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Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka på vilka sätt socialsekreterare ser på sitt arbete med äldre
personer med alkoholmissbruk. Målet med undersökningen var att få en fördjupad
förståelse för hur socialsekreterares erfarenheter kan relatera till de insatser och
arbetsmetoder vilket socialtjänsten erbjuder äldre personer med
alkoholmissbruksproblematik.
Metoden som tillämpades var en kvalitativ metod och vi valde att inhämta vårt empiriska
material genom semistrukturerade intervjuer. Det var 12 respondenter som deltog i
undersökningen, 10 socialsekreterare och två enhetschefer inom vuxenavdelningen på
respektive socialtjänst. Med användning av tidigare forskning samt begreppen
socialsekreterare, äldre personer med alkoholmissbruk, empowerment och samverkan
kunde resultatet analyseras. Socialsekreterare arbetar inom olika enheter på socialtjänsten
där vuxenenheten är den avdelning vi valt att fokusera på eftersom den omfattar äldre
personer med alkoholmissbruk. I arbetet med klienten har de lagar de utgår ifrån och det
är främst Socialtjänstlagen (SFS2001:453) och Lag (SFS1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall.
I ett allt mer åldrande samhälle möter socialsekreterare allt fler individer inom
missbruksområdet vilket gör att dessa socialsekreterare behöver kunskap kring de äldres
åldrande och livsvillkor.
Studiens resultat visade på hur majoriteten av respondenterna betonade hur viktig
eftervården var för klientens fortsatta nykterhet, vikten av motiverande samtal som
arbetsmetod och en god relation till klienten för att kunna ge utrymme till klientens egen
vilja till förändring samt betydelsen av en god samverkan i syfte att kunna ge klienten
bästa möjliga hjälp.

Nyckelord: Socialt arbete, äldre alkoholmissbrukare, socialsekreterare, samverkan,
motiverande samtal

Abstract
The purpose of the study was to investigate the ways in which social welfare secretaries
look at their work with elderly people with alcohol abuse. The aim of the survey was to
gain a deeper understanding of how social welfare secretaries' experiences can relate to
the efforts and working methods, which social services offer elderly people with alcohol
abuse problems.
The method we used was a qualitative method and we chose to collect our empirical
material through semi-structured interviews. There were 12 respondents who
participated in the survey, 10 social welfare secretaires and two branch managers in the
adult department of the respective social services. Using previous research and the
concepts of social welfare secretaries, elderly people with alcohol abuse, empowerment
and collaboration, the results could be analyzed. Social welfare secretaries work in
different social services units, where the adult unit is the department we have chosen to
focus on as it includes elderly people with alcohol abuse. In the work with the client, the
laws they are based on are in some cases the Social Services Act (SFS2001: 453) and the
Care of abusers (special provisions act) (SFS1988: 870).
In an increasingly aging society, social welfare secretaries meet more and more
individuals in the area of abuse, which means that these social welfare secretaries need
knowledge about the aging and living conditions of the elderly.
The study's results showed how the majority of respondents emphasized the importance
of aftercare for the client's continued sobriety, the importance of motivating
conversations as a working method and a good relationship with the client in order to
provide space for the client's own will for change as well as the importance of a good
collaboration with the aim of to provide the client with the best possible help.

Keywords: Social work, elderly alcohol abusers, social worker, cooperation, motivational
interviewing
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1 Inledning
Enligt Socialstyrelsens (2017) mätningar har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat
under de senaste åren, dock är den fortfarande betydligt högre än vad den var på 1990talet. Mellan år 2009 och 2011 utfördes en missbruksutredning, det vill säga en statlig
granskning av beroende- och missbruksvården. I denna undersökning gjordes en
beräkning vilket visade att sammanlagt 780 000 individer över 18 år hade ett missbruk
eller ett beroende av alkohol (Socialstyrelsen 2017). Från år 2006 fram till år 2016 har den
frivilliga institutionsvården minskat med drygt 30 procent. Under år 2006 blev cirka 2700
frivilligt institutionsvårdade i jämförelse med år 2016 där cirka 1900 blev frivilligt
institutionsvårdade. Vad gäller tvångsvårdade i Sverige har det under samma tidsperiod
skett en ökning med 33 procent där cirka 300 blev tvångsvårdade under år 2006 och 450
under år 2016. Den frivilliga institutionsvården och tvångsvården har sin utgångspunkt i
socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) respektive Lag (SFS 1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) (Socialstyrelsen 2017).
Eftersom Sverige har en relativ hög alkoholkonsumtion betraktas alkoholmissbruk som
ett socialt problem i samhället, på såväl individnivå som samhällsnivå. Beroendevård,
missbruksboenden och frivilligorganisationer såsom Anonyma Alkoholister är exempel
på de samhällsarenor som aktivt arbetar mot detta sociala problem. Stigmatisering och
exkludering är ytterligare exempel på de faktorer som kan påverka alkoholmissbrukare på
samhällsnivån (Goldberg 2010). Problematiken kring äldre personer med
alkoholmissbruk är ett ämne som bör uppmärksammas på samhällsnivå på grund av att
antalet äldre alltmer ökar. För denna målgrupp kan det ge konsekvenser för hur
samhällets resurser och insatser fördelas. Om andelen äldre ökar kan det resultera i att
det finns en risk bland äldre individer med beroende- och missbruksproblem att inte få ta
del av möjliga behandlingsinsatser. Det vill säga kan de istället hamna utanför
missbruksvården (Gunnarsson & Karlsson 2017). På individnivå kan missbruk orsaka
konsekvenser för den berörde i form av depression, sjukdomar, isolering och
ekonomiska svårigheter (Goldberg 2010).

Generellt sett utgör kunskapen om missbruk enbart en liten del i flera av de utbildningar
som har en koppling till arbetet med alkoholmissbruk. På grund av att socialarbetarens
utbildningar vanligtvis består av få eller inga delar, som handlar om kunskap om
behandling och vård av individer med beroende och missbruk, ses det som ett problem
inom missbruksområdet. Eftersom den äldre målgruppen är en utsatt grupp i samhället
behöver de mycket stöd och hjälp för att komma tillbaka till vad som enligt samhället
kan anses vara ett så kallat vanligt liv. Socialarbetare blir således en av de främsta
yrkesgrupperna som arbetar med denna problematik. Det vill säga blir socialarbetaren en
av de professionerna som arbetar nära individen, eftersom det är socialarbetaren som
individen med alkoholmissbruket kan vända sig till i behov av hjälp (Socialstyrelsen
2017). Vad socialsekreterare kan erbjuda klienten är gruppbehandlingar, enskilda samtal
eller andra åtgärder för att individen ska kunna återhämta sig från ett missbruk.
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De arbetar utifrån att behandlingsinsatserna i så stor utsträckning som möjligt ska vara
frivilliga med understöd i SoL. Under allvarliga fall har samhället en skyldighet att agera
för att en individ ska tvångsomhändertas enligt LVM (Socialstyrelsen 2017).
Vi har tidigare studerat kring ämnet alkoholmissbruk gällande såväl unga som äldre
personer och fann att det fanns mycket forskning kring alkoholmissbruk. Dock
upptäckte vi att det fanns en påtaglig skillnad mellan de båda åldersgrupperna när det
handlar om hur mycket forskning det finns om respektive målgrupp. Flera forskare har
hävdat att forskningen bör rikta mer uppmärksamhet åt den äldre målgruppen med
alkoholmissbruksproblematik (Geels, Vink, van Beek & Willemsen 2013), då dessa äldre
kan uppfattas som en grupp som är osynliggjord i samhället (Bernhardsson 2007). Det
vill säga menar forskarna att den äldre målgruppen blir studerade i en betydligt mindre
omfattning än vad de yngre målgrupperna blir. Med hänsyn till den kunskapslucka vi har
upptäckt drog vi slutsatsen att det finns en betydligt större kunskapsbrist kring äldre
personers alkoholmissbruk. För att fylla den kunskapslucka vi identifierat menar vi att
det är angeläget att undersöka vad som faktiskt görs i arbetet med äldre
alkoholmissbrukare.

1.1

Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka socialsekreterares syn på arbetet med äldre personer med
alkoholmissbruk för att skapa en ökad förståelse för hur socialsekreterares erfarenheter
relaterar till de arbetsmetoder och insatser som socialtjänsten erbjuder äldre personer
med alkoholmissbruksproblematik.
•
•
•

Hur beskriver socialsekreterarna sina erfarenheter med att arbeta med äldre
personer med alkoholmissbruk?
Vilka samhällsarenor samverkar de med och på vilket sätt ger det en hjälp i
socialsekreterarnas arbete?
Vilka arbetsmetoder används och hur beskriver socialsekreterarna metodernas
effekter?

1.2 Relation till socialt arbete
Eftersom det inte forskas lika mycket om äldre personer med alkoholmissbruk i
jämförelse med yngre (Geels et al. 2013) kan kunskapsluckan inom forskningen även
spegla kunskapsbristen som finns ute i praktiken inom socialt arbete. Vi tror att den
kunskap framtida socialarbetare tar med sig från sin utbildning inom socialt arbete
präglar det förhållningssätt individen kommer ha i sitt framtida arbete med klienter.
Socialt arbete betraktas vara både en profession vilket har sin grund i praktiken och en
disciplin som har sin grund i akademin. Det sociala arbetet ska exempelvis verka för
utveckling och social förändring, stöd och skydd för de utsatta, social sammanhållning
samt empowerment och emancipation av människors resurser (Akademikerförbundet
SSR 2014). Detta relaterar till vår studie eftersom de äldre individerna med
alkoholmissbruk är en utsatt grupp i samhället och en av målgrupperna som
2

socialarbetare arbetar med. Socialarbetare ska i deras arbete med utsatta individer skydda
och stötta dem för att deras livssituation ska kunna förändras till det bättre. Detta kan
ske genom att exempelvis använda sig av empowerment då dessa individer ska kunna få
egenmakt och kontroll i sitt liv (Meeuwisse & Swärd 2006).
I samhället förekommer bristande kunskap och missförstånd om hur alkohol antingen
ses som ett psykoaktivt ämne eller en social dryck. Detta är bristande kunskap och
missförstånd som även förekommer bland de professioner som arbetar med äldre och
alkoholmissbrukare, exempelvis bland de som arbetar inom socialförvaltningen. Trots att
äldre personer med alkoholmissbruk ökar alltmer finns en relativ liten kunskap om deras
hälsorelaterade och sociala egenskaper (Agahi, Kelfve, Lennartsson & Kåreholt 2016).

1.3 Förförståelse
Vår förförståelse om äldre personer med alkoholmissbruk baseras på tidigare
vetenskapliga studier om ämnet. Dessa vetenskapliga studier har kastat ljus på den
kunskapslucka som finns kring denna målgrupp. Vi hade en generell kunskap kring
alkoholmissbruk som ett socialt problem och att socialarbetare arbetar mot det. Vår
förförståelse skiljer sig lite åt när det kommer till äldre personer med alkoholmissbruk då
den ena studenten har arbetat på ett missbruksboende för äldre individer under en kort
tid. Dock medger studenten att trots denna arbetslivserfarenhet upplever hon sig ännu
inte kunnig inom detta område. Studentens erfarenhet av att arbeta med de äldre
präglade hennes förförståelse då hon sedan upplevde att insatserna i relation till de äldre
var relativt få. Den andra studentens förförståelse bygger på den generella kunskapen
som finns i samhället, det vill säga den kunskap som en exempelvis får från nyheterna
eller grundskolan. Dock anser vi att vi hade en betydligt mer bristande kunskap kring det
sociala problemet i relation till den äldre målgruppen.
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2 Bakgrund
I bakgrundskapitlet kommer denna studies mest väsentliga begrepp att tydliggöras i
samband med en kortfattad bakgrundsbeskrivning. Utgångspunkten för denna studie är
att vi kommer att fokusera på socialsekreterares erfarenheter kring äldres
alkoholmissbruk.
Vi
har
valt
att
benämna
äldre
personer
med
alkoholmissbruksproblematik på varierande sätt i denna studie, till exempel att enbart
kalla dem de äldre. Detta är för att underlätta för såväl oss som för läsaren. Vad gäller
definitionen av socialsekreterare har vi valt att utgå från socialstyrelsens nationella
riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen 2017) för att få en
insyn i hur en socialsekreterare bör arbeta med sin klient.
Med äldre personer syftar vi på individer som är över 60 år då vi har använt en europeisk
artikel där definitionen var 60 år och uppåt. Vi ansåg detta som en rimlig ålder då vi inte
ville lägga någon vikt på att äldre behöver bedömas som pensionärer för att ingå i denna
målgrupp (Tredal, Soares, Sundin, Viitasara, Melchiorre, Torres-Gonzales, Stankunas,
Lindert, Ioannidi-Kapolou & Barro, 2013).
Socialsekreterare inom socialtjänsten kan arbeta på skilda områden vilket exempelvis kan
gälla missbruk, personer med funktionsnedsättningar eller barn och ungdomar.
Socialsekreterare möter ofta individer som är utsatta och kan befinna sig i svåra
livssituationer. Socialsekreterares arbetsuppgifter kan handla om ansökningar eller
anmälningar som inkommer som sedan ska utredas. Under utredningens gång skapas en
överblick av klientens situation för att på bästa sätt fatta ett beslut om vilken insats som
ska tillämpas (Socialstyrelsen 2017). En grundtanke med socialtjänstens insatser är att de
ska byggas på självbestämmande och frivillighet. Lundgren, Sunesson & Thunved (2018)
beskriver att LVM korrigerar villkoren för att avvika från den huvudsakliga principen i
SoL, som från början är frivillig. LVM är en tvångsvård som ska försöka inleda en
behandlingsform vilket i sin tur kan bidra till missbruksfrihet och en livsförändring som
är förbättrad i andra avseenden.
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3 Tidigare forskning
Här nedan kommer tidigare forskning som anses relevant för denna studie att
presenteras. Det kommer att handla om socialarbetares olika arbetssätt inom
missbrukarvården vilket jämförs med hemtjänstvården och vilka effekter eftervården kan
ge klienten.
Traditionellt sett har det sociala arbetet varken haft kunskapsområde eller praktik som
omfattat äldre människors levnadsförhållanden. Under 1990-talet har det dock skett en
viss utveckling vad gäller utbildning och forskning inom socialt arbete där det har
tillkommit en inriktning på äldre och omsorg. Trots denna förändring ställs det frågor
om varför kunskapen kring äldres levnadsvillkor inte har varit en del av det sociala
arbetet. I detta samhälle som blir alltmer åldrande möter socionomer äldre individer
inom flera områden, exempelvis inom missbruksområdet, och behöver därmed ha
kunskap kring själva åldrandet och de äldres villkor (Gunnarsson 2008).

3.1 Socialarbetare inom hemtjänsten och missbrukarvård
Vad gäller socialarbetare har det visats att trots att de möter flertalet brukare med
missbruksproblem ingår vanligtvis inte djupgående utbildning eller instruktioner gällande
missbruksbehandlingar i deras grundläggande utbildning. Trots att alkoholmissbruk ska
identifieras, förebyggas samt ges behandling inom det sociala arbetets praktik anses det
inte vara en väsentlig del i den läroplan som finns för denna praktik (Osborne, Benner,
Sprague & Cleveland 2014). Att det existerar en sådan bristande uppmärksamhet
gentemot äldres alkoholmissbruk har visat sig bero på olika orsaker. Exempel på sådana
är att det kan bero på olika samhällsfaktorer vilket associeras med åldersdiskriminering,
samt praktikrelaterade faktorer som begränsade behandlingsalternativ och bristfällig
kunskap kring beroendeframkallande beteenden (Hanson & Gutheil 2004). Det har
hävdats att en bristfällig förståelse för orsakerna till ett alkoholmissbruk beror på
uppfattningen av att alkohol ses som ett behag för äldre. Samtidigt som en äldre kan
konsumera alkohol för njutningens skull kan tio andra konsumera lika stor mängd som
ett sätt att hantera kronisk smärta eller svåra och stressfulla livshändelser (Wadd &
Galvani 2014).
Socialarbetare inom exempelvis hemtjänsten har ingen specialiserad kompetens vad gäller
missbrukarvård eftersom de enbart bedriver omvårdnad medan missbrukarvården
inriktar sig på utveckling och behandling. Vad gäller äldreomsorgen handlar deras arbete
om personlig omvårdnad och praktiska uppgifter vilket kan vara inhandling av livsmedel
och vardagliga varor. Ett dilemma som är återkommande inom hemtjänsten blir därmed
att inköp av vardagliga varor även kan innebära inköp av varor från Systembolaget. Det
finns ingen åtkomlig statistik över antalet brukare som har missbruksproblem inom
äldreomsorgen i Sverige. I den statistik som berör insatser inom missbruksvården
framgår det att äldre över 65 år är en avgränsad andel individer som erhåller olika former
av insatser (Gunnarsson 2013).
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3.2 Eftervård
McKay (2009) förklarar i sin studie att eftervård kan omfatta personal som försöker ha
en nära relation med klienten genom att engagera sig i klientens rehabilitering.
Eftervården kan ges i form av ständig kontakt via telefon, frivilligorganisationer
exempelvis som Anonyma Alkoholister samt att personalen söker upp klienterna där de
befinner sig (McKay 2009). Enligt vår uppfattning är personalen en av de främsta
aktörerna som ansvarar för att klienten ska få en god eftervård då personalen är de som
arbetar närmast klienten under denna tidsperiod. Hur framgångsrik eftervården är
påverkas av längden på eftervården och klientens motivation. Eftervård som sträcker sig
under en längre tid har enligt McKays (2009) studie visat på ett ökat engagemang bland
personal vad gäller klientens rehabilitering vilket i sin tur kan ha en positiv prägel på
klienternas motivation. Enligt Dennis, Scott & Laudets (2014) studie har deras resultat
också visat på att eftervård som har motiverande inslag och som sträcker sig över en
längre period ökar sannolikheten för goda resultat gällande nykterhet.
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4 Teoretiska utgångspunkter
Här följer en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkter vilket kommer handla
om empowerment och samverkansteorin. De teoretiska perspektiven är valda i hopp om
att göra det empiriska materialet mer förståeligt och överskådligt samt att det senare ska
kunna bjudas in till reflektion och analys. Vi tillämpade ett induktivt angreppssätt vid vårt
val av teoretiska utgångspunkter. Likt det Bryman (2011) säger valde vi att utgå från det
vi har sett i våra intervjuer för att därefter kunna dra en slutsats om vilka teorier som
ansågs vara mest lämpade för vår studie.

4.1 Empowerment
I denna studie kommer vi främst lyfta fram de beståndsdelar inom teorin om
empowerment som anses vara väsentliga och centrala i förhållande till vår studie. Då
empowerment handlar om att lyfta och stärka individens egenmakt anser vi att det finns
en koppling till socialsekreterares arbete med klienten. Det vill säga anser vi att det kan
finnas liknelser i hur socialsekreterare arbetar med den äldre personen med
alkoholmissbruk då socialsekreteraren strävar efter att klienten motiveras till en
livsförändring. Detta sätt att se empowerment sker på ett individuellt plan snarare än ett
strukturellt då det är mer relevant till studiens syfte som fokuserar på socialsekreterares
erfarenheter.
Empowerment härstammar ifrån latinets ord posse vilket i det svenska språket kan
definieras som makt och frihet. Idag har begreppet i Sverige ännu inte fått en tydlig
översättning. Det är praktiskt taget omöjligt att redogöra vem som först presenterade
begreppet, dock har en del teoretiker hävdat att det var pedagogen Paulo Freire som
utvecklade begreppet och återgav det i en kontext (Grape 2015). Empowerment, vars
fokus ligger på individen, handlar om att praktikern utformar en förtroendefull relation
till sin klient samt möjliggör för vederbörande att kunna såväl agera som framföra sina
egna åsikter (Payne 2015). Kritiska teoretiker menar att empowerment inte bedöms som
strukturella när det kommer till psykologiska och sociala frågeställningar eller
förklaringar, och att dessa inte strävar efter sociala förändringar. Dock kan tillämpningen
av empowermentpraktiken öka sannolikheten att reflektera kring de sociala hinder som
kan stå i vägen för klientens mål samt motivera dem till att handskas med de orättvisor
som drabbar dem. Dessutom kan praktikerna få stöd i att få sina klienter att dels
medverka i beslut som berör dem, dels bygga upp deras förmåga att ta tag i det de söker i
sitt liv (Payne 2015).
Utgångspunkten för empowerment är att förstärka individer och grupper på ett sätt som
får dem att med hjälp av egen kraft förändra förutsättningarna som bidrar till att de är i
en maktlös och svag position. Att försöka skapa en medvetenhet hos individerna om
anknytningen mellan deras egen livssituation och yttre existerande förhållanden är en
betydelsefull ståndpunkt inom empowerment. Trots begreppets otydliga innehåll har det
blivit relativt uppskattat av diverse aktörer då de får utrymme till att skapa olika
betydelser av det. En viktig ståndpunkt är att poängtera vad som är den primära och
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gemensamma betoningen för de olika betydelserna av begreppet. Det är således att de
delar en positiv uppfattning kring individen genom att individen vet och vill sitt eget
bästa så vida denne kan framkalla lämpliga och passande förhållanden för sig själv
(Askheim 2007). När det kommer till socialarbetarens arbete med klienten försöker
socialarbetaren sträva efter att ge klienten den stöd och hjälp som denne behöver.
Dessutom försöker socialarbetaren stärka klienten för att individen i fråga ska kunna få
så mycket kontroll av sitt liv som möjligt (Adams 2003).
Empowerment är en teori som inkluderar både processer och resultat. Processen i
empowerment anses vara stärkande om det hjälper individen i fråga att utveckla sina
förmågor så att vederbörande kan bli en självständig problemlösare och beslutsfattare.
Att använda sig av empowerment i arbetet med en yngre klient som konsumerat stora
mängder alkohol kan således skilja sig från socialarbetarens förhållningssätt till en äldre
klient som också konsumerat alkohol i stora mängder. Detta är för att empowerment
anses vara individanpassat då det verkar i olika former, för olika personer, i olika
sammanhang (Zimmerman 2012).

4.2 Samverkansteori
Vår förförståelse är att socialsekreterare behöver samverka med andra samhällsarenor
och andra aktörer för att kunna stötta eller hjälpa klienten på bästa sätt. Därmed är vår
uppfattning att samverkan har en betydande roll i arbetet med klienten, i den mening att
diverse kunskap och förmågor kan kombineras i syfte att kunna ge bästa möjliga resultat
för klienten i fråga. Således kan denna teori användas som verktyg i analysen för att tolka
och förstå vår insamlade empiri.
Samverkan har blivit mer intresseväckande sedan 1990-talet och en förklaring till detta är
att människobehandlande organisationer har utvecklats till att bli mer heterogen, det vill
säga att den blivit en mer enhetlig organisation. En annan anledning till att samverkan
blivit mer intressant är att det skett många huvudsakliga förändringar i den offentliga
sektorn sedan 1990-talet vilket kan vara privatisering av verksamheter som tidigare varit
offentliga. I början av 1990-talet sades det att samverkan var en stor möjlighet för att
kunna skapa effektiva och nya återanpassade insatser. Vid den tidsperioden stod en
resurskrävande och liten målgrupp i fokus det vill säga individer med flera problem som
hade ett behov av insatser från diverse myndigheter. Det talades även om att försöka
avsluta sitt tankesätt om att individer föll mellan stolarna genom att pendla mellan olika
myndigheter utan att någon av dem tog ett förenat ansvar för personen i fråga. Tanken
om att den enskilde individen skulle stå i fokus var det nya talesättet för insatserna som
kom från de olika myndigheterna (Grape 2015).
Samverkan kan ses som ett tillvägagångssätt där välfärdsbyråkratier är tvungna att
samarbeta eftersom de ska nå en förhöjd helhetssyn och flexibilitet. Detta för att de ska
kunna nå individerna vilket inte anses vara definierbara inom ramen för respektive
myndighets kärnuppdrag, det vill säga de individer som faller mellan stolarna. Således
innebär detta att organisationen i fråga kan fortsätta att ägna sin tid åt kärnuppdraget
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samtidigt som det krävs att de avsätter resurser för att i samarbete med andra verka för
individer som inte kan bli placerad inom den väsentliga målgruppen (Grape 2015).
Danermark (2000) nämner att samverkan kan urskiljas på fyra olika nivåer och hur nära
inpå samverkan inträffar. I den lägsta ambitionsnivån talas det om att samverkandet
enbart består av att en yrkesgrupp inkallas för att ge stöd och råd i arbetet. Ett exempel
på det kan vara när socialsekreterare inom socialtjänsten samverkar med en vårdcentral
som ligger i närheten, så att regelbunden konsultation med läkaren kan ske i vissa svåra
fall av missbruk. I den andra ambitionsnivån går det ut på att kunna koordinera sina
insatser på ett strukturerat sätt för att de ska kunna läggas ihop och på så sätt kunna
uppnå ett så optimalt resultat som möjligt. I den tredje ambitionsnivån skapar de som
samverkar nya former av arbete för att gemensamt arbeta ihop och dessa fall handlar om
frågor som är klart avgränsbara. Den fjärde ambitionsnivån är den som är mest ambitiös
och den utgörs av när flera verksamheter binds samman. Exempel på detta kan vara när
en fritidsgård, en grundskola och en förskola slås ihop till en skola som är gemensam
(Danermark 2000).
En samverkan kan ofta ske vid ett projekts början och har som avsikt att lösa problem. I
sin tur kan detta även visa på problem som eventuellt inte varit synliga tidigare
(Danermark & Kullberg 1999). En allmän slutsats som beskrivits av Danermark och
Kullberg (1999) är att det vanligtvis existerar en ojämn relation mellan yrkesgrupperna
som valt att samverka i ett visst försöksprojekt, en ojämn relation som inte är gynnsam
för socialtjänsten. Socialsekreterares delaktighet i samverkansprocesser har emellanåt
inneburit att de fungerat som en sorts hjälpprofession åt primärvården överlag men
särskilt åt primärvårdsläkarna. Socialsekreterarna har fungerat som en expertgrupp för
läkarna i ärenden som bedöms som socialt tunga eller svåra. Dock upplever
socialsekreterarna att de inte fått liknande hjälp av primärvårdsläkarna. Danermark och
Kullberg (1999) påpekar att den ojämna relationen mellan yrkesgrupperna resulterat i
statusskillnader mellan dem. De menar att en central ståndpunkt i
samverkansproblematiken är statusskillnader, regelsystem och ansvar mellan olika
professioner.
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5 Metod
I metodavsnittet kommer olika forskningssteg som har tillämpats i denna studie att
detaljerat beskrivas som kommer att kopplas med vår utvalda kvalitativa metod.

5.1 Hermeneutik
Genom vår förförståelse kring hermeneutiken, det vill säga att det finns ett fokus på
individens erfarenheter och/eller upplevelser, tror vi att den kan prägla det sättet som vi
väljer att skriva denna studie på. Eftersom det i studien ligger ett fokus på
respondenternas erfarenheter har vi valt att tillämpa ett hermeneutisk synsätt som
vetenskapsteoretisk ansats då detta synsätt handlar om en så kallad tolkningslära. Det
hermeneutiska perspektivet handlar om att tolka och förstå olika sammanhang, till
exempel under intervjuer när vi ska försöka förstå respondenternas erfarenheter (Bryman
2011). Ytterligare så handlar det hermeneutiska perspektivet om den så kallade helheten i
relation till delen och vice versa. Helheten är enligt Holm-Ingemann (2016) det material
vi samlat in. När vi tolkat respondenternas svar från intervjuerna blir en respondents svar
så kallad delen och de resterande respondenternas blir så kallad helheten. När vi gjort en
genomtänkt tolkning, för att kunna se delen i relation till helheten, kan det bidra till att vi
får en mer dynamisk och en mer nyanserad tolkning. Således kan det vara viktigt att vi
har sett enigheten mellan delen och helheten för att vi ska ha fått en mer trolig tolkning
av det vi iakttagit.

5.2 Forskningsdesign
Den metod som lämpade sig mest för att få svar på studiens frågor var kvalitativ metod
på grund av dess relevans till undersökningen av socialsekreterares individuella
erfarenheter. Studiens forskningsmetod kommer att bestå av en kvalitativ metod i form
av semistrukturerade intervjuer. Såväl kvalitativ metod som semistrukturerade intervjuer
är metoder som kommer att beskrivas mer ingående under Semistrukturerade intervjuer.

5.3 Tillvägagångssätt
Datainsamlingsmetoden har skett i form av semistrukturerade intervjuer med 12
deltagare där intervjuerna har skett ansikte mot ansikte. Anledningen till varför vi valde
kvalitativa metoder var för att det kunde ge oss en uppfattning om hur socialsekreterare
arbetar med de äldre. Eftersom fokus ligger på socialsekreterarnas erfarenheter i arbetet
med klienterna gav intervjuerna oss mer utrymme kring detaljerade uppfattningar och
känslor om ämnet vilket lättare kunde uppfattas. Att det dessutom gavs utrymme till
följdfrågor på ett annat sätt än exempelvis vid standardiserade enkäter ansågs vara mer
gynnsamt då fler tankesätt och faktorer kunde uppkomma (Bryman 2011).
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5.4 Semistrukturerad intervju
Vår intervjuguide skickades ut till fyra respondenter innan intervjuerna då det var en
önskan från deras sida. Vi valde att inte skicka ut till resterande respondenter eftersom de
inte önskade detta och vi uppfattade det som att de föredrog att besvara frågorna mer
spontant under intervjutillfället. En tanke med semistrukturerade intervjuer enligt
Denscombe (2017) är att respondenterna ska tala om ämnet i fråga och att de även ska
återge sina tankar och synpunkter relativt ingående.
Likt det sättet som Denscombe (2017) beskriver genomförde vi en intervjuguide med
utvalda ämnesområden som skulle användas och frågor som därefter skulle besvaras av
respondenterna. Vid användning av semistrukturerade intervjuer fick vi möjligheten att
vara flexibla vad gäller ordningsföljden på våra teman. Ännu ett centralt kännetecken för
denna sorts intervju enligt Denscombe (2017) är att vi dessutom kunde låta våra
respondenter utveckla sina tankar och idéer samt att de på ett mer djupgående plan
kunde tala om de ämnen som vi valde att ta upp. Att dessutom kunna variera antalet
öppna frågor med mindre öppna gav utrymme till att oplanerade, dock relevanta, frågor
kunde uppstå under intervjuernas gång. Även ordningen på frågorna kunde bättre
varieras i olika situationer. Det vill säga kunde våra följdfrågor ge oss möjligheten till att
få en mer nyanserad uppfattning kring hur respondenterna tycker och tänker. Som
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) anser redovisade vi de sätt vi gick tillväga under
intervjuerna och tydliggjorde de olika sätt vi valt att ställa våra frågor på. I studien har
personliga intervjuer tillämpats, vilket handlar om att respondenten och studenterna i
detta fall möts i verkligheten i syfte att genomföra intervjuerna.
Efter att semistrukturerade intervjuer valdes som kvalitativ metod utformade vi en
intervjuguide, ett informationsbrev och en samtyckesblankett (se bilaga 1, 2 & 3) vilket
anpassades utefter respondenternas yrkesroll. När vi utformade en intervjuguide var
målet att frågorna skulle konstrueras utefter teman som kopplades till respektive
frågeställning. Detta var för att studiens syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras
på ett så relevant och utförligt sätt som möjligt. Intervjuguiden kategoriserades i fyra
olika teman bestående av cirka fem förutbestämda frågor. Samtliga respondenter
intervjuades med samma intervjuguide, dock kunde ordningsföljd och följdfrågor variera.

5.5 Pilotstudie
Efter att en intervjuguide konstruerades utförde vi två pilotstudier för att upptäcka
eventuella svårigheter som i sådana fall behövde korrigeras. Detta utfördes även för att
rollen som intervjuare skulle testas innan de riktiga intervjuerna genomfördes.
Pilotstudien ledde till korrigeringar i intervjuguiden eftersom en av pilotrespondenterna
upplevde svårigheter att förstå vissa frågor. De korrigeringar som gjordes handlade om
en fråga om spridning av resultat vilket en respondent inte ansågs vara relevant till
studiens syfte. Därmed valde vi att ta bort frågan helt från intervjuguiden då även vi,
efter att ha diskuterat frågans relevans, höll med om att utesluta frågan i den slutgiltiga
intervjuguiden. Pilotstudien testades på två socialsekreterare som vi kände sedan tidigare
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där den ena arbetade inom enheten för barn och unga och den andra arbetade inom
ekonomiskt bistånd. Dock arbetade ingen av dem med äldre personer med
alkoholmissbruk. Trots detta anser vi att de ändå gav oss värdefull information eftersom
socialsekreterarna fortfarande hade en viss förståelse för hur det är att arbeta med utsatta
personer.
Det är av värde att genomföra en pilotstudie för att visa på hur de forskningsinstrument
som används fungerar dessförinnan. Därmed kan de frågor som är tänkta att användas i
studien ges till ett visst antal personer som inte kommer att medverka i den mer
omfattande studien. Detta är för att vi exempelvis ska kunna se på vilka sätt frågorna kan
uppfattas och vilka olika risker för missuppfattningar som existerar. Att tillämpa ett
sådant tillvägagångssätt bedöms som ett legitimt och accepterat sätt att utföra sin
preliminära analys på. Därigenom kan det fungera relativt bra med att
pilotrespondenterna används i ett tillfällighetsurval, fastän det inte betraktas som
optimalt (Bryman 2011).

5.6 Urval
5.6.1

Bekvämlighetsurval

Vid urval har vi valt att använda oss utav ett bekvämlighetsurval för att vi insåg från
början problematiken med att kunna hitta respondenter som arbetade med just den
målgruppen vi valt att studera. Detta beslut beror dessutom på de resurser och den
tidsram som fanns för denna studie. Vi ansåg att den önskade budgeten samt tidsramen
som behövdes inte stod i proportion till de resurser som fanns tillgängliga för oss.
Samtliga respondenter som medverkade är de som tackade ja vilket betyder att urvalet
grundade sig i de individer som var lättåtkomliga snarare än någon annan anledning.
Bekvämlighetsurval innebär att forskare väljer att ta kontakt med individer som
händelsevis är åtkomliga för forskaren vid ett visst tillfälle (Bryman 2011).
Vi har intervjuat socialsekreterare i fem kommuner i södra Sverige som arbetar inom
socialtjänsten. Till en början mailade vi och ringde till 13 olika kommuner i södra Sverige.
Tre kom vi i kontakt med direkt medan resterande inte svarade till en början. Med
återkommande uppringning svarade ytterligare två kommuner som tackade ja till
deltagande.
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Kommunstorlek

Antal
intervjuare

Respondenter

Intervjuform

Kommun 1

Relativt liten

2 per intervju

2

Gruppintervju

Kommun 2

Stor

1 per intervju

2

2 individuella

Kommun 3

Relativt liten

2 per intervju

3

Gruppintervju

Kommun 4

Relativt stor

1 per intervju

2

2 individuella

Kommun 5

Liten

2 per intervju

3

Gruppintervju

Tabell 1: Denna tabell beskriver på ett ungefär hur stora kommunerna är, antal
intervjuare som deltog under varje intervjutillfälle, antal respondenter vid varje
intervjutillfälle samt vilken intervjuform vi använde oss av.

5.7 Gruppintervjuer och enskilda intervjuer
Det var mest förekommande med gruppintervjuer med två till tre deltagare under
respektive intervju. Gruppintervju som metod valdes vid tre tillfällen eftersom
respondenterna föredrog detta av diverse anledningar exempelvis som tidsbrist från deras
sida. Två av tre gruppintervjuer bestod av två socialsekreterare och deras respektive
enhetschef. Att enhetscheferna var med var ett önskemål som kom från enhetschefernas
sida. Enhetschefernas deltagande tillsammans med socialsekreterare kan möjligtvis ha lett
till att socialsekreterarna eventuellt inte vågade medge lika mycket av sina upplevelser när
enhetscheferna fanns närvarande. Samtidigt så märkte vi även fördelarna med att tillämpa
gruppintervjuer. Exempelvis kunde det ge de respondenter som inte pratade för tillfället
mer betänketid kring frågorna som ställdes. Dessutom kunde gruppintervjuer anses vara
mer givande i den bemärkelsen att mer utförliga svar kunde ges när respondenterna
kompletterade varandras svar. Detta kunde exempelvis ske genom att de rättade till
varandras svar eller lade till mer detaljrik information än den förstnämnda besvararen.
Gruppintervjuerna gav inte lika mycket material då varje respondent inte fick lika mycket
tid till att uttrycka sina erfarenheter i jämförelse med respondenterna som intervjuades
individuellt (Bryman 2011).
Vi utförde två individuella intervjuer var; se tabell 1. Den grupp av personer som
forskare i fråga är intresserad av präglas av den valda forskningsfrågan. Vid statistiska
kvantitativa undersökningar finns det regler för hur vederbörande ska behandla sitt urval
för att studiens population ska bedömas som relativt representativt. Vad gäller kvalitativa
studier finns inte sådana tumregler, dock är det centralt att inte negligera faktumet att det
förekommer en särskild problematik rörande urval vid kvalitativa intervjuer. Forskaren i
fråga måste vara medveten om de val som görs när urvalet av respondenter skapas. För
att resultatet av studien ska betraktas som trovärdig när den rapporteras krävs det att
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vederbörande beskriver på vilket sätt denne kom i kontakt med intervjupersonerna.
Ytterligare är det väsentligt för forskaren att göra ett försök till att beskriva på vilket sätt
resultatet inte enbart beror på att forskaren händelsevis intervjuat vissa individer och inte
andra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).

5.8 Genomförande
Samtliga intervjuer har genomförts på respektives respondents arbetsplats då detta var ett
önskemål från såväl vår som respondenternas sida. Samtliga intervjuer pågick mellan 3050 minuter och spelades in med en mobiltelefon. Fyra respondenter deltog i individuella
intervjuer och åtta respondenter deltog i gruppintervjuer. Inom loppet av två dagar
utförde vi två individuella intervjuer var.
Efter att intervjuerna var gjorda blev nästa steg att transkribera samtliga intervjuer för att
få fram vårt material. Vi valde att exempelvis benämna de som deltog i gruppintervjuerna
som R1, R2 och R3 för att kunna skilja på deras erfarenheter i transkriberingarna.
Samtliga inspelningar delades upp på hälften som var student sedan skulle transkribera.
Transkriberingarna blev totalt 41 sidor. Vi valde att inte ta med ljud exempelvis som “eh”
och “öh” då det inte ansågs göra en tillräckligt stor skillnad med hur materialet hade valts
ut till resultatdelen än om ljudet inte hade yttrats.

5.9 Studiens tillförlitlighet
Precis som Denscombe (2017) säger så anser vi att tillförlitligheten i vår studie kan ha
blivit högre då våra respondenter var utspridda över olika kommuner men inom samma
yrkesområde. Dock vill vi belysa att syftet med denna studie inte var att använda sig av
olika kommuner just för att öka tillförlitligheten genom att fler kommuner jämförs. Vi
hävdar att våra roller som intervjuare praktiskt taget blivit en integrerad del av
datainsamlingsinstrumenten, vilket är något som kan förekomma enligt Denscombe
(2017). Som ett resultat av detta har frågan som handlar om huruvida tillförlitligheten
skulle kunna ge likadant resultat om verktyget nyttjades av andra forskare, övergått till
frågan om huruvida någon annan skulle utföra samma forskning igen och få likadant
resultat och slutsats. För att kontrollera tillförlitligheten krävs det att vi tydligt redogjort
hur vi gått tillväga i metodavsnittet, vilket vi visat i olika steg ovan, och uppvisat en
genomskådlig analysdel. Ytterligare har vi försökt så utförligt och detaljerat som möjligt
visa läsaren processerna i studien genom att vi redogjort hur resultaten i kombination
med studiens fakta lett fram till vissa slutsatser (Denscombe 2017).
Vid kvalitativa studier används trovärdighet som ett bedömningsinstrument för att ta
reda på huruvida studiens resultat stämmer överens med det som studerats. Likt det
Bryman (2011) skriver anser vi att vi har försökt under arbetets gång säkerställa att
studien utförts i överensstämmelse med de regler som existerar, exempelvis som att utgå
ifrån Vetenskapsrådets (2017) etiska principer på ett så korrekt sätt som möjligt.
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Vid vårt val av kvalitativa studier blev vi medvetna om att vårt urval skulle bli relativt litet
vilket även Denscombe (2017) menar då han påstår att det i kvalitativa studier kan hända
att forskningen baserar sig på jämförelsevis färre fall. Vid frågor om överförbarhet hade
vi en fundering kring hur representativt våra fall skulle kunna vara. Som tidigare nämnts
har kvalitativa studier en tendens att basera sina studier på ett tämligen litet antal fall. För
oss kan detta leda till att frågor kan uppkomma kring hur representativt fallen är och hur
troligt det är att det som vi upptäckte i de få fall även kan återupptäckas i liknande fall
fast under andra omständigheter (Denscombe 2017). Således menar vi att om andra vill
söka kunskap om socialsekreterares arbete med äldre är det sannolikt att de vill se hur
vårt resultat skulle kunna likna deras resultat och huruvida vårt och deras resultat skulle
stämma överens.

5.10 Analysmetod
Tematisk analys är den analysmetod som har använts i denna studie. Det tillvägagångssätt
som vi använde var att tematisera transkriberingarna i olika teman som på något sätt var
kopplat till respektive frågeställning. Först försökte vi läsa om materialet flera gånger för
att kunna kategorisera de olika teman som senare upptäcktes. Efter att detta gjordes
kunde vi koda vårt material så utförligt som möjligt. När materialet väl var kodat kunde
resultatet därefter skrivas och delas upp under olika underrubriker eller teman. Exempel
på teman som skapades var eftervård, klientens vilja samt vikten av en god relation (Bryman
2011).
Tematisk analys är ett synsätt på en analys som inte har någon klar eller tydlig bakgrund
eller som har förklarats utifrån bestämda tekniker. Sökandet efter olika teman är en
aktivitet som i själva verket kan ses i flera, eller i nästan alla, tillvägagångssätt vid en
kvalitativ analys av forskares datamaterial. För somliga är teman nästan detsamma som
att koda, samtidigt som teman för någon annan är mer än enbart en kod och utgörs av
flera koder i en grupp (Bryman 2011).
Vår analys startade tidigt i transkriberingarna när vi började upptäcka olika teman vilket
innebar ett konstant återgående till datamaterialet. När vi kodade vår intervjudata var vi
väldigt nära materialet i den mening att materialet lästes noggrant och kommenterades
flitigt under tiden. Kommentarer översätter eller sammanfattar olika delar i utskrifter, det
vill säga att en överför små detaljer i sitt material till perspektiv och begrepp (Rennstam
och Wästerfors 2015). I början av vårt kommenterande var det mest spontant utan att vi
tänkte på helheten. Dock är denna spontanitet enligt Rennstam och Wästerfors (2015)
förvillande eftersom vederbörande oftast redan är påläst på teorier och föregående
forskning även om ambitionen är att vara så nyfiken som det går. När saker började
återkomma i olika former kunde en slags kodning börja användas och en struktur börja
formas vilket bidrog till att vi lättare upptäckte teman. Det skulle kunna beskrivas som att
vi slutade att spontankoda och istället började koda mer fokuserat. Efter att vi tematiserat
respondenternas svar kunde en röd tråd lättare utläsas vilket var en fördel när vi skulle
analysera (Rennstam & Wästerfors 2015).
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5.11 Etiska överväganden
Redan vid första kontakten med respondenterna i fråga förklarade vi syftet med denna
studie, vilket benämns som informationskravet enligt Vetenskapsrådet (2017). Vi
skickade ut såväl ett missivbrev som samtyckesblankett (se bilaga 1 och 2) till alla
respondenter för att få deras samtycke och underskrift med hänsyn till samtyckeskravet.
Beträffande konfidentialitetskravet i Vetenskapsrådet (2017) har vi valt att i studien
benämna våra respondenter med påhittade namn för att deras identitet inte ska avslöjas.
Med utgångspunkt i nyttjandekravet valde vi att informera de berörda respondenterna
kring sin rätt att avbryta sitt deltagande under studiens gång samt att datamaterialet vi
erhållit enbart kommer att användas till denna studie. Ytterligare fick de även
information om att de inspelningar som gjordes, efter att de tillät oss att spela in,
kommer att raderas så fort uppsatsen är godkänd. Vidare har vi informerat våra
respondenter om att studien kommer att publiceras, efter att den har blivit godkänd, i
DiVA portal som är en databas. Eftersom samtliga informanter hade en önskan om att
senare få ta del av studien kom vi överens med dem om att en länk till DiVA portal
kommer att mailas ut till dem när studien väl har blivit godkänd.
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6 Resultat
Vi har valt att benämna våra respondenter med påhittade namn för att bevara deras
konfidentialitet. I resultatdelen har vi valt att utgå ifrån våra frågeställningar och det
teman vi fann i materialet. Dessa handlar om socialsekreterares erfarenheter av arbetet med de
äldre, samverkan mellan olika samhällsarenor samt arbetsmetoder. Vi betraktar dessa tämligen
relevanta för att på bästa sätt kunna dra slutsatser och tolka socialsekreterarnas beskrivna
erfarenheter i arbetet med äldre personer med alkoholproblem.

Tabell 2: I denna tabell beskrivs respondenternas ålder, yrkesroll, hur länge de arbetat
som socialsekreterare samt deras påhittade namn i denna studie.
Socialsekreterarna som intervjuades arbetar på socialtjänsten inom vuxenenheten.
Respondenterna definierade vuxna som 18 eller 21 år och äldre. Samtliga respondenter
arbetade med vuxna och det var således ingen som enbart arbetade med äldre över 60 år.
De uttryckte även hur äldre individer inte specifikt behöver vara 65 år och uppåt utan
kunde vara en individ över 50 år som konsumerat alkohol under många år.

6.1 Socialsekreterares erfarenheter av arbetet med de äldre
Här har vi för avsikt att illustrera hur respondenterna beskrev sina erfarenheter med att
arbeta med äldre personer med alkoholmissbruk. Utifrån vårt datamaterial upptäckte vi
två olika teman det vill säga klientens vilja och eftervård. Klientens vilja var ett tema som
var återkommande i nästan samtliga intervjuer på varierande sätt. Likaså var eftervård ett
tema som var återkommande där respondenterna beskrev kopplingen mellan en
bristfällig eftervård och återfall i missbruk.
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6.1.1

Klientens vilja

Några respondenter upplevde en utmaning med att arbeta med alkoholmissbrukare när
det handlar om att klienten själv ber om hjälp och blir skickad till piva1, för att därefter
bli tillbakaskickad till hemkommunen. Detta blir ett bakslag eftersom klienten då tappar
sitt förtroende för den hjälp de kan få och tappar således sin vilja till en förändring. Anna
ansåg att vissa klienter valt att gå ifrån den hjälp som erbjuds när det har varit för långa
väntetider. Enligt Anna har detta setts som ett bakslag för klienterna eftersom de ibland
behöver få behandling eller medicin omgående.
De flesta respondenter upplevde att deras arbete, för att hjälpa äldre alkoholmissbrukare,
enbart är möjligt om personen i fråga vill det. Att kunna ha samtal med en klient under
en längre period kan ha en viss påverkan till att vilja förändra, dock måste viljan komma
från klienten själv. Några respondenter tillägger att individen själv måste vilja ändra sin
livssituation för att minska sitt alkoholmissbruk för att det ska ge givande resultat.
“Det är ju så att när det gäller missbruk så måste man själv vilja. Den som bestämt sig, och
jag har mött några under åren som har det och jag har fått följa med på resan när man har
kommit till ett nyktert liv, även de här äldre och det är fantastiskt” (Hilda)
Hilda har mött några äldre klienter under åren som har bestämt sig för en livsförändring
och fått följa med på klientens resa till ett nyktert liv, vilket hon beskriver som
fantastiskt.
Skulle en klient däremot vara inne i ett djupt alkoholmissbruk i den mån att det innebär
fara för personens liv kan en orosanmälan göras till Socialtjänsten vilket eventuellt kan
leda till en tillämpning av LVM. Är klienten dessutom van att sedan tiotals år tillbaka
döva sina känslor med alkohol blir det sålunda inte lika förvånande om denne går
därifrån enligt några respondenter. Att vara vaksam med det i sitt arbete samt ta det i
klientens egen takt anses därmed vara av värde.
“De blir ju fler! Jag tänker att på sikt, vi pratar om kanske 10 år kommer vi kanske ha flera
över 60 år som kanske har ett problematiskt drickande eller ett mer allvarligt missbruk”
(Greta)
Greta upplever att det är en utmaning att försöka utveckla något som inriktar sig på just
äldre och att målgruppen blir alltmer större. De flesta lade till att deras uppfattningar
kring sina klienter även kan vara att klienterna inte känner ett stort förtroende för
myndigheter vilket gör situationen svårare för socialsekreterarna.
När det kommer till äldre över 60 i synnerhet kan förändringsarbetet emellanåt upplevas
vara besvärligt då de inte är lika mottagliga i jämförelse med yngre klienter. Dock påpekar
några att det kan variera ner i åldersgrupperna då det exempelvis kan vara lika besvärligt
med att få en yngre att vilja förändra sin livssituation.

1

Piva står för psykiatrisk intensivvårdsavdelning för avgiftning.
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“Det är upp till klienten att ta emot det som erbjuds i slutändan. Och vill dem inte så
sår vi ett frö och då väntar vi sedan på att det ska växa” (Joanna)
Några berättar att vid situationer då klienten inte vill samarbeta brukar socialsekreterarna
försöka så ett frö för att sedan vänta på att det ska få växa och således få klienten att vilja
förändra sin livssituation. Flera upplevde att de äldre klienterna uppfattades som mer
skamfyllda över deras livssituation då många klienter uppfattat att de tidigare har skött sig
genom att exempelvis arbetat och haft ett fungerande familjeliv. Några lägger även till att
det är jämförelsevis färre äldre som söker sig till vuxenenheten och de anmälningar eller
ansökningar som görs oftast kommer från sjukvården eller anhöriga.
Dock styrker Linnea hur detta fortfarande är en frivillig insats av SoL. Det vill säga säger
klienten att denne inte vill ha hjälp och det inte finns en grund för ett
tvångsomhändertagande har inte socialsekreterare rätt att göra någonting åt situationen.
Förutom att individen behöver finna sin egen styrka och vilja till förändring behöver det
dessutom finnas rätt boende, en stabilitet i vardagen samt en planering framåt så att
individen ser att den kommer klara av situationen enligt några av respondenterna.
6.1.2

Eftervård

Flertalet av respondenter påpekade exempelvis att det inte finns tillräckligt många platser
och personal på behandlingshem. Brist på personal kan således vara en avgörande faktor
till att vissa klienter återfaller i alkoholmissbruket eftersom dessa inte är tillräckligt
stimulerade om dagarna menar dessa respondenter.
“Ja alltså det är ju såhär att det finns några som har druckit otroliga mängder. Alltså det är
faktiskt solskenshistoria, det är några stycken som har det. Det är fantastiskt och då ska vi
inte glömma hur mycket de har druckit, stora mängder varje dag och de är i väldigt dåligt skick
som har det” (Berit)
Berit förklarade att det har inträffat tillfällen där äldre individer över 60 år har blivit
nyktra. Med tanke på den mängden alkohol vissa klienter druckit varje dag i tiotals år och
ändå lyckats blivit nyktra med hjälp av Berits arbete beskriver hon som mirakulöst.
Dock upplever många respondenter att majoriteten av deras klienter återfaller i missbruk
delvis på grund av bristen av eftervård. När de exempelvis kommer ut från
behandlingshem menar många att denna inställning klienterna haft under
behandlingstiden oftast håller i enbart några månader innan de faller tillbaka. Dock
avviker några och menar att den tid klienterna spenderar på behandlingshemmen gör att
de får en struktur i sin vardag, genom att de har vissa specifika aktiviteter varje dag som
kan vara viktiga för dem.
Vad som ytterligare lades till av några respondenter är att det även ska finnas en bra
planering utifrån den enskildes klientens behov. Detta är för att se vad klienten är
kapabel till, således undviks den större påfrestning klienten kan uppleva vilket i sådana
fall ofta kan resultera i ett återfall menar Anna.
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De flesta respondenter antyder att det är viktigt för socialtjänsten att se att de utsatta
individerna i kommunen inte bara existerar och glöms efter behandlingstiden utan att
socialtjänsten är där för att fånga upp dem igen om klienterna får ett återfall. De betonar
även vikten av att ständigt stötta och arbeta för klientens rättigheter samt att göra det
mer effektivt för såväl socialtjänsten som för klienten.
De flesta förklarade hur det exempelvis bör finnas plats på en avgiftning eller ett boende
om det visar sig vara där klienten behöver vara. Att det följaktligen inte glappar mellan
parterna eller att det är avsevärt långa väntetider vilket kan resultera i att
socialsekreterarna tappar klienterna.
“Från socialtjänstens sida så är det nog viktigt att vi hittar folk som står utanför systemet för
att hjälpa dem in, för det är många som kanske bor helt utanför något socialt stöd, som kanske
fallit mellan stolarna eller kanske inte velat och att de kanske får den hjälpen som ett
ekonomiskt bistånd eller ett boende eller sjukvård” (Diana)
Diana upplevde att det är alltför många alkoholmissbrukare med pension som faller
relativt lätt mellan stolarna och att ingen ser dem efter det. Deras alkoholmissbruk kan
eskalera så pass mycket att de riskerar att förlora sin lägenhet. Diana menar att hon och
hennes arbetskollegor har stött på flertalet pensionärer som är hemlösa på grund av att
de inte längre har socialtjänsten till hjälp, som ständigt ser till dem vilket skapar en
kontroll i en positiv bemärkelse. När det väl går i pension försvinner dock det stöd och
den hjälp de får av socialtjänsten per automatik vilket innebär att den målgruppen inte
blir lika synlig eftersom de inte behöver bli omsedda på samma sätt längre. Dock berättar
några att i de fall de äldre får ett återfall försöker de finnas där för att hjälpa dem tillbaka
till ett mer nyktert liv. Dock medger de att de blir begränsade av de fåtals
eftervårdsinsatser som finns att erbjuda vilket kan resultera i att det emellanåt inte kan
erbjudas rätt insats till klienten. Således ansåg dessa att det var relativt svårt att erbjuda
klienter bra hjälp på andra platser.

6.2 Samverkan mellan olika samhällsarenor
Detta tema har för avsikt att illustrera hur respondenterna beskriver sina erfarenheter
med att samverka med andra samhällsarenor. Utifrån vårt datamaterial upptäckte vi två
olika teman det vill säga ständigt samarbete med sjukvården och kommunikation.
Ständigt samarbete med sjukvården var ett tema som var återkommande i nästan samtliga
intervjuer på varierande sätt. Likaså var kommunikation ett tema som var återkommande
där respondenterna beskrev på vilket sätt kommunikationen kunde prägla deras arbete.
6.2.1

Ständigt samarbete med sjukvården

Majoriteten av respondenterna underströk att det finns en lag som säger att de måste
samverka med olika myndigheter, i synnerhet inom sjukvården. En del påpekade att det
jämförelsevis är färre äldre som söker sig till vuxenenheten och de anmälningar eller
ansökningar som görs oftast kommer från sjukvården eller anhöriga. Några berättade att
deras arbete handlar om att söka upp klienter ute på fältet då de vet på ett ungefär var
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klienterna har sina samlingsplatser. När de fått kontakt med klienterna hjälper de till att
kontakta vidare till olika myndigheter vilket exempelvis kan vara sjukvården.
Socialsekreterarna kollar då upp huruvida klienterna är i behov av behandling eller inte,
då äldre efter 60 år oftast blir relativt dåliga vad gäller deras fysiska förmåga, exempelvis i
form av alkoholdemens. Således blir det centralt att exempelvis se till ifall den äldre är i
behov av sjukvård eller inte berättar några respondenter.
“Idéer finns det! Vad man skulle vilja göra så, men nä det finns inte riktigt resurser till det och
det beror väl på många olika saker som både organisation och pengar som hur det är och det är
ju inte så att äldre är en högprioriterad grupp” (Greta)
Greta hävdade att trots samarbetet med sjukvården uppfattades hennes arbetsplats ha
relativt lite resurser gentemot den äldre målgruppen då hon gärna hade velat se andra
insatser utöver de befintliga. Vissa respondenter betonade hur deras respektive samarbete
med sjukvården kunde uppfattas som svårhanterliga i den mån att sjukvården mer än
sällan har långa väntetider vilket kan göra att klienterna tappar sin motivation till att få sin
hjälp av dem.
Somliga respondenter upplevde även att deras samarbete med sjukvården var besvärlig i
de situationer där läkaren har sista ordet i vissa beslut. När socialsekreterarna gör en
annan bedömning av situationen kan det leda till att de hamnar i oense.
6.2.2

Kommunikation

Några respondenter menar att kommunikationen mellan dem och deras
samarbetspartner blivit lättare för klienten eftersom mycket går att lösa med hjälp av
dennes samtycke. Med hjälp av samtycket menar de att det kan underlätta deras
arbetsprocess i situationer det annars skulle uppstå hinder då socialtjänsten och
samarbetspartnerna emellan inte får utbyta information.
“Men tyvärr så kan det ibland bli lite svårt. Det är inte så att det bara flyter på. Det hoppas
jag på att det kommer göra för det här är ju en person, vi får aldrig glömma att bakom varje
missbruk finns en människa” (Berit)
I situationer där det blir svårare att kommunicera med varandra uppstår en ineffektivitet
som blir en besvärlighet för själva samverkandet anser Berit. Det gör att klienten kan
hamna i kläm om kommunikationen mellan båda parter fungerar sämre.
Några menar att samverkan med andra samhällsarenor fungerar tillsammans som en
kedja bestående av olika betydelsefulla beståndsdelar genom att de tar del av varandras
kunskap och förmågor. Detta uppfattar dem som en väl fungerande kommunikation
sinsemellan.
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Samverkan med andra samhällsarenor uppfattade några respondenter som naturliga
eftersom vissa klienter besökte andra ställen, exempelvis som Anonyma Alkoholister
(AA)2 eller olika behandlingshem.
Det är också viktigt att det inte enbart är utifrån besökarnas upplevelser hur samarbeten
fungerar, utan även att socialsekreterarnas arbetsplats upplevs som fungerande av andra
samhällsarenor. För att således få en fungerande samverkan emellan anses
kommunikationen utgöra en viktig beståndsdel menar Ingvar.

6.3 Arbetsmetoder
Detta tema har för avsikt att illustrera hur respondenterna beskrev metoder i arbetet med
klienterna. Utifrån datamaterialet upptäckte vi två olika teman det vill säga motiverande
samtal och vikten av en bra relation. Motiverande samtal var återkommande i samtliga
intervjuer där de beskrev det som den främsta metoden de valde att tillämpa i sitt arbete.
Likaså var vikten av en bra relation ett tema som var återkommande där respondenterna
beskrev vilket sätt en bra relation till klienterna var betydelsefull för att kunna förändra
deras livssituation.
6.3.1

Motiverande samtal

Samtliga respondenter betonade hur de i stort sett använder motiverande samtal (MI)3
som arbetsmetod i deras dagliga arbete med klienter. Denna metod innebär enligt
respondenterna att få klienten att hitta sin egen vilja till förändring genom att exempelvis
fråga vederbörande vad sitt nästa steg i en viss situation är. Några lade till att MI går ut
på att klienten själv ska komma fram till en förändring eller vad denne vill göra med sitt
liv.
“Det funkar inte alltid, man ska ju hitta, det finns situationer där MI som samtalsmetod inte
fungerar så man får väl ha lite fingertoppskänsla när man kan ta till den och när det bara blir
konstigt att lägga allting på klienten och bara säga att vad tänker du att ditt nästa steg i det
här” (Diana)
Dock påpekar några till skillnad från majoriteten att MI inte alltid är optimalt som
samtalsmetod eftersom vissa klienter kan befinna sig i ett sådant dåligt skick att det kan
krävas en mer lösningsfokuserad metod. Lösningsfokus enligt några av våra respondenter
handlar om att socialsekreterare är mer behjälplig med idéer och tips gällande vilken
riktning klienterna ska gå. Socialsekreteraren i fråga är nämligen mer vägledande när det
arbetar mot ett mål i sådana fall, i jämförelse med när de till exempel arbetar med MI.
Det vill säga att socialsekreterarna måste lösa en situation tämligen snabbt med klientens
samtycke.

Anonyma Alkoholister, En behandlingsmetod där 12-stegsprogrammet ingår.
Samtalsmetoden MI syftar på att stärka klientens egen tro på sin förmåga att kunna förändra sin
livssituation. Socialsekreterarna kan hjälpa klienten i rådgivning och i denna process (Barth, Børtveit &
Prescott 2015).
2
3
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“Det handlar mycket om ett motiverande arbete och att inte ställa sig själv mot beroendet och
den beroende för det kan bli att det lätt blir en polaritet om man hamnar i klor med varandra”
(Ingvar)
Ingvar berättade att mycket handlade om motiverande arbete för att det bland annat inte
ska bli ett motsatsförhållande mellan honom och klienten utan att man bygger på
klientens egen motivation och inställning. Så länge klienten i fråga vill vara med kan de
enligt honom vara en drivkraft till att minska sitt drickande
6.3.2

Vikten av en “bra” relation

Några menade att det går att hjälpa klienten som sannolikt inte kunnat genomgå detta
själv och att socialsekreterarna gör skillnad med hjälp av de sätt som de använder sig av i
arbetet samt de möjligheter de har att tillgå inom ramarna. Dock betonar de hur en bra
relation underlättar förändringsarbetet då klienten vanligtvis blir mer villig att låta sig
använda arbetsmetoderna.
“Men ofta blir det bättre att vänta in dem. Och det är häftigt om man tänker att man har
försökt och försökt och försökt och man får ingen framgång och rätt som det är ringer telefonen”
(Anna)
De flesta respondenter upplevde arbetet med klienterna som varierande. Dock är
merparten positiva upplevelser, i synnerhet om klienten i fråga har haft kontakt med
socialsekreteraren sedan innan och sett att det har hjälpt dem. Det vill säga kan dessa
möten ha gett både socialsekreteraren och klienten utrymme att skapa en relation som
kan ha påverkat klientens tillit för socialsekreteraren.
Men någon avvek från detta tänk och menade att det självfallet finns individer som har
negativa erfarenheter av socialtjänsten. Detta kan då resultera i att personen i fråga blir
taggig och kantig till en början innan socialsekreterarna börjar kommer nära dem. Trots
att klienten är medveten om socialsekreterarens uppdrag att sträva efter ett mer nyktert
liv och att klienten exempelvis inte längre bor ute på gatan om denne tidigare gjort det,
upplevs det att klienterna ändå har svårt med tilliten. Då menar några att det är centralt
att försöka arbeta ur ett längre perspektiv vad gäller relationen mellan parterna och vara
beredd på att de kan ha svårt med tilliten.
“Men de är också väldigt svåra att prata med för det krävs mycket relation eller allians för att
kunna få svaren. För det finns mycket skam i det, det är mycket att de tycker att de är för
gamla och att vi ska bry oss om de unga istället för att det redan är försent för dem enligt dem”
(Cecilia).
Cecilia upplevde sitt arbete som svårhanterligt på grund av svårigheten av att samtala
med målgruppen eftersom det krävs en bra relation eller en fungerbar allians för att
kunna få svar.
De har en viss integritet när de är äldre som kan vara svårare att bryta enligt henne. Dock
betonar någon samtidigt hur dennes förhållningssätt till metoderna och klienten sker
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individuellt då det inte finns någon modell som är anpassningsbar för samtliga. Det vill
säga betonar de vikten av hur relationen mellan dessa parter kan prägla
socialsekreterarens förhållningssätt till klienten.
Några respondenter berättade att deras arbete handlar om att söka upp klienter ute på
fältet då de vet på ett ungefär vart klienterna har sina samlingsplatser. När de fått kontakt
med klienterna hjälper de att kontakta vidare till olika myndigheter vilket exempelvis kan
vara sjukvården eller socialtjänsten. Många klienter kommer själva fram och ber om
hjälp. Då menar några att mycket arbete är motiverande och att de försöker skapa en
förändring hos individerna vilket kan bidra till en vändning i deras liv till något bättre.
“Det bästa är ju när man träffar någon som bor ute och inte har någon kontakt med
socialtjänsten och om man då lyckas fånga in dem och kanske hjälpa någon att få ett boende så
småningom, någon annan mer stabil boendesituation. Sedan är det absolut också att få bidra
till att de kanske avslutar sitt missbruk” (Diana)
Diana upplever det meningsfullt i hennes arbete att hjälpa individer till en mer trygg och
stabil miljö samt att få individen till att avsluta ett missbruk. Hon menar att när hon
lyckas fånga in klienterna när de väl har grundat en bra relation mellan dem blir
klienterna mer mottaglig till att få hjälp. Hon påpekar även att många äldre
alkoholmissbrukare faller tillbaka men att det händer i vissa fall att hon lyckas hjälpa
individer till ett mer nyktert liv.
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7 Analys
I analysdelen kommer resultatet presenteras tillsammans med teorierna om
empowerment och samverkansteorin. Dessa är de utvalda teoretiska utgångspunkter som
har tillämpats för att kunna ge en mer djupare och nyanserad förståelse av studiens
empiri. Analysen kommer att presenteras med utgångspunkt i studiens frågeställningar
och de teman som resultatet visade. De teman som uppkom ur resultatdelen är Eftervård
och klientens vilja, Kommunikation och sjukvård samt Motiverande samtal och vikten av en bra
relation.

7.1 Eftervård och klientens vilja
Med utgångspunkt i resultatdelen har vi tolkat att Klientens vilja och Eftervård är de
teman som är mest framträdande. I det förstnämnda resultattemat presenterades det att
flertalet respondenter påpekade att äldre personer med alkoholmissbruk även hade
förändringsproblematik. Detta är i den bemärkelsen att de i sådant fall har en svårighet
med att kunna förändra ett beteende som de haft under en längre tidsperiod.
De flesta respondenter upplevde att deras arbete med klienten enbart är möjlig om
klienten själv vill det. Att kunna ha samtal med en klient under en längre period kan ha
en viss påverkan till att vilja förändra, dock måste viljan komma från klienten själv för att
det ska ge givande resultat. Klientens vilja till förändring kan bygga på Paynes (2015)
påstående om att individen får utrymme till att såväl hitta sin styrka som att kunna
framföra sina egna åsikter då det möjligtvis har byggts på en tillitsfull relation. Således
kan den goda relationen mellan socialsekreteraren och klienten höja klientens motivation
till att vilja skapa förändring i sitt liv.
Ytterligare kan klientens vilja till förändring kopplas till teorin om empowerment då
utgångspunkten för empowerment handlar om att förstärka individer och grupper på ett
sätt som får dem att med hjälp av egen kraft förändra förutsättningarna som bidrar till att
de är i en maktlös och svag position. Att försöka skapa en medvetenhet hos individerna
om anknytningen mellan deras egen livssituation och yttre existerande förhållanden är en
betydelsefull ståndpunkt inom empowerment (Askheim 2007)
I Hanson och Gutheils (2004) studie betonar de att det existerar en relativt bristande
uppmärksamhet gentemot alkoholmissbruk bland äldre i samhället. Exempel på en
bakomliggande orsak till detta som visas i deras resultat handlar om åldersdiskriminering,
vilket vi kan se en likhet med vad gäller respondenternas erfarenheter med de äldres vilja
till förändring. Det vill säga att de äldre uppfattar sig själva som för gamla för att kunna
ändras och att de hellre ser att socialsekreterarna satsar på den yngre målgruppen istället,
vilket visas i studiens resultat.
Det är jämförelsevis färre antal äldre som söker sig till vuxenenheten än andra
målgrupper då de anmälningar eller ansökningar som sker oftast kommer från anhöriga
eller sjukvården. Ytterligare kan klienternas ovilja till förändring kopplas till deras
upplevelser av skam gällande deras livssituation vilket kan vara en av anledningarna till
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att färre i denna målgrupp söker hjälp. Att detta dessutom är en frivillig insats av SoL
innebär att socialsekreterarna inte har rätt att hjälpa klienten om klienten inte själv vill det
och om det inte finns en grund för ett tvångsomhändertagande, vilket uttrycktes av
somliga respondenter. På så sätt kan detta vara en bidragande faktor till den osynliga
normen som Bernhardsson (2007) talar om. Det vill säga om klienter inte vill erbjudas
hjälp från socialsekreterarna utan enbart vill begränsa sitt drickande till sina hem kan de
lättare glömmas bort som en problematisk målgrupp då de inte syns lika mycket ute i
samhället.
Många respondenter upplever att majoriteten av deras klienter återfaller i missbruk delvis
på grund av brist på eftervård. Att det exempelvis finns brist på personal har några
respondenter uttryckt vara en avgörande faktor till att vissa klienter återfaller i
alkoholmissbruket för att de inte är tillräckligt stimulerade om dagarna.
Eftersom antalet äldre ökar i samhället möter socialarbetare allt fler äldre individer inom
flera områden, till exempel inom missbruksområdet. Således menar Gunnarsson (2008)
att dessa socialarbetare behöver ha kunskap kring åldrandet samt om äldre individers
livsvillkor.
Att klienterna inte är tillräckligt stimulerande om dagarna kan ha en koppling till
Gunnarssons (2008) påstående i den bemärkelsen att personalen i sådana fall inte har den
kunskap som krävs för att klienterna ska kunna bli stimulerade. Enligt Gunnarsson
(2013) kan socialarbetare inom exempelvis hemtjänsten sakna en specialiserad kompetens
gällande missbrukarvården eftersom de enbart bedriver omvårdnad medan
missbrukarvården inriktar sig på utveckling och behandling. Vår tolkning gällande detta
är att det kan kopplas till problematiken som uppstår för socialarbetare när de ska
bedöma huruvida klienten behöver insatser från hemtjänsten eller missbrukarvården. Har
således socialarbetaren brist på kunskap gällande äldre individers alkoholmissbruk tror vi
att det finns risk för att klienten i fråga kan få fel form av insats, vilket i sin tur kan öka
risken för återfall i missbruk. Visar det sig att en klient som är i behov av missbrukarvård
istället får insats från hemtjänsten kan det leda till att hemtjänstpersonalen saknar de
kunskaper som behövs för klienten.
Vid de fall klienter hade en positiv inställning under den tid som de spenderade på sina
behandlingshem kunde de efter behandlingstiden ändå falla tillbaka till sitt missbruk efter
enbart några månader berättade några respondenter. Enligt Dennis, Scott & Laudets
(2014) studie har deras resultat bland annat visat på att eftervård som har motiverande
inslag och som sträcker sig över en längre period ökar sannolikheten för goda resultat
gällande nykterhet. Även sett i McKays (2009) studie har resultat visat på hur
tidsperioden för den fortsatta eftervården kan prägla effekterna av eftervården för
klienten.
Kopplat till vårt resultat kan en slutsats möjligtvis dras om att klientens positiva
inställning under behandlingstiden inte blir tillräckligt för en optimal eftervård. Detta
eftersom det enligt Dennis et al. dessutom krävs att eftervården sker under en längre tid
för att klienten ska kunna fortsätta hålla sig nykter.
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Vidare berättar några respondenter att de upplevde en begränsning av de fåtal
eftervårdsinsatser som fanns tillgängliga för klienten i fråga. På så sätt menar de att det
blir tämligen svårt för dem att erbjuda klienterna bra hjälp på andra platser.
Socialarbetares arbete i anknytning till teorin om empowerment som Adams (2003)
beskriver kan i detta fall handla om att försöka stärka klienten tillräckligt mycket för att
denne lättare ska kunna handskas med hinder som uppstår i livet, till exempel som att
kunna hantera att individen inte blir erbjuden de eftervårdinsatser som den behöver.

7.2 Kommunikation och sjukvård
Vår tolkning är att om klienten i fråga behöver flyttas från hemtjänst till en
missbrukarvård kan det vara nödvändigt att respektive samhällsarena samverkar med
varandra och har en god kommunikation emellan för att de ska kunna utnyttja varandras
kunskaper på ett optimalt sätt som möjligt för klientens skull. Detta kan styrkas av
Danermarks (2000) exempel i hans studie som visar på hur samverkan mellan en
socialsekreterare från socialtjänsten och en vårdcentral vid svåra fall av missbruk kan ske
i form av en regelbunden konsultation med läkaren.
Innan idén kring samverkan uppmärksammades var det allmänna tankesättet att när
individen enbart hade en typ av behov, exempel i form av enbart sjukvård, ansågs det
vara det optimala sättet att arbeta med individen. Det vill säga menar Grape (2015) i hans
teori om samverkan att det var mest gynnsamt att arbeta med klienten utan att andra
samhällsarenor är inblandade. Kopplat till respondenterna i studien underströk
majoriteten av dem att det finns en lag som säger att de måste samverka med olika
myndigheter, i synnerhet inom sjukvården. Idén om ett förenat ansvar för individen,
vilket kom från de olika myndigheterna, handlar om att motverka att individer föll mellan
stolarna genom att pendla mellan olika myndigheter enligt Grape (2015).
Grape (2015) talade även om att försöka avsluta sitt tankesätt om att individer föll mellan
stolarna genom att pendla mellan olika myndigheter utan att någon av dem tog ett
förenat ansvar för personen i fråga. Tanken om att den enskilde individen skulle stå i
fokus var det nya talesättet för insatserna som kom från de olika myndigheterna. Trots
detta nya tankesätt upplevde ändå några respondenter att det var alltför många
pensionärer som faller mellan stolarna eftersom ingen ser dem efter de gått i pension och
de äldre inte längre har socialtjänsten till hjälp. Således kan detta innebära att målgruppen
inte blir lika synlig eftersom de inte blir omsedda på samma sätt längre. Även detta kan
ha en koppling till den osynliga normen som Bernhardsson (2007) talar om i den
bemärkelsen att den relativt lilla omfattningen på forskning som finns om äldre personer
med alkoholmissbruk kan ha präglas av att målgruppen inte är lika synlig i samhället efter
att de har gått i pension. Ytterligare kan åldersdiskrimineringen som Hanson & Gutheil
(2004) talar i sin studie associeras med osynliggörandet av målgruppen då de eventuellt
inte vill åka till en plats där de känner sig diskriminerade i någon form. Några
respondenter nämnde även att de äldre kunde uppleva att de var för gamla för att ta
emot hjälp och socialsekreterarna istället kunde satsa på den yngre åldersgruppen.

27

Vid situationer där klienten blivit mindre synliga berättar några respondenter att de då
försöker söka upp klienterna ute på fältet då de vet på ett ungefär vart klienterna har sina
samlingsplatser. När de väl fått kontakt med klienterna hjälper de till med att kontakta
olika myndigheter vilket exempelvis kan vara sjukvården. Denna tidiga stadie av en
samverkansprocess kan styrkas av Danermark och Kullbergs (1999) teori om samverkan
i den mening att en samverkan oftast kan ske vid ett projekts början och syftar till att
genom ett lösningsfokuserat perspektiv visa på problem som eventuellt kan ha missats
tidigare. I förhållande till respondenternas erfarenheter av att samverka med sjukvården
har vi tolkat att de i början av deras projekt kollar upp huruvida den äldre klienten
behöver sjukvård eller inte.
Kommunikation anses utgöra en viktig beståndsdel för att samverkan mellan två parter
ska fungera. Några menade att samverkan med andra samhällsarenor fungerar
tillsammans som en kedja bestående av olika betydelsefulla beståndsdelar genom att de
tar del av varandras kunskap och förmågor. Detta uppfattar de som en väl fungerande
kommunikation sinsemellan. Vi ser en likhet med respondenternas uppfattning och
Grapes (2015) uppfattning om att samverkan ses som ett nödvändigt tillvägagångssätt för
att välfärdsbyråkratier ska kunna samarbeta med varandra i hopp om att det ska ge en
förhöjd helhetssyn och flexibilitet.
Vad såväl respondenterna som Grape (2015) belyser är på vilket sätt kommunikation kan
prägla samverkandet mellan olika samhällsarenor. Dessutom belyser de hur betydelsefullt
en god kommunikation mellan två eller fler parter kan vara för att kunna hjälpa klienten
ifråga på bästa möjliga sätt för att de inte ska falla mellan stolarna. Vid tillfällen där
socialtjänsten och deras samarbetspartner inte får utbyta information på grund av att de
inte fått samtycke av sin klient har några respondenter understrukit vilket hinder det
utgör för deras arbetsprocess. Respondenterna menar att besvärligheter med
kommunikationen mellan parterna kan resultera i en ineffektivitet som hindrar dem från
att hjälpa klienten lika mycket som önskvärt.
Samverkan som sker på den lägsta ambitionsnivån enligt Danermark (2000) kan innebära
att en socialsekreterare samverkar med en vårdcentral där en regelbunden konsultation
sker med en läkare vad gäller svåra fall av missbruk. Danermarks (2000) modell om de
fyra ambitionsnivåerna beskrevs tidigare i avsnittet om samverkansteorin. Dock har vi
valt att enbart belysa den lägsta ambitionsnivån här i analysdelen eftersom det enligt vår
tolkning var den enda nivån som kunde kopplas i relation till vad socialsekreterarna
talade om i resultatdelen. Det vill säga att de främst samverkade med sjukvården i
allmänhet och läkaren i synnerhet när de kommer till de äldre. De kopplingar vi drar
mellan ambitionsnivåerna och socialsekreterarnas erfarenheter gällande samverkan är
således att deras samverkan kan antas ligga på en relativt grundläggande nivå. Eftersom
socialsekreterarna belyser främst deras samverkan med sjukvården påstår vi att det
troligtvis hade varit mer gynnsamt för socialsekreterarna att samverka med andra
samhällsarenor för att kunna ta del av ännu fler kunskapsförmågor i syfte att ge klienten
bästa möjliga hjälp. Den ojämna relationen mellan socialsekreterarna och primärvården
som Danermark och Kullberg (1999) talade om ansågs inte vara gynnsamt för
socialtjänsten. Detta anser vi kan kopplas till respondenternas upplevelser av att de läkare
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som socialsekreterarna samverkar med gör en annan sorts bedömning på klienten i fråga
än vad de själva gör vilket resulterar i att de hamnar i oense gällande vilket beslut som
bör tas. Eftersom socialsekreterares delaktighet enligt Danermark och Kullberg (1999)
fungerat som en sorts hjälpprofession åt primärvårdsläkarna påminner det till viss del om
hur några av våra respondenter upplever att läkarna de samverkar med inte tar lika
mycket hänsyn till vilka åtgärder socialsekreterarna tycker är mest optimalt för klienten i
fråga. I sin tur kan dessa upplevelser kopplas till statusskillnader i yrkesgrupperna vilket
kan ha medförts av den ojämna relationen mellan dem som Danermark och Kullberg
beskriver (1999). Vad författarna (1999) menar här är att den centrala ståndpunkten i
samverkansproblematiken ligger i skillnaderna mellan status, regelsystem samt ansvar
mellan socialsekreterarna och läkarna, vilket enligt vår gissning inte är en främmande
tanke bland åtminstone några av våra respondenter.

7.3 Motiverande samtal och vikten av en bra relation.
Studiens resultat visade på att samtliga respondenter beskrev MI som en av de mest
användbara metoderna i arbetet med klienten. Eftersom MI går ut på att stärka klientens
egen tro på sin förmåga att kunna förändra sin livssituation anses det associeras till
empowerments grundsyn kring att individen i fråga ska byggas upp för att med hjälp av
sin egen kraft kunna förändra de omständigheter som bidrar till deras svaga och maktlösa
position. Genom att tillämpa MI kan socialsekreteraren förstärka klientens
empowerment vilket i sin tur kan öka möjligheterna till en förändring av deras aktuella
livssituation. Empowerment inom praktiken kan både öka möjligheten för
socialarbetaren att reflektera kring sociala hinder som anses motverka klientens utvägar
till förändring, och låta dem motiveras för att kunna förfara över orättvisorna som
drabbat dem (Askheim 2007).
Att kunna handskas med dessa orättvisor som klienten i fråga kan möta kan dock vara en
utmaning i den mening att det kan finnas klienter som under tiotals år konsumerat
alkohol i relativt stora mängder och därmed inte kan känna en sådan stor drivkraft till
förändring som socialsekreteraren hade önskat enligt vissa respondenter. Därför är det
viktigt för socialsekreterarna i sådana situationer vara försiktig i sitt förhållningssätt till
klienten där det anses vara mer värdefullt att ta det i klientens takt än att försöka hålla sig
till en tidsram.
En tolkning av studiens resultat visar dock på att det finns några respondenter som anser
att MI inte är den optimala samtalsmetoden vid situationer där klienten befinner sig i ett
sådant dåligt skick att den inte klarar av att komma fram till en lösning på egen hand. I
den bemärkelsen kan respondenternas uppfattningar kring en mer lösningsfokuserad
arbetsmetod, istället för MI, dela en liknelse med teorin om empowerment i den mening
att empowerment syftar mer till att vara behjälplig med vilka tillvägagångssätt klienten
ska ta för att kunna nå sitt mål med en livsförändring. Således anser vi att det även finns
skillnader mellan MI och empowerment i den mån att den förstnämnda arbetsmetoden
syftar till att få låta klienten själv hitta sina lösningar till förändring. Empowerment å
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andra sidan handlar mer om att pusha klienten till att finna sin inre styrka till att vilja
förändra.
Vikten av en bra relation kan kopplas med det Payne (2015) förmedlar kring
företrädarskap om att det går ut på att socialsekreteraren fokuserar på att skapa en
relation till klienten som baseras på tillit samt att kunna ge individen utrymme till att både
agera och uttrycka sina åsikter.
Adams (2003) hävdar att socialsekreteraren syftar till att arbeta på det sätt som resulterar
i att klienten får den skydd som denne är i behov av och att stärka klienten i syfte att
denne ska kunna ha förmågan att hantera de svårigheter denne möter i sitt liv.
En tolkning av ett sätt att arbeta så som Adams (2003) påpekar kan vara att fokusera på
att skapa en förtroendefull relation mellan socialsekreteraren och klienten för att denne
ska känna trygghet på så sätt att klienten blir skyddad i någon form. Vår tolkning blir
följaktligen att de sociala hindren lättare kan förstås av såväl socialsekreteraren som
klienten. När klienten väl upplever att de får den stöd denne behöver och att en social
relation skapats mellan dem kan de sociala hindren lättare förstås av såväl
socialsekreteraren som klienten.
Enligt Zimmerman (2012) är empowerment bestående av såväl processer som resultat i
teorin. Huruvida processen i empowerment är stärkande menar Zimmerman (2012) att
det beror på om klienten i fråga får den hjälp den behöver för att kunna utveckla sina
förmågor till att lösa problem och fatta beslut oberoende av andra människor.
Några respondenter upplevde en påtaglig skillnad i sitt arbete vad gäller yngre och äldre
alkoholmissbrukare eftersom de ansåg att de yngre i vissa situationer var mer mottagliga
till den hjälp som erbjöds än de äldre. En likhet kan utläsas av Zimmermans (2012)
tolkning av att empowerments tillämpning i arbetet kan skilja sig beroende på vilken
åldersgrupp klienten befinner sig i. Det vill säga kan socialarbetarens förhållningssätt,
med utgångspunkt i empowerment i sitt arbete, till en yngre klient med alkoholmissbruk
skilja sig från förhållningssättet vederbörande har i arbetet med en äldre klient med ett
likadant missbruk enligt Zimmerman (2012).
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8 Diskussion
8.1 Metoddiskussion
Tillämpningen av semistrukturerade intervjuer bidrog till att intervjupersonerna fick mer
utrymme till att uttrycka sina erfarenheter än om det exempelvis blivit ställda med helt
strukturerade intervjufrågor (Bryman 2011). När det kommer till datamaterialet hade det
möjligtvis kunnat vara mer givande att föra en djupare dialog kring färre ämnesområden
än de som användes i vår intervjuguide. I efterhand kan vi se att vår intervjuguide bestod
av ämnesområden som ibland gick något utanför syftet. Detta anser vi resulterade i
mindre utrymme till att gå djupare in i enbart de ämnesområden som var mest kopplad
till vårt syfte. Dock var detta en reflektion som uppkom efter att intervjuguiden
tillämpades i intervjuerna då vi upptäckte att resultatet inte var lika ingående som vi hade
önskat. Att datamaterialet inte består av lika mycket information om samverkan som vi
förväntade oss, kan vara på grund av att vi inte hade utrymme till att gå djupare in på de
frågor som hade större koppling till frågeställningen om samverkan.
Vad gäller att sammanställa och jämföra utsagorna i empirin genom ett hermeneutiskt
perspektiv anser vi att det inte har varit lika utmanande som vi trodde att det skulle vara.
Genom vår förförståelse av hermeneutik var vår uppfattning att det skulle bli svårare att
jämföra respondenternas erfarenheter med varandra då svaren eventuellt kunde skilja sig
relativt mycket. Vid användning av teman och kodning (Bryman 2011) insåg vi dock att
såväl gemensamma mönster som olikheter lättare kunde upptäckas. Gällande vårt val av
urval, med tanke på den tidsram och de resurser vi hade, ansåg vi att bekvämlighetsurval
var mest lämpad för vår studie vilket vi förövrigt är nöjda med.
Vi anser att vi har beskrivit hur vi gått tillväga i metodavsnittet och hur vi redogjort
empirin och analysen på ett relativt tydligt sätt för att läsaren lättare ska kunna följa med
undersökningens hela process. Detta bör ha ökat studiens tillförlitlighet då vi anser att
antalet kommuner som berörts i studien bidragit till att kunna ta del av fler erfarenheter
från olika arbetsplatser. Vi är dock medvetna om svårigheten för forskare att kunna
utföra en liknande undersökning och få likadant resultat och slutsats. Vi menar att
framförallt vid kvalitativa studier, vilket även Denscombe (2017) talar om, att det är svårt
att upprepa en viss sorts miljö och fånga likadana åsikter och tankar på nytt.
Eftersom vår studie baserar sig på ett få antal respondenter blir det svårare att på ett
statistiskt sätt garantera om den är överförbar, det vill säga att den kan representera
socialsekreterare i resterande kommuner i Sverige. Likt det Bryman (2011) säger har vårt
fokus istället inriktat sig på i vilken grad studien kan vara överförbar, snarare än huruvida
den är överförbar eller inte. Vi anser att vi kommit med en kunskapspusselbit som
säkerligen kan vara applicerbar även utanför det vi studerat. Utifrån detta menar vi att
studiens tillförlitlighet, överförbarhet samt trovärdigheten kan ha ökat i viss utsträckning.
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Kopplat till etik upplevde vi inga beteenden som var särskilt avvikande. Detta kunde
exempelvis gälla vid förfrågan om inspelning eller om samtyckesblankett. Vi anser att vi
var relativt tydliga med att delge de etiska aspekterna (Vetenskapsrådet 2017) i
informationsbrevet som skickades ut till samtliga berörda. Vi anser även att vårt val av
teorier har kunnat hjälpa oss att analysera vårt empiriska material på ett relativt bra sätt,
då vi tycker att vi kunnat dra betydelsefulla kopplingar i analysdelen med hjälp av den
kunskap vi fått av de utvalda teorierna. Vi valde vetenskapsteoretiska perspektiv efter att
våra intervjuer var gjorda för att kunna se vilka teorier som var mest lämpade för studien
(Bryman 2011). Detta grundar sig i att vi tyckte att våra val av teorier berodde till en
större del på vad respondenterna valde att tala om. Det vill säga hade de exempelvis valt
att tala om stigmatisering istället för empowerment hade vi troligtvis valt stigmatisering
som ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Således anser vi att ett induktivt angreppssätt var
ett bra alternativ för denna studie då vi ansåg att teorierna, efter intervjuerna, visa sig vara
tillräckligt relevanta för att resultatet och analysdelen skulle förstås och beskrivas på ett så
bra sätt som möjligt. Till en början var tanken att enbart använda sig av 10 individuella
intervjuer. Detta grundar sig på den förförståelse och tidigare kunskap vi har kring de
fördelar samt nackdelar som finns med individuella- respektive gruppintervjuer
(Denscombe 2017). Trots det anser vi att respondenterna i gruppintervjuerna bidragit
med värdefull information eftersom det ansågs vara relevant och användbart för att
kunna besvara studiens syfte.
En pilotstudie (Bryman 2011) genomfördes i syfte att korrigera eventuella brister i
intervjuguiden genom att var student intervjuade två socialsekreterare för sig. Vi fick se
hur våra pilotrespondeter reagerade och uppfattade den språkliga utformningen samt om
frågorna upplevdes relevanta till sin kontext. Det ansågs vara en givande strategi då
intervjuguiden kunde justeras till att bli så relevant och förståeligt som möjligt men även
att vi fick möjligheten att göra en testintervju som intervjuare. De var vissa respondenter
som önskade att få intervjuguiden innan intervjuerna vilket var något vi valde att
uppfylla. Detta kan ha resulterat i att dessa respondenter var mer förberedda på vilka svar
de skulle använda sig av, då de fått mer betänketid än respondenterna som inte frågade
om intervjuguiden innan själva intervjun.

8.2 Slutdiskussion
Respondenterna uppfattade att klienterna inte kände ett stort förtroende för myndigheter
vilket gjorde situationen relativt svår för socialsekreterarna. Eftersom det enligt
Gunnarsson (2008) blir ett alltmer åldrande samhälle som innebär att socialarbetare
möter allt fler äldre individer inom missbruksområdet blir de därmed i behov av kunskap
kring de äldres åldrande och livsvillkor. Vår tolkning av detta blir således att
socialarbetarnas bristande kunskap kring äldre påverkar de äldres uppfattning kring vad
socialarbetare faktiskt kan göra för dem. Det vill säga att detta resulterar i ett mindre
förtroende för vad myndigheterna kan erbjuda de äldre. Ytterligare är vår uppfattning
kring den bristfälliga kunskapen bland socialarbetare att de i regel varken får en ingående
utbildning i missbruksbehandlingar eller att detta är en del av deras läroplan, som
Osborne et al. (2014) talar om, vilket vi menar kan vara en bidragande faktor till att det
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existerar en bristande uppmärksamhet gentemot äldres alkoholmissbruk. Då denna
bristfälliga uppmärksamhet enligt Hanson och Gutheil (2004) exempelvis kan bero på
bristande kunskap om beroendeframkallande beteende är en slutsats vi dragit att det
följaktligen kan bli svårare för socialsekreterarna att bedöma huruvida klienten är i behov
av missbrukarvård eller hemtjänst. Detta kan styrkas av Gunnarsson (2013) som hävdar
att socialarbetare inom exempelvis hemtjänsten inte har den specialiserade kompetensen
som personalen inom missbrukarvården besitter eftersom det enbart inriktar sig på
omvårdnad. Osborne et al. (2014) talar liknande kring att socialarbetare möter flera
brukare med missbruksproblem och att de saknar utbildning eller kunskaper om
missbrukarvården. När det brister i socialarbetarnas kunskap tror vi att det även kan leda
till en bristfällig samverkan kring exempelvis missbrukarvården och hemtjänsten. Vår
förförståelse var att samverkan mellan socialsekreterare och andra samhällsarenor är en
nödvändig del i att försöka erbjuda klienten bästa möjliga hjälp. Detta bekräftades i en
viss utsträckning av respondenterna som uttryckte att samverkan var en central
beståndsdel i deras arbete då de måste samverka enligt lag.
Samtliga respondenter betonade hur eftervården var viktig för klienternas fortsatta
nykterhet, det vill säga efter deras behandlingstid, eftersom många faller tillbaka i
missbruk delvis på grund av en bristfällig eftervård. Såväl i McKay (2009) som i Dennis
et al. (2014) studie utlästes liknande påståenden i deras resultat då det visade på att tiden
på eftervården präglar klientens fortsatta nykterhet samt att en eftervård som sträcker sig
under en längre tid kan bidra till bättre resultat vad gäller klienternas nykterhet.
En slutsats vi dragit utifrån vårt empiriska material är att samtliga respondenter uttryckte
att det inte är arbetsmetoderna i sig som är de viktigaste redskapen, utan även att en bra
relation mellan socialsekreteraren och klienten är betydande för att goda resultat ska ske.
De flesta respondenter upplevde svårigheter i arbetet med äldre när det kommer till att
kunna skapa en god relation, då de ansåg att dessa klienter oftast har en viss integritet
som är svåra att bryta igenom. När en bra relation väl har skapats mellan dessa parter kan
det enligt vår uppfattning underlätta för socialsekreteraren att tillämpa MI som
arbetsmetod då klienten i det fallet är mer mottaglig och öppen. Eftersom MI syftar till
att stärka klientens tro på sin egen förmåga har vi har därmed tolkat att tillämpningen av
MI i sin tur kan göra så att klienternas empowerment förstärks. Vår slutsats kring att det
finns liknelser mellan MI och empowerment bygger på antagandet om att
socialsekreterarens förhållningssätt, utifrån arbetsmetoden respektive teorin, inbegriper
att lyfta klientens motivation till att vilja ta kontrollen över sitt liv och förändra det.
Då våra respondenter har delat med sig av sina erfarenheter av att arbeta med de äldre,
och enligt vårt tycke kommit med relevant information till de ställda intervjufrågorna,
upplever vi att vårt syfte och våra frågeställningar har blivit besvarade. Vi anser detta
eftersom de koder och teman som upptäcktes i resultatdelen ansågs vara tillräckligt
väsentliga. Detta är i den mening att vi kunnat få en inblick i socialsekreterarnas
erfarenheter med de arbetsmetoder och insatser som erbjuds av socialtjänsten vid arbete
med äldre personer med alkoholmissbruk. När vi utformade teman i resultatdelen utgick
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vi från studiens frågeställningar i syfte att upptäcka nya mönster som kunde besvara såväl
studiens frågeställningar som syfte.
I denna studie har vi använt empowerment för att kunna analysera vårt problemområde
sett ur ett individperspektiv. Vi ansåg att detta alternativ var lämpligt dels på grund av vår
förförståelse, dels på grund av att socialsekreterarna främst betonade enskilda möten och
arbetsmetoder som MI som de främsta tillvägagångssätten i deras arbete. Vi upplevde
således att detta hade flest kopplingar till empowerment på det individuella planet snarare
än det strukturella. Dock upptäckte vi under våra analyser och diskussioner att det
dessutom går att se denna problematik på ett strukturellt plan. Detta är eftersom
respondenterna även talade om samverkan och insatser som berör klienten, exempelvis
som behandlingshem och eftervård. Vi tycker dock att arbetet med den äldre målgruppen
på ett strukturellt plan är någonting som borde utvecklas då vår uppfattning är att arbetet
huvudsakligen sker på ett individuellt plan. Det vill säga kan socialsekreterarna
exempelvis arbeta mer i grupper med målgruppen för att minska den skam samhället kan
ge dem (Goldberg 2010) och fokusera på att lyfta deras självkänsla. På så sätt kan det få
dem till att våga mer när det gäller att ta del utav den hjälp och insatser som finns för
målgruppen.
Vi tycker att det bör göras mer forskning kring äldre personer med alkoholmissbruk för
att arbeta mot den kunskapslucka som existerar. Detta ämne behöver få en större
uppmärksamhet i samhället eftersom målgruppen ökar alltmer enligt såväl våra
respondenter som tidigare forskning. Således bör arbetet med denna målgrupp betraktas
som mer väsentligt än vad vi tror att den gör inom fältet för det sociala arbetet idag. Ett
sätt för socialarbetare att komma ett steg närmare denna problematik är att införa ännu
fler utbildningar som är av värde i förhållande till arbetet med klienten, utbildningar som
exempelvis berör samverkan eller missbruksbeteenden. Ytterligare en rekommendation
för forskare inom fältet för socialt arbete är att lägga mer vikt på att forska kring
eftervården och dess betydelse för klienten. Den betydelse som vårt resultat kan ge för
såväl det sociala arbetet som samhället kan vara att läsare förhoppningsvis får en ökad
medvetenhet om att äldre personer med alkoholmissbruk är en målgrupp som behöver
uppmärksammas mer.
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Missivbrev

Missivbrev angående socialsekreterares erfarenheter av sitt arbete med
äldre alkoholmissbrukare
Våra namn är Linnea Berglund och Sandra Maharena och vi studerar till socialarbetare på Högskolan i
Halmstad. Just nu läser vi vår sista termin av vårt treåriga program och det är således dags för oss att göra
ett examensarbete.
Studien kommer ske i form av intervjuer med 10 socialsekreterare där fokus kommer att ligga på dem som
i någon form arbetar med äldre alkoholmissbrukare i Halland samt Skåne län. Med andra ord är syftet att
studera ur ett socialsekreterare-perspektiv hur de arbetar emot alkoholmissbruk. Vi vill att ni ska ingå i
denna studie då vi anser att ni besitter på värdefulla kunskaper kring alkoholmissbruk bland äldre.
Om ni ger ert samtycke kommer intervjun att spelas in med hjälp av en mobiltelefon. Tiden för intervjun
beräknas ta cirka 30 till 40 minuter. Såväl plats som tid kan anpassas och bestämmas utifrån era behov.
Vi har skyldighet som studenter att delge er med information kring de etiska forskningskrav som vi måste
utgå efter med hänvisning till vetenskapsrådet. Det förstnämnda kravet är att vi ska informera er om denna
studie, det andra är att få samtycke från berörda socialsekreterare om ett deltagande. Under vilken tid som
helst under studiens gång kan socialsekreterarna välja att avbryta sitt deltagande om de så önskar. Ett
tredje krav är att det insamlade materialet under intervjuns gång enbart får tillämpas till forskningen och att
andra undersökare har rätt till att ta del av materialet. Ett sista krav är att vårt insamlade material kommer
att behandlas med sekretess i den mån att ingen av informanterna kan kännas igen. Materialet kommer att
förstöras när uppsatsen är godkänd. När uppsatsen är godkänd kommer den att publiceras i en databas
kallad DiVA-portal där ni kan ta del av den om så önskar.
Bifogat finner ni en samtyckesblankett. Genom att skriva under denna ger ni ert samtycke till att delta i
studien.
Vid funderingar kan ni gärna nå oss på dessa mailadresser:
Liberg15@student.hh.se
Sanmah15@student.hh.se
Handledare: Mia Jormfeldt
Mia.Jormfeldt@hh.se
Med vänliga hälsningar,
Linnea och Sandra

Bilaga B :

Intervjuguide

Tema 1: bakgrund och roll
1. Du är ju socialsekreterare inom missbruksområdet. Kan du börja med att beskriva vad denna yrkesroll
innebär?- Hur länge har du arbetat som socialsekreterare inom området?
2. Då vi skulle vilja prata lite mer om din roll som socialsekreterare så undrar vi: a. Hur kom det sig att du
fick denna yrkesroll? Vad motiverar dig? b. Vad består dina arbetsuppgifter av? c. Vad är det viktigaste
med ditt uppdrag för Socialförvaltningen/Socialtjänsten? (informationsspridning, engagemang)
d. Vem stöttar dig i ditt arbete?
Tema 2: Insatser och metoder
3. Vilka metoder och insatser använder ni er av i ert arbete?
a.
Hur ser du på dessa? (tycker du dom fungerar?)
b.
/ alt. Vad jobbar ni mer konkret? (kan fråga om de exv. svarar att de inte har specifika metoder
utan jobbar mer “på känn”)
4. Hur bidrar ert arbete och era metoder till ett mer nyktert liv för den äldre alkoholmissbrukaren?
a. Om du tänker på din arbetsroll, Hur ser du resultat av ditt arbete? (hjälper din insats till att stötta
klienterna på vägen till ett nyktert liv?)
b. Dokumenterar ni resultatet av ert arbete?
d. Finns det något utrymme för att utveckla nya metoder emellanåt?- eller blir det oftast att man kör på
samma? (alltså vi har alltid kört på samma och de fungerar därför kör vi på det)
Tema 3: Samarbeta
5. Samarbetar ni med några samhällsarenor för att kunna hjälpa de äldre?
a. Hur kommer det sig att ni började samarbeta med dem? - Hur ser detta samarbetet ut?
b. Om du tänker på dessa samarbeten, vad har de lett till? ( - har ni t.ex. arbetat med konkreta frågor som
handlar om att utveckla arbetsmetoder för motarbeta missbruket?)
c. Hur ser kommunikationen ut mellan er dem ni samarbetar med (vad gäller då äldres alkoholmissbruk)?
Tema 4: Möten, utmaningar och möjligheter
När det kommer till själva arbetet med klienterna:
a. Vem bestämmer innehåll, mål och syfte i ditt arbete?
6. Kan du beskriva för mig hur du upplever själva mötet mellan er två? Tänker du att det finns någon sorts
maktrelation mellan dig och klienten?- isåfall på vilket sätt?
a. Har ni några speciella rutiner när ni arbetar med klienterna? (som ni går efter)
7. Era utmaningar och möjligheter med ert arbete? om du tänker på din roll som socialsekreterare, vilka
möjligheter ser du med ditt arbete?
a.
Vilka utmaningar ser du?
8. Det här som vi pratat om med dina utmaningar och möjligheter med ditt arbete, är ditt arbete som du
trodde att det skulle vara eller blev det något annat? Hur? Vad?
9. Vad är din inställning till insatserna (eller era verktyg), finns det några arbetsmetoder som du tycker
fungerar bättre än andra?
a.
Kan du se ett mönster att vissa insatser/verktyg kanske har gett mer resultat än andra?
b.
Isåfall vilka?
10. Hur tror du det skiljer sig med att arbeta med en äldre alkoholmissbrukare jämfört med yngre? 11. Har du några övriga saker du vill ta upp? Är det något ni tycker vi har missat som är av värde?
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Jag är medveten om att jag när som helst under och efter studien kan avbryta mitt deltagande utan
att jag behöver förklara varför.
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samlas in samt att publicera resultatet när studien är godkänd. Materialet kommer att behandlas
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