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Abstract 
En intervjustudie om hemtjänstpersonals arbete hos äldre som har 

alkoholproblem  
Zhuyou Persson & Ninweta Alzebari 
 

The aim of this study is to examine how elder homecare personnel work with elders who 

suffer alcohol addiction while focusing on the personnel’s experiences. The study is based on 

five semi-structured interviews done with five personnel who have experience in working 

with elders who have alcohol addiction issues. The study’s theoretical reference frame is 

Rosmari Eliassons theory of view of human being and the theory of norms presented by Bent 

Madsen. Our conclusion shows that elders’ alcohol drinking manner becomes a problem 

when this manner expands to be the central activity of an elder’s life. Our study shows 

furthermore that elder homecare personnel’s approach is characterized by a comprehensive 

view where they consider the elder both as a subject and an object. This means practically 

that the personnel often build their premises out of the client’s self-determination but in some 

cases they workaround it in order to fulfil their responsibility towards the elder. The 

important missing basis as experienced by the personnel is to dedicate time to the social 

intercourse in order to offer the clients good care. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal ord: 15 018 

Nyckelord: äldre, alkohol, missbruk, alkoholproblem, hemtjänst, äldreomsorg. 

Keyword: elderly, alcohol, addiction, alcoholism, home care, eldercare.  
 



Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 1 

1.2 Problemformulering....................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 4 

1.4. Definition av begrepp .................................................................................................... 4 

2. Tidigare forskning........................................................................................... 5 

2.1 Sökprocess ....................................................................................................................... 5 

2.2 Äldres alkoholbruk ........................................................................................................ 5 

2.3 Omsorgsarbetets förutsättningar.................................................................................. 7 

2.4 Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem .................................. 10 

3. Teoretisk referensram .................................................................................. 14 

3.1 Normer .......................................................................................................................... 14 

3.2 Balansen mellan underlåtenhet och övergrepp – objekt och subjekt ...................... 16 

3.3. Motivering till valda teorier ....................................................................................... 17 

4. Metod .............................................................................................................. 18 

4.1 Forskningsansats .......................................................................................................... 18 

4.2 Forskningsmetod .......................................................................................................... 19 

4.3 Urval och avgränsning ................................................................................................. 19 

4.4 Tillvägagångsätt ........................................................................................................... 20 

4.5 Bearbetning av empiriskt material ............................................................................. 21 

4.6 Reliabilitet & Validitet ................................................................................................. 22 

4.7 Generaliserbarhet......................................................................................................... 23 

4.8 Etiska överväganden .................................................................................................... 24 

5. Resultat........................................................................................................... 24 

5.1 Presentation av intervjupersoner ............................................................................... 25 

5.2 Hur definierar hemtjänstpersonal alkoholproblem hos äldre personer? ............... 26 

5.3 Hur förhåller sig hemtjänstpersonal till äldre som har alkoholproblem? .............. 28 

5.3.1 Värderingar och utgångspunkter ............................................................................. 28 



5.3.2 Strategier för att ge god omsorg .............................................................................. 30 

5.3.3 Arbetssätt mot äldres alkoholproblem ..................................................................... 31 

5.3.4 En uppgiven attityd mot själva alkoholproblemet ................................................... 33 

5.4 Vilka förutsättningar som finns respektive saknas? ................................................. 34 

6. Analys och slutsatser ..................................................................................... 35 

6.1 Analys med teoretiska referensramar ........................................................................ 35 

6.1.1 Hur ett alkoholproblem definieras ........................................................................... 35 

6.1.2 Hur förhåller sig hemtjänstpersonal till äldre som har alkoholproblem? ................ 37 

6.2 Analys med tidigare forskning .................................................................................... 40 

7. Slutdiskussion ................................................................................................ 44 

7.1 Diskussion ..................................................................................................................... 44 

7.2 Metoddiskussion ........................................................................................................... 47 

7.3 Förslag till vidare studier ............................................................................................ 48 

Referenser .......................................................................................................... 49 

Bilaga 1 Informationsbrev ............................................................................... 52 

Bilaga 2 Intervjuguide ...................................................................................... 53 

 

 

 

 
 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Alkoholkonsumtion bland svenskar som är mellan 65 och 80 år har ökat under det första 

decenniet av det tjugoförsta århundradet, inte minst har äldre kvinnors vinkonsumtion har 

ökat kraftigt (Ramstedt & Raninen, 2012; Ramstedt, 2009). Gruppen äldre personer som är 

65 år eller äldre dricker fortfarande mindre än yngre åldersgrupper (Ramstedt, 2009). Men 

den nya generationen äldre dricker mer än föregående generationer (Hallgren m.fl., 2009; 

Jyrkämä & Haapamäki, 2008), vilket har bekräftats av en studie som undersökt förändring i 

alkoholkonsumtion bland personer som är 77 år eller äldre under de senaste 20 åren (Kelfve, 

m.fl., 2014). Det har visats att det i alkoholrelaterade slutenvård har skett en ökning mellan 

2004 och 2010, med ca 25 procent för kvinnor (65 år +) och 20 procent för män (65 år +) 

(Ramstedt & Raninen, 2012). Den alkoholrelaterade dödligheten har ökat med 60 procent 

bland äldre kvinnor och 12 procent bland äldre män från 2000 till 2010 (a.a.). 

 

I en missbruksutredning understryks att riskkonsumenter bland äldre är ett problem som 

förväntas öka i framtiden (SOU 2011:35). Även om förekomsten av problemdrickande förblir 

konstant så kommer det att ske en ökning av det absoluta antalet personer med 

alkoholproblem på grund av att vi får allt fler äldre i befolkningen, menar flera forskare 

(O ́Connell, m.fl., 2003; Ahlström, 2008; Jyrkämä & Haapamäki, 2008; Hallgren m.fl., 

2009). Alkoholproblem bland denna grupp av äldre bör vara en angelägenhet för 

socialtjänstens missbruksvård och äldreomsorg. 

 

Enligt Socialtjänstlagen 5 kap § 9 framgår att kommunen aktivt ska sörja för att den enskilde 

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

missbruket. Kommunerna har ansvar för vård och behandling av personer med 

missbruksproblem oavsett ålder. Men Socialstyrelsen (2012) pekar, i en lägesrapport, på att 

missbruksvården i stor sett saknar behandlingsprogram för äldre. Socialtjänsten har även 
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ansvar för att bedriva äldreomsorg så att äldre människor får ''leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande'' (Socialtjänstlagen 5 kap § 4). I verkligheten kan äldre personer med 

missbruksproblem ha behov som är svåra att tillgodose inom äldreomsorgen. Detta eftersom 

omsorg inom äldreomsorgen sällan kombineras med insatser från socialtjänstens 

missbruksvård i ett tvärprofessionellt samarbete (Socialstyrelsen, 2015). Endast cirka en 

tredjedel av kommunerna uppger att de har rutiner och intern samordning mellan 

äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheten (a.a.). Brist på en tydlig 

ansvarsfördelning och en utarbetad samordning mellan dessa verksamheter kan leda till att 

behandlingsarbete för den enskilda äldre personen helt uteblir (Nellvik & Piuva, 2014). 

 

1.2 Problemformulering 

Hemtjänsten utför en väsentlig del av vård- och omsorgsinsatser inom den kommunala 

äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2015). Alkoholproblem hos de hemmaboende äldre kommer 

såldes beröra hemtjänstpersonal. En nordisk enkät (Nordcare 2005), som handlar om 

äldreomsorgspersonals arbetsvillkor visar att 61 procent av tillfrågad hemtjänstpersonal anger 

att de hade hjälptagare med missbruksproblem (Szebehely, 2008). Gunnarsson (2013) har i 

sin studie kartlagt förekomsten av äldre med missbruksproblem i 25 kranskommuner inom 

stockholmområdet. 8 av 19 tillfrågade enhetschefer för hemtjänsten uppger att de ofta möter 

äldre personer som har missbruksproblem, medan 10 av 19 uppger att de ibland möter äldre 

personer som har missbruksproblem. Dessa resultat tyder på att missbruk hos äldre 

människor är ett vanligt förekommande problem inom hemtjänsten.  

 

Med tanke på brist på anpassade behandlingsinsatser för äldre med missbruksproblematik och 

bristfälligt samarbete mellan äldreomsorgen och missbruksvården (se avsnitt 1.1) är vi 

övertygade om att hemtjänsten spelar en viktig roll för att bl.a. underlätta dessa äldres vardag. 

Hemtjänstpersonalens arbete inbegriper inte behandling, men det är de som arbetar närmast 

och har ofta fysisk kontakt med äldre människor, däribland äldre som har alkoholproblem. Vi 

har därför valt att studera just hemtjänstpersonal eftersom de är mest berörda av äldre 

alkoholmissbrukares problematik. 
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Både internationellt och nationellt sett är hemtjänstens arbete med äldre missbrukare ett 

outforskat område. Resultat från ett fåtal tidigare studier pekar i samma riktning. Huvudfynd 

från tidigare forskning är att olika praktiska svårigheter och etiska dilemman uppstår i 

hemtjänstens arbete med äldre missbrukare. Frågan om inköp av alkohol ställer dilemmat på 

sin spets. Avsaknad av uttalade policys eller riktlinjer för hur hemtjänstpersonal bör förhålla 

sig till inköp av alkohol leder till att hemtjänstpersonalen måste utveckla egna 

förhållningssätt och göra egna bedömningar i varje enskilt fall (Herring & Thom, 1997; 

Gunnarsson, 2010). Den äldres rätt till självbestämmande, den äldres risk att skadas av 

alkohol och lojalitet mot den äldre blir ofta upphov till dilemman för hemtjänstpersonal när 

de fattar beslut om inköp av alkohol (Herring & Thom, 1997; Millard & McAuley, 2008; 

Gunnarsson, 2013). Hemtjänstpersonal saknar adekvat utbildning om missbruk eftersom det 

inte finns någon sådan utbildning (Gunnarsson, 2010; Gunnarsson, 2013).  Därför kan ett 

dolt missbruksproblem bli särskilt svårhanterligt för hemtjänstpersonal eftersom de ofta 

saknar specialiserad kunskap om missbruk. Tidigare studier finner att hemtjänstpersonal har 

utvecklat egna strategier för att närma sig äldre som har missbruksproblem, exempelvis 

genom att skapa en förtroenderelation med den äldre (Millard & McAuley, 2008; Gunnarsson, 

2013; Gunnarsson & Karlsson, 2013). 

 

Med hänvisning till omfattningen av äldres missbruksproblem inom hemtjänsten och 

hemtjänstpersonals nära anknytning till äldres vardag, där ett problematiskt drickande äger 

rum, vill vi titta närmare på hur hemtjänstpersonal arbetar med äldre personer som har 

alkoholproblem. De befintliga studierna inom detta ämnesområde har i huvudsak kommit 

fram till de svårigheter, dilemman och begränsningar (t.ex. avsaknad av utbildning) som finns 

i hemtjänstpersonals arbete med äldre missbrukare. Vi menar att detta ämnesområde behöver 

studeras ytterligare och ur följande aspekter. Ett klargörande av hur ett 

missbruksproblem/alkoholproblem definieras utifrån hemtjänstpersonalens perspektiv anser 

vi är grundläggande innan man undersöker hur problemet kan hanteras. Vi kommer sedan att 

undersöka vilka förutsättningar hemtjänstpersonal upplever att de har respektive saknar i 

arbetet hos äldre som har alkoholproblem, något som sällan har framkommit i tidigare studier. 

Vi vill även studera hemtjänstpersonalens förhållningssätt eftersom tidigare studier inte har 
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belyst detta i någon större omfattning. 

 

Det kommer att finnas fler storkonsumenter av alkohol bland äldre genom att allt fler blir 

äldre (se avsnitt 1.1), vilket i sin tur kan utgöra en utmaning för bl.a. äldreomsorgen och 

särskilt omsorgspersonalen. Hemtjänstpersonals erfarenheter och upplevelser i samband med 

äldre människors alkoholproblem är därför ett grundläggande motiv för vår studie. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur hemtjänstpersonal arbetar hos äldre som har 

alkoholproblem med fokus på hemtjänstpersonalens erfarenheter och upplevelser. 

 

- Hur definierar hemtjänstpersonal alkoholproblem hos äldre personer? 

- Hur förhåller sig hemtjänstpersonal till äldre med alkoholproblem? 

- Vilka förutsättningar finns respektive saknas när det gäller hemtjänstpersonalens arbete hos 

äldre med alkoholproblem? 

 

1.4. Definition av begrepp 

Äldre människor - Med äldre avser vi i denna studie de människor som är 65 år eller äldre. 

De flesta kommuner använder 65 år som en åldersgräns för äldreomsorgens målgrupp. 

Hemtjänstpersonal - Vårdbiträde eller undersköterska som har som arbetsuppgift att 

underlätta äldre människors vardag främst i deras bostad. Hemtjänstpersonalens arbete består 

vanligtvis av vård av kroppen och att sköta hemmet. 

Alkoholproblem - I vår studie ska alkoholproblem inte användas som ett absolut eller 

enhetlig begrepp. Enligt vår förförståelse är alkoholproblem en synonym med 

missbruksproblem. Missbruk innebär i allmän mening någon form av bruk eller upprepad 

aktivitet som leder till sociala konsekvenser och som definieras som ett avvikande beteende. 

Vi anser också att riskbruk kan rymmas inom begreppet alkoholproblem. Riskbruk av alkohol 

åsyftar ett bruk av alkohol som medför en ökad risk för olika psykiska och/eller fysiska 
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konsekvenser. Men vår förförståelse är inte utgångspunkt för studien, utan det är 

hemtjänstpersonals upplevelser, uppfattning eller erfarenhet av vad ett alkoholproblem 

innebär som styr hela studien. 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Sökprocess 

En del litteratursökningar har genomförts i databaserna EBSCO och ProQuest – Social 

Service Abstract med ”peer reviewed” respektive ”scholarly journals” som filter. Följande 

söktermer har använts; elderly*, alcohol*, alcoholism*, ''home care'', ''eldercare''. Vi har även 

sökt via databaserna SwePub och DiVA för att hitta relevant nationell litteratur. Äldre*, 

alkoholmissbruk*, hemtjänst* och äldreomsorg* har använts som söktermer. Viss litteratur 

hittade vi genom referenser i vetenskapliga artiklar, forskningsöversikter och avhandlingar. 

När vi sökte studier om äldres alkoholbruk exkluderas studier som utgått från ett medicinskt, 

psykiatriskt eller kulturellt perspektiv. En del litteraturer som vi fick fram har valts bort av 

andra skäl, som exempelvis att de inte ligger nära det vi studerar. 

2.2 Äldres alkoholbruk 

Den internationella forskningen om åldrande och alkohol har i huvudsak haft ett medicinskt 

eller hälsovetenskapligt perspektiv. Medicinska effekter av alkoholmissbruk för äldre 

människor är ett välutforskat område. Äldre som missbrukar alkohol löper en högre risk för 

t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, leversjukdomar, cancer samt benskörhet (Caputo, Vignoli, 

Leggio, Aldorato, Zoli & Berardi, 2012, refererad i Nellvik & Piuva, 2014). Forskningen 

visar även på  att ett tungt missbruk har samband med psykiatriska sjukdomar (Lee, Mericle, 

Ayalon & Arean, 2008, refererad i Nellvik & Piuva, 2014). 

 

När det gäller kunskapsläget i Norden konstaterar Jyrkämä & Haapamäki (2008) att 

kunskapen om åldrande, äldre och alkohol är begränsad i nordiska länder. Jyrkämä & 
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Haapamäki (2008) har granskat den existerande nordiska forskningen om nordiska äldre 

personers alkoholbruk utifrån fem infallsvinklar som de nämner faktaperspektiv, 

hälsoperspektive, vardagsperspektiv, kulturellt perspektive samt problemperspektiv (Jyrkämä 

& Haapamäki, 2008).  Denna forskningsöversikt har gett en tydlig överblick över vad och 

hur äldres alkoholbruk har studerats i nordiska länder. 

 

Vi kommer fokusera på svenska studier om äldres alkoholkonsumtion och alkoholvanor. 

Samtliga studier är baserade på surveyundersökningar, så man kan säga att de har samma 

metodologiska tillvägagångssätt.  

 

Ramstedt (2009) har samlat in aktuella data över äldres alkoholvanor i Sverige i relation till 

andra åldersgrupper och med fokus på perioden 2002-2007. Han kommer fram till att 50-64 

åringar dricker alkohol i minst lika stor utsträckning eller till och med oftare än yngre, och att 

65-80 åringar endast dricker alkohol i marginellt mindre utsträckning än yngre. Ett annat 

anmärkningsvärt fynd är att de äldsta kvinnornas (65 år eller äldre) veckokonsumtion av vin 

har fördubblats. Ramstedt (2009) drar slutsatsen att fler äldre i åldern 50 till 80 år tenderar att 

dricka alkohol samt dricker mer i genomsnitt. 

 

En liknande tendens går att se bland de äldsta svenskarna, det visar en studie som undersökt 

förändring i alkoholkonsumtion bland de svenskar som är 77 år eller äldre under 20 år 

(Kelfve m.fl., 2014). Andelen nykterister bland de äldsta i 1992, 2002 samt 2011 är 40,9 

procent, 36,8 procent respektive 30.4 procent. Frekvensen av alkoholkonsumtion har också 

ökat bland de allra äldsta, exempelvis andelen som konsumerar alkohol 5 till 7 dagar under 

en vecka i 1992 till 2011 är 3,6 procent respektive 7,1 procent. Författarna i denna studie 

konstaterar att den ökningen bland veckokonsumenter tyder på en ökning av antal 

riskkonsumenter bland äldre (a.a.). 

 

En annan studie ger en fingervisning om riskfylld alkoholkonsumtion bland äldre 

(Lindén-Boström m.fl., 2009). Statistik från denna studie indikerar att mellan 1 till 3,1 

procent av äldre kvinnor och 2,3 till 5 procent av äldre män i åldern 60–74 år kan klassas som 
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riskkonsumenter. Bland gruppen 75 år och äldre är andelen riskkonsumenter lägre än 1 

procent, för båda könen (a.a.). Studiens slutsats är att det bland de yngre pensionärerna finns 

en högre andel av riskkonsumenter än vad det fanns i tidigare generationer. 

 

2.3 Omsorgsarbetets förutsättningar 

Relevanta studier om omsorg som är inriktade på äldre som har alkoholproblem är nästan 

obefintliga inom omsorgsforskningen. De studier som presenteras i detta avsnitt berör 

förutsättningar som möjliggör en god omsorg inom både hemtjänst och äldreboende, vilka vi 

anser är relevanta för vår studie. Omsorgsarbete vänder sig till äldre människor oavsett om 

den äldre har ett socialt problem eller inte, därför bedömer vi att tidigare forskning om 

omsorgsarbetes förutsättningar är även överförbar för hemtjänstens omsorgsarbete för äldre 

människor som har alkoholproblem. 

 

I Norden finns det omfattande forskning som intresserat sig för omsorgens vardag med fokus 

på både den som ger omsorg och den som tar emot omsorg (Szebehely, 2005).  I en 

kunskapsöversikt för nordiska äldreomsorgsforskning konstaterar Szebehely (2005) att 

forskningen om omsorgens vardag är ganska enig i sina slutsatser. Faktorer som utgör viktiga 

förutsättningar till en god omsorg är kontinuitet i omsorgsrelationen, att personalen har 

tillräckligt med tid i det vardagliga mötet med hjälptagaren och tillräckligt stort 

handlingsutrymme (Szebehely, 2005). 

 

''Hemtjänstens vardag och villkor i fyra nordiska huvudstäder'' (2003) är en nordisk 

komparativ studie om omsorgsarbete. Åtta forskare har studerat fyra hemtjänstgrupper från 

Oslo, Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors på plats, genom bl.a. observationer, intervjuer 

och enkäter. De forskare som deltog i denna studie redovisade sitt resultat i en antologi som 

heter “Hemhjälp i Norden”. I kapitlet där Szebehely (2003) presenterar sin undersökning om 

hur hemhjälpare ser på sitt arbete framgår det att tid är en central förutsättning för att utföra 

ett bra omsorgsarbete. Utöver de praktiska sysslorna behöver hemtjänstpersonalen tillräcklig 

tid för att tillgodose de äldres sociala behov genom t.ex. småprat, fika och promenad 
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(Szebehely, 2003). 

 

Vikten av tid som en förutsättning för att kunna ge en god omsorg framkommer även i 

Trydegårds (2013) studie. Hon har genom en omfattande enkätundersökning undersökt 

omsorgspersonals och politikers röster gällande vad de anser vara det viktigaste att förändra 

inom den svenska äldreomsorgen. Data samlades in i en enkät som delades ut till 

äldreomsorgspersonal och kommunpolitiker i åtta svenska kommuner. Resultat från studien 

visar att kvinnliga omsorgspersonal, i större utsträckning än manliga omsorgspersonal, 

utrycker ett behov av förändring av den äldres situation och omsorgkvalite. Kvinnliga röster 

lyfter fram behov av mer tid för att kunna ge den äldre en bättre livskvalité, en kvinna i 

studien uttrycker det på följande sätt; “ha tid att ta vara på själen också, inte bara kroppen” 

(a.a., s.181). 

 

I Stranzs avhandling ”Omsorgsarbetets vardag och villkor i Sverige och Danmark. Ett 

feministiskt kritiskt perspektiv” (2013) framkommer flera likheter mellan Sverige och 

Danmark gällande arbetsuppgifter som personal vill ha mer tid för. Inom olika arbetsplatser 

önskar många av omsorggivarna i studien att de hade mer tid för social samvaro med de äldre. 

Exempelvis att samtala, fika, gå på promenad och göra olika aktiviteter tillsammans med den 

äldre (a.a. s.124). De flesta omsorggivarna betonade att de inte bara vill ge omsorg om 

kroppen, eller städa och laga mat, utan de vill göra mer. De menar att den sociala omsorgen 

är viktigt för de äldres psykiska hälsa. 

 

Szebehely (2003) har i det ovan nämnda kapitlet har även tagit upp handlingsfrihet. Det är 

viktigt att personalen har tillräckligt stor handlingsfrihet som innebär att arbetsuppgifterna 

inte har bestämts i förväg och i detalj utan att det finns möjligheter för personalen att 

improvisera och anpassa verksamheten efter de äldres skiftande behov (Szebehely, 2003).  I 

Trydegårds (2013) studie, som tidigare nämnts, anger omsorgspersonal att det behövs 

möjligheter till större delaktighet och inflytande både för den äldre och för 

omsorgspersonalen. Samt en mer omväxlande vardag med olika aktiviteter för de äldre, för 

att kunna ge dem bättre livskvalitet.   
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Vikten av personkontinuitet i organisering av omsorgsarbete fastställs i Wanja Astviks 

avhandling. Astvik (2003) anser att hemtjänstpersonalens möte med, och relation till, 

omsorgstagarna är central i arbetet och en god omsorg förutsätter kontinuitet i relationen. För 

att ge en omsorg av god kvalitet krävs att omsorgsgivare har kunskap om varje enskild 

omsorgstagare. Denna kunskap förvärvas främst i den pågående relationen och i regelbundna 

möten med omsorgstagarna (Astvik, 2003). 

 

För att ge en god omsorg förutsätter det andra faktorer utöver tid, handlingsfrihet och 

kontinuitet i relationen. Exempelvis ger Eliasson (2011) i sin artikel en personlig betraktelse 

av en fungerande vård och omsorg. Hon menar att en god omsorg inte bara handlar om 

respekt för vårdtagarens autonomi utan även om att vårdgivares självständighet och förmåga 

att ta personligt ansvar i situationen respekteras. Enligt en vårdpersonals erfarenhet i 

Eliassons (2011) artikel kan självständighet vara att man får använda sitt eget omdöme, 

använda sina olika erfarenheter och kompetenser och vara sig själv osv. (Eliasson, 2011). 

Vårdgivare behöver även få möjlighet att ta ett ansvar för sina omsorgstagares välbefinnande 

(a.a.). Slutligen anser Eliasson (2011) att professionell kompetens kan förenas med mänskligt 

engagemang i en god omsorg. 

 

En nordisk studie har undersökt en tidigare försummad aspekt av god väl utfört vårdarbete 

(Fjaer & Vabø, 2013). Denna studie bygger på etnografiskt fältarbete och intervjuer i två 

norska vårdhem. Fjaer och Vabø (2013) finner att utförandet av ett gott omsorgsarbete inte 

bara handlar om vad som sker inom omsorgsrelationen, det handlar även om hur 

omsorgsgivare utformar den sociala situationen (eng. ’shaping social situations’) som uppstår 

i interaktion mellan omsorgsgivare och omsorgstagare. Att forma sociala situationer på ett 

sätt som ger tröst för invånare och deras familjer, menar förutsätter att vårdpersonal har 

tillräcklig tid och energi åt situationen som helhet och inte bara åt enskilda individer.  Den 

framgångsrika utformningen av sociala situationer beror också på det organisatoriska 

sammanhanget i vårdhemmet (Fjaer & Vabø, 2013). Vårdpersonals handlingsfrihet och 

flexibilitet i arbetsuppgifter samt den en kontinuerlig relation mellan vårdpersonal och 
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boende är exempel på organisatoriska förutsättningar inom vårdhem som kan påverka 

vårdpersonals möjlighet att utforma sociala situationer såsom varje situation kräver (a.a.). 

2.4 Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem 

I det här avsnittet kommer ett fåtal befintliga studier om hemtjänstens arbete med äldre 

missbrukare att presenteras. Internationell forskning om hemtjänstens arbete med äldre 

missbrukare är mycket sällsynta. Forskning kring äldres alkoholmissbruk och 

äldreomsorgens roll i de nordiska länderna är också begränsade (Jyrkämä & Haapamäki, 

2008). I Sverige har man lite kunskap både om omfattning av äldres alkoholproblem och om 

hur arbetet med äldre missbrukare bedrivs (Gunnarsson, 2008). I genomgången av de 

befintliga studierna om hemtjänstens arbete med äldre missbrukare kommer vi utgå från hur 

hemtjänsten upplever och uppfattar äldres missbruksproblem, vilken strategi hemtjänsten 

använder samt vilka svårigheter och dilemman som uppstår i hemtjänstens arbete med äldre 

missbrukare. De tidigare studierna som vi ska presentera använder termen “äldre missbrukare” 

eller “äldre som har missbruksproblem’’, vilka i första hand syftar på alkoholproblem.  

 

Hemtjänstpersonals uppfattning och upplevelse av äldre som har ett problematiskt drickande 

kan man finna i en svensk studie som genom fokusgrupper och individuell intervju undersökt 

hur arbetet med äldre personer med alkoholproblem bedrivs inom äldreomsorgen (Gunnarson 

& Karlsson, 2013). I fokusgruppsamtal anger hemtjänstpersonalen att “mängden sopor och 

tomglas överallt i bostaden eller att mat står orörd i kylskåpet” (a.a., s.35) indikerar ett 

alkoholmissbruk hos den äldre. De tycker även att den slitna och nergångna lägenheten som 

de missbrukade äldre bor i utgör en dålig arbetsmiljö för hemtjänstpersonal. Dessutom 

betraktar hemtjänstpersonalen i denna studie äldre personers alkoholproblem som “en 

särskild arbetsbörda’’ (a.a., s. 38). Det tar extra energi och tid att vårda äldre personer som 

lever i misär. I och med en äldre som hela tiden ramlar och larmar blir arbetet så fysiskt 

påfrestande för hemtjänstpersonal (a.a.). Hemtjänstpersonal upplever samtidigt emotionellt 

påfrestande bl.a. ilska eftersom de anser den äldres situation så som ”självförvållad”(a.a., 

s.38). De uttrycker att situationen är hopplöst om de äldre fortsätter dricka. 
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Sammanfattningsvis uppvisar de hemtjänstpersonalen en negativ inställning till hur det är att 

arbeta med äldre med en alkoholproblematik.  

Strategier där fokus läggs på relationsskapande förekommer i tidigare studier. Detta ligger i 

linje med tidigare studier om omsorgsarbetets förutsättningar (se avsnitt 2.2) som är eniga om 

att en god relation är en viktig förutsättning för en god omsorg. 

 

I en svensk arbetsrapport, i vilken syftet är att göra en sonderande undersökning av 

hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem, har hemtjänstpersonal inom både 

en hemtjänstgrupp som specialiserat sig mot psykiska funktionsnedsättningar/missbruk och 

en allmän hemtjänstgrupp i Stockholmsområdet intervjuats (Gunnarson, 2010). Den allmänna 

hemtjänstgruppen uppger att relationskapande bygger på kontinuitet i relationen. En 

förutsättning för det är att samma personer återkommer och vet vilka rutiner den enskilde 

äldre har. De menar även att relationsskapande innebär att se vad som är möjligt i den 

speciella situation som den enskilde äldre befinner sig i (a.a.) I samma undersökning 

framkommer hemtjänstpersonals strategier för ransonering av alkohol. De har hittat olika 

lösningar som är anpassade till den enskildes speciella situation för att reducera den äldres 

drickande (a.a.).  

 

Det framgår i den tidigare nämnda skotska studien att viktiga faktorer för att omsorgspersonal 

effektivt ska kunna arbeta med äldre med alkoholproblem är att utveckla en relation och 

bygga ett förtroende till klienten (Millard & McAuley, 2008). Hemtjänstpersonal i studien 

känner att de behöver mer tid för att skapa en förtroendefull relation med klienter för att 

vidare ta upp alkoholfrågan taktfullt genom att ge tips snarare än att vara rak i frågan. 

Hemtjänstpersonalen uppger vidare att de är tveksamma till att rapportera klienternas 

alkoholproblem då det finns risk att de ska tappa klienternas förtroende. Millard & McAuley 

(2008) har funnit att hemtjänstpersonalen använder sig av “nonconfrontational helping 

approach.” Exempelvis finns det ett litet antal av hemtjänstpersonalen som tar rollen som 

betalda ”befrienders”; de köper inte ut alkohol till sina klienter utan följer med dem till en 

pub. På detta sätt kan personalen underlätta klienternas sociala kontakter och samtidigt se till 

att de dricker kontrollerat (a.a.).  
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En svensk forskningsrapport som kartlägger hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre 

personer med alkoholproblem har undersökt bl.a. hur olika kommunala hemtjänster i 25 

kranskommuner i Stockholms län förhåller sig till klienter efter att ett alkoholproblem 

upptäcks (Gunnarsson, 2013). En hemtjänstchef uppger att de ofta låter en kontaktperson från 

hemtjänsten som har en närmare relation till brukaren initiera ett samtal om hur den äldre 

uppfattar sin situation, så att hemtjänsten inte medverkar till att den äldre utvecklar ett svårare 

missbruk. 

 

Hemtjänstpersonalens utmaningar och dilemman i arbetet med äldre som har alkoholproblem 

har också framkommit i tidigare studier. Framförallt är inköp av alkohol ett typiskt dilemma 

som ofta uppstår för hemtjänstpersonalen eftersom det saknas policy eller riktlinjer kring hur 

personalen ska förhålla sig till inköp av alkohol (Herring & Thom, 1997; Gunnarsson, 2010; 

Gunnarsson, 2013). 

 

En äldre brittisk studie har illustrerat hemtjänstens problem med att balansera klienters 

rättighet till självbestämmande och de risker som klienternas alkoholdrickande innebär 

(Herring & Thom, 1997). Resultat från denna studie visar att de tre undersökta lokala 

hemtjänstutförarna i London har utvecklat varsina oskrivna policys eller förhållningssätt 

gällande inköp av alkohol. I en av de tre undersökta hemtjänsterna fanns det ingen fastställd 

policy för inköp av alkohol inom organisationen, utan personalen fick själva fatta beslut 

utifrån sin bedömning av situationen. Personalen behövde inte enbart väga klienters 

självbestämmanderätt och individuella val mot potentiella risker med klienters 

alkoholdrickande, utan de måste även väga in sitt handlandes konsekvenser för relationen till 

klienterna. Svensk hemtjänstpersonal står inför liknande dilemman och svårigheter 

(Gunnarsson, 2010; Gunnarsson, 2013). Det saknas ofta dokumenterade policys eller 

riktlinjer för hur hemtjänstpersonal ska förhålla sig till inköp av alkohol och därför måste 

omsorgspersonalen själva göra bedömningar i varje enskilt fall trots att de saknar kompetens 

och utbildning kring missbruk (a.a.). Det kan enligt Gunnarsson (2010) innebära svårigheter i 

bedömningen av huruvida hemtjänsten medverkar till att upprätthålla ett missbruk eller ej. 
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Att balansera mellan individens självbestämmande, övergrepp och underlåtenhet i arbetet 

med äldre som har alkoholproblem ses som en utmaning för hemtjänstpersonalen (Gunnarson, 

2010; Gunnarsson & Karlsson, 2013). En överbetoning på självbestämmande dvs. att varje 

individ tar eget ansvar för sig själv, kan ibland leda till underlåtenhet i att ingripa i deras 

missbruksproblem. Men det ansvar som hemtjänstpersonalen har för att klienter ska leva ett 

så värdigt liv som möjligt kan ibland leda till inskränkningar i den äldres självbestämmande 

och integritet (a.a.). Gunnarsson & Karlsson (2013) menar att mer kunskap kring äldre, 

alkohol och missbruk och tillgång till handledning kan förbättra hemtjänstpersonalens 

situation.   

 

Efter en genomgång av tidigare studier ser vi att begreppet missbruksproblem har använts på 

ett oproblematiserat och givet sätt. Vi undrar ofta över vad detta problem egentligen syftar på. 

För vem blir alkoholdrickande ett problem? Hur blir en äldre persons alkoholdrickande ett 

problem för hemtjänstpersonal? Vi ska ta med oss dessa funderingar i vår studie och försöka 

klargöra hur ett alkoholproblem definieras utifrån hemtjänstpersonalens perspektiv. Den 

tidigare forskning som vi berört i det detta avsnitt har varit eniga i sin slutsats om att 

relationskapande är en vanlig strategi som hemtjänstpersonalen använder sig av i arbete hos 

äldre som har alkoholproblem. Därför siktar vi i vår studie på att undersöka om det finns 

andra strategier eller förhållningssätt som hemtjänstpersonalen använder sig av. Tidigare 

studier har undersökt vilka utmaningar och dilemman hemtjänstpersonal ställs inför när det 

gäller inköp av alkohol till äldre missbrukare. De finner att uttalade policys eller riktlinjer och 

adekvat utbildning är två förutsättningar som hemtjänstpersonal saknar och att detta i sin tur 

försvårar hemtjänstpersonals arbetssituation, inte minst när det gäller hur de ska förhålla sig 

till inköp av alkohol. Vi vill i denna studie undersöka vilka förutsättningar som 

hemtjänstpersonalen upplever att det saknas/har i deras arbete med äldre som har 

alkoholproblem.  
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3. Teoretisk referensram 
Vi kommer att presentera de teorierna som använts för att tolka studiens resultat. De är tre 

teoretiska begrepp för norm samt teori om människosyn inom vård- och omsorgsarbete. 

Därefter beskriver vi varför vi valde de teorierna och hur de har använts i studien.  

3.1 Normer 

Normer kan definieras som sociala förväntningar på önskvärt beteende, och att det 

förekommer sanktioner om beteendet inte lever upp till normen (Mortensen, 1990, refererad i 

Madsen, 2006, s.110). Normer är såldes praktiska levnadsregler som reglerar beteende mellan 

individer och mellan individen och grupper (Madsen, 2006). Normer knyts ofta till värdering 

som betraktas vara mer grundläggande än normer. Normer används för att främja eller värna 

om värderingar genom att peka ut den rätta handlingen i ett givet socialt sammanhang 

(Aadland, 2000, refererad i Madsen, 2006). Normer formas utifrån värderingar, och man kan 

säga att värderingar överordnar normer därför att normer förändras över tid och varierar med 

olika sociala situationer, medan värderingar är mer beständiga (a.a., 110). Detta exemplifierar 

Madsen (2006) med professionella värderingar och professionella normer. De professionella 

normerna är enligt honom uttryck för hur man försöker förverkliga dessa värderingar i en 

professionell praxis. 

 

Man kan skilja mellan tre typer av normer i det moderna samhället: konventionella normer, 

faktiska normer och reflexiva normer (Madsen, 2006, s.111). 

 

Konventionella normer är medvetna och språkligt formulerade beteenderegler som anger vad 

man bör göra i bestämda sociala situationer (Madsen, 2006, s.111). Individens beteende 

regleras genom olika former av social kontroll, detta innebär att det finns tydliga sanktioner 

mot individer som inte lever upp till normer (a.a.). Konventionella normer uppfattas av 

deltagarna som entydiga och bygger på deltagarnas ömsesidiga överenskommelser. Därmed 

kan konventionella normer ses som kollektiva beteenderegler som deltagarna följer i 

bestämda sociala sammanhang. Denna typ av normer upprätthålls genom en hög grad av 



15 
 

ömsesidig förpliktelse som uppnås genom gemensamma avtal eller överenskommelser (a.a., 

s.111). 

 

Faktiska normer uppnår giltighet genom sin blotta existens och upplevs som sociala faktum 

(a.a.). Oftast följer människor dessa normer utan medveten eftertanke eftersom detta är det 

sätt varpå alla andra handlar i vissa sociala sammanhang. Faktiska normer skapas av 

samhälleliga institutioner och blir institutionaliserade. Institutionalisering innebär att denna 

typ av normativ reglering av människors beteende inte är särskilt synlig och att de inte 

upprätthålls genom tydliga sanktioner mot normbrytande beteende. Istället upprätthålls 

faktiska normer genom rutiner som skapats av utomstående och ofta anonyma instanser som 

media, byråkratiska regler och kommersiella ideal (Madsen, 2006). Denna typ av normer går 

inte att förhandla, i och med att sanktioner inte kommer från människor i de primära 

nätverken, utan från anonyma institutioner och instanser som utdelar böter, tillrättavisar eller 

ge vägledning om hur gällande regelverk ska upprätthållas (a.a., s.112). Det är därför man 

kan se faktiska normer som kommersiella eller byråkratiska spelregler, vars legitimitet 

snarare bygger på fruktan för sanktioner än på ömsesidiga överenskommelser (a.a., s.112). 

 

I det moderna samhället utsätts traditioner och överenskommelser ständigt för tolkning, och 

man kan inte längre förutsätta en gemensam förståelse bland samhällsmedlemmar. Reflexiva 

normer skapas som medvetna övervägande om vad som är bäst att göra, och därmed handlar 

om individuella val mellan flera möjliga värderingar. Denna typ av norm skiljer från 

odiskutabla sanningar som de konventionella normerna eller den rutinmässiga anpassningen 

till faktiska normer (Madsen, 2006). Reflexiva normer kan enligt Madsen uppfattas som en 

typ av metanormer, som inte föreskriver vilka normer som är riktiga eller felaktiga, utan 

snarare på vilket sätt man ska ha normerna. Metanormer avspeglar normer för normernas 

egen skull. Normer är inte självklara, de måste hela tiden underbyggas, förklaras och 

motiveras. Med reflexiva normer kan värderingar stå till förhandling och existera som 

medvetna val (a.a., s.113). 
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3.2 Balansen mellan underlåtenhet och övergrepp – objekt och 

subjekt 

Enligt Eliasson (1995) har vi alla en människosyn som påverkar vår förståelse av de 

människor vi möter och av oss själva. Människosyner är i vård- och behandlingssammanhang 

sammanvävda med skilda sätt att i praktiken bemöta och behandla människor. I mötet med 

människor som är i behov av hjälp gör att det uppstår ett komplicerat förhållande i mötet 

mellan omsorgsgivare och omsorgstagare pga. omsorgstagarens människosyn att antingen 

betrakta människan som ett objekt i den mening att hon är beroende för sina livsbetingelser 

av andra och därmed blir föremål för experters åtgärder och/eller blir hon ett subjekt, i den 

bemärkelse att hon uppfattas som aktiv, autonom och självständig 

(a.a.).                                                                              

Eliasson (1995) betraktar tendensen att bara fokusera på människan som enbart subjekt eller 

som enbart objekt är bara halva sanningen, eftersom alla människor egentligen är objekt i den 

bemärkelse att vi formas till dem vi är i samspel med andra och under de förhållanden där vi 

lever vår liv, och är subjekt som har rätt att kräva respekt för vårt självbestämmande, våra 

önskningar och behov (a.a. , s. 56).  I omsorgsarbete måste vi hela tiden ha en helhetssyn på 

människa, som erkänner att vi människor är både subjekt och objekt. Detta betyder, menar 

Eliasson, att respektera människans självbestämmande och samtidigt se henne beroende av 

vår hjälp och det ansvar som vi har för varandras liv och utvecklingsmöjligheter (a.a., s. 57). 

Eliasson menar om vi vill hålla liv i detta dubbla seende har vi att leva med två ”heliga 

principer”( a.a., s.58). Att inte vilja se människor som både subjekt och objekt är med andra 

ord en yttring för en ”halverad människosyn” (a.a., s.61). 

 

Eliasson (1995) menar att det finns en evig konflikt mellan “ansvaret för den andra” och 

“respekten för dennes självbestämmande och integritet ”. Det kräver olika hantering i olika 

situationer och det svåraste är att hålla konflikten levande och att inte söka dess principiella 

lösningar (a.a.). I vissa avseende uppfattas ett sätt att hålla sig vid konflikten som mer 

önskvärt än andra. Det finns en tendens att professionella önskar principiella lösningar till 

varje problem och det är därför de prioriterar en lösning framför en annan.  En lösning är att 
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välja att ingripa, exempelvis att tvångsbada den som inte vill bada i namn av principen om 

sitt ansvar för de andra, eller en annan lösning att välja att underlåta, exempelvis att låta den 

äldre supa i namn av att människan är ansvarig subjekt (a.a. s.61). Människan ska varken 

behandlas som helt autonom (ett renodlat subjekt) eller som helt beroende av andra (ett 

renodlat objekt).   
 

3.3. Motivering till valda teorier 

I vårt samhälle finns det alltid olika normer om vad som är önskvärt i ett visst socialt 

sammanhang. Vi regleras av normerna samtidigt som vi skapar eller omdefinierar normerna 

medvetet eller omedvetet exempelvis i familjen, i skolan, eller i arbetet osv. Efter 

genomförandet av samtliga intervjuer kan vi se värderingar och normer om exempelvis 

individers ansvar för sig själva och för varandra bakom hemtjänstpersonalens resonemang 

kring varför de gör som de gör. Vi valde därför att använda oss av de tre normtyper som 

Madsen tar upp för att tolka studiens resultat. Konventionella normer och faktiska normer har 

synliggjort varför hemtjänstpersonal problematiserar äldres alkoholdrickande och hur 

hemtjänstpersonal förhåller sig till äldre personer som har alkoholproblem. Det som skiljer de 

två typerna av normer är att konventionella normer står för odiskutabla sanningar medan 

faktiska normer är rutinanpassade normer. Denna skillnad kan vi identifiera när vi tolkar 

hemtjänstpersonals definition av äldres alkoholproblem. Reflexiva normer tar avstånd från de 

två nämna normtyperna då denna typ av normer skapas som medvetna överväganden om vad 

som är bäst att göra. Detta har bidragit till en ny infallsvinkel i vår diskussion kring hur 

fenomenet äldres missbruksproblem kan och ska bemötas.  

 

Eliassons teori om människosyn anser vi också vara relevant för vår studie. Hur vi i praktiken 

bemöter och behandlar människor som behöver vår hjälp kan relateras till vilken syn vi har 

på människor. Synen om att se människan som subjekt, objekt eller både och finns i alla 

mänskliga relationer, däribland relationen mellan hemtjänstpersonal och de äldre som har 

alkoholproblem. Eliassons teori om människosyn begripliggör de sätt som hemtjänstpersonal 

förhåller sig till äldre med alkoholproblem. Med hjälp av Eliassons beskrivningar av konflikt 
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mellan en subjektsyn och en objektsyn samt hur man ska förhålla sig till konflikten har vi 

ökat förståelsen för den komplexitet hemtjänstens arbete hos äldre missbrukare kan innebära. 

Ett exempel från vårt resultat är den konflikten som uppstår mellan att respektera den äldres 

självbestämmande och hemtjänstens ansvar gentemot de äldre i frågan om inköp av alkohol. 

Vi finner även att hemtjänstpersonal prioriterar en lösning eller ett förhållningssätt i varje 

enskild situation, vilket stämmer med det som Eliasson konstaterar, att hålla konflikten 

levande och att inte söka en principiell lösning är det bästa sättet att hantera olika 

vårdsituationer. 

 

4. Metod 

4.1 Forskningsansats 

Den föreliggande studien har en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ forskningsstrategi 

kan användas för att beskriva studerade situationer eller individer ur ett helhetsperspektiv 

(Larsson, 2008, s. 92). Med hjälp av denna forskningsstrategi försöker man nå kunskap om 

individens subjektiva upplevelser utifrån hennes egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar 

(a.a., s.92). Strategin går i linje med vår studie eftersom vi försöker förklara och förstå, 

utifrån hemtjänstpersonalens egen synvinkel, hur deras arbetssituation ser ut i samband med 

äldre människors alkoholproblem. Vår studie har ett abduktivt angreppssätt. Vi har alltså 

kombinerat induktiva och deduktiva moment i vår studie. I vissa avseenden, bl.a. i insamling 

av data följer en empirinära strategi och där vi har försökt härleda mönster och begrepp från 

våra egna data, vilket innebär att vi har byggt våra resultat utifrån ett induktivt 

förhållningssätt (a.a.). Samtidigt har vi i vissa delar av studien haft ett deduktivt 

förhållningssätt, exempelvis när det gäller våra frågeställningar då vi utformade dem mot 

bakgrund av tidigare forskning (se avsnitt 2.4). Vår insamlade data har analyserats med hjälp 

av våra valda teorier och tidigare forskning.  
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4.2 Forskningsmetod 

Vi har använt en typ av kvalitativ intervju som kallas för semistrukturerad intervju.  En 

poäng med en kvalitativ intervju är att den är relativt ostrukturerad och flexibel (Esaiasson, 

2012). Vi ställde öppna frågor som gav våra intervjupersoner stort utrymme att utforma sina 

svar på egna sätt, vilket ledde till att vi fick fylliga beskrivningar och vissa oväntade svar. I 

kvalitativa intervjuer söker forskaren inte enbart efter vad undersökningspersonen säger utan 

även efter meningar bakom det som sägs (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjun har vi 

haft möjlighet att fördjupa oss i de viktiga eller intressanta aspekter av intervjupersoners svar 

genom att t.ex. ställa följdfrågor.  Vi valde att använda semistrukturerad intervju där det 

finns en intervjuguide som strukturerar intervjuns förlopp (Bilaga 2). En väl genomarbetad 

intervjuguide brukar ge koncentrerade samtal som inte tar så lång tid men ändå är rika på 

information (Esaiasson, 2012). Sammantaget anser vi att kvalitativ intervju har varit en 

lämplig forskningsmetod för att besvara syftet med vår studie. 

 

4.3 Urval och avgränsning 

Vår urvalsstrategi är en blandning av ett bekvämlighetsurval och ett målstyrt urval. Med ett 

bekvämlighetsurval menas att deltagarna består av sådana personer som för tillfället råkar 

finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2008, s.194). Vi skickade ett informationsbrev till 

25 enhetschefer/verksamhetschefer inom Stockholms stad som i sin tur informerade sina 

anställda om vår studie. Vi sökte alltså först samtycke till studien från cheferna. Vi har använt 

oss av ett målstyrt urval av informanter som bäst kan besvara våra forskningsfrågor (Bryman, 

2008). De förhållningsätt som hemtjänstpersonal använder i sitt arbete hos äldre människor 

härrör från erfarenheter och färdigheter som de har utvecklat med tiden. Därför har 

kriterierna för urvalet av intervjupersoner varit att de inte ska vara timvikarier eller nybörjare 

inom hemtjänsten. Vi avgränsade oss till att endast intervjua hemtjänstpersonal i 

direktkontakt med kunderna, inte chefer eller medarbetare som har andra befattningar inom 

hemtjänsten. 
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4.4 Tillvägagångsätt 

Att kontakta enhetschef/verksamhetschef bedömer vi vara ett effektivt sätt att hitta deltagare, 

dvs. hemtjänstpersonal som vill ställa upp på intervju. Till att börja med sände vi, via e-post, 

ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till totalt 25 kommunala och privata hemtjänstutförare 

som har verksamhet inom Stockholm stad. Efter en vecka hade vi en första intervju bokad. 

Då vi inte fick fler svar började vi kontakta dem via telefon för att bekräfta att 

informationsbrevet hade nått dem. Genom telefonkontakten fick vi den andra intervjun 

inbokad. Via egna kontakter kunde ytterligare två deltagare bokas för intervju. De resterande 

hemtjänstutförarna avböjde deltagande i vår intervjustudie av olika skäl, bl.a. uppgav de att 

inte hade någon kund som har alkoholproblem eller att de inte ville bli intervjuade på grund 

av sekretesskäl. För att hitta fler deltagare var vi på ytterligare tre hemtjänstlokaler och 

presenterade vår studie. Genom detta tillvägagångssätt fick vi en hemtjänstpersonal som 

ställde upp på intervju. Totalt fick vi fem intervjuer.  

 

Samtliga intervjuer utom en ägde rum i intervjupersonernas arbetslokal, den intervjun ägde 

istället rum i vår institution då att det inte fanns något ledigt rum i intervjupersonens 

arbetslokal. Vårt syfte var att ha en intervjumiljö som var bekväm för intervjupersonerna. Vi 

har båda varit närvarande på samtliga intervjuer, men det var alltid en av oss som höll i 

intervjun.  Intervjuerna varade mellan 20 - 60 min.  Alla intervjuer spelades in med hjälp av 

en mobiltelefon. Vi genomförde intervjuerna med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). En 

intervjuguide innehåller några av de ämnen som ska täckas, eller så kan den vara en 

detaljerad sekvens av omsorgsfullt formulerade frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi bröt 

ner våra forskningsfrågor och omvandlade dem till lättförståeliga intervjufrågor. Frågorna 

delades vi in i tre huvudteman; definition av alkoholproblem, hemtjänstpersonals 

förhållningssätt, samt vilka förutsättningar som finns/saknas.  

 

Under intervjun försökte vi att hålla oss till studiens huvudteman, samtidigt som vi försökte 
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vara flexibla med frågorna i de olika intervjuerna. Flexibilitet handlar inte enbart om att man 

ska vara lyhörd för det som intervjupersonen säger eller följa upp intressanta teman som 

framkommer. Flexibilitet är även av betydelse när de gäller frågornas ordningsföljd, 

uppföljning av ett svar och då man behöver klara ut oklarheter och motsägelser i svaren 

(Bryman, 2008, s.430). Vi ställde olika typer av frågor såsom uppföljningsfrågor, 

sonderingsfrågor, preciserande frågor, tolkande frågor osv. (Bryman, 2008), för att utveckla, 

fördjupa eller förtydliga intervjupersonernas svar. Efter att två intervjuer genomfördes 

bestämde vi oss att inte ställa de första två frågorna i det andra temat. Därför att vi märkte att 

de två frågorna överlappar med frågor i det första temat. Med hjälp av intervjuguiden (se 

bilaga 2) som vi förberedde i förväg, har vi hållit intervjun inom studiens huvudtema och 

samtidigt fått fria och rika svar från intervjupersonerna. 

4.5 Bearbetning av empiriskt material 

Alla intervjuer har transkriberats. Vi kom överens om att inte transkribera ordagrant utan att 

så tydligt som möjligt försöka skriva ut det som har sagts under intervjun. Pauser, skratt och 

vissa ansiktstryck förekom ibland under intervjuerna men vi har inte återgett dem i texten. 

Ordagrann transkribering lämpade sig inte för vår intervjuanalys som fokuserar på meningen 

istället för språket. Ordagranna återgivningar krävs för en språklig analys; inkluderandet av 

pauser, upprepningar och tonlägen är relevanta för psykologiska tolkningar av exempelvis 

ångestnivå (Kvale & Brinkmann, 2014, s.227).  

 

I bearbetningen av studiens empiriska material tog vi inspiration av Brymans (2008) förslag 

till hur man utför kodning. Materialet bearbetades i följande steg;  

-  Vi gick igenom utskrifter utan att notera något och utan att fundera på eventuella 

tolkningar.  

 

-  Vi  läste utskrifterna en gång till, strök under meningar som vi bedömde relevanta för våra 

forskningsfrågor. Samtidigt gjorde vi notiser för varje understruket utdrag eller mening. 

Notiserna var nyckelord som intervjupersonerna använt eller olika teman som antyddes i de 

understrukna texterna. Det vi gjorde i detta steg kan kallas för kodning, dvs. att man 
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genererar ett index eller en katalog över termer som bidrar till den tolkning och den 

teoretisering som görs på grundval av data (Bryman, 2008, s.525).  

 

- Efter att den preliminära kodningsprocessen i föregående steg var klar fick vi en stor mängd 

av koder. Efter det gick vi igenom alla koder på nytt i anslutning till utskrifterna. I detta steg 

började vi använda vår egen tolkning av materialet och koderna. Om två eller flera koder 

beskrev en och samma företeelse slog vi ihop och skapade en ny kod.  

 

- I detta steg kategoriserades materialet. Vi började med att hitta samband mellan koderna. 

Exempelvis skapade vi en underkategori för två eller flera koder som tydde på samma 

innebörd eller samma tema. Det fanns även koder som utgjorde en egen underkategori. 

Därefter sökte vi efter samband mellan underkategorierna. Vi skapade ytterligare flera 

kategorier som bestod av underkategorier som enligt vår tolkning hör hemma till ett tema. 

Slutligen grupperade vi alla dessa kategorier i tre huvudkategorier, dvs. de tre 

frågeställningarna i studien. Med dessa kategorier har vi kunnat redovisa våra resultat på ett 

systematiskt sätt. T.ex. under temat “hur förhåller sig hemtjänstpersonal till de äldre som har 

alkoholproblem?’’ presenterade vi fyra underteman som utvecklats från kategorierna.  

 

4.6 Reliabilitet & Validitet 

I en kvalitativ intervju innebär en hög reliabilitet i resultaten att intervjupersonerna inte 

kommer att förändra sina svar under intervjun och att de kommer att ge samma svar till olika 

intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har försökt att ställa lättbegripliga frågor och 

formulerat om frågor i de fall som intervjupersonen inte förstod frågan. Vi undvek att ställa 

ledande frågor från början så att intervjupersonernas svar inte begränsades inom en viss 

aspekt. Ibland ställde vi ledande frågor medvetet för att öka svarens reliabilitet. Enligt Kvale 

& Brinkmann (2014) behöver ledande frågor inte minska intervjuers reliabilitet utan kan 

istället öka den. Den kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig för att ställa ledande frågor i 

syfte att pröva tillförligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar 
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(a.a., s.188). Olika typer av frågor har ställts för att tydliggöra innebörden av svaren. Något 

som vi tror har påverkat studiens reliabilitet är en intervjuperson som ofta svarade på andra 

saker än det vi frågade, trots att vi upprepade samma frågor och försökte formulera om 

frågorna.  Flera viktiga uttalande från denna intervjuperson kan således inte uppfattas som 

entydiga. Vi valde att inte presentera de mångtydiga eller svårtolkade svaren från denna 

intervjuperson i resultaten.  

 

Ett eventuellt problem hos utskriftens reliabilitet är att transkriberingsarbetet fördelades 

mellan oss. Kvale & Brinkmann (2014) menar att utskriften av en intervju är en fråga om 

tolkning. För att minska variationen mellan hur vi skrev ut intervjuerna försökte vi 

transkribera så likt som möjligt, vi kom överens om att vi skulle skriva ut det som sagts 

tydligt men inte så ordagrant. Utöver det har vi gemensamt gått igenom alla utskrifter flera 

gånger med syftet att försäkra oss om att vi uppfattar och tolkar utskrifterna på samma sätt.  

 

Begreppet validitet innebär i vilken utsträckning man mäter det man avser att mäta (Larsson, 

2008; Esaiasson m.fl., 2012; Kvale & Brinkmann, 2014 ). Vårt urvalskriterium för 

intervjupersoner, dvs. hemtjänstpersonal med erfarenhet av äldres alkoholproblem har 

bidragit till ett fruktbart empiriskt material som var mycket relevant för vårt forskningssyfte. 

Intervjuguiden har utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Alla tre 

frågeställningarna operationaliserades till förståeliga och konkreta intervjufrågor för att 

säkerställa att vi verkligen studerade hur äldre människors alkoholdrickande uppfattas och 

upplevs utifrån hemtjänstpersonals synvinkel. 

 

4.7 Generaliserbarhet 

Vid kvalitativ intervjuforskning handlar generaliserbarhet om huruvida den kunskap som 

produceras i en specifik intervju kan överföras till andra situationer med liknande 

förhållanden (Larsson, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). Vi kan inte hävda att vår studie kan 

generaliseras till all hemtjänstpersonal, pga. att det enbart rör sig om ett begränsat antal 
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intervjuer, men däremot kan resultat från vår studie överföras till omsorgspersonal som har 

liknande arbetsvillkor, t.ex. de som utför insatser som beställts av biståndshandläggare och 

som har arbetsuppgifter som är tidsreglerade och detaljstyrda. Vi har hittat resultat som inte 

avviker mycket från tidigare studier vilket har stärkt vår studies generaliserbarhet.  

 

4.8 Etiska överväganden 

När det gäller etiska överväganden har vi utgått från forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådets, 2002).  Principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har sett 

till att vår studie uppfyllt samtliga principer. I informationsbrevet som vi skickade till 

hemtjänstutförarna uppgav vi studiens syfte och en beskrivning av hur vår intervjustudie 

genomförs i stora drag. Dessutom framgår det tydligt i informationsbrevet att deltagandet är 

frivilligt, hur de insamlade uppgifterna kommer användas samt vem som har tillgång till 

uppgifterna. Innan vi spelade in intervjun bekräftade vi intervjupersonernas samtycke, 

samtidigt informerade vi återigen om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta 

intervjun när som helst. Uppgifter som kan härledas till enskilda deltagare och verksamheter 

har vi hanterat konfidentiellt. I redovisningen av resultatet använde vi beteckningar för 

intervjupersoners namn t.ex. I-1 för första intervjupersonen osv. Vi har inte heller avslöjat 

intervjupersonernas kön. De insamlade uppgifterna från intervjupersonerna har vi endast 

använt för vårt forskningsändamål.  

 

5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultat från vårt empiriska material. Analys av 

resultat följer i kapitel 6.  Först ska vi kort beskriva intervjupersonernas bakgrund. Därefter 

kommer våra resultat att delas in i tre huvudteman som tar sin utgångspunkt i studiens tre 
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frågeställningar; hur definierar hemtjänstpersonal alkoholproblem hos äldre personer, hur 

förhåller sig hemtjänstpersonal till äldre som har alkoholproblem, samt vilka förutsättningar 

som finns respektive saknas. De rubriker som finns under varje huvudtema har utvecklats 

från de kategorier som har vi fått fram genom kodningar (se avsnitt 4.4).  

 

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Vi har av anonymitetsskäl valt att presentera intervjupersonerna i form av siffror, där 

exempelvis I-1 står för intervjuperson 1 och så vidare.  

 

I-1 är 59 år och har jobbat inom hemtjänsten i 33 år. Tidigare har hen jobbat som 

undersköterska på olika sjukhus. För närvarande läser hen en kurs om äldre och missbruk. 

Hen har ofta haft någon kund med alkoholproblem genom åren. I dagsläget har hen en kund 

som har svåra alkoholproblem och som hen besöker två gånger dagligen. 

 

I-2 är 49 år och har drygt 20 års arbetserfarenhet inom hemtjänsten. I nuläget har hen två 

kunder som har alkoholproblem och hen har haft många kunder med liknande problematik 

tidigare.   

 

I-3 är 53 år och har jobbat inom hemtjänsten i cirka 30 år. Hen har gått på kurs som handlade 

om äldres psykiatriska problem för några år sedan. Hen tillhör ett specialistteam för äldre 

med psykiska funktionshinder. Hen har kunder som har alkoholproblem och/eller andra 

missbruksproblem. 

 

I-4 är 24 år och har jobbat i den nuvarande hemtjänsten i 3 år. Sedan hen avslutade sin 

gymnasieutbildning har hen alltid jobbat inom vården. Hen går just nu en kurs som handlar 

om äldre och missbruk. I dagsläget har hen en kund som har alkoholproblem och som hen 

besöker på kvällarna. Kunder med alkoholproblem har hen alltid haft sedan hen började 

arbeta inom hemtjänst. 
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I-5 är 59 år och har jobbat inom vården i 33 år. Hen har varit behandlingsassistent på ett 

behandlingshem för missbrukare. Hen har även jobbat på ett trygghetsboende. Den hemtjänst 

som hen arbetar i nu är specialiserad mot äldre med demens och äldre som har psykiska 

problem. För närvarande har hen ganska många kunder som har blandmissbruk och som har 

psykiska sjukdomar i botten. 

 

5.2 Hur definierar hemtjänstpersonal alkoholproblem hos äldre personer? 

Intervjupersonerna beskriver sina kunders alkoholproblem på olika sätt, dock finner vi vissa 

gemensamma drag som framkommit i deras beskrivning. Alla intervjupersoner är eniga om 

att äldres alkoholdrickande blir ett problem när det blir den enda centrala aktiviteten i den 

äldres liv. De anser att de äldre som har ett alkoholproblem lever destruktivt och att deras 

vardag inte alls fungerar. Av intervjupersonernas beskrivning framkommer att de äldre inte 

längre bryr sig om sina grundläggande behov som t.ex. mat, medicin, hygien och att de äldre 

har tappat motivation för att göra andra saker än att dricka alkohol. 

 

“..han vill inte ta sin medicin... // Han äter dåligt, dricker dåligt, vill mest bara sitta och 

dricka alkohol och röka // han vill inte gå ut på promenader..”  (I-1) 

 

“ Alltså hon dricker redan på morgonen...hon dricker, blir sittande hela dagen i sin soffa och 

kan inte göra någonting… // Hon kan inte äta mat i så stora mängder, och maten är 

alkoholen som hon dricker, det är så hon får sin näring.“  (I-4) 

“Han duschar inte, han äter inte,... han sitter bara rakt upp, han bara sitter där i tre dagar i 

sina avföringar, han bryr sig inte för han vill bara ha sprit.” (I-2) 

 

Samtidigt gör alla intervjupersonerna en distinktion mellan ett problematiskt drickande och 

ett icke-problematiskt drickande. Det kan inte betraktas, anser de flesta intervjupersonerna, 

som ett problem så länge den äldre personen sköter sitt liv. En av intervjupersonerna 



27 
 

använder ordet “riskbruk’’ för att beskriva den gruppen av människor som konsumerar stora 

mängder alkohol men klarar av att sköta sig själv. Intervjupersonernas uttalande tyder på att 

alkohol ska användas kontrollerat, och som ett njutningsmedel snarare än ett 

bedövningsmedel. Att missköta sitt liv ses som det främsta uttrycket för alkoholproblem. 

 

“... så länge man klarar och betalar sina räkningar och sköta sitt någorlunda då är det ju 

kanske ett riskbruk. Ett missbruk i det här fallet som jag har då, alla räkningar går till 

kronofogden, man har brutit alla kontakter med anhöriga, hemmet ser för jäkligt ut…” (I-1) 

 

“En dam som jag går till skulle inte kunna tänka beskrivas som alkoholproblem. //… hon är 

en sådan dam som gillade att dricka bärs, hon tog två till tre per dag. Men jag såg aldrig att 

hon var berusad, men hon blev liksom, det händer ingenting.” (I-2) 

 

“...det finns äldre som dricker alkohol som tycker det är kul och det är bra… //...en del kan ta 

till sig alkoholen till en god middag med god vänner, och det fungerar helt plötsligt väldigt 

bra utan problem.’’  (I-3) 

 

Enligt intervjupersonernas beskrivningar kan en äldre persons alkoholdrickande utgöra ett 

problem för deras arbete. En intervjuperson anger att en äldre persons hem blir en obehaglig 

arbetsmiljö för personal då fulla människor sitter i den äldres hem och röker. Två 

intervjupersoner uttrycker oro för sin säkerhet med motivering att de inte vet vem som kan 

finnas i de äldres hem och vilka människor de äldre umgås med. När hemtjänstpersonal inte 

får eller har svårt att utföra sina arbetsuppgifter blir alkoholdrickande hos de äldre ett 

problem för personal. De kan exempelvis inte handla livsmedel eller mediciner åt en kund 

eftersom han eller hon missköter sin ekonomi genom att spendera alla pengar på alkoholen. 

En äldre persons alkoholproblem innebär ofta större arbetsbörda för hemtjänstpersonalen. De 

måste tvätta, torka och städa mycket oftare i och med att den äldre inte bryr sig om sin hygien 

och spyr överallt i hemmet. I samband med att en äldre person blir berusad och ramlar måste 

hemtjänstpersonal besöka den äldres hem ofta även om det inte ingår i den äldres 

biståndsbeslut. 
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Trots de problem som beskrivits ovan uppvisar de intervjupersoner som har lång erfarenhet 

inom vården huvudsakligen en positiv inställning till arbetet med äldre med alkoholproblem 

och de anser att de förmår hantera alla möjliga problem som uppstår i den äldres vardag. 

 

“... jag tycker inte att det är jobbigt eller obehagligt eller tråkigt eller nånting utan jag ser 

det bara som positivt liksom, jag trivs just att jobba med missbrukare ...// “ (I-1) 

 

En intervjuperson förhåller sig mer neutralt i denna fråga, hen förnekar att en äldre persons 

alkoholproblem blir ett problem när hen ska utföra sitt arbete. 

 

“Det blir inte ett problem för att jag inte får göra mitt jobb, det kan jag skita i, jag kan ju gå 

dit, sitta och titta på mobilen. Alltså problemet, det är egentligen inte för mig utan det är 

hans problem som är större, det är han som riskerar att få massa infektioner, och han tyckte 

inte heller att det är okej för sig själv, då han får ångest för det…”  (I-2) 

 

5.3 Hur förhåller sig hemtjänstpersonal till äldre som har alkoholproblem? 

5.3.1 Värderingar och utgångspunkter 

Enligt intervjupersonernas beskrivningar av sitt arbete med äldre som har alkoholproblem 

finns det inte någon tumregel eller något standardsätt att förhålla sig till dessa. Dock kan vi 

upptäcka några gemensamma värderingar bakom deras förhållningsätt som de beskriver som 

ett bra sätt att bemöta äldre med alkoholproblem. Samtliga intervjupersoners resonemang är i 

huvudsak samstämmiga om tre grundläggande värderingar, vilka är helhetssyn, 

likabehandling samt respekt för äldres självbestämmande. 

 

Intervjupersonerna verkar bemöta de äldre på ett sätt där de inte enbart ser en äldre persons 

alkoholproblem utan den äldres hela livssituation, dvs. utifrån en helhetssyn. De flesta 

intervjupersoner uttrycker att äldre missbrukare är olika trots att de delar samma 

grundproblem, och att man ska bemöta varje äldre missbrukare utifrån de förutsättningar de 
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har. Därutöver har de en insikt om att alkoholproblem inte är ett grundproblem i sig utan ett 

tecken på andra bakomliggande problem. Två intervjupersoner berättar att de har kunder som 

självmedicinerar med alkohol när deras livssituation försvåras, t.ex. genom förlust av en nära 

anhörig, eller genom ett icke-fungerande socialt nätverk. I sådana fall vill man försöka hitta 

lösningar genom att se den äldres hela livssituation. Ett annat viktigt förhållningssätt som de 

flesta intervjupersoner betonar är att bemöta äldre med alkoholproblem som alla andra. 

 

Den äldres självbestämmande framkommer ofta i intervjupersonernas uttalande och vi 

förmodar det utgör en viktig aspekt i deras arbete. Vi tolkar det som att intervjupersonernas 

konkreta förhållningssätt mot den enskilda äldre (se följande avsnitt) ofta tar sin 

utgångspunkt i den äldres självbestämmande. 

 

Vi finner dock att två av intervjupersonerna har två skilda förhållningssätt till äldres 

självbestämmande gällande inköp av alkohol. Den ena upplever att en konflikt uppstår mellan 

den äldres självbestämmande och den egna möjligheten att ge en god omsorg. Hen menar att 

deras lokala policy prioriterar den äldres självbestämmande när den kommer i konflikt med 

andra saker. Detta leder till att hen upplever att hen medverkar till den äldres alkoholproblem. 

 

“ … jag ska gå till systembolaget för att köpa alkohol för hon har ju 

självbestämmanderätt...// då måste jag göra det som hon vill, jag måste köpa alkohol åt 

henne. Och sen skulle jag också kunna ge henne en god omvårdnad, som är mitt syfte med 

mitt arbete. //…alltså vi orsakar samtidigt det här problemet.” (I-4) 

 

Den andra intervjupersonen har ett annat förhållningssätt och upplever inte något dilemma i 

frågan om inköp av alkohol. Hen uttrycker tydligt att hen endast köper alkohol åt de äldre 

som kan hantera alkohol och att hen brukar vägra att köpa alkohol åt de äldre som har 

alkoholproblem. 

 

“  … jag har farbröder som jag går till och som frågar mig om ‘när du åker förbi bolaget 

kan du köpa en flaska åt mig?’ Och jag bara ‘javisst’,  för jag vet att de inte har 
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alkoholproblem, … //… men skulle han som jag går till nu fråga mig “skulle du köpa?”, jag 

bara ‘ nej, det får du lösa själv’…”  (I-2) 

 

Samtidigt har denna intervjuperson kännedom om att de äldre ändå får alkohol av grannar 

och kompisar, men att inte köpa ut alkohol är det enda hen kan göra för att inte medverka till 

ett missbruk. 

 

5.3.2 Strategier för att ge god omsorg 

Det har inte framkommit uttalat i intervjupersonernas beskrivning huruvida de har eller 

använder strategier i sitt arbete hos äldre som har alkoholproblem. Men vi tolkar vissa 

arbetssätt som de beskriver som deras strategier. Strategierna går i första hand ut på att ge de 

äldre en god omsorg så att de lever ett drägligt liv. Att skapa vardagsrutiner och att skapa en 

relation till den äldre är strategier som intervjupersonerna ofta betonar. 

 

De flesta av intervjupersonerna är eniga om att hemtjänsten inte bedriver något 

behandlingsarbete. De ingriper inte direkt i den äldres alkoholproblem utan försöker inom 

ramen för hemtjänsten se till att de äldre får en god omsorg. Äldre med alkoholproblem lever 

ofta i misär och saknar struktur i sitt liv, så några av intervjupersonerna ser ett behov av 

rutinskapande. En intervjuperson beskriver hur hen hjälper sin kund genom att skapa 

vardagsrutiner, t.ex. att lära honom att äta frukost varje morgon och att duscha varje vecka 

även om han inte vill. För att skapa vardagsrutiner behöver man enligt intervjupersonerna 

vara lite bestämt och ”pusha på”, och lirka så mycket det går. Rutinskapande kan enligt våra 

intervjupersoner bidra till att skapa struktur i den äldres liv som ofta beskrivs som misär. 

 

Det är inte möjligt för hemtjänstpersonal att skapa rutiner i den äldres vardag utan att ha 

etablerat en välfungerad relation med den äldre. En intervjuperson upplever att arbetet hos en 

kund som inte har tillit till hen är väldigt svårt och då kan hen inte skapa någon rutin 

överhuvudtaget. Relationskapande är en annan viktig aspekt som förekommer i 

intervjupersoners resonemang kring förutsättningar för en god omsorg. Att kommunicera och 
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försöka ge den äldre social samvaro kan enligt de flesta av intervjupersonerna bidra mycket 

till relationskapandet. Med hjälp av kommunikation kan intervjupersonerna göra så att den 

äldre kan känna sig trygg, hörd och förstådd  

 

“Vad vi försöker göra då är att vi har den här kommunikationen och sen kontakten och sen 

försöka att få den här människan känna sig trygg med sin hjälp, ... och vi få prata varje dag 

om allt möjligt, bara det underlättar jättemycket med alkoholen.” (I-3) 

 

Några av intervjupersonerna nämner även att personkemin kan vara en förutsättning för att 

hemtjänstpersonal bl.a. ska kunna kommunicera och etablera en relation med den enskilda 

äldre. 

 

“Det gäller att man funkar ihop.” (I-1) 

 

“...när hon skällde ut honom en eller två gånger då  kommer han in i en nykter period för att 

han bryr sig verkligen om vad hon tycker som människa, för att de har bra kontakt...//...hon 

är lite speciell och han är lite speciell så de passar bra ihop.’’ ( I-2) 

 

5.3.3 Arbetssätt mot äldres alkoholproblem 

Intervjupersonernas beskrivningar av hur de bemöter äldres alkoholproblem kan i stora drag 

sammanfattas som två typer av arbetssätt, nämligen att kringgå problemet respektive att gå 

rakt på sak. 

 

Ett bra sätt att bemöta äldre som har stark integritet och som inte alls vill prata om sitt 

alkoholproblem är att inte ta upp problemet direkt utan att försöka “smyga sig fram”, såsom 

en av intervjupersonerna beskriver det: 

 

“Om jag ser att det är väldigt tufft och jobbigt på plats då kan jag försöka smyga mig fram 

och sen försöka fråga då ‘vad har du druckit för nånting?’,’ dricker du ordentligt med 
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vatten?’ och så…//...jag kan inte tvinga någon att ta bort någonting, man kan prata runt om 

det, ‘men tänk på det här nu och tänk på dina ben… så att det inte händer någonting mer så 

tokig’... Man kan ta upp det på ett fint sätt.’’ ( I-3) 

 

Det är skambelagd för vissa äldre att prata om sitt alkoholproblem, berättar en intervjuperson. 

När hen upptäcker att en kund som hen inte känner så väl har ett dolt alkoholproblem låtsas 

hen om för den äldre att hen inte har kännedom om det. Istället rapporterar hen detta till 

distriktssjuksköterskan och till sin chef som i in tur gör en oroanmälan till 

biståndshandläggaren. Hen anser att hen inte kan bortse från det faktum att en kund som hen 

går till har ett alkoholproblem: 

 

“...vi skickar den här oroanmälan så att vi liksom på något sätt har ryggen fri, då har vi 

berättat att det inte är okej...’’ ( I-1) 

 

Intervjupersonerna väljer ibland att gå rakt på sak. Några av intervjupersonerna väljer att 

initiera ett samtal där de försöker få en förståelse för den äldres alkoholproblem och 

tydliggöra konsekvenser av ett problematiskt drickande för den äldre. En intervjuperson 

anger att hen försöker hjälpa den äldre att få en självkännedom om sin problematik genom 

kommunikation, något som hen menar kan underlätta för den äldre i dennes bekymmer.  

 

En intervjuperson som har lång erfarenhet inom vården och inom behandlingshem anser att 

man först och främst ska behandla de äldre som har alkoholproblem som alla andra, eftersom 

de är också gamla och sjuka på något sätt som andra äldre människor inom hemtjänsten. Och 

i denna intervjupersons beskrivning finner vi inte något speciellt sätt att bemöta äldre som har 

alkoholproblem. 

 

“Vad brukar du göra när du arbetar hos dem?’’ 

“... jag bara går in som vanligt som jag brukar gå till alla andra, jag låtsas inte om att de 

har druckit direkt så här, men sen säger jag att ‘jag känner att du luktar, har du druckit 

mycket?’, ‘vad har du druckit?’ och sen säger jag att de håller på att ramla, så sen säger jag 
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att “du kanske kan gå till soffan och sitta där en stund, eftersom du kan ramla om du reser 

dig upp nu.’... ’’ 

“Hur bemöter du en kund som har alkoholproblem?’’ 

“Ja, det är precis lika som vem som helst som man går in till, det är liksom ingen skillnad, 

tycker jag.’’ (I-5)  

 

De intervjupersoner som väljer att gå rakt på sak har samtidigt en insikt om att de inte kan 

behandla själva alkoholproblemet. De uttrycker att de enbart kan göra sitt bästa i stunden 

genom att exempelvis försöka utföra sina arbetsuppgifter så väl det går, även i de situationer 

där de äldre vägrar att bli hjälpta. Sedan släpper de det efter arbetet. En intervjuperson 

berättar att hen genom åren har lärt sig att inte ta illa vid sig, och att inte bli berörd av 

missförhållande i de äldres hem. Dessa förhållningssätt har intervjupersonerna utvecklat för 

att minimera arbetets påverkan på sitt privata liv.  

 

5.3.4 En uppgiven attityd mot själva alkoholproblemet 

Intervjupersonerna är eniga i sina resonemang om att de inte kan göra någonting åt själva 

alkoholproblemet hos de äldre. Att åtgärda missbruket anses inte vara hemtjänstens ansvar 

eftersom hemtjänsten inte bedriver någon behandling. Dessutom har hemtjänsten inte heller 

kompetens att driva behandlingsarbete med missbrukare. Intervjupersonernas val att låta bli 

att ingripa i den äldre alkoholproblem hänvisas också till en föreställning om att det inte går 

att förändra alkoholvanor hos en äldre person som har druckit i hela sitt liv. De hänvisar även 

till värderingen att man ska respektera den äldres individuella val. 

 

“ ...han dricker och så, jag menar att han har druckit i 40 år, vad ska jag komma att säga 

efter 40 år, det känns ganska meningslöst...” (I-1) 

 

“...de klarar av att föra sina egna resonemang, de är liksom inte dum i huvudet, de väljer det 

här. Så man får bara klargöra konsekvenser av det…’’ (I-2) 
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“... när det går riktigt illa går det inte att göra så jäkla mycket, det blir att man sätter plåster 

på brutna ben på något sätt, eftersom man inte angriper grundproblemet... // … jag kan ju 

hålla ett hem rent och snyggt, jag kan ju städa varje dag men...//... du bara åtgärdar hela 

tiden men du angriper inte problemet…” (I-2) 

 

5.4 Vilka förutsättningar som finns respektive saknas? 

Det är framförallt intervjupersoner som har lång erfarenhet av äldre missbrukare som har 

beskrivit vilka individuella förutsättningar som hemtjänstpersonal ska ha och som de tycker 

är viktigt i arbetet med äldre missbrukare. Erfarenhet bidrar till att man känner sig trygg i sin 

yrkesroll och därmed mer säker på hur man ska bemöta de äldres skiftande behov. Med 

trygghet och säkerhet kan hemtjänstpersonal lättare hantera de problem som uppstår i olika 

situationer. Att vara stark, flexibel och tålmodig är, enligt en intervjuperson viktiga 

egenskaper hos hemtjänstpersonal som arbetar med äldre missbrukare. Ytterligare en 

förutsättning som intervjupersoner med lång erfarenhet nämner är att vara intresserad av 

denna grupp av äldre människor och att ha engagemang att skapa ett drägligt liv åt de äldre. 

 

“ Det är att jag har tålamod och så här och  att man är bra för att bemöta dem lika mycket 

som alla andra, jag vet inte kanske nästan mer att man känner hjärta för dem.” (I-5) 

 

“...jag tycker att det här jobbet är väldigt intressant och väldigt utmanande… // ...det känns 

bra att försöka hjälpa dem...’’ (I-1) 

 

När det gäller yttre förutsättningar för att arbeta med äldre som har alkoholproblem upplever 

några av intervjupersonerna att de saknar tillräcklig tid och åtgärder från andra verksamheter 

bl.a. missbruksenheten. De saknar möjligheten att spendera mer tid hos den enskilda äldre. 

Det krävs tid utöver den tid som är avsatt för de praktiska sysslorna för att kunna ägna sig åt 

relationskapande och social samvaron, vilket enligt några intervjupersoner är gynnsamt för 

äldre med alkoholproblematik och en förutsättning för att kunna arbeta på ett bra sätt med 
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den här gruppen (se avsnitt 5.3.2). I och med att de äldre som har alkoholproblem ofta tappar 

motivation (se avsnitt 5.2) behöver hemtjänstpersonal lirka och försöka flera gånger för att få 

ordning i de äldres vardag (se avsnitt 5.3.2 ). Precis som en intervjuperson uttalat kan 

hemtjänsten inte förändra den äldres situation om grundproblemet inte åtgärdas från t.ex. 

missbruksenhetens sida (avsnitt 5.3.4 ). Trots att hemtjänstpersonal får utbildning om äldre 

och missbruk ligger det fortfarande långt ifrån deras kompetens. Med tanke på att de kunder 

som våra intervjupersoner arbetar med oftast har ett långtgående missbruksproblem, kommer 

en sådan utbildning inte till stor nytta. En intervjuperson berättar om sin pågående utbildning 

om äldre och missbruk: 

 

“Man har fått lära sig om det här motiverande samtalet, förändringsprocessen… men det 

finns ingenting konkret… det är svårt att använda sig av de verktygen med de som är på den 

nivå, som våra kunder. De är djupt nere i den här alkoholismen, så det är jätte svårt.’’ (I-4) 

 

6. Analys och slutsatser 

I detta kapitel ska vi först analysera våra resultat med hjälp av de valda teorierna därefter 

analyserar vi våra resultat i anslutning till tidigare studier. 

 

6.1 Analys med teoretiska referensramar 

6.1.1 Hur ett alkoholproblem definieras 

Två begrepp: konventionella normer och faktiska normer ska användas för att analysera hur 

alkoholproblem hos äldre människor definieras av hemtjänstpersonal. 

 

Konventionella normer är medvetna och språkligt formulerade beteenderegler som anger vad 

man bör göra i bestämda sociala sammanhang (Madsen, 2006, s.111). De är kollektiva 

beteenderegler som uppfattas av deltagarna som entydiga och som bygger på deltagarnas 
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ömsesidiga överenskommelser (a.a.). Från hemtjänstpersonalens beskrivningar kan vi se att 

de missbrukade äldres livsförhållande har avvikit från främst två konventionella normer; 

normen om hur en vuxen människa ska hantera alkohol, samt normen om hur en vuxen 

människa ska leva sitt liv. De äldre misslyckas med att reglera sitt intag av alkohol, och på 

grund av detta missköter de sig själva. På grund av alkoholen skjuter de sina grundläggande 

behov åt sidan, betalar inte sina räkningar, bryter kontakter med sina anhöriga osv. Enligt 

hemtjänstpersonalen kan ett alkoholproblem inte anses föreligga om en äldre person 

fortfarande sköter sitt liv även om han eller hon konsumerar mycket alkohol. 

Hemtjänstpersonalen tar således utgångspunkt i de två nämnda normerna när de definierar ett 

alkoholproblem. Madsen (2006) konstaterar att värderingar brukar vara mer grundläggande 

än normer och att normer formas utifrån värderingar (a.a.). De två normerna som vi har 

beskrivit kan anses härröra från en individualiserad värdering. I vårt samhälle pågår en 

individualisering som i stora drag innebär att individen ska ta eget ansvar för sitt liv. De äldre 

som lever destruktivt och som skadar sin egen kropp genom missbruket anses därför 

normbrytande. 

 

Hemtjänstpersonal har inte uppdrag eller kompetens att angripa de äldres alkoholproblem 

men de försöker så mycket de kan i sitt arbete för att se till att de äldre inte avviker från 

normen om hur en vuxen människa bör leva sitt liv. Hemtjänstpersonalens syfte att ge de 

äldre som har alkoholproblem en bättre livssituation ligger i linje med den rådande 

värderingen om samhällets ansvar för individen, och särskilt för de svaga. 

 

Vi ska med hjälp av begreppet faktiska normer förklara hur en äldres alkoholdrickande kan 

bli ett problem för hemtjänstens personal. Faktiska normer uppnår giltighet genom sin blotta 

existens och upplevs som sociala faktum (Madsen, 2006). De skapas av samhälleliga 

institutioner och blir institutionaliserade. Faktiska normer upprätthålls genom rutiner som 

skapats av utomstående och ofta anonyma instanser (a.a.). Enligt våra intervjupersoners 

beskrivning av sina arbetsuppgifter kan vi se att hemtjänsten regleras av två faktiska normer. 

Den ena normen handlar om hur hemtjänsten ska organiseras, nämligen de arbetsrutiner som 

är kännetecknade av tidsreglering, detaljstyrning och punktinsatser. Bakom denna norm är 
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det politiska beslutet som avspeglar New Public Management som ställer ett krav på ökad 

effektivitet inom äldreomsorgen genom marknadsanpassning av verksamheterna (Vabø, 

2005 ). Den andra normen handlar om äldre människors självbestämmande, vilket kan ses 

som ett uttryck för att den ökade individualiseringen och denna princip tas för givet i alla 

sammanhang inom hemtjänst. Hemtjänstens organisering som avspeglar New Public 

Management har fått mycket kritik genom åren, men principen om självbestämmande har fått 

stor legitimitet och upplevs som faktum av hemtjänstpersonalen. 

 

Det som gör äldres drickande till ett problem är en krock mellan de två faktiska normer som 

nämnts ovan. Med hänvisning till äldre människors självbestämmande kan hemtjänstpersonal 

inte ta över ansvaret och t.ex. tvinga dem att ändra sina dryckesmönster. Men samtidigt är 

hemtjänstpersonal tvungna att konfrontera konsekvenser av de äldres alkoholproblem utifrån 

de förutsättningar de får och inom ramen för hemtjänstens organisering, där 

hemtjänstpersonal t.ex. utför punktinsatser enligt ett strikt arbetsschema, bara får tid för att 

utföra praktiska sysslor såsom matlagning och byte av inkontinensskydd men inte för 

relationsskapande. Som vårt resultat har visat tar hemtjänstpersonal alltid extra tid och energi 

för att vårda de äldre missbrukarna, trots att de extra insatserna sällan ingår i deras 

biståndsbeslut. 

 

6.1.2 Hur förhåller sig hemtjänstpersonal till äldre som har alkoholproblem? 

Eliassons (1995) teori om människosyn i vårds- och behandlingssammanhang ska användas 

för att analysera hur hemtjänstpersonal förhåller sig till äldre som har alkoholproblem. I 

praktiken, menar Eliasson (1995) har omsorgsgivare en tendens att betrakta sina 

omsorgstagare som enbart objekt, enbart subjekt eller att betrakta dem som både och. Enligt 

Eliasson (1995) är objektsyn att betrakta en människa som beroende av andra och som 

föremål för experters åtgärder. Att bli betraktad som ett subjekt handlar om att människan 

uppfattas som aktiv, autonom och självständig. Att betrakta människor som både subjekt och 

objekt är enligt Eliasson en helhetssyn på människan. Att beakta äldre människors 

självbestämmande i hantering av olika situationer genomsyrar hemtjänstpersonals 
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beskrivningar av sitt förhållningssätt, visar vårt resultat. Med en subjektsyn kan 

hemtjänstpersonal inte ingripa direkt i de äldres alkoholproblem genom att t.ex. att hälla ut 

alkohol, eller gömma alkohol. Istället bemöter personalen alkoholproblemen på andra sätt, 

t.ex. att prata runt problemet, och att initiera ett samtal. Dock ser hemtjänstpersonalen inte de 

äldre som enbart subjekt eftersom de äldre också är beroende av deras hjälp pga. 

funktionsnedsättningar, ålderdom och sina alkoholproblem. Det blir som att 

hemtjänstpersonal i första hand tar hänsyn till den äldres självbestämmande men ändå inte 

kan bortse från sitt ansvar gentemot den äldre. Detta stämmer överens med det som Eliassons 

(1995) beskrivit, dvs. att se människa som enbart subjekt är bara en abstraktion. Detta betyder 

enligt vår tolkning att en subjektsyn på äldres människor är relativt och att en renodlad 

subjektsyn inte kan appliceras i praktiken. 

 

Den relativa subjektsynen som vi nämnt ovan genomsyrar hemtjänstpersonalens 

beskrivningar av vilka strategier de använder. Hemtjänstpersonal tar ofta sin utgångspunkt i 

den äldres självbestämmande. Men i vissa situationer måste hemtjänstpersonal kringgå de 

äldres självbestämmande för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar och ha ryggen fri gentemot 

sina kunder. Dock har det inte framkommit att hemtjänstpersonal i den meningen tvingar de 

äldre att göra saker som de inte vill i namn av att göra dem gott. Hemtjänstpersonal försöker 

skapa rutiner kring sådant som måltider och hygien genom att exempelvis lirka och att vara 

lite bestämd och pådrivande när den äldre saknar motivation. Men vi funderar på hur långt 

detta är förhållningssätt möjligt i praktiken. Precis som Gunnarsson & Karlssons (2013) 

diskussion om en svår balansgång mellan övergrepp på äldre människors självbestämmande 

och underlåtenhet i den meningen att man låter de äldre att fortsätta leva i misär. 

 

Eliasson beskriver hur man ska hantera denna balansgång, man ska hålla konflikten levande 

och inte söka principiella lösningar, vilket är svårt i praktiken. Det finns en tendens att 

professionella önskar principiella lösningar till varje problem och det är därför de prioriterar 

en lösning framför en annan (Eliasson, 1995). Vi finner i vårt resultat att hemtjänstpersonal 

håller denna konflikt levande genom att försöka hitta olika lösningar i varje enskild situation. 
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Resultat av hur hemtjänstpersonal förhåller sig till frågan om inköp av alkohol har illustrerat 

den konflikt som uppstår mellan att respektera den äldres självbestämmande och 

hemtjänstens ansvar för de äldre. Att en hemtjänstpersonal väljer att inte köpa alkohol åt sin 

kund som har svåra alkoholproblem visar att hen inte har använt en principiell lösning. 

Denna personal har å ena sidan förståelse för den äldres val av sin livsstil med hänvisning till 

den äldres självbestämmande, men å andra sidan känner hen sig ansvarig för den äldre och 

därmed vill hen inte själv medverka till att den äldre som har svåra alkoholproblem dricker 

ihjäl sig. Men att hålla konflikten levande och att inte söka dess principiella lösningar är 

svårt att göra i praktiken. Att prioritera en lösning framför en annan är enligt Eliassons ett sätt 

att fly från konflikten, och hon kallar det “halverad människosyn’’. Detta kan illustreras av 

hur en intervjuperson förhåller sig i frågan om inköp av alkohol som framkommit i vårt 

resultat. Denna hemtjänstpersonal följer sin lokala policy som fastställer att personal ska köpa 

ut alkohol åt alla kunder oavsett om de har alkoholproblem eller inte med hänvisning till den 

äldres självbestämmande. Att denna hemtjänstpersonals arbetsplats väljer att fly från 

konflikten genom att använda samma principiella lösning på frågan om inköp av alkohol 

utgör enligt vår tolkning inte den bästa lösningen för hemtjänstpersonalen. Detta kan leda till 

att hemtjänstpersonal upplever att de medverkar till äldres alkoholproblem, vilket står emot 

deras ansvar om att ge de äldre en god omsorg. 

 

Sammanfattningsvis har vi inte funnit någon som Eliasson kallar för “halverad människosyn’’ 

i hemtjänstpersonals beskrivning av hur de förhåller sig till äldre som har 

missbruksproblematik. För att hitta en balansgång mellan övergrepp och underlåtenhet måste 

hemtjänstpersonal ständigt växla mellan en subjektsyn och en objektsyn på de äldre 

människorna. Detta förhållningssätt har viss likhet med de reflexiva normer som Madsen 

(2006) tar upp. Reflexiva normer skapas som medvetna övervägande om vad som är bäst att 

göra, och därmed handlar de om individuella val mellan flera möjliga värderingar (Madsen, 

2006). Denna ständiga växling mellan subjektsyn och objektsyn i hemtjänstpersonals 

förhållningssätt påminner om att de står inför valet mellan en individualiserad värdering och 

en värdering om samhällets ansvar för individen.   
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6.2 Analys med tidigare forskning 

Både vår studie och Gunnarsson och Karlssons (2013) studie har visat att hemtjänstpersonal 

upplever att äldre som har alkoholproblem lever destruktiv och att deras vardag inte alls 

fungerar. Hur de äldres problematiska drickande kan medföra ett arbetsmiljöproblem för 

hemtjänstpersonal har beskrivits på olika sätt. En annan likhet som vi finner är att 

hemtjänstpersonal upplever de äldres alkoholproblem som en särskild arbetsbörda. Av 

Gunnarsson och Karlssons (2013) studie framkommer att hemtjänstpersonal upplever det 

emotionellt påfrestande med bl.a. ilska eftersom de anser den äldres situation 

som ”självförvållad”. Detta stämmer inte överens med våra resultat då de flesta 

intervjupersonerna uttrycker en förståelse för den äldres situation i sin helhet. De flesta av 

våra intervjupersoner har en insikt om att alkoholproblem inte är ett grundproblem i sig utan 

ett tecken på andra bakomliggande problem. Gunnarsson och Karlssons (2013) studie skiljer 

sig från vårt resultat i det avseendet där hemtjänstpersonalen i deras studie uppvisar en 

negativ inställning om hur det är att arbeta med äldre med en alkoholproblematik. 

Intervjupersonerna i vår studie som har lång tids erfarenhet inom vården tenderar att se den 

positiva sidan av arbete med äldre med alkoholproblem trots de arbetsmiljöproblem och den 

arbetsbörda som de upplever. 

 

Vi kan även se en koppling mellan vårt resultat och två svenska studier (Gunnarsson, 2010; 

Gunnarsson & Karlsson, 2013) när det gäller hur hemtjänstpersonal förhåller sig till den 

äldres självbestämmande i frågan om inköp av alkohol. Det finns tidigare studier som har 

funnit att hemtjänstpersonal står inför ett etiskt dilemma mellan den äldres 

självbestämmanderätt och deras ansvar att ge en god omsorg (Herring & Thom, 1997; 

Gunnarsson, 2010; Gunnarsson & Karlsson, 2013). Enligt de två studierna måste 

omsorgspersonalen själva göra bedömningar i varje enskilt fall pga. avsaknad av policys eller 

riktlinjer för hur hemtjänstpersonal ska förhålla sig till inköp av alkohol. Utan kompetens och 
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utbildning riktade till missbruk kan det enligt Gunnarsson (2010) innebära svårigheter i 

bedömningen av huruvida hemtjänsten medverkar till att upprätthålla ett missbruk eller ej. 

 

I vår studie har två av intervjupersonerna varit inne på inköp av alkohol och de har visat två 

skilda förhållningssätt. Den ena upplever inte något dilemma eller svårighet när det gäller 

inköp av alkohol. Hen gör en egen bedömning i varje enskild fall trots att det inte finns någon 

lokal riktlinje som hen kan hänvisa till. Den äldres självbestämmande hindrar inte denna 

intervjuperson från att vägra att köpa alkohol åt de äldre som har alkoholproblem. Hen har 

kännedom om att de äldre kommer att få alkohol inköpt av grannar eller kompisar. Men hen 

legitimerar sina handlingar genom att inte själv medverkar till att upprätthålla ett missbruk 

och att hen inte vill ansvara för de skador som missbruket medför. Den andra 

intervjupersonen i vår studie upplever denna fråga som ett svårhanterligt dilemma trots att 

hen har haft utbildning om äldre och missbruk och att det finns en lokal policy fastställd 

gällande inköp av alkohol för denna intervjuperson. Hen väljer att följa denna policy genom 

att inte vägra att köpa alkohol till kunder som har alkoholproblem. Denna intervjuperson 

upplever att denna policy förhindrar personalen från att ge god omvårdnad till sina kunder, 

eftersom hen faktiskt möjliggör och upprätthåller ett problematiskt drickande som i 

förlängningen kan komma att leda till skador och misär. 

 

Vårt resultat om hur hemtjänstpersonal förhåller sig till de äldre som har alkoholproblem har 

gått i linje med vad som framkommer i två tidigare studier (Millard & McAuley, 2008; 

Gunnarsson, 2010). De studierna har visat att hemtjänstpersonal försöker skapa 

förtroendefulla relationer för att närma sig en äldre person med missbruksproblem och att det 

är en vanlig strategi som omsorgspersonalen använder sig av. Detta stämmer överens med 

våra intervjupersoners resonemang kring förutsättningar för en god omsorg. De försöker 

alltid skapa en relation till de äldre genom kommunikation och social samvaro. Ett nytt fynd i 

vår studie är att hemtjänstpersonal använder rutinskapande som en strategi, vilket inte har 

framkommit i tidigare studier. Att skapa rutiner i de äldres vardag bidrar enligt våra 

intervjupersoner till att de äldres livssituation förbättras. Men det är inte möjligt för 

hemtjänstpersonal att skapa rutiner i den äldres vardag utan att ha etablerat en välfungerad 
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relation med den äldre. Detta bekräftas av en intervjupersons beskrivning av sin 

arbetssituation. Denna personal upplever sitt arbete hos en kund som inte har tillit till hen då 

hen inte kan skapa någon rutin. 

 

När det gäller hemtjänstpersonalens sätt att direkt arbeta mot äldres alkoholproblem använder 

de sig av två sätt; att kringgå problemet respektive att gå rakt på sak för att bemöta äldres 

alkoholproblem. Vilket sätt som väljs beror på situationen och på hur den äldre är som person. 

Att välja att inte ta upp alkoholproblemet på ett så direkt sätt med den äldre utan att istället 

prata runt problemet är ett sätt att bemöta de äldre som har en stark integritet. En annan 

intervjuperson väljer att låtsas att hon inte har kännedom om alkoholproblemet framför en 

kund som hela tiden försöker dölja sitt drickande. Detta resultat finner vi en viss koppling till 

en tidigare studie (Millard & McAuley, 2008) där hemtjänstpersonal känner att de behöver 

mer tid för att skapa en förtroendefull relation med äldre personer för att kunna gå vidare och 

ta upp alkoholfrågan på ett taktfullt sätt, exempelvis genom att ge tips. Vårt resultat visar 

även att hemtjänstpersonal kan välja att gå rakt på sak. Några av intervjupersonerna berättar 

att de brukar initiera ett samtal för att få en förståelse för den äldres alkoholproblem samt för 

att tydliggöra konsekvenser av ett problematiskt drickande för de äldre. Detta ligger i linje 

med vad som framkommit i Gunnarsons studie (2013). Enligt dessa resultat uppger en 

hemtjänstchef att de ofta låter en kontaktperson från hemtjänsten som kan ha en närmare 

relation till brukaren initiera ett samtal med den äldre kring hans eller hennes 

alkoholproblem. 

 

Att vara intresserad av denna grupp av äldre människor och att ha engagemang att skapa ett 

drägligt liv åt dem är en av de individuella förutsättningar som behövs i arbetet med äldre 

som har alkoholproblem. Detta är ett resultat som vi har kommit fram till och som vi anser 

närmar sig det mänskliga engagemanget som Eliasson (2011) tar upp i en artikel om sin 

personliga betraktelse av fungerande vård och omsorg. Hon menar att en god omsorg också 

handlar om vårdgivares självständighet och förmåga att ta personligt ansvar i situationen. 

Enligt hennes artikel utesluter den professionella kompetensen hos hemtjänstpersonal inte 

deras mänskliga engagemang i de äldres liv. Och enligt hennes artikel ska hemtjänstpersonal 



43 
 

kunna använda sig av sitt personliga omdöme och ta individuellt ansvar för de äldres 

välbefinnande. Därutöver är hemtjänstpersonals intresse och engagemang en viktig 

förutsättning för att skapa förtroendefull relation till äldre människor (Gunnarsson, 2010). 

 

En av de yttre förutsättningar som våra intervjupersoner upplever att de saknar är mer tid att 

ägna sig åt den sociala samvaron. Vi kan se en koppling mellan detta resultat och två tidigare 

studier (Szebehely, 2003; Stranz, 2013). De två studierna har i sina resultat betonat vikten av 

att omsorgspersonal ägnar mer tid till att tillgodose äldre människors sociala behov. 

Omsorggivarna i en av de studierna betonar att de inte bara vill ge omsorg om kroppen utan 

även ge omsorg om själen. Vi har förståelse för varför den sociala omsorgen är så viktig 

särskilt när man arbetar hos äldre med alkoholproblem. Våra intervjupersoner beskriver de 

äldre med missbruksproblematik som en utsatt grupp och att missbruket ofta har lett till att 

alla sociala kontakter är förstörda. Därför anser vi att det är viktigt att möjliggöra för de äldre 

att knyta an till sin omsorgsgivare och att få en känsla av socialt sammanhang genom sin 

samvaro med hemtjänstpersonalen. I vår studie har de kvinnliga intervjupersonerna uttryckt 

att de behöver mer tid för att ge den äldre social samvaro, men inte deras manliga 

motsvarighet. I en jämförelse som Trydegårds (2013) har gjort visar det sig att den kvinnliga 

omsorgspersonalen i större utsträckning än den manliga lyfter fram behov av mer tid för att 

kunna ge den äldre en bättre livskvalitet och för att tillfredsställa de äldres sociala behov. 

Dock kan vi inte dra några slutsatser om skillnader i hur manlig och kvinnlig 

hemtjänstpersonal upplever huruvida de saknar tid som en yttre förutsättning eftersom vi inte 

har ett stort antal hemtjänstpersonal att jämföra med 
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7. Slutdiskussion 

7.1 Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hemtjänstpersonalens arbete hos äldre som har 

alkoholproblem och med fokus på hemtjänstpersonals erfarenheter och upplevelser av sådana 

problem. 

 

Vårt resultat av hemtjänstpersonalens definition av alkoholproblem överensstämmer delvis 

med Gunnarsson och Karlssons (2013) studie när gäller hemtjänstpersonals uppfattning och 

upplevelse av äldres alkoholproblem. Men till skillnad från deras studie visar 

hemtjänstpersonal i vår studie förståelse för äldre människors alkoholproblem, och i deras 

beskrivningar har de visat en helhetssyn på de äldre. Dessutom uppvisar de överlag en positiv 

inställning till arbetet hos äldre med alkoholproblem trots de arbetsmiljöproblem och den 

arbetsbörda som de upplever. Vi har kunnat klargöra hur alkoholproblem definieras utifrån 

hemtjänstpersonalens perspektiv med två teoretiska begrepp: konventionella normer 

respektive faktiska normer. 

 

Vi har fått intressanta resultat gällande hur hemtjänstpersonal förhåller sig till äldre med 

alkoholproblem. Dessa resultat ligger delvis i linje med tidigare forskning. Både vårt resultat 

och tidigare studier (Gunnarsson, 2010; Gunnarsson & Karlsson, 2013) har visat att 

hemtjänstpersonal upplever ett dilemma kring äldre människors självbestämmande i frågan 

om inköp av alkohol. Vi har även funnit en likhet med tidigare studier när det gäller strategier 

som hemtjänstpersonal använder i arbetet med äldre som har alkoholproblem. Att skapa en 

förtroendefull relation till de äldre är en strategi som framkommit i vår studie och som även 

tidigare studier har visat (Millard & McAuley, 2008; Gunnarsson, 2010). Därutöver 

framkommer det i våra resultat att hemtjänstpersonal använder rutinskapande som en strategi. 

Detta har inte diskuterats i tidigare studier. Vidare har vi kommit fram att hemtjänstpersonal 

huvudsakligen använder två olika sätt att bemöta äldres alkoholproblem, nämligen att kringgå 

problemet respektive att gå rakt på sak. Detta resultat finner vi en viss koppling till två 
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tidigare studier (Millard & McAuley, 2008; Gunnarsson, 2013).  

 

För att analysera resultaten av hemtjänstpersonals förhållningssätt har vi använt oss av 

Eliassons (1995) teori om människosyn i vård- och behandlingssammanhang. 

Hemtjänstpersonals förhållningssätt är präglat av en helhetssyn där de ser äldre människor 

som både subjekt och objekt. Detta innebär i praktiken att hemtjänstpersonal ofta tar sin 

utgångspunkt i den äldres självbestämmande men i vissa situationer ändå kringgår de äldres 

självbestämmande för att de ska kunna fullgöra sitt omvårdnadsansvar gentemot de äldre. 

Men hur är detta kringgående förhållningssätt möjligt? Det kan bli en svår balansgång för 

hemtjänstpersonalen. Precis som Gunnarsson och Karlsson (2013) diskuterar handlar det om 

en balansgång mellan övergrepp på äldre människors självbestämmande och underlåtenhet i 

den meningen att man låter de äldre att fortsätta leva i misär.  

 

Beträffande vilka förutsättningar som saknas eller finns för hemtjänstpersonal i deras arbete 

hos äldre med alkoholproblem har vårt resultat visat att hemtjänstpersonalens engagemang i 

att arbeta med äldre missbrukare är en av de individuella förutsättningarna, vilket närmar sig 

det mänskliga engagemanget som Eliasson (2011) tar upp.  Både i vår studie och i två 

tidigare studier (Szebehely, 2003; Stranz, 2013) har det visats sig att hemtjänstpersonal 

upplever att det saknas tid för att ägna sig åt den sociala samvaron.  Tid anser våra 

intervjupersoner är en viktig förutsättning för att ge en god omsorg till de äldre som har 

missbruksproblem. Ett oväntat svar från en intervjuperson pekar mot att utbildning om äldre 

och missbruk inte kommer till så stor nytta i arbetet eftersom kunder som har ett långtgående 

missbruk inte går att hantera med de kunskaper hemtjänstpersonal får genom utbildning. 

Detta får oss att fundera över i vilken utsträckning den typen av utbildningar i förlängningen 

gynnar arbetet hos äldre människor som har ett svårt missbruk. Självklart bör man satsa på att 

utbilda hemtjänstpersonal, utbildning kan ge en viss vägledning och trygghet för personalen. 

Men det kan inte anses som en fungerande lösning för alla svåra problem och dilemman som 

uppstår i arbetet hos äldre missbrukare. Precis som en intervjuperson påpekat, vad än 

hemtjänstpersonal gör har de äldres grundproblem inte angripits. Att ingripa i äldres 

missbruksproblem är en komplex verksamhet. Det behövs åtgärder och beslut från olika håll 
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och olika nivåer, eftersom ansvaret för de äldres levnadsvillkor inte enbart ska läggas på 

hemtjänstpersonalen. Missbruksenheten ska ta en aktiv roll att åtgärda de äldres missbruk. På 

den strukturella nivån bör beslutsfattaren inom äldreomsorgen skapa förutsättningar för 

hemtjänsten att förbättra personalens arbetssituation och inte minst att bidra till de äldre 

missbrukarnas möjligheter att leva ett värdigt liv.   

 

Vidare vill vi föra en diskussion kring våra slutsatser från vår teoretiska analys. Från vår 

tidigare analys finner vi att hemtjänstens organisering och att respektera äldres 

självbestämmande är faktiska normer som hemtjänstpersonal alltid anpassar sig efter. Men de 

två normerna rymmer antingen en subjektsyn eller en objektsyn på äldre människan. Å ena 

sidan finns idag en tendens mot en betoning på äldres självbestämmande både på den 

politiska nivån och på den lokala nivån. Å den andra sidan präglas hemtjänstens organisering 

alltmer av en objektifierad syn på människor. Hemtjänstpersonals arbete är strikt tidsreglerat 

och detaljstyrt, vilket liknar ett löpande bandarbete där deras kunder blir ett objekt hos vilka 

insatser ska verkställas. Enligt vår tolkning är denna paradox en förklaring till att fenomenet 

äldre människors missbruksproblem blir så svårt att bemöta inom ramen för hemtjänsten. 

 

Begreppet reflexiva normer kan förse oss med en ny synvinkel på hur äldre människors 

missbruksproblem kan bemötas. Madsen (2006) betraktar reflexiva normer som en typ av 

metanormer, som inte föreskriver vilka normer som är riktiga eller felaktiga, utan på vilket 

sätt man har användning av normerna. I detta avseende funderar vi kring på vilket sätt 

hemtjänsten ska ha normerna. I det komplicerade omsorgsarbetet hos äldre människor som 

har alkoholproblem krävs det att hemtjänstpersonal har en människosyn som innebär att 

kunna se människan som både subjekt och objekt (Eliasson, 1995). Men vi ser att 

beslutsfattarna tenderar att söka en principiell lösning för äldres missbruksproblem genom att 

betona äldres självbestämmande i alla sammanhang. Då behandlas äldre missbrukare enbart 

som självständiga och ansvariga för sina egna val, konsekvensen blir då att vi låter dem 

fortsätta leva i misär och i värsta fall dricka ihjäl sig. Att hemtjänsten generellt hänvisar till 

den faktiska normen om att respektera äldres självbestämmande är inte alltid en bra lösning i 

praktiken. Man kan ju undra om det så kallade självbestämmandet används som ett sätt att 
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slippa hjälpa en människa i nöd.  

 

Att hålla sig vid en lösning framför den andra är enligt Eliasson (1995) ett sätt att lättare 

hantera konflikten mellan subjekt- och objektsynen. Det enda man kan göra är att hålla 

konflikten levande, vilket är svårt i praktiken. Därför behöver hemtjänstpersonal mer 

utrymme för att själv reflektera och bedöma vilken syn som ska gälla i varje enskild situation. 

Är det inte aktuellt för beslutfattarna att börja fundera på hur organiseringen ska skapa bättre 

förutsättningar för hemtjänstpersonal att arbeta hos äldre missbrukare?  

 

Sammantaget anser vi därmed att vi har uppnått studiens syfte, och de /samtliga/ tre 

frågeställningarna har besvarats.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Under intervjuerna har vi fått in en hel del intressant information från intervjupersonerna. 

Men vi har inte fördjupat oss i några av intervjupersonernas svar som kunde vara av 

betydelse för vår studie. Detta märkte vi när vi noggrant läste igenom utskrifter. En annan 

eventuell svaghet hos vår intervjustudie är att våra analyser enbart kunde grunda sig på den 

information som bestod av hemtjänstpersonalens subjektiva tankar och uppfattningar, med 

andra ord kunde de selektivt välja ut vad han/hon skulle berätta eller inte berätta. 

 

För att skapa en lättöverskådlig bild av den stora mängden av material har vi valt att bearbeta 

materialet med hjälp av kodning och kategorisering. Detta underlättade en tematisering av 

resultaten. Vid redovisning av resultaten valde vi enbart ut det som ansågs relevant för vårt 

forskningssyfte. Sedan tematiserade vi resultaten utifrån studiens frågeställningar. Vi är 

medvetna om att det finns en risk att en tematisering kan leda till att den unika kontexten som 

varje intervjuperson befinner sig i går förlorad. Ofta tenderade vi att hitta gemensamma 

mönster snarare än nyanser eller små variationer mellan intervjupersonernas beskrivningar. 

Vi valde att inte redovisa resultat från en intervjuperson i taget, t.ex. presentera en 
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intervjupersons bakgrund, hur hen definierar alkoholproblem hos äldre människor, hur hen 

förhåller sig osv. i kronologisk ordning. På detta sätt hade vi kunnat behålla kontexten. Vi har 

övervägt detta problem med att kontexten riskerar att gå förlorad gentemot vår önskan att 

synliggöra mönster genom vårt sätt att tematisera resultaten. Vår tanke med det har också 

varit att presentera våra resultat på ett mer läsbart och begripligt sätt. 

 

Vi kan inte påstå att vår studie har uppnått en så kallad datamättnad (Bryman, 2008) med 

tanke på de endast är fem intervjuer som har genomförts. Vi är medvetna om att fler 

intervjuer skulle leda till mer variationer i vårt resultat. Å andra sidan är det alltid svårt i 

kvalitativa studier att avgöra vilken urvalsstorlek som kan leda till datamättnad (a.a.). Trots 

detta har vi fått en del resultat som överensstämmer med tidigare studier inom 

forskningsområdet kring hemtjänstens arbete hos äldre missbrukare, och utöver det har vi 

även fått fram en del nya och intressanta resultat. 

 

7.3 Förslag till vidare studier 

I denna studie har vi undersökt hemtjänstpersonals erfarenheter och upplevelser av äldre som 

har alkoholproblem. Resultatet som vi har funnit gav en bild av hur äldres 

alkoholproblematik hanteras på den lägsta nivå. Vi har även funnit att hemtjänstpersonalen 

hindras av olika strukturella faktorer, som bl.a. hemtjänstens organisering, för att kunna driva 

ett bättre omsorgsarbete hos de äldre som har alkoholproblem. De strukturella faktorerna kan 

endast påverkas av beslutsfattare som sitter i högre positioner. Därför är det av intresse att 

forska vidare om hur olika beslutsfattare, som t.ex. avdelningschefer för äldreomsorgen, 

avdelningschefer för missbruksenhet, och inte minst hur kommunalpolitiker tänker kring hur 

missbruksproblem hos äldre människor kan och ska bemötas.  
 
 
 
 
 
 



49 
 

Referenser 
Ahlström, S. (2008) "Alcohol use and problems among older women and men: A 
review."Nordic Studies on Alcohol and Drugs vol. 25 (2) 154-161. 
 
Astvik, W. (2003). Relationer som arbete. Förutsättningar för omsorgsfulla möten i 
hemtjänsten. (Akad. avh.). Stockholm: Arbetslivsinstitutet nr 2003:8. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
Eliasson, R. (1995) Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur. 
 
Eliasson, R. (2011). En personlig betraktelse om vård och omsorg. Socialvetenskaplig 
tidsskrift, 3, s. 206-221 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts 
juridik. 
 
Gunnarsson, E. (2008). Äldres vardagsliv, äldreomsorg och framtid. I Jyrkämä, Jyrki & 
Haapamäki, Laura. (red.). Åldrande och alkohol. Nordisk forskning och diskussion. 
NAD-publ 52. Helsingfors: NAD (Nordiskt center för alkohol- och drogforskning). 
 
Gunnarsson, E. (2010). Vi får klara oss själva – Om hemtjänstens arbete med äldre 
personer som har missbruksproblem. Arbetsrapport Februari 2010. Stockholms 
universitet - institutionen för socialt arbete.  
 
Gunnarsson, E. (2013). Alkoholmissbruk och självbestämmande   – en kartläggning av 
den svenska hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre personer med 
alkoholproblem. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Vol. 30.2013. s. 227-242.  
 
Gunnarsson, E & Karlsson, L-B. (2013) ”Man	slutar	inte	dricka	för	att	man	får	städat”	– 
om bistånd, hemtjänst och alkohol. Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 
2013:3 Working Paper/Department of Social Work, 2013:3 
 
Grip Fjaer, E., & Vabø, M. (2013) Shaping social situations: A hidden aspect of care work 
in nursing homes. Journal of Aging Studies, 27 (4), s. 419-427. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Förfrågan om att delta i en studie om äldre och alkoholproblem 

 

Ett tilltagande alkoholmissbruk bland äldre människor har fått ökade uppmärksamhet i 

Sverige i senare åren. Och det finns tidigare forskning som tyder på att missbruk är ett vanligt 

förekommande problem inom hemtjänsten. Mot denna bakgrund vill vi undersöka hur 

hemtjänsten arbetar med äldre personer med alkoholproblem. Vi söker efter deltagare som 

arbetar inom hemtjänsten och som har lång tids erfarenhet av äldre personer med 

alkoholproblem. 

 

Vår studie är ett examensarbete på grundnivå och är en del av socionomutbildning vid 

Stockholms universitet. Syfte med studien är att undersöka hemtjänstpersonalens 

erfarenheter och upplevelser kopplad till äldres alkoholproblem. 

 

Intervjun beräknas ta 30-40 minuter. Och det kommer i stora drag beröra din 

uppfattning/erfarenhet/upplevelse av äldre människor och alkoholproblem. Du har rätt att ta 

del av både utskrift av din intervju och den färdigskrivna uppsatsen. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i text. Den information som du lämnar kommer endast användas i 

forskningsändamål. Den informationen som kan härleda till enskilda individer och 

arbetsplatser kommer att hanteras konfidentiellt. Förutom vår handledare och examinator 

kommer ingen obehörig ta del av informationen. All utskrifter av intervjuer kommer att 

makuleras efter att vår studie betygssätts. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. Ytterligare upplysningar lämnas av 

nedanstående ansvariga: 

Zhouyu Persson XXXXXXXXXX 

Ninweta Alzebari  XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 Intervjuguide  
 
Bakgrundsfakta 

x Hur gammal är du?  

x Vad har du för utbildning/kompetens? 

x Hur länge har du jobbat inom hemtjänst? 

x Kan du beskriva kort hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

x Har du någon kund som du tänker på just nu när vi pratar om äldres alkoholproblem? 

x Hur länge har du haft denna kund/de kunderna? 

 
Tema 1: Definition av alkoholproblem  

Vad upplever du som ett problematiskt drickande hos äldre? Kan du beskriva? 

x Kan du beskriva en händelse som har varit problematiskt? 

x När tycker du att den äldres alkoholdrickande blir ett problem? 

x Hur drar du gränsen? 

x På vilket sätt blir den äldres alkoholdrickande ett problem för ditt arbete? 
 
Tema 2: Strategier / förhållningssätt  

 Hur uppmärksammar du att en kund dricker på ett sätt som är problematiskt?   

x Har svårt kan detta problem upptäcka? Uppenbart problem? Dolt problem?  

 

Vad brukar du göra du när du har upptäckt att en kund har alkoholproblem? 

x Brukar du ta kontakt med anhörig?Diskuterar med kollegor / arbetsledare /chef?  

  

Hur bemöter du din kund som har alkoholproblem?  

x Brukar du ta upp alkoholproblem direkt med den kunden? Ett seriöst samtal? 

x Pratar om det på ett kringgående sätt? Berätta gärna om exempel på en sådan 

situation?  

 

Enligt din erfarenhet, vad måste man tänka på när man arbetar med kunder som har 

alkoholproblem? 
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x Finns det något bra sätt att bemöta dem? Känslomässig/praktiskt? 
 
Tema 3: Förutsättningar 

Känner du att du har de förutsättningarna för att arbeta med kunder som har alkoholproblem? 

x Om ja, vilka förutsättningar menar du?  

x Om nej, vilka förutsättningar som saknas? 

x Hur tänker du kring t.ex. tid/kunskap/kompetens/handlingsutrymme/kontinuitet?  

x Varför tycker du att du behöver t.ex. mer tid? 
 
Avslutning 

Har du något som du vill berätta innan vi avslutar intervjun? 


