättare att förstå problematiken och dess komplexitet. Jönsson och Harnett (2015) menar att 

många olika faktorer behöver ses under en hel livstid för att förklara sociala problem hos 

enskilda människor. Tillsammans med andra tillämpbara teorier utgör livsloppsperspektivet 

ett bra teoretiskt verktyg för att förstå åldrande på rätt sätt. Krekula et al. (2005) menar att 

det intersektionella perspektivet tittar på olika sektioner som samverkar, i kontexten av den 

här problematiken kan det tillämpas genom att se att ingen ensam faktor är orsak till att 

problematiken ökar.  

 

Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen det övergripande ansvaret att vårda personer med 

missbruksproblematik, Socialtjänstlagen 5 § 9 säger att ”kommunen aktivt ska sörja för den 

enskilda missbrukaren”, ålder ska i sammanhanget inte ha någon betydelse enligt 

lagstiftningen, samtidigt har kommunerna också skyldighet att enligt Socialtjänstlagen 5 § 4 

”att kommunen skall verka för att äldre människor kan leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. Den äldre 

personen som missbrukar delas mellan två olika lagområden i socialtjänstlagen. Det ena 

lagområdet betonar vård och förändring och det andra betonar omsorg (Gunnarsson, 2013). 

Gunnarsson (2013) menar att den äldre personen som missbrukar faller mellan två 

lagstiftningar, där det ofta är den lagstiftningen som fokuserar på omsorg som får större 

genomslagskraft än det lagområdet som istället syftar till förändring, vilket är starkt kopplat 
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till missbrukarvård. De äldre personerna som egentligen skulle ha störst behov av 

missbrukarvård och förändring ges istället omsorg enligt det andra lagområdet. Omsorg 

betyder i praktiken att förändringsarbetet blir obefintligt. Äldre ställs enkelt förklarat utanför 

missbrukarvården och ges istället omsorg när många kommuner saknar riktlinjer kring äldre 

och alkoholmissbruk.  

 

Ovan nämnda problematik, att äldre faller offer för lagstiftningens ihålighet kan förklaras med 

hjälp av ålderismens syn på diskriminering av äldre personer. Det handlar i grunden om 

felaktiga föreställningar om att äldre generellt inte är i behov av behandling för sitt missbruk 

utan istället omsorg, som i slutändan slutar med någon form av äldreomsorg. Många äldre 

personer faller mellan de två ovan nämnda lagområdena. För att förändra och se äldre med 

missbruksproblem i framtiden kan mycket vara vunnet genom att se problematiken på ett 

annat sätt och utgå från ett intersektionellt perspektiv. När Socialtjänstlagen ska tillämpas 

finns risken att besluten om missbrukarvårdande insatser uteblir, framför allt för äldre 

personer. Socialtjänstlagen kan istället bli fyrkantig och det är svårt att tänka utanför ramarna 

för socialsekreterare och andra som tillämpar lagen i sitt arbete. Om socialarbetare och andra 

berörda professioner istället utgår mer från ett intersektionellt perspektiv kan möjligheter ges 

att bryta invanda mönster och att tänka utanför ramarna och flyttas från det ”boxtänkande” 

som i det här fallet missgynnar äldre personer med alkoholmissbruk.    

 

Ålderism är ett annat teoretiskt perspektiv som går att tillämpa för att förstå den 

diskriminering som äldre utsätts för i kontakten med missbrukarvården. Heikkinen och 

Krekula (2008) förklarar att ålderism handlar om felaktiga föreställningar och fördomar mot 

äldre. Precis så förklarar resultaten i den här litteraturstudien varför frågan kring 

alkoholmissbruk hos äldre inte har tagits på allvar, det finns helt enkelt felaktiga 

föreställningar om att äldre inte dricker särskilt mycket alkohol. Dryckesmönstret hos äldre 

har över tid förändras, det kan till viss del förklaras med att nya generationer av äldre går in 

med andra normer och värderingar i sitt åldrande. Äldre kvinnor kan antas i framtiden vara 

den grupp där normer, värderingar och livsstil skiljer sig mest åt från tidigare generationer.  

 

Det går också att anta att sedan Sveriges alkoholpolitik blivit mer kontinental och liberal, där 

stora mängder vin, sprit och öl får föras in över Sveriges gränser från hela EU, på sikt 

kommer medföra att alkoholkonsumtionen totalt sett går upp, inte minst bland äldre 

människor. En tydlig konstaterad kvinnofälla som diskuterats flitigt i media och litteratur är 
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de nya lådvinerna. Studier har visat att lådviner är en farlig kvinnofälla i förhållande till 

överkonsumtion av alkohol. Det går att anta att den slutsatsen i hög grad också gäller äldre 

kvinnor. Ramstedt (2009) menar att en faktor som också skulle kunna förklara att nya 

generationer äldre konsumerar mer alkohol är att det enkelt förklarat har det bättre ställt än 

tidigare. Ökad ekonomisk trygghet innebär ökad köpkraft. Ökad köpkraft kan starkt kopplas 

samman med ökade alkoholinköp enligt resultatet i den här litteraturstudien.  

 

Enligt litteraturstudiens resultat bygger majoriteten av de inkluderade studierna på 

självrapporterad data kring de äldre personernas alkoholvanor. Det går att anta att det ofta 

rapporteras in lägre nivåer av alkoholkonsumtion än den verkliga. Dock anses 

självrapporterad data som ett legitimt sätt att mäta alkoholkonsumtion trots att den ibland kan 

antas hamna i underkant jämfört med den verkliga konsumtionen, självfallet finns vissa 

tveksamheter kring detta men alternativet till denna typ av mätning finns egentligen inte, 

självrapporterad data är det enda etiskt möjliga sättet att mäta alkoholkonsumtionen hos en 

individ. Det skulle givetvis gå att göra studier där man observerar sig själv eller andra och 

sedan beräknar i hur stor utsträckning individer tenderar att underskatta sin konsumerade 

mängd alkohol, dock skulle flera tveksamheter uppstå kring hur etiskt den typen av mätningar 

egentligen är. Slutsatsen av detta är att bygga studier kring självrapporterad data nog ändå är 

det bästa sättet, både ur ett vetenskapligt och etiskt perspektiv.  

 

6.1 Avslutande diskussion 
Litteratursökningarna som gjordes i början av denna litterastudie visade att forskningen kring 

alkohol är ett omfattande område och omfattningen är slående, dock gäller detta inte 

alkoholforskningen kring äldre personer. Att finna relevanta vetenskapliga artiklar i 

förhållande till den här litteraturstudiens syfte var minst sagt en utmaning. 

Litteratursökningarna jag har gjort har medvetet varit breda och gett många träffar, dels för att 

jag ville söka av området på ett bra och trovärdigt sätt samt att jag verkligen ville säkerställa 

att jag inte missade relevanta studier på området. Eftersom breda litteratursökningar gjordes 

där träffarna var många tog det också mycket kraft och tid att arbeta sig igenom materialet. 

Trots de stora antalet träffar var bara en bråkdel av dessa aktuella för litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. Den manuella litteratursökning som gjordes i andra artiklars 

referenslistor blev en viktig faktor för att inkludera aktuell forskning. Det kan till viss del 

härledas till att brister kan finnas i söksträngar som använts att finna relevant material med, 

dock känns den aktuella forskning som inkluderats i studien högst relevant. Som tidigare sagt 
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är min uppfattning att alkoholforskningen kring äldre till viss del ignorerats och förbisetts till 

förmån för andra grupper. Det känns naturligt att största delen av artiklarna var av kvantitativt 

inslag eftersom de allra flesta studier på området mäter exempelvis hur mycket äldre personer 

dricker, enligt standardglasmodellen. Jag har försökt inkludera artiklar från fler delar av 

världen för att skapa en bred bild av problematiken. Enligt studiens resultat kan vissa 

skillnader synas i hur den diskuterade problematiken ses och hanteras men i stort sett är 

problematiken likvärdig i hela världen enligt den här litteraturstudiens resultat och mina egna 

tolkningar av den.  

Forskningsmaterialet är som tidigare nämnt inte särskilt omfattande på området men efter 

tolkningar av studiens resultat kan en tendens utskiljas att de senaste åren har mer material på 

området lagts fram och presenteras. Problemet har inte tagits på allvar under en lång period 

men kanske är det på väg att sakta men säkert diskuteras mer, både ur forskningssynpunkt 

men också hur länder ser och tolkar den växande problematiken som tydligt kan bevisas och 

påtalas. Eftersom mycket tyder på att problematiken ser relativt likvärdig ut runt om i världen 

kan vissa generaliserande slutsatser av den här studiens resultat dras. Den här litteraturstudien 

diskuterar och angriper ett utbrett samhällsproblem som till viss del har gömts undan och 

ignorerats, det kan beskrivas som en av litteraturstudiens styrkor. Att faktiskt våga belysa och 

diskutera sociala problem där forskningen till viss del är bristfällig är inte alldeles enkelt. 

Forskning från Asien, Sydamerika, Afrika och Mellanöstern saknas dock helt i uppsatsen då 

fokus på forskning i dessa delar av världen inte varit i fokus i denna litteraturstudie. En 

svaghet med litteraturstudien är att metoden för utförandet har sina begränsningar. En 

litteraturstudie kommer i synnerhet inte fram till någonting nytt på områden utan diskuterar 

bara tidigare relevant forskning kopplat till problemområdet. Dock finns det beskrivet i 

flertalet av de vetenskapliga artiklar som den här litteraturstudien grundas kring att varje nytt 

inslag på området är högst välkommet, vare sig det är ett stort eller litet inslag.  

Summan av detta är att problematiken på allvar behöver diskuteras och föras fram i den 

offentliga debatten. Annars riskerar vi att i framtiden stå med ett än mer utbrett problem som 

saknar vetenskaplig grund att luta sig emot för att lösas. Det behövs olika typer av studier, 

både större kvantitativa studier där man mäter den faktiska konsumtionen i gruppen och hur 

den utvecklas men också andra kvalitativa studier där man kan gå djupare in i en viss del av 

problematiken. Fler studier behöver också göras kring de som beslutar om äldre individers rätt 

till behandlande insatser och varför äldre får mindre tillgång till samhällets 

behandlingsinsatser mot missbruk. Mycket tyder på att problematiken i framtiden kommer att 
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eskalera om inte åtgärder och behandling faktiskt ges till äldre personer i samma utsträckning 

som andra åldersgrupper. Att problemet kan antas öka i framtiden eller till och med eskalera 

till ett nytt stort socialt problem i samhället beror på att människor går in i sitt åldrande med 

anda värderingar kring alkohol än tidigare generationer, vilket betyder att olika generationer 

äldre kommer dricka olika mycket alkohol. Framtidens generation äldre kommer troligtvis ha 

en betydligt liberalare och öppen syn på alkohol, eftersom Sveriges alkoholpolitik ständigt 

förändras mot ett mer kontinentalt och liberalt förhållningssätt. Framtiden får utvisa hur 

problematiken kommer att hanteras, men en sak är säker och det är att äldre med ett 

alkoholmissbruk behöver ges samma chans och rätt till att få behandling för det som andra 

åldersgrupper. Idag är sanningen att äldre i stor utsträckning erbjuds äldreomsorg istället för 

missbrukarvård och förändring. Lagstiftningens behöver också diskuteras vidare i kontexten 

av äldre och missbruk och hur den egentligen fungerar. Hjälper eller stjälper den?  
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Bilagor 
Bilaga 1 Friberg (2017) Granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier 

 

 Kvantitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat? 

• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier, 

bortfall)?  

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet?  

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden?  

 

 

Kvalitativa studier: 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat?  

• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  
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• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang?  

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
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Bilaga 2. Analystabell 
 

Författare, artikelnamn, 

publikation 

Land           Urval, 

deltagare, 

antal 

Syfte och frågeställningar Datainsam

ling, 

kvantitativ

, kvalitativ 

Resultat och slutsatser Kvalit

et 

Gilson, Bryant, & Judd. 

(2017). Understanding 

older problem drinkers: 

The role of drinking to 

cope. Addictive Behaviors, 

64, 101-106. 

Australie

n 

288 

personer 

slumpmäss

igt utvalda 

från en 

annan 

större 

studie om 

äldre och 

alkohol, 

alla äldre 

än 60 år 

Syftet med studien var att undersöka de 

vanligaste problemen äldre personer som 

drack upplevde 

Kvantitativ 

enkätstudie 

De vanligaste problem de äldre personerna 

upplevde som drack för mycket var att de 

ansåg såg sig spendera för mycket pengar på 

alkohol, hoppade över måltider och att deras 

självförtroende var sämre utan alkohol  

Hög  

Hoeck, S., & Van Hal, G. 

(2013). Unhealthy drinking 

in the Belgian elderly 

population: Prevalence and 

associated characteristics. 

The European Journal of 

Public Health, 23(6), 

1069-1075. 

Belgien 4825 Syftet med denna studie var att 

undersöka alkoholkonsumtionsmönster 

och alkoholproblem bland den belgiska 

äldre befolkningen 

över 65 år.  

Kvantitativ

tvärsnittsst

udie 

29,1 % drack måttligt 4,6 % av deltagarna 

drack alkohol över gränsen för riskkonsumtion 

och 5,5 % kunde sägas ha ett tungt 

alkoholmissbruk. Totalt sett hade 20,5 % en 

riskfylld alkoholkonsumtion. Slutsatsen var att 

problemet bör undersökas vidare och mer 

frekvent.  

Hög 

Ramstedt, M. (2009). 

Alcohol use and related 

harms among older people 

in Sweden - not a marginal 

issue anymore. Nordisk 

Alkohol- & 

Sverige 18 000 

slumpmäss

igt utvalda 

Syftet med studien var att undersöka 

aktuell data om äldre och alkohol mellan 

åren 2002-2007 

Kvantitativ Resultatet visar på att alkoholkonsumtionen i 

gruppen äldre stadigt har ökat på senare tid. 

Slutsatsen är också att problematiken kring 

äldre och alkohol har ignorerats men att mer 

forskning har gjorts på senare tid.  

Hög 



32 
 

Narkotikatidskrift, 26(5), 

385-97. 

Aira, M., Hartikainen, S., 

& Sulkava, R. (2008). 

Drinking alcohol for 

medicinal purposes by 

people aged over 75: A 

community-based 

interview study. Family 

Practice, 25(6), 445-449. 

Finland 699 

slumpmäss

igt utvalda 

Syftet var att undersöka hur vanligt det 

var att äldre över 75 år använde alkohol 

som självmedicinering 

Kvantitativ Häften av alla deltagande konsumerade 

alkohol och 40 % av de gjorde det för 

självmedicinering av olika orsaker. Det går 

alltså att anta att äldre i Finland dricker 

alkohol i stor utsträckning för 

självmedicinering.  

Hög 

Pringle, K., Ahern, F., 

Heller, D., Gold, C., & 

Brown, T. (2005). 

Potential for Alcohol and 

Prescription Drug 

Interactions in Older 

People. Journal of the 

American Geriatrics 

Society,53(11), 1930-1936. 

USA 83321 

mellan 65-

106 år 

Syftet var att undersöka mönster och 

förekomst av bruk av alkohol och 

receptbelagda mediciner.  

Kvantitativ

tvärsnittsst

udie 

En stor del av den äldre befolkningen brukar 

receptbelagda mediciner samtidigt som de 

dricker alkohol. 19 % av alla som använde 

receptbelagda mediciner drack också alkohol. 

Slutsatsen var att de som får mediciner 

utskriva behöver informeras bättre om 

skadliga effekterna av att använda 

medicinerna och alkohol tillsammans 

Hög 

Mehta, Milan M., 

Moriarty, Kieran J., 

Proctor, David, Bird, 

Mary, & Darling, Wendy. 

(2006). Alcohol misuse in 

older people: Heavy 

consumption and protean 

presentations. Journal of 

Epidemiology & 

Community Health, 60(12), 

1048-10452. 

England 208 

personer 

över 60 år 

Syftet var att dokumentera och presentera 

fakta kring alkoholmissbruk hos personer 

inlagda på sjukhus som var över 60 år. 

De var inlagda på sjukhus för sitt höga 

alkoholintag 

Kvantitativ 90 % av männen drack mer än 21 standardglas 

i veckan och 93 % av kvinnorna drack mer än 

14 standardglas i veckan. Medelintaget för 

män var 78,5 standardglas och 47 standardglas 

för kvinnor 

Hög  

Gilson, K., Bryant, C., & 

Judd, F. (2014). Exploring 

Risky Drinking and 

Knowledge of Safe 

Australie

n 

292 Syftet var att identifiera olika typer av 

riskabelt drickande hos äldre samt hur 

äldres medvetenhet kring riktlinjer om 

riskabelt drickande såg ut.  

Kvantitativ Studien visade att äldre alkoholkonsumenter 

ofta drack oftare än andra grupper, synnerhet 

inte mer men oftare. 23 % av de som drack 

alkohol kände inte till några riktlinjer. 7,3 % 

Hög 
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Drinking Guidelines in 

Older Adults. Substance 

Use & Misuse, 2014, 

Vol.49(11), P.1473-1479, 

49(11), 1473-1479. 

överskattade riktlinjerna, 35,5 % trodde 

riktlinjerna var lägre och 33,8 % visste hur 

riktlinjerna var utformade.  

Burruss, K., Sacco, P., & 

Smith, C. (2015). 

Understanding older 

adults' attitudes and beliefs 

about drinking: 

Perspectives of residents in 

congregate living. 35(9), 

1889-1904. 

USA 13 Syftet var att undersöka och förstå 

motiven till att äldre drack alkohol samt 

undersöka deras attityder kring alkohol 

Kvalitativ, 

djupintervj

uer 

Många äldre drack alkohol på ren rutin för att 

de ansåg att det tillhörde en viktig del på 

boendet där de levde. De ansåg att det 

tillhörde det sociala. Hur mycket de drack 

hade också mycket att göra med hur tillgänglig 

alkoholen var på boendet.  

Hög, 

medel 

Holahan, CJ, Schutte, Kk, 

Brennan, Pl, Holahan, Ck, 

Moos, BS, & Moos, RH. 

(2010). Late-Life Alcohol 

Consumption and 20-Year 

Mortality. Alcoholism-

Clinical And Experimental 

Research, 34(11), 1961-

1971. 

USA 1824 Syftet var att undersöka hur 

alkoholkonsumtion och dödlighet hänger 

ihop hos äldre  

Kvantitativ De som räknades som storkonsumenter hade 

över 70 % chans att dö än de som drack 

måttliga mängder. Ett klart samband kunde 

alltså ses mellan storkonsumenter av alkohol 

och högre dödlighet än de som drack måttligt.  

Hög  

Shaw, C., & Palattiyil, G. 

(2008). Issues of Alcohol 

Misuse among Older 

People: Attitudes and 

Experiences of Social 

Work Practitioners. 

Practice, 20(3), 181-193. 

Skottland 18 Syftet var att fånga upp professionellas 

erfarenheter som arbetar med äldre som 

har ett alkoholmissbruk 

Kvalitativ, 

semistruktu

rerade 

intervjuer 

Problemet är väldigt utbrett och det är svårt att 

fånga upp de äldre som missbrukar. Problemet 

eskalerar i skymundan.  

Hög, 

medel 

Gunnarsson, E., & 

Karlsson, L. (2017). Äldre, 

alkohol och 

omsorgsbehov: 

Biståndshandläggare om 

Sverige 23 

personer. 

Sex 

fokusgrupp

intervjuer 

Syftet med denna studie var att 

undersöka biståndshandläggares arbete 

med äldre 

människor som bor hemma och har 

alkoholmissbruk.  

Kvalitativ Stor del av biståndshandläggarna var stressade 

över att ingen missbrukarvård erbjöds de som 

hade problem med alkoholmissbruk. Istället 

erbjöds vanlig hemtjänst. Problemet med äldre 

som missbrukar alkohol är svårt att komma åt 

Hög, 

medel 
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arbetet med äldre personer 

med missbruksproblem. 

Nordic Studies on Alcohol 

and Drugs, 34(1), 43-56. 

och kompetens saknas, de äldres sviktande 

motivation är också en bidragande faktor.  

Van Gils, Van Rompaey, 

& Dierckx. (2013). The 

Association between 

Drinking Behavior, Well-

being and Late Life 

Alcohol Use Problems. 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 82, 

592-598. 

Belgien 1004 Syftet var att undersöka sambandet 

mellan alkoholkonsumtion hos äldre och 

deras allmänna välbefinnande.  

Kvantitativ 58 % drack måttligt, 18,7 % drack riskfyllt och 

18,4 % konstaterades ha ett alkoholmissbruk 

bland de 1004 som var med i studien. Inga 

samband mellan olika dryckesmönster och 

allmänt välbefinnande hos de äldre 

personerna.  

Hög 

Brennan, P., Schutte, K., & 

Moos, R. (2005). Pain and 

use of alcohol to manage 

pain: Prevalence and 3‐

year outcomes among 

older problem and non‐

problem drinkers. 

Addiction, 100(6), 777-

786. 

USA 481 Syftet var att undersöka sambandet 

mellan fysisk smärta och alkohol hos 

personer med alkoholproblem 

Kvantitativ

, 

longitudine

ll 

Äldre problemdrickare rapporterade mer 

allvarlig smärta. Och använde mer frekvent 

alkohol för att hantera smärtan.  

Hög 

Christie, M., Bamber, D., 

Powell, C., Arrindell, T., & 

Pant, A. (2013). Older 

adult problem drinkers: 

Who presents for alcohol 

treatment? Aging & Mental 

Health, 17(1), 24-32. 

England 585 Syftet var att undersöka äldre personer 

som var bedömda ha ett alkoholmissbruk 

och hur det utvecklats över en 20 års 

period  

Kvantitativ Den genomsnittliga konsumtionen i veckan 

var 102,91 standardglas. De äldre som 

bedömdes vara i behov av behandling för sitt 

alkoholmissbruk drack inte mindre än andra 

åldersgrupper.   

Hög 
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Lang, I., Guralnik, J., 

Wallace, R., & Melzer, D. 

(2007). What Level of 

Alcohol Consumption Is 

Hazardous for Older 

People? Functioning and 

Mortality in U.S. and 

English National Cohorts. 

Journal of the American 

Geriatrics Society, 55(1), 

49-57. 

USA och 

England  

13333 Syftet var att uppskatta sambandet 

mellan alkoholintag och dödsrisker samt 

fysiska funktionshinder med hur äldre 

personer drack alkohol 

Kvantitativ 10,8% av amerikanska män, 28,6% av de 

engelska männen, 2,9% av de amerikanska 

kvinnorna och 10,3% av de engelska 

kvinnorna drack mer än USA: s nationella 

rekommenderade gräns för personer i åldern 

över 65 år. De som inte drack över 

rekommendationerna kunde inte ses med 

ökade dödsrisker, de som drack mer än 

riktlinjerna kunde påvisas löpa en viss större 

risk. Mer forskning behövs på området.   

Hög 

 

 


