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Andelen äldre med alkoholproblem, som också är i behov av omsorg, har de senaste 

decennierna ökat. Forskning visar på att problematiken kommer fortsätta öka eftersom det 

finns en mer tillåtande syn på alkohol i samhället idag. Syftet med studien är att undersöka de 

konsekvenser av alkohol som vårdpersonal identifierar hos de äldre och påverkas av i sitt 

arbete inom hemtjänsten. Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer gjorda med 

vårdpersonal som har skiftande yrkeserfarenhet och ålder. Intervjuerna har analyserats med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys och analysarbetet gjordes under insamlingen av empirin 

samt under bearbetningen av materialet. Resultatet visar på att det finns en mängd 

konsekvenser följd av alkoholanvändande som vårdpersonal dagligen identifierar och 

påverkas av i sitt arbete med äldre inom hemtjänsten. Vad resultatet tydligast visar är att 

drickandet överlag har ökat, att de äldre missbrukarna ofta har problem i sin kontakt med 

vården och slutligen den rädsla och oro som vårdpersonal upplever i sitt arbete kring 

missbrukande vårdtagare. 
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FÖRORD 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som avsatt tid att träffa oss och delat med 

sig av sina erfarenheter och tankar om äldres alkoholmissbruk. Att få ta del av era berättelser 

har varit extremt lärorikt och givande. Ett stort tack även till våra familjer som kommit med 

ovärderliga tips och fikastunder som satt guldkant på vårt arbete. 

Vi vill även tacka vår handledare Fredrik Snellman för hans stöd, vägledning och uppmuntran 

under hela arbetet med vår studie.  
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1. INLEDNING 
 

I det här avsnittet kommer den bakomliggande orsaken till valet av ämne samt tidigare 

forskning att presenteras. Här kommer även syfte och frågeställningar att presenteras. 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

 

Idag lever man längre än förr, och för många gäller att med stigande ålder kommer också en 

skiftande hälsa. Samhället har förändras mycket under de senaste decennierna och det har 

blivit en mer avslappnad syn på alkoholbruk i samhället i stort. Med det här sagt så blir det 

även allt fler som tar med sig en ny syn på alkohol in i ålderdomen något som kan bli 

bekymmersamt den dag de blir i behov av hemtjänst. Många människor skapar nog en bild 

om hur ens ålderdom kommer att se ut och det är nog få som tror att man ska bli oerhört 

annorlunda när man blir gammal, vår uppfattning är att de flesta människor tror att livet 

förblir detsamma som det varit även när man blir äldre.  

 

Här i Sverige lever man inte som man gjorde förr i tiden. Socialstyrelsen (1996) menar att 

fram till 1992 då ädelreformen genomfördes fanns inte äldreboende eller vård av äldre i den 

form som finns idag. Långt in på 1900-talet var generationsboende det normala, att man levde 

tillsammans med hela eller delar av sin familj och där de yngre tog hand som sina äldre 

släktingar. Det medförde att det var färre som levde i utanförskap. 

 

I en artikel av Henrik Höjer (2014) beskrivs att i tusentals år har familjen och släkten varit det 

viktigaste för individen. Det värsta man kunde utsättas för var att förvisas eller isoleras från 

familjen och tryggheten som fanns där. Idag däremot lever vi ensamma i större utsträckning 

än någonsin tidigare och detta menar Höjer (2014) är för att vi kan, vi lever helt enkelt i ett 

samhälle som ekonomiskt tillåter det. I en studie av Herttua, Vahtera, Kivimäki, och 

Martikainen (2011) visar man också på att om man lever ensam ökar risken att dö av orsaker 

som går att koppla till förhöjt alkoholbruk. 

 

Om eller när man förlorar sina närmaste familjemedlemmar eller vänner kan livet bli väldigt 

ensamt. Det kan för många innebära att man utvecklar skadliga beteenden, exempelvis ett 

ökat alkoholmissbruk med olyckliga följder. Gunnarsson (2013) menar att äldres 

alkoholvanor har förändrats, författaren anser också att det ökade bruket av alkohol bland 

äldre är ett problem som blir allt större för de som arbetar i hemtjänsten. I en studie gjord av 

Immonen, Valvanne och Pitkälä (2011), med fokus på drickandet och dess konsekvenser hos 

äldre, visar man på att förluster av anhöriga och vänner i förlängningen kan leda till 

självmedicinering med alkohol. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

I det här avsnittet presenteras studiens syfte och de frågeställningar som har använts för att 

besvara syftet. 

1.2.1 SYFTE 
 

Syftet med studien är att undersöka de konsekvenser av alkohol som vårdpersonal identifierar 

och hur drickandet påverkar vårdpersonalens arbete med äldre individer som har hemtjänst. 

1.2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

 Vilka konsekvenser av alkohol kan vårdpersonal identifiera i sitt arbete med äldre 

vårdtagare?  

 

 Hur påverkas vårdpersonalens arbete av konsekvenserna vid ett missbruk? 

 

 Hur påverkas vårdpersonalens bemötande av konsekvenserna vid ett missbruk? 
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2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som genomförts inom ämnet. Det gäller 

förändrade alkoholvanor, konsekvenser av alkohol, vilka dilemman som vårdpersonal ställs 

inför, anhörigperspektiv samt om den medföljande skammen kring alkohol. 

 

2.1 ÄLDRES FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR 

 

Enligt Gunnarsson och Karlsson (2017) har konsumtionen av alkohol i många europeiska 

länder ökat för personer över 65 år de senaste årtiondena. Författarna menar att de äldres 

ökade alkoholkonsumtion påverkar vårdpersonal inom hemtjänsten negativt då 

alkoholanvändandet ökat för individer med omsorgsbehov. Detta styrks av Socialstyrelsen 

(2012) som likt Gunnarsson och Karlsson (2017) har gett uttryck för att den ökade 

alkoholkonsumtionen är ett problem som växer. Gunnarsson (2013) påpekar att det i 

hemtjänsten inte finns någon uppfattning om hur stor del av vårdtagarna som har problem 

med alkohol eftersom det inte förs någon statistik över det. 

I en artikel av Gustafsson (2014) om hur alkoholanvändandet i stort förändrats efter Sveriges 

medlemskap i EU kan man se att ökningen inte skett som man förväntat sig. Man trodde att de 

förväntade grupperna skulle öka mest såsom män, unga och högkonsumenter, men istället var 

det äldre kvinnor som stod för den största ökningen i sitt drickande. 

Att konsumtionen av alkohol bland äldre har ökat är något som Socialstyrelsen (2012) 

konstaterar i sin rapport där de menar att konsumtionen hos generationerna som är födda på 

40- och 50- talet är väsentligt högre än tidigare generationers. Rapporten visar på att det i 

synnerhet är äldre kvinnor som upplevs ha en ökad konsumtion och att de tar med sig sina 

alkoholvanor när de går i pension. 

I en dansk studie av Emiliussen, Andersen och Nielsen (2017) visar man på att äldre som gått 

I pension och som dricker väldigt mycket gör det på grund av att de mår psykiskt och fysiskt 

dåligt. De kan ha druckit lätt till måttligt under hela sitt liv men då de förlorar mening och 

uppgifter I livet så tappar de en del av sin identitet och börjar istället att dricka väldigt mycket 

just för att orka med vardagen.  

Att konsumtionen av alkohol hos äldre ökar konstateras även av Folkhälsomyndigheten 

(2016) i deras mätning av folkhälsan som genomförs vartannat år, där alkohol är en av 

indikatorerna som de mäter. Johannessen, Helvik, Engedal och Sörlie (2016) framhåller att 

bättre ekonomiska förhållanden och ökad acceptans gentemot alkohol de senaste årtiondena 

kan vara orsaker till den ökade konsumtionen av alkohol bland äldre. 

 

Bilden som ges av många olika källor oberoende av orsak och av varandra är att det har blivit 

en förändring av de äldres alkoholvanor. De senaste årtiondena har man sett en ökning av 



4 
 

konsumtionen av alkohol som medför problem för hemtjänsten. Allt fler vårdtagare tar med 

sig sina alkoholvanor när de kommer till den punkten i sitt liv att de är i behov av hemtjänst. 

 

2.2 KONSEKVENSER AV ALKOHOL BLAND ÄLDRE 

 

Johannessen, Helvik, Engedal och Sörlie (2016) menar att äldres hälsa skadas redan vid 

relativt låga nivåer av alkoholintag. De negativa konsekvenserna av alkoholen förstärks av 

kroppens normala biologiska åldrande. Vidare menar författarna att alkoholen påverkar den 

äldre genom ökad fallrisk, svårigheter med näringsintaget samt att den påverkar deras 

kognitiva förmågor på ett negativt sätt. De här fysiska konsekvenserna förstärks av Bakhshi 

och While (2015) som i sin artikel tydliggör att kroppens funktioner försämras vid intag av 

alkohol. De visar vidare på hur alkoholmissbruk kan ligga till grund att äldre blir isolerade 

vilket medför ytterligare problem med exempelvis psykisk ohälsa och svårare grad av 

missbruk.  

I en studie gjord av Immonen, Valvanne och Pitkäläs (2011) visar man på att när äldre får 

försämrad fysik och hälsa så har det historiskt varit alkohol som använts som botemedel eller 

som hjälp att öka matsmältning och aptit. Studien visar att äldre i vissa fall självmedicinerar 

med hjälp av alkohol och att många som medverkat i studien helt enkelt glömt eller på något 

sätt avsiktligt struntat i att ta sina ordinerade mediciner och som ersättning druckit alkohol. 

Vidare menar författarna att åkommor som oftast medicinerats med hjälp av alkohol av äldre 

är, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnlöshet, vanlig förkylning och matsmältningsproblematik. 

Att äldre självmedicinerar är något Shaw och Palattiyil (2008) tydliggör i sin artikel där 

författarna menar att de som åldras använder alkohol i syfte att klara av oönskade 

omställningar som kan komma med ålderdom såsom ohälsa och förändring i det sociala livet. 

 

Enligt Blondell (2000) är självförnekelse en annan vanligt förekommande konsekvens hos 

äldre som missbrukar alkohol och att det medför att de försummar sina mänskliga behov. 

Enligt författaren visar det sig på olika sätt hos olika individer, vissa åsidosätter sin hälsa och 

andra behov med en depression som följd. Andra, menar författaren, tar avstånd från sin 

familj, sina vänner och olika sociala aktiviteter men att en gemensam nämnare ofta är en låg 

självkänsla.  

 

2.3 DILEMMAN FÖR VÅRDPERSONAL INOM HEMTJÄNSTEN 

 

Att inneha hemtjänst innebär enligt hemtjänstchef K. Dahlgren (personlig kommunikation, 27 

april 2018) att den äldre kan bo kvar hemma trots sjukdom eller kroppsliga 

funktionsnedsättningar och då få den hjälp man behöver i sitt eget hem. Hon menar att 

exempel på insatser som vårdpersonal inom hemtjänsten utför kan vara hjälp vid toalettbesök, 

matlagning och utföra enklare ärenden. Ett arbete som många gånger kan medföra olika 

dilemman för vårdpersonalen då den äldre alltid har samma dagsform. 
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Ett dilemma för vårdpersonal inom hemtjänsten är enligt Gunnarsson och Karlsson (2017) att 

de insatser som finns tillgängliga är anpassade att vara en hjälp i vardagen för de som har 

svårigheter att klara sig på grund av olika sjukdomar eller normal ålderdom, inte för äldre 

med alkoholmissbruk.  

 

Att insatserna inte är anpassade för missbrukande äldre anser Gunnarsson (2012) kan bero på 

bristande utbildning kring missbruk för personal inom hemtjänsten, det medför att kompetens 

saknas hos personalen för att möta äldre med ett alkoholmissbruk. Författaren menar också att 

bristen på utbildning medförd att personalen ofta ställs inför dilemmat att de inte vet vad som 

väntar när de öppnar dörren och att många känner rädsla för att gå in hos en påverkad, 

högljudd och stökig äldre på grund av detta. 

 

Ett annat dilemma som Gunnarsson och Karlsson (2017) identifierat för vårdpersonal i arbetet 

med äldre som har alkoholproblematik är individens eget självbestämmande. Att detta kan bli 

problematiskt för vårdpersonal tydliggör Klein och Jess (2002) då de anser att det kan 

medföra en konflikt för dem i deras arbete när den äldres rättighet till oberoende och 

självbestämmande är en stark faktor. Gunnarson (2013) påpekar att det hos vårdpersonal finns 

en osäkerhet i fråga om att komma in och bestämma och hur man ska bemöta och ge omsorg 

till individer med alkoholproblem utan att kränka deras autonomi. Allt som allt knyts 

vårdtagarnas rättigheter till självbestämmande samman i det lagrum som ligger till grund för 

deras beslut till att få hemtjänst, Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) faställer i 1 kap 1 §, 

att verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet. 

 

2.4 ANHÖRIGPERSPEKTIVET 

 

Alkoholmissbruk hos äldre drabbar inte bara den som dricker utan även deras anhöriga 

påverkas. Därför anser vi att det är av stor vikt att även anhörigperspektivet synliggörs så att 

hela bilden av problematiken som finns kring alkohol och dess konsekvenser belyses. 

Gunnarsson och Karlsson (2017) lyfter fram flera vinklar på den problematik som kan uppstå. 

Om den äldre haft ett långvarigt missbruk är det inte ovanligt att anhöriga tagit avstånd från 

sin släkting vilket ofta leder till en djupare problematik med exempelvis högre grad av 

psykisk ohälsa än vad bara alkoholen ger. Författarna menar också att anhöriga ofta blundar 

för missbruket och de anser att det är upp till andra att ta hand om. Långvariga missbruk har 

uppdagats först efter att individen fått plats på ett äldreboende. Det blir problematiskt för 

hemtjänsten då de saknar verktyg och resurser för att ta hand om missbrukare. 

 

Oro är ett problem som kan drabba anhöriga. Enligt en rapport av Hallgren, Högberg och 

Andréasson (2009) löper äldre med alkoholmissbruk högre risk att drabbas av olyckor av alla 

former, i synnerhet fallskador men också olika typer av trafikskador. Denna förhöjda risk ger 
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därmed upphov till ökad grad av oro och en känsla av maktlöshet för anhöriga som känner att 

de måste vakta den äldre. 

 

Ytterligare ett anhörigproblem är medberoende. I en artikel av Cullen & Carr (1999) beskriver 

man medberoende mellan makar som ett av de vanligaste sätten att klara av en make eller 

makas missbruk. Författarna beskriver också att det är beroende på vilken personlighetstyp 

man är i ett förhållande, exempelvis en del individer underkastar sig hellre den andre, medan 

andra kanske väljer att lämna förhållandet. 

 

2.5 SKAMFYLLT DRICKANDE 

 

Gunnarsson och Karlsson (2017) lyfter fram att äldre med ett missbruk ofta känner skam och 

har svårt att prata öppet om missbruket. Det är en anledning till att många försöker att 

undanhålla sitt missbruk så långt det går och därav är ovilliga att söka hjälp  i tid. Även 

vårdpersonal upplever att det kan vara ett svårt ämne att prata om. Jonsson, Ottosson och 

Berndtsson (2013) tydliggör i sin studie att det kan vara svårt att prata om alkohol med 

människor. Vidare menar författarna att ämnet kändes skamfyllt och att det är belagt med tabu 

och särskilt för äldre kvinnor som då bryter mot de traditionella föreställningar som finns om 

kvinnor och alkohol i samhället.   

 

Skam kan enligt Tommy Hellsten (1998) förklaras som något positivt, att den påminner 

människan om de gränser som finns, inom vilka livet ska levas. Han menar att skammen är 

den mur som sätter stopp för en person som försökt vara något mer än den är. En person som 

på ett eller annat sätt överskridit sina gränser för vad som betraktas som bra kallas ofta 

skamlös eller oförskämd, epitet som ofta hörs i kombination med alkoholanvändande men 

även andra typer av missbruk.   
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3. TEORIER 
 

I det här avsnittet presenterar vi de teorier som använts i analysen. Teorierna har valts för att 

underlätta analysen av det inhämtade materialet samt för att öka förståelsen för detsamma. 

 

3.1 KASAM  

 

KASAM är som teori enligt oss direkt överförbar på alla inblandade parter som betraktas i 

studien. Eftersom känsla av sammanhang är något som berör såväl den alkoholmissbrukande 

äldre, dess anhöriga och vårdpersonal. 

 

Det salutogena synsättet grundades av en forskare inom medicinsk sociologi vid namn Aaron 

Antonovsky. Han valde att fokusera sina studier på det friska istället för på det som inte var 

friskt. Enligt Antonovsky (2005) blir alla människor någon gång i livet utsatta för prövningar 

av olika slag, kroppsligt, psykiskt eller i det sociala livet. Antonovsky menar att dessa 

prövningar kan vara av kraftigt slag, komma ofta och hålla i sig länge. Detta gör många 

människor sjuka medan många förblir friska trots att de utsätts för liknande eller större 

prövningar. Antonovsky påpekar att om fokus ligger på det sjuka och vilka skäl som gjorde 

det sjukt, kan man aldrig få förståelse för och gynna det friska. 

 

Antonovsky (2005) kom via studier gjorda av honom själv och av andra fram till att frågan 

som skulle ställas var “Hur kommer det sig att vissa människor förmår upprätthålla hälsa trots 

att de utsätts för svåra påfrestningar?”. Enligt författaren är det skillnad mot frågan som oftast 

ställs, “varför blir vissa människor sjuka?” Han anser att svaret på frågan är KASAM (Känsla 

av sammanhang) den teori han själv utformat. KASAM innehåller tre avgörande delar för att 

en människa ska känna stimulans, en människa behöver känna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

 

Antonovsky (2005)  menar att de olika delarna i KASAM har olika betydelse för varje 

människa. Delarna måste ses i relation till varandra för att på så sätt utgöra en helhet i en 

människas liv och ger då en beskrivning av en människas upplevelse på tre olika nivåer. 

Begriplighet är en nivå där människan har förståelse för sig själv och sin omgivning, 

begripligheten handlar om det kognitiva och vilka upplevelser som finns om inre och yttre 

stimuli. Hanterbarhet handlar om hur man som människa upplever att man kan hantera 

svårigheter med de resurser som finns tillgängliga. Meningsfullhet handlar hos en människa 

om hur den egna upplevelsen av att det finns en mening med livet. 

 

Hanson (2015) beskriver att en mängd forskare genom åren undersökt om Antonovskys teori 

om KASAM kan anses vara en pålitlig modell för att förklara hälsa och att alla är eniga om att 

den är pålitlig och den bedöms idag som en giltig teori som det går att använda sig av inom 

forskning. 
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3.2 KONTINUITETSTEORIN  

 

Vi är av uppfattningen att det är eftersträvansvärt att äldre ska kunna behålla sina tidigare 

vanor och att de ska kunna leva livet precis som de gjort tidigare, helt enkelt bibehålla sin 

kontinuitet in i ålderdomen. Det är enligt oss något som ska gälla alla som åldras, sociala 

problem i form av exempelvis ett alkoholmissbruk har enligt oss ingen åldersgräns. Därför 

anser vi att kontinuietsteorin passar bra in i vår studie. 

 

Robert Atchley skrev i sin artikel om det normala åldrandet (1989) att äldre anpassar sina 

livsval så att de bättre ska kunna behålla de mönster de tidigare levt efter. Författaren menar 

att de äldre använder sig av egna strategier baserade på dem själva och deras sociala värld för 

att uppnå kontinuitet i sitt liv. Artikeln var den första som berörde ämnet kontinuitet i 

åldrandet som teori, därför anses Atchley ha lagt grunden till den befintliga kontinuitetsteorin 

som den ser ut idag. 

 

Enligt Tornstam (2011) bygger kontinuitetsteorin på att det viktiga i en äldres liv är att man 

fortsätter att leva sitt liv som man gjort hittills, att bevara kontinuiteten som funnits. Tornstam 

(2011) påpekar att kontinuitetsteorin syftar till att bibehålla de strukturer som finns i en 

människas liv även när man blir äldre. Grundläggande i kontinuitetsteorin är att de beteenden 

och strukturer en människa haft genom livet blir starkare och mer tydliga när man åldras. 

Samuelsson (2000) anser att detta gör att individens beteende framhävs mer under 

åldrandet.  Enligt kontinuitetsteorin är det individens personlighet och tidigare livsval som är 

väsentligt för hur omställningen till åldrandet blir. Enligt författaren gör detta att varje enskild 

individ har olika förutsättningar för hur ett gott åldrande ska mätas. 
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4. METOD 
 

I detta avsnitt presenteras det metodval som använts samt hur urvalsprocessen genomförts, 

hur data samlats in och vilken analysmetod som använts. Avsnittet kommer att avslutas med 

en kort presentation av de fem intervjupersonerna. 

 

4.1 VAL AV DATAINSAMLINGSMETOD 

 

Det material som låg till grund för vår studie var fem kvalitativa intervjuer som vi spelade in, 

något som vi gjorde för att kunna lägga allt fokus på själva intervjun. Bryman (2011) menar 

att man genom att spela in sina intervjuer tillåter sig själv att kunna fokusera på vad som 

händer och sägs under intervjun utan att behöva koncentrera sig på att föra anteckningar. 

Intervjuer är enligt Bryman (2011) ett bra sätt att samla in kvalitativ data eftersom fokus för 

frågorna i intervjuer ligger på att plocka fram intervjupersonens enskilda tolkningar och syn 

på saken. Även Kvale och Brinkmann (2014) anser att kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att 

få ta del av en intervjupersoners beskrivningar och åsikter på ett nyanserat sätt med fokus på 

det kvalitativa. Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade vilket Bryman (2011) 

menar karaktäriseras av att undersökaren har särskilda i förväg nedskrivna teman som avses 

att ta upp under intervjun. Friheten under intervjun är dock stor hos både den som intervjuas 

att få ge svar på sitt personliga vis men även hos undersökaren som kan ställa frågorna i 

vilken ordning som önskas så länge alla teman avverkas under intervjun. 

 

4.2 URVAL AV INTERVJUPERSONER 

 

För att komma i kontakt med relevanta personer till intervjuerna användes ett 

bekvämlighetsurval och då i form av ett snöbollsurval. Vid snöbollsurval menar Bryman 

(2011) att forskaren till att börja med tar kontakt med ett fåtal individer som anses vara 

relevanta för undersökningen, för att sedan med hjälp av dem skapa kontakt med andra 

individer som skulle vilja delta. Därför togs som första steg kontakt med en enhetschef för 

hemtjänsten som därefter förmedlade kontakten till vårdpersonal till den första intervjun för 

studien.  

 

Här följer en kort presentation av våra intervjupersoner. 

 

Intervjuperson ett, är 62 år och undersköterska som arbetar inom hemtjänsten sedan 29 år 

tillbaka. 

 

Intervjuperson två, är 39 år och undersköterska som arbetar inom hemtjänsten sedan 17 år 

tillbaka. 
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Intervjuperson tre, är 64 år och undersköterska som arbetar inom hemtjänsten sedan 35 år 

tillbaka. 

 

Intervjuperson fyra, är 52 år och specialistsjuksköterska som arbetat inom hemtjänsten i 25 

år, nu arbetar hon med kognitiva problem hos äldre inom ett stödteam för vårdpersonal. 

 

Intervjuperson fem, är 24 år och vårdbiträde som arbetar inom hemtjänsten sedan 4 år 

tillbaka. 

 

Alla intervjupersoner har skiftande yrkeserfarenhet och utbildning där den mest erfarne har 

över 30 år i yrket och den med minst har fyra år inom hemtjänsten. Intervjuerna genomfördes 

i miljöer valda av intervjupersonerna, de utvalda miljöerna var lugna utan yttre 

störningsmoment. Intervjuernas längd varierade mellan 18 och 25 minuter och gav 22 sidor 

transkriberat material.  

 

4.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH ANALYSMETOD 

 

Efter utförda intervjuer genomfördes en kvalitativ innehållsanalys, där grunden låg i det 

transkriberade materialet. En kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Bryman (2011) att efter 

genomläsningen identifieras meningsbärande enheter som tycks ha relevans för arbetet. De 

kodas och kategoriseras för att finna gemensamma teman i de olika intervjuerna. Något som 

Kvale och Brinkmann (2014) menar ger den som ska göra en analys, en tydligare helhetssyn 

av det bearbetade textmaterialet.  

  

Huvuddelen av analysen gjordes under datainsamlingen och när materialet bearbetades detta 

gav struktur att tolka resultatet. Två övergripande teman identifierades i presentationen av 

resultatet; alkoholens konsekvenser samt alkoholens påverkan på vårdpersonalens arbete. 

Temana gav struktur och utgjorde på så sätt stor hjälp i tolkningen för att kunna besvara 

studiens syfte. Kvale och Brinkman (2014) framhåller att genom skapandet av teman 

underlättas analysen av undersökningen. 

 

Backman (2016) beskriver att den huvudsakliga analysen sker under själva 

datainsamlingsmomentet men att arbetet förenklas avsevärt när man tematiserar och får 

struktur över materialet. Backman (2016) menar att det gör att man kommer bort från det 

triviala i texten för att istället fånga helhetsbilden. För den här studien innebär det att 

intervjusvaren blir mer greppbara. Det är inte bara lös information tagen ur luften, utan citat 

med sammanhängande innehåll. Det har formats till empiri som går att koppla samman med 

tidigare forskning och teorier. 

 

För att öka kunskapen inför uppsatsskrivandet har studiebesök inom Skellefteå kommun 

utförts. Hos enheter som haft relevans för studien och som skapat en bredare inblick till ämnet 

alkoholism och missbruk hos äldre. Träffar med några chefer inom den kommunala 

hemtjänsten genomfördes. De gav en bild av hur de hanterar klienter som missbrukar alkohol 
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och om den handlingsplan de skall agera efter om ett missbruk skulle uppdagas och hur de 

sedan går vidare med det, exempelvis till individ och familjeomsorgen för vidare utredning. 

Många gånger uppdagas ett eventuellt missbruk vid inledande kontakt med vård eller omsorg 

vid olyckshändelser som fall i hemmet eller liknande som gör att individen behöver hjälp eller 

vård för att klara av sin vardag. 

 

Vi gjorde även ett besök hos familjerådgivningen. Efter besöket där så framkom det en till 

aspekt kring missbruksproblematiken hos äldre men även i allmänhet, hur de anhöriga 

drabbas. Att som anhörig tvingas se hur nära släktingar påverkas av ett ökande missbruk kan 

medföra att familjerelationer förstörs.  

 

Tidigare nämnda hemtjänstchef förde oss vidare i valet av respondenter. Enligt Bilaga 1 

utformades intervjuguiden till de semistrukturerade intervjuerna med utgångspunkt från den 

kunskap som samlats inför skrivandet av uppsatsen. Det började med en inledning där syfte 

och tillvägagångssätt presenterades. Därefter arbetades de teman som intervjun skulle 

innehålla fram: bakgrundsfakta, nuläge och fria tankar. Olika frågor till varje tema bestämdes 

som skulle ge svar att arbeta med. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Efter detta kodades och 

kategoriserades arbetet. När materialet hanteras på så sätt menar Lundman och Graneheim 

(2012) att det manifesta innehållet kommer fram. Till att börja med lästes intervjuerna igenom 

och meningar markerades som fungerade som meningsbärande enheter. Efter det skrevs koder 

in i marginalen. Koderna fungerar som en etikett över de meningsbärande enheternas innehåll. 

Alla koder flyttades sedan till ett eget dokument för att jämföras och sammanställas. Därefter 

valdes de koder ut som bäst hörde samman med syftet. Efter att koder valts ut påbörjades 

indelning i olika kategorier. Författarna betonar att alla koder enbart ska passa in i en kategori, 

de får absolut inte passa in i flera.  

 

Ett exempel på identifiering av meningsbärande enhet kan vara att man börjar med följande 

citat ur transkriberingarna: 

 

 … stor ändring har det ju blivit, det dricks mer som vid medelhavet nu för tiden, det 

är inte bara på helgen längre utan det dricks lite varje kväll, men det här är ju en 

generationsfråga, konsumtionen har ju ökat i massor det senaste 10-15 åren. 

 

I ett citat som detta kan utläsas att drickandet förändrats och att det finns något som kan kallas 

medelhavsdrickande. Att det dricks lite varje kväll, men att det är en generationsfråga och 

avslutningsvis att drickandet ökat massor, enligt intervjupersonen, de senaste 15-20 åren. 

Texten kortas därefter ner för att förenkla arbetet men utan att förändra innehållet, 

exempelvis: 

 

 … det har ändrats till mer av ett medelhavsdrickande där det dricks lite varje kväll, 

inte bara på helgen. Hos generationen det gäller har konsumtionen ökat väldigt 

mycket de senaste 10-15 åren.  
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Genom att arbetet med texten skett på detta vis har vi nått fram till en mer avskalad text som 

blivit mer bearbetningsbar och lättare att avkoda, därmed kunde vi få fram det manifesta 

innehållet i materialet. Citatet kodas till “medelhavsdrickande” under kategorin “alkoholens 

konsekvenser”, en företeelse som förekom under fler av intervjuerna vilket gjorde att detta 

blev ett tema till resultatdelen där man tillsammans med resten av materialet kan hitta det 

latenta. Därefter påbörjades själva resultat och analysarbetet. 

 

4.4 ARBETSFÖRDELNING 

 

Från början till slut har det mesta av arbetet med uppsatsen skett genom att vi suttit 

tillsammans. Vi har under hela tiden bollat idéer och tankar med varandra, något som har 

medfört att båda har fått en bra sammanhängande bild både under processens gång och av 

uppsatsen i stort. När intervjuerna genomfördes delades arbetet upp så att den som inte 

genomförde intervjun transkriberade inspelningen efteråt. I arbetet med att koda och 

kategorisera det insamlade och transkriberade materialet gjorde vi alla delar av detta 

tillsammans. Avsnittet inledning med dess underrubriker satt vi tillsammans och skrev i sin 

helhet. 

 

Arbetet med att skriva avsnitten om bakgrund/tidigare forskning och teorier delades upp 

mellan oss båda. Under avsnittet bakgrund och tidigare forskning ansvarade och skrev Stefan 

de två första underrubrikerna, äldres förändrade alkoholvanor och konsekvenser av alkohol 

bland äldre och Johan skrev de tre sista, dilemman för vårdpersonal inom hemtjänsten, 

anhörigperspektivet och skamfyllt drickande.  Under avsnittet teorier tog vi varsin teori, 

Stefan skrev om KASAM och Johan skrev om Kontinuitetsteorin, efter att vi skrivit klart våra 

respektive delar under de här två avsnitten kontrollerade och korrigerade vi varandras texter 

där det behövdes.  

 

Metodavsnittet har i sin helhet skrivits och utformats av både Stefan och Johan likaså har 

avsnitten om resultat och analys av intervjuerna samt den avslutande diskussionen gjorts 

tillsammans, sida vid sida.  

 

4.5 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

Med tanke på undersökningens känsliga natur lades vikt vid att följa de fyra etiska 

huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) menar finns vid forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Valet att följa de fyra etiska 

kraven gjordes av hänsyn till intervjupersonerna integritet och hjälpte till att skydda dem och 

deras privata liv. 

De etiska principerna ska enligt Vetenskapsrådet (2002) påvisa vilka rättigheter som finns för 

intervjupersonerna när de genomför intervjun, till exempel att det är frivilligt för dem att delta 
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och att de kan avbryta intervjun vid vilken tidpunkt som helst eller att välja att inte svara på 

särskilda frågor. Hög vikt lades vid intervjupersonernas anonymitet och det förekom inga 

namn eller känslig data som kan peka ut intervjupersonerna i studiens färdiga resultat. Det 

menar Kvale och Brinkmann (2014) är en viktig del för både den som blir intervjuad men 

även för att den som gör intervjun ska kunna göra sin egen tolkning av vad som kommer fram 

utan att dennes slutsats ska kunna ifrågasättas.  

 

4.6 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET OCH GENERALISERBARHET 

 

Bell och Waters (2016) menar att oberoende av vilket metodval som används till 

datainsamlingen, ska metoden alltid granskas på ett kritiskt sätt och då kan man avgöra om 

datan är tillförlitlig. Författarna klargör att reliabiliteten eller tillförlitligheten är ett sätt att se 

om ett tillvägagångssätt visar likadana resultat vid två skilda situationer men under liknande 

villkor. De menar att om en ställd fråga ger olika svar vid liknande situationer kan den inte 

anses vara tillförlitlig. Vi är medvetna om problem som kan uppstå med tillförlitligheten i en 

så pass liten studie som vår, vi är även medvetna om att våra resultat inte är direkt överförbara 

i alla tänkbara situationer och på en hel population rakt av. Men trots det är vi ändå trygga i 

att studien är tillförlitlig och att den till stora delar går att generalisera av två anledningar. Den 

första anledningen är att vi anser att vår intervjuguide och frågorna i den är utformade på ett 

sådant sätt att den skulle ge överensstämmande svar om den användes av någon annan under 

liknande omständigheter.  

 

Den andra anledningen till att vår studie ändå kan anses vara tillförlitlig och till stora delar 

generaliserbar är att studiens resultat innehåller många generella drag som representerar 

många andra situationer och går att applicera på en stor del av vårdpersonal i stort om än inte 

på alla. Av dessa anledningar vågar vi också påstå att vår studie kan anses vara tillförlitlig och 

till viss del generaliserbar. Den komplexitet som omgärdar problematiken och som vår studie 

försöker åskådliggöra gör att det finns god anledning att anta att den är överförbar till andra 

situationer och verksamheter. 

 

Bell och Waters (2016) menar att om något inte är tillförlitligt så är det heller inte giltigt. De 

menar också att bara för att tillförlitligheten är hög så behöver inte det betyda att giltigheten 

också är hög. Genom de två ovan nämnda anledningarna och det som författarna menar så 

tycker vi ändå att de resultat som studien fått medför att den kan anses vara både tillförlitlig 

och att den därigenom även är giltig. Författarna anser också att man kan få en tydlig antydan 

av en studies tillförlitlighet om man ställer sig frågan, skulle en annan forskare få samma 

resultat om den använde sig av samma tillvägagångssätt och frågor? Vår bedömning av den 

frågan är att upprepad forskning skulle resultera i liknande om kanske inte helt identiska 

resultat. Den bedömningen grundas på att Socialstyrelsen (2012) visar på att det förekommer 

likartad alkoholrelaterad problematik i landets alla kommuner och att det är komplex 

problematik som måste hanteras inom hemtjänstverksamhet 

 



14 
 

Avslutningsvis anser Firestone (1993) att man absolut inte ska vara rädd för att använda 

kvalitativa metoder i sin forskning på grund av de påstådda problemen med generalisering av 

resultaten. Detta eftersom författaren anser att det inte finns några problem med att 

generalisera resultaten, man måste bara använda en annan vinkling exempelvis genom en mer 

analytisk generalisering. Även Bryman (2011) menar att det är de teoretiska slutsatsernas 

kvalitet som kan anses vara centrala för en bedömning av generaliserbarhet i kvalitativt 

datamaterial.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS AV INTERVJUERNA 
 

Avsnittet tydliggör de resultat som framkommit efter bearbetningen av det insamlade 

materialet. För att skapa struktur i forskningsarbetet och för att visa på likheter och skillnader 

används i den här delen de teman som kopplas till tidigare presenterad forskning inom 

området. Det framkommer att intervjusvaren ofta stämmer överens med den bild som tidigare 

presenterats men att det ändå finns skillnader. 

 

5.1 ALKOHOLENS KONSEKVENSER 

 

De resultat som framkommit genom intervjuer och den bild som studerats i tidigare forskning, 

vad gäller konsekvenser av alkohol hos äldre, indikerar till viss del att resultaten inte helt 

stämmer överens med varandra. I den befintliga forskningen beskriver exempelvis Immonen, 

Valvanne och Pitkälä (2011) att självmedicinering är en vanligt förekommande konsekvens 

för äldre, detta är något som inte framkommer lika tydligt i resultatet. Den tidigare 

forskningen visar genom Blondell (2000) även på att självförnekelse hos den äldre är en 

konsekvens som ofta uppenbarar sig när det är missbruk inblandat. Inte heller denna 

konsekvens var något som studiens resultat visade på ett tydligt sätt.  

 

Även om resultatet inte helt överensstämmer med tidigare forskning så identifierades ändå en 

mängd andra konsekvenser, som vårdpersonalen identifierat i sitt arbete, som stämde överens 

med vad forskning visat tidigare.  

 

5.1.1 ÄLDRES FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR 
 

Något som framkom tydligt under de genomförda intervjuerna, och även i tidigare forskning, 

var att det har skett en förändring i alkoholvanor hos äldre personer. Något som medfört att 

allt fler äldre idag har någon form av missbruk eller riskbruk av alkohol. På frågan om vad 

intervjupersonen har för tankar om äldre och deras alkoholvanor i allmänhet blev det tydligt 

att de upplevde att det skett en ökning i alkoholkonsumtionen bland de äldre som använder sig 

av hemtjänsten. Intervjuperson 2 säger så här.  

 

 … den största skillnaden är nog vilket decennium folk är födda. Hos de som är födda 

på 20–30-talet har en helt annan inställning till alkohol jämfört med om du är född på 

40-50-60-talet. Hos de riktigt gamla kan det vara att får jag en sup sen är det bra, 

medan för de yngre är det mer ok att ta ett glas vin till maten eller att man dricker ett 

par öl. Jag ser det som ett mönster, att det är mer tillåtet att dricka alkohol för de lite 

yngre gamla. De är mer van vid ett annat alkoholbruk. När man går i pension ändras 

inställningen, att inte behöva kliva upp för jobbets skull. – Intervjuperson 2 
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Intervjuperson 3 och 4 ger uttryck för att en anledning till den ökade alkoholkonsumtionen 

kan vara att människor i Sverige nuförtiden dricker alkohol mer som människor gör i 

medelhavsländerna. 

 

 … jag tror att det ligger mycket i det kontinentala drickandet, det blir mer och mer att 

man dricker alkohol oftare. De “rena” alkoholister som vi har kvar är ju oftast de som 

är född på 30-40 talet, de har inte hamnat i den här tablett eller drogsvängen. De är 

rädda för sånt, att dricka och droga. Och de har aldrig provat att blanda utan ställer 

sig helt emot det. “Nej aldrig”. Men då de här äldsta de kanske istället drack 

rakvatten och t-sprit, rödtjut, och vad som helst och det gör ju inte folk idag på samma 

vis som då .… stor ändring har det ju blivit, det dricks mer som vid medelhavet nu för 

tiden, det är inte bara på helgen längre utan det dricks lite varje kväll, men det här är 

ju en generationsfråga, konsumtionen har ju ökat i massor det senaste 10-15 åren. – 

Intervjuperson 3 

 

 … allmänt tror jag att vi har ett samhälle med ett ökat vardagligt bruk av alkohol. Det 

är mer tillåtande mot för bara 20 år sen. Man har tillämpat mer den här 

medelhavsstilen att man tar ett glas vin till maten och man kanske tar med sig det och 

den dagen man går i pension har man inte den där begränsningen så man kan ta ett 

glas vin oftare. – Intervjuperson 4 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning genom Socialstyrelsen (2012) och Gunnarsson 

och Karlsson (2017) att det finns en tydlig bild av att alkoholbruket hos äldre individer har 

ökat de senaste decennierna.  Det här är en bild som vi i vår undersökning fått bekräftad av 

våra intervjupersoner som alla mer eller mindre kunnat se en stor skillnad i alkoholbruk i sitt 

arbete med de som är födda på 40 - 50 - talet. En av orsakerna till det ökade bruket menar 

Johannessen, Helvik, Engedal och Sörlie (2016) kan vara att det är mer tillåtande klimat i 

samhället gentemot alkohol nu för tiden. Kontinuitetsteorin, enligt vad Atchley (1989) menar 

är också det en viktig tanke att bära med sig i sammanhanget. Enligt honom innebär det att 

individen också strävar efter att upprätthålla och fortsätta med sina vanor som man haft 

genom livet. Vi menar därför utifrån kontinuitetsteorin att en äldre med ett fullt utvecklat 

alkoholmissbruk också med största sannolikhet även haft något slags risk- eller missbruk 

tidigare under livet.  

 

Till sist så ser man tydligt bevis på att så är fallet i de svar som vi erhållit av våra 

intervjupersoner, enligt de svar vi fått har äldre äldre, alltså de som är födda på 20- 30 - talet 

ett mer strikt förhållningssätt mot alkohol än yngre äldre. Genom flera av intervjusvaren kan 

det konstateras och bekräftas att kontinuitet i högsta grad är något att ta i beaktning vad gäller 

risken för missbruk när det gäller äldre alkoholmissbrukare. Att det har blivit ett mer 

tillåtande klimat i samhället visar också våra intervjupersoners svar på när de nämner 

“medelhavsstilen” och “kontinentalt drickande” under intervjuerna och menar att detta är de 

yngre äldre som anammat denna stil och som därav oftare har en mer tillåtande syn på 

drickandet i samhället.  
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5.1.2 ALKOHOLDEMENS HOS ÄLDRE 
 

Begreppet alkoholdemens framkom under intervjuerna. Alkoholdemens är när man utifrån sitt 

alkoholmissbruk uppvisar många tecken som liknar vanliga tecken på demens men som 

egentligen kommer från alkolmissbruket. I flera fall fanns det äldre som under missbruket haft 

en långt gången demensdiagnos, som de helt blivit av med eller åtminstone visat tydliga 

tecken på en förbättring när de slutat dricka och därefter kunnat gå tillbaka till att fungera 

normalt och leva som vem som helst när de blivit av med sitt alkoholmissbruk. Det framkom 

tydligt genom intervjuperson 1 som säger så här. 

  

En kvinna som kom in när jag jobbade på ett boende hade druckit mycket vin i hela sitt 

liv, hon var kraftigt undernärd när hon kom in, hade svårt för att röra sig och visade 

tydliga tecken på demens. Men efter 1.5 år hade hon slutat dricka, börjat gå 

promenader och kunde till och med flytta tillbaka till eget boende. – Intervjuperson 1 

 

5.1.3 DEN ÄLDRES KONTAKT MED SJUKVÅRDEN 
 

Intervjuerna visade på att en konsekvens av ett alkoholmissbruk var att vården i vissa fall 

kunde missa viktiga tecken på ett aktivt missbruk hos den vårdsökande äldre eftersom de 

endast såg till demensdiagnosen samt att den äldre inte själv kunde ge uttryck för vad som var 

fel. Där var våra första tankar att alkoholdemens till mångt och mycket är en stor faktor som 

medför problem för den äldres att få rätt vård i sin kontakt med sjukvården. Intervjuperson 4 

säger att många gånger missas tecken som egentligen är exempelvis alkoholabstinens för att 

sjukvården väljer att enbart fokusera på demensen.  

 

Sjukvården missade en person som hade ett aktivt missbruk. Personen åkte akut in på 

sjukhus och blev inlagd, han fick där kraftig abstinens men vården menade på att det 

var demensen punkt slut. Han fick vanföreställningar och blev arg och hämningslös. 

Då kopplades vi in och förstod direkt. Han var både alkoholist och storrökare, och när 

man då klippte de två på en gång så är det ju inte så svårt att lista ut vilka 

konsekvenser det skulle ge. Kunskapen om vad som händer vid ett missbruk i samband 

med demens verkar inte helt ut finnas inom vården. Att en person med demens kanske 

inte kan uttrycka själv vad den vill, att inte kunna tala om att det är en cigg eller 

whisky han vill ha. Har tappat förmågan att uttrycka detta. Och vården kanske istället 

för att tillgodose kanske ett nikotinberoende sätter in lugnande medel istället vilket 

kanske inte är det bästa. – Intervjuperson 4 

 

Enligt intervjuperson 3 kunde det i andra fall vara helt tvärtom, att sjukvården endast såg 

missbruket och därför inte tog den äldres verkliga ärende på allvar. 

 

 … det kan jag tycka är dåligt med vården när man följer dem dit ifall de till exempel 

har ont i ryggen och det första dem säg är hur mycket har du druckit? alltså det frågar 

dom inte dig och mig om vi kommer i första hand på nån vårdcentral utan det kanske 
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kan komma upp i nån utredning men det är inte det första de frågar. Missbruket blir 

det första som syns, därför blir de det man ser och inte människan. Man kan faktiskt 

ha nageltrång fastän man är missbrukare. Och när man jobbar med äldre så kommer 

också krämporna som äldre får. – Intervjuperson 3 

 

Intervjupersonerna gav en tydlig bild att en äldres alkoholmissbruk kunde medföra problem 

när de äldre kom i kontakt med sjukvården och då i form av att de inte fick den vård de var i 

behov av. De kunde söka för exempelvis en ond rygg men att sjukvården då kopplade det till 

att vara en bikonsekvens av missbruket eller exakt tvärtom, att de helt enkelt skyllde 

alkoholrelaterade skador och åkommor till deras normala åldrande eller till en 

demensdiagnos.  Intervjupersonerna var tydliga med att det betydligt skiljde sig åt från fall till 

fall men att det ändå var ett återkommande problem. Uppfattning och tolkning utifrån 

intervjuerna är att sjukvårdens bemötande av äldre alkoholister som söker vård är att det 

skiljer sig väsentligt åt.  

 

Antonovskys (2005) salutogena synsätt, där man väljer att fokusera på det som är bra istället 

för det som är dåligt, skulle i detta fall kunna innebära ett otroligt lyft för individen. Känsla av 

sammanhang (KASAM) teorin som är sprungen ur Antonovskys arbete, är som tidigare nämnt 

ett godkänt verktyg att använda i arbetet att uppnå begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De tre byggstenar som i fallet med äldre missbrukare är det som kan bli 

räddningen.  Att bemötandet skiljer sig åt från vad många anser vara det normala är en 

skrämmande tanke och måste vara något som många äldre lider av i sin kontakt med vården. 

När man söker vård borde det man söker för att vara det väsentliga, inte vad man har för övrig 

sjukdomsbild.  

 

5.1.4 SOCIALA KONSEKVENSER FÖR DEN ÄLDRE 
 

Den sista stora konsekvensen som identifierades i vårt insamlade intervjumaterial var att ett 

missbruk påverkar många fler än bara den enskilda individen. Anhöriga, vänner och andra i 

den äldres omgivning påverkas i nästan alla fall på ett mer eller mindre negativt sätt, antingen 

genom ett medberoende eller att det blir jobbigt för dem att se sina anhöriga i en utsatt 

situation. Under intervjuerna visar på många exempel på hur den här påverkan av den äldres 

omgivning kunde se. Det kunde vara antingen som intervjuperson 5 säger att den äldre helt 

enkelt inte ville lyssna på de oroliga anhöriga. 

 

 … de gamla inte vill lyssna på sina anhöriga heller. vi har en som fått en 

orosanmälan på sig av anhöriga på grund av att han drack så otroligt mycket, dag 

som natt. Han lyssnade inte på någon. De tyckte att det kommit till en gräns och att 

han behövde hjälp. – Intervjuperson 5 

 

Eller som intervjuperson 4 menar att det också kunde visa sig i form av stress och frustration 

hs anhöriga över att demensen gjorde missbruket värre genom att den äldre inte kunde minnas 

hur mycket alkohol den egentligen konsumerade.  
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Jag kan tänka på är ett par fall där fruar upplevt frustration och stress där personer 

med både demens och missbruk där personen inte minns att han tagit sig ett glas och 

detta då blivit till något ännu större problem som påverkar relationen. – 

Intervjuperson 4 

 

Det framkom också att det kunde vara så att kontakten med anhöriga varit dålig under lång 

tid. Något som kunde medföra att anhöriga i vissa fall helt bryter kontakten för att slippa se 

och påverkas av sin alkoholmissbrukande släkting och i andra fall att det är den äldre som helt 

bryter med de anhöriga som intervjuperson 1 beskriver i citatet nedan. 

  

Alla har inte världens bästa kontakt med sina anhöriga och så måste det få vara. 

Många gånger så har relationerna inte varit jättebra så många barn vill inte att man 

hör av sig till dem ens om det händer något. Och det kan även vara tvärtom, att den 

gamle inte vill att vi hör av oss till anhöriga om de åker in på sjukhus eller så, och så 

måste det få vara. Men man tror ju oftast att barn och så kan ta hand om en men så är 

det ju inte alltid. – Intervjuperson 1 

 

Under de förberedande studiebesöken beskrevs det faktum att äldre individer ofta skäms över 

sin situation vid exempelvis psykisk sjukdom, stroke, demenssjukdomar och alkoholmissbruk 

vilket gör att de ofta dra sig undan eftersom de inte vill vara en belastning för sin familj. Det 

faktum att det i vissa fall förekommer skam över sitt missbruk bland äldre är något som också 

framkom under våra intervjuer. Eftersom det finns fall där skam finns med i bilden när det rör 

missbruk menar intervjuperson 1 att det inte är ovanligt att de äldre döljer sitt missbruk för 

anhöriga och vårdpersonal.  

 

När det gäller personalen så vill nog både anhöriga och den som missbrukar gärna 

dölja det så långt det går. Jag vet däremot att personal hittar både tomma flaskor och 

bag in box, om man själv inte orkar eller kan gå ut själv med sopor. Missbrukaren vet 

att personalen vet men låtsas som ingenting. – Intervjuperson 1 

 

I intervjuerna kom det inte fram så mycket om den skam som drickandet orsakar för 

individen. Som Gunnarsson och Karlsson (2017) beskriver, att det är svårt att prata om 

missbruket öppet verkar stämma överens med den bild som visar sig i studien. De gamla vill 

helst inte prata om sitt missbruk och vårdpersonal undviker ibland ämnet helt och hållet eller 

så väljer de att blunda för att de inte orkar eller vill ta tag i problemet. Underlåtenheten i 

personalens bemötande kan även den bekräftas i Jonsson, Ottoson och Bendtssons (2013) 

intervjustudie som visar på vilken grad av tabu drickandet står för i förhållandet mellan 

personal och vårdtagare. Intervjuperson 1 säger så här om skam. 

 

När det förekommer missbruk hos äldre så är det ofta så att anhöriga skäms inför 

både vårdpersonal och andra i omgivningen vänner med flera. Man vill inte tro att 

många symptom beror på alkohol utan skyller på andra orsaker. Många anhöriga 

väljer att leva i förnekelse och blundar för det fakta att föräldern är missbrukare, eller 
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vet sen tidigare att missbruket funnits även tidigare men vill/vågar inte att ta upp det 

med sin mor/far "någon annan får ta tag i det ". Man kanske inte har den kontakten 

med sin far/mor/anhörig att man pratar om det. Anhöriga har ett eget liv och det 

passar inte in i det livet att ha en förälder som missbrukar. – Intervjuperson 1 

 

Sammanfattningsvis bli vår tolkning av intervjuerna att relationerna med anhöriga och vänner 

i många fall kan bli ansträngda när missbruk finns med i bilden. Det som kan utläsas från 

intervjuerna är att det finns några saker som medför att relationerna med anhöriga blir 

ansträngda. Det första är att när det finns demens med i bilden, det kan då bli extra känsligt 

och spänt eftersom den äldre kanske inte är medveten om hur det egna bruket ser ut. Det 

andra är att relationerna blir ansträngda på grund av att den äldre inte lyssnar på någon och att 

det ofta pågått under en längre tid. Det sista är att skam över missbruket från den äldre själv 

och anhöriga men även från vårdpersonalens sida gör att relationen åt alla håll blir ansträngd. 

Det kan i vissa fall medföra att kontakten med anhöriga helt uteblir eller att anhöriga tar till 

drastiska åtgärder för att få den äldre att inse behov av hjälp.  

 

5.2 ALKOHOLENS PÅVERKAN PÅ VÅRDPERSONALENS ARBETE 

 

Under intervjuerna upptäcktes att vårdpersonal ofta ställdes inför en rad dilemman när det 

gällde deras arbete med de äldre som har problem med alkohol. Att ett ökande 

alkoholmissbruk hos äldre med omsorgsbehov och dess konsekvenser får en direkt påverkan 

på vårdpersonalens arbete är något som framkom i tidigare forskning genom Socialstyrelsen 

(2012) samt Gunnarsson och Karlsson (2017), det är också något som bekräftades under de 

genomförda intervjuerna.  

 

Resultatet av intervjuerna visar på en rad olika dilemman som vårdpersonal ställs inför i 

arbetet med äldre alkoholmissbrukare. Det som vi anser kom fram mest under intervjuerna var 

dilemman som rörde självbestämmande hos den äldre, rädsla och osäkerhet hos personalen för 

hur berusningen ska påverka deras insatser, rädsla om deras egen säkerhet samt att rädsla kan 

påverka bemötandet hos vårdpersonal. 

 

5.2.1 ÄLDRES SJÄLVBESTÄMMANDE 
 

När man ser till det första dilemmat som identifierades under intervjuerna, det om 

självbestämmande, som vårdpersonal påverkas av när de ska genomföra insatser hos en äldre 

alkoholmissbrukare så stämmer den tidigare forskningen väl överens med vad våra 

intervjupersoner berättat. Att självbestämmandet hos en äldre missbrukare kan ge 

vårdpersonal problem är något som både Klein och Jess (2002) och Gunnarsson och Karlsson 

(2017) påpekar. De anser att den äldre alkoholmissbrukarens självbestämmande är en faktor 

som många gånger påverkar och ger vårdpersonal problem i sitt arbete. 
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Att självbestämmandet också hör ihop med hur de äldre levt sina liv tidigare blir tydligt med 

stöd av Atchleys (1989) kontinuitetsteori. Det handlar om att fortsätta leva sitt liv som man 

alltid gjort, och i fallet med alkoholanvändande blir det till ett bekymmer. De flesta av 

intervjupersonerna bekräftar bilden som den tidigare forskningen givit oss att 

självbestämmandet skapar bekymmer för både personal och vårdtagare. De anser att 

självbestämmandet är en viktig sak att bevara för vårdtagaren även om ett alkoholmissbruk 

finns där, men att det kan försvåra personalens genomförande av de nödvändiga insatserna. 

Intervjuperson 4 och 5 säger så här om hur deras arbete påverkas av självbestämmandet hos 

en missbrukande äldre. 

 

Ett dilemma är egenmakten, att man själv ska få bestämma över sitt eget liv så långt 

det är möjligt. Att finna de vägar som blir bäst för individen utan att denne känner sig 

kränkt. Vill en person fortsätta att dricka så, fine, då är det så, men då måste vi finna 

vägar för att kunna arbeta efter det också. Så att det blir så värdigt som möjligt. Det 

finns fall då personer som flyttat in på äldreboende mitt i ett aktivt missbruk och då är 

det ju de medboende som drabbas också och hur ska man då lösa det på bästa sätt, 

men utan att kränka självbestämmandet hos individen. – Intervjuperson 4 

  

 … man kan ju aldrig tvinga någon att sluta men man kan ju iallafall försöka, men 

tycker de att de att det känns okej så kommer det inte leda någon vart om de bestämt 

sig att fortsätta dricka och vill dricka. – Intervjuperson 5 

 

Det är inte heller ovanligt att den äldre sluter sig helt och hållet när livet förändras på mer 

eller mindre oförutsedda sätt. Detta kan bero på plötsliga förändringar i den äldres liv eller på 

livslånga erfarenheter från sitt tidigare liv. Det blir tydligt att personalen måste vara väldigt 

flexibel för att inte kränka individens självbestämmande. Tillit och förtroendeband mellan 

vårdtagare och vårdpersonal blir särskilt viktigt där det finns missbruksproblematik inblandat 

som exemplifieras i följande citat av intervjuperson 2. 

 

 … en man vars fru dog och vi vart inkallade, på grund av att det funnits pågående 

missbruk hos båda två. Eftersom vi kom helt nya så kände han inte att han hade 

förtroende för oss. Vi var bara där under de första två dagarna. Ville han prata så 

gjorde vi det men annars lät vi honom vara ifred, det fick ske på hans villkor. – 

Intervjuperson 2 

 

Även intervjuperson 3 ger uttryck av att tillit och förtroende är viktigt i vårdpersonalens 

relation med en vårdtagare med alkoholproblem. 

 

 … att släppa in folk i sitt hem är ofta inte så naturligt för människor, och kanske ännu 

mindre för de som är missbrukare. Vi blir ett bekant ansikte och skapar som en 

relation med de här människorna. Vi brukar jobba så att när vi träffar en ny person så 

börjar vi alltid med att skapa eller bygga upp en relation med dem och få dem att lita 

på oss.  Ofta har de en ryggsäck med sig som gör att de kanske inte naturligt litar på 
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folk och därför inte vill att vi är där och då kan vi ju inte göra så mycket på grund av 

individens självbestämmande. Då är det bara att gilla läget. – Intervjuperson 3 

 

Det märks tydligt i intervjusvaren att det är svårt med tillit åt båda håll. Att den äldre inte litar 

på personalen och tvärtom. Vidare förenas det med att personal inte kan utföra sina 

arbetsuppgifter på grund av att vårdtagaren är påverkad. Här tydliggörs åter vikten av att den 

professionella relationen är god för att inte vårdtagarens självbestämmande ska riskera att 

glömmas bort. 

 

5.2.2 VÅRDPERSONALENS RÄDSLA OCH ORO VID INSATSER 
 

Det kom fram i intervjuerna att det hos vårdpersonal ofta finns en osäkerhet och rädsla kring 

att ge insatser till de med missbruk och då i form av en rädsla om att inte kunna genomföra de 

insatser som vårdtagaren behöver. Det här dilemmat rörande genomförandet av insatser 

uppenbarade sig i form av att intervjupersonerna gav uttryck av att vårdpersonal aldrig riktigt 

visste vad man skulle möta och i vilken dagsform den äldre var i. Något som många gånger 

blev en faktor som gav en osäkerhet och rädsla för om man kunde genomföra de planerade 

insatserna när man gick in till någon som man visste hade missbruksproblem. Intervjuperson 

5 och 4 säger så här. 

 

Det finns alltid en osäkerhet att vi inte alltid kan fullfölja den hjälp vi behöver ge, som 

ett exempel om vi ska ge mediciner så kan vi inte ge dem om de har druckit och är 

påverkade, och också vilket deras beteende mot oss är den dagen. – Intervjuperson 5. 

  

Om en person är berusad och det är bedömt att personen ska ha hjälp med dusch, så 

blir det antingen inga hjälpinsatser alls på grund av rädsla hos personalen som då går 

därifrån, eller så följs man dit två, och gör det med tvång. Minns exempelvis att det 

var en som bara skulle ha hjälp med mediciner, men där personalen alltid var 

dubbelbemannade på grund av rädsla för individen. – Intervjuperson 4 

 

5.2.3 VÅRDPERSONALENS RÄDSLA OCH ORO OM EGNA SÄKERHETEN 
 

Intervjuresultaten visar på att det även finns en rädsla och oro rörande den egna säkerheten 

hos vårdpersonal, i många fall kände de sig rädda för vad de skulle komma att möta när de 

besökte alkoholmissbrukande vårdtagare, skulle vårdtagaren exempelvis vara aggressiv och 

hotfull så ställdes hjälpinsatsen på spel. Det visar sig i flera intervjuer att rädslan för individen 

ibland tagit överhand och vårdpersonalens insats därför blivit lidande på grund av rädsla för 

den äldre. Intervjuperson 1 beskriver det så här. 

 

… de kanske är aggressiva, de kanske har abstinens och inte fått tag på sprit till 

exempel och kan bli jättesura och arga och oftast överlag inom hemtjänsten så är ju 
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vårdpersonal närmast den man möter så då får den ta all skit också.  – Intervjuperson 

1 

Även intervjuperson 2 menar att rädsla är något som ofta finns närvarande för vårdpersonal i 

deras arbete med äldre vårdtagare med ett aktivt alkoholmissbruk. 

 

 … en del kommer in och har en liten rädsla för vad som kan hända hos nån att man 

är lite orolig och vet inte riktigt vilket läge han är i. Jag försöker alltid att tänka att 

det är en helt vanlig människa jag har framför mig och det har funkat hittills, jättebra. 

det kan ofta bli en lite annan reaktion då man vet att nått KAN hända. Som egentligen 

inte borde hända. – Intervjuperson 2 

 

Något som även bekräftas av intervjuperson 4 som beskriver rädslan på det här sättet. 

 

 … frustration hos personal, osäkerhet, hos personal som möter äldre missbrukare 

med demens. Hjärnskadan kopplat till missbruk blir svår att hantera. Skapas en 

vilsenhet hos personal som utlöser frustration. Och i vissa fall även rädsla. – 

Intervjuperson 4 

 

I en intervju åskådliggjordes i motsats till föregående dilemman att en djupare relation med 

vårdtagaren kunde hjälpa vårdpersonal att hitta en väg runt problemet. Genom att se mönster i 

individens drickande kunde man genomföra de planerade insatserna på bästa sätt trots 

alkoholmissbruk.  

 

Vi hade en vårdtagare som även hade hemtjänst faktiskt och det var jättesvårt att få in 

honom i duschen. Han vägrade konstant. Men vi visste vilken dag han drack. Så vi 

hade lite koll där när han började dricka, så typ där efter en halvtimme efter att han 

börjat dricka så travade vi in. Och då var det hej hopp och på glatt humör, i fin form 

och det var inga bekymmer att få in honom i duschen. – Intervjuperson 3 

 

I citatet ovan blir det extra tydligt hur viktigt det är, för vårdpersonalen, att läsa av situationen 

för varje enskilt fall. För att vända på infallsvinkeln till problematiken får man se till 

Antonovskys (2005) teori (KASAM) för att förstå den delaktighet personalen vill känna till 

den äldre. Man måste använda de resurser och kunskaper som finns tillgängliga för  att kunna 

hantera de svårigheter som uppstår. Användandet av de kunskaper som tjänats in för att uppnå 

hanterbarhet ligger här till grund för att vårdtagaren ska känna delaktighet i sin egen tillvaro. 

Det är alltså kontinuiteten i alkoholanvändandet som ligger bakom det problem som uppstått 

med duschningen av den äldre. Paradoxalt nog är det också det identifierade i kontinuiteten 

som ligger bakom vårdpersonalens lösning på problemet utifrån att de lärt sig individens 

mönster. Enligt Atchley (1989) anpassar individen sina livsval för att fortsätta i sina gamla 

vanor som i det här fallet är att fortsätta dricka. 

 

Sammantaget kan man utläsa en samstämmighet i intervjupersonernas svar. Många känner 

rädsla, av olika orsaker, för att ge insatser till någon med ett aktivt missbruk. Det kan tolkas 

som att denna rädsla och osäkerhet inte har med yrkeserfarenhet att göra utan att det i många 
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fall handlar om vilken relation vårdpersonalen har med vårdtagaren. Det spelar också in hur 

ofta personalen tidigare besökt vårdtagaren. 

 

5.2.4 VÅRDPERSONALENS BEMÖTANDE GENTEMOT EN MISSBRUKANDE ÄLDRE 
 

Intervjupersonerna gav en samlad bild om att det kunde skilja sig åt väsentligt i bemötandet 

från vårdpersonal av flera olika anledningar gentemot en icke missbrukande vårdtagare och en 

som innehar ett aktivt missbruk. Utifrån vad intervjuperson 3 säger skulle en anledning kunna 

vara vilken bakgrund och syn på människor vårdpersonalen har sen tidigare. 

 

 … det skiljer sig nog åt ganska mycket beroende på hur personalens människosyn, 

erfarenhet och personlighet ser ut, hur man tänker kring bemötande helt enkelt, man 

måste som personal tycka om människor annars kan det vara svårt att se förbi 

missbruket. – Intervjuperson 3 

 

Intervjuperson 1 anser att en annan anledning till att bemötandet skiljer sig åt mellan 

vårdpersonal kan vara att de alltid måste veta vilken bakgrund den de möter har och att den 

kunskapen gör att vårdpersonalen tar med sig förutfattade meningar i sitt bemötande gentemot 

en äldre alkoholmissbrukare. 

 

 … vårdpersonal måste alltid veta vilken bakgrund den har som denne ska möta, men 

detta kan göra att man som vårdpersonal tar med sig egna åsikter i sitt bemötande. 

även de som varit våldsamma tidigare kan vara svåra att bemöta för vårdpersonalen, 

det blir som en oro …. Jag tror att man kan komma in med egna värderingar och eget 

tyckande och kanske se ner på en som varit alkoholist eller är alkoholist och dricker 

mycket, att den är misslyckad istället för om du kommer in hos en gullig liten tant i 

gungstol som säger “hej hej, välkomna”, som jag tidigare nämnt om förutfattade 

meningar. – Intervjuperson 1 

 

Av vad intervjupersonerna beskriver förs våra tankar till att en annan anledning till att 

bemötandet skiljer sig åt kan vara vilken grad av rädsla vårdpersonalen bär på när de besöker 

en äldre som de vet har ett alkoholproblem, något som intervjuperson 5 beskriver så här. 

 

 … nu har jag ju stött på de som har alkoholproblem och missbruk men jag har aldrig 

stött på de som varit aggressiva man kan ju påverkas olika av alkoholen och de jag 

stött på är de som blir gladare av alkoholen. Det är nog lättare att bemöta en som är 

glad, men det går inte att tvinga dem till att sluta, man försöker prata med dem och 

berätta vad som är bäst för dem själva men de lyssnar ju som inte på en. Så det kan 

vara lite knepigt i vissa situationer. När de är påverkade när man kommer dit 

självklart så försöker man att ha det men det skiljer sig nog åt, det är nog svårare i 

början när man är ny, man kan ofta få en klump i halsen före man går in till en som 

har problem. Det behövs att man är beredd på vad man ska möta före man går in hos 

en ny. – Intervjuperson 5 
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Att bemötandet skiljer sig åt var något som alla intervjupersoner mer eller mindre gav uttryck 

för, det visar sig i intervjuerna att det många gånger handlar om vilka förutfattade meningar, 

erfarenheter, personlighet och människosyn personalen har. Fullt mänskliga drag som inte på 

något sätt avviker från det “normala”, men att arbetet med en äldre alkoholmissbrukare ändå 

ska genomsyras av professionalitet var en självklarhet hos alla våra intervjupersoner. 
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6. DISKUSSION  
 

I det här avsnittet kommer vi att framföra våra reflektioner och tankar om vår genomförda 

studie och ämnet i stort. Syftet med vår studie har varit att undersöka vilka konsekvenser av 

alkohol som vårdpersonal identifierar och hur drickandet påverkar vårdpersonalens arbete 

med äldre individer som har hemtjänst. 

 

Vi har under arbetets gång och genom studiens alla delar insett att vårt valda ämne varit ett 

komplext ämne att undersöka av flera olika anledningar. En av anledningarna som har 

åskådliggjorts i både tidigare forskning och under de genomförda intervjuerna är att båda 

visar på att alkoholmissbruket hos äldre som är i behov av omsorg ökat på grund av att en mer 

generös syn på alkoholbruk i stort växt fram i samhället de senaste decennierna. Detta skulle 

kunna ses som ett problem för hela samhället, men där äldreomsorgen blir påverkade som 

sista instans i de flesta individers liv.  

 

I både våra intervjuer och tidigare forskning framhålls att det till vissa delar saknas kompetens 

hos vårdpersonal i stort för att kunna hantera individer med alkoholproblematik. Det skulle 

därför behöva läggas mer resurser på att utbilda personal och arbeta upp riktlinjer så att 

personalen får bästa möjliga förutsättningar att arbeta med missbrukande äldre. Här skulle vår 

kommande yrkesroll som socionomer kunna vara till nytta, genom att många socionomer blir 

chefer efter avslutad utbildning, så kan man på så sätt påverka vilka utbildningar och riktlinjer 

som kommer finnas inom äldreomsorgen i framtiden.  

 

Studien visar att en stor konsekvens av ett alkoholmissbruk hos äldre är att det är så många 

utöver den enskilda individen som blir påverkade som exempelvis anhöriga, vänner, 

vårdpersonal, samt självklart den äldre själv. Alla inblandade stöter ibland eller ofta på en rad 

dilemman som uppstår som en konsekvens av missbruket där många visar sig tydligt i 

studiens resultat, exempel på dilemman som vi identifierat är att relationer blir ansträngda, 

insatser från vårdpersonal kan utebli på grund av rädsla hos personalen. Det märks tydligt i 

många fall att vårdpersonal låter känslorna styra, känslor som grundar sig i deras egna 

erfarenheter och förförståelse när de ska genomföra insatser. Att känslor inte har att göra med 

hur länge man arbetat i yrket var också något som vi anser kom fram i studiens resultat. De 

här dilemmana bottnar sig istället i vilken kompetens och grundutbildning som vårdpersonal 

har att luta sig mot, det är inte säkert att känslorna försvinner på grund av att man har tydliga 

riktlinjer, bemötandeplaner eller mer utbildning, men det är viktigt att vårdpersonal får 

verktyg för att på bästa sätt kunna hantera sina känslor i arbetet. Allt sammantaget är vår 

uppfattning att rädsla och oro i högsta grad är något som påverkar personalen. Studien visar 

att personalen på grund av den ovisshet som finns, då de inte vet om den äldre är påverkad 

eller inte, ofta känner oro i sitt arbete.  

 

Vi ser en konsekvens som egentligen ligger som grund till de allra flesta dilemman och 

svårigheter som visat sig i studien. Den återkommer och genomsyrar allt arbete som 

vårdpersonal har att göra med i sitt arbete med äldre missbrukare, självbestämmande. 

Eftersom hemtjänsten är en kommunal verksamhet som bygger på beslut från en 
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biståndshandläggare är det av yttersta vikt att också lagar följs. I SoL 1kap 1§, som är 

portalparagrafen i Socialtjänstlagen, står det klart och tydligt att verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. I intervjuerna kommer det fram 

en tydlig bild av att personalen verkligen arbetar efter detta.  

 

Av de resultat som framkommit i studien så matchar och bekräftar många av dem det som vi 

hittat i den befintliga forskningen som finns.  Resultaten av våra intervjuer visar på att det 

finns problematik kring hur vårdpersonalens arbete med äldre missbrukare kan se ut. 

Intervjuerna visade på att en aspekt av ett alkoholmissbruk hos äldre var att det kan ge 

problem i kontakt med sjukvården, de visade också på en tvådelad problematik genom att 

sjukvården dels kunde skylla den äldres problem på enbart missbruket och dels enbart på en 

demensdiagnos och normalt åldrande. Det skiljde sig åt väsentligt hur bemötandet från 

sjukvården gav sig uttryck gentemot den äldre.  

 

Det för oss nya begreppet, alkohol-demens, som två av intervjupersonerna nämnde och 

påpekade som en försvårande konsekvens i kontakten och arbetet med den äldre. Alkohol-

demens är något som vi anser i många fall kan kopplas samman med tidigare nämnda 

problemen som finns för äldre missbrukare i kontakt med sjukvården.  Det är också ett 

begrepp som i framtiden måste undersökas ytterligare för att för att på bästa sätt kunna 

angripa och bekämpa den här delen av problematiken. 

 

Som avslutning vill vi påpeka att vårt val av ämne har stor betydelse för socialt arbete genom 

att både resultatet av studien och tidigare forskning visar på att allt fler äldre i samhället tar 

med sig en ny mer tillåtande syn på bruket av alkohol in i ålderdomen. Det medför att allt fler 

äldre som är i behov av omsorg och därför kommer i kontakt med hemtjänsten även har något 

slags missbruksproblematik. Resultatet påvisar också att våra frågeställningar varit relevanta 

för att ge oss svaren som hjälp oss att besvara studiens syfte.  

 

Till sist så anser vi att det behövs fortsatt forskning inom ämnet. Vårt förslag till vad den kan 

innebära är; vad kan man göra med problemen kring bemötandet av missbruk/demens? Att 

utöka studien med fler intervjuer med exempelvis sjuksköterskor i akutvården/primärvården, 

om de har samma tankar om detta som inom den kommunala vården och omsorgen eller om 

de har andra problemområden som kan vara värdefulla för att föra det komplexa 

forskningsområdet framåt.  
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 

 

Syftet med vår studie är att undersöka de konsekvenser av alkohol som vårdpersonal 

identifierar hos de äldre och påverkas av i sitt arbete inom hemtjänst. 

 

Vi kommer i studien att genomföra fem kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer kommer vi att 

koda och sammanställa, för att sedan använda dem som grund i den uppsats vi ska skriva. Det 

är helt frivilligt att delta i denna undersökning och du får när som helst avbryta om du skulle 

vilja det. 

 

Intervjun kommer att ta upp till 30 minuter. 

 

Alla uppgifter kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. I vår uppsats 

kommer vi enbart att använda oss av fingerade namn och inspelningen kommer att raderas så 

snart arbetet är klart. Materialet vi samlar in kommer enbart att användas till denna studie och 

kommer inte att lämnas vidare till någon obehörig. 

 

Samtycker du till att delta i denna undersökning, samt går det bra att jag spelar in intervjun? 

 

Bakgrundsfakta: 

 

1, Vad har du för utbildning? (ex. grundskola, gymnasium, universitet?) 

 

2, Hur många år har du arbetat med äldre personer? (i direkt kontakt) 

 

Nuläge: 

 

4, Vad jobbar du med nu? 

 

5, Tänk på vårt syfte ( att undersöka de effekter av alkohol som vårdpersonal identifierar 

bland äldre med hemtjänst), vad är dina första tankar? 

 

6, Vad har du för tankar om äldre och deras alkoholvanor i allmänhet? (Har du tidigare 

erfarenheter?) 

 

7, Vad tror du är de största anledningarna till att äldre utvecklar ett missbruk? 

 

8, Tror du att en äldre persons alkoholvanor kan påverka hjälpinsatser från 

Vårdpersonalen inom hemtjänsten? 
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9, Känner du till om ni har någon policy kring alkohol och dess problem, på din arbetsplats 

när det gäller de äldre? 

10, Vilka tankar har du kring bemötandet från vårdpersonal gentemot en äldre med 

alkoholproblem?     

11, Vilka dilemman har du stött på i ditt arbete med äldre som har 

alkoholproblem?                                          

12, Vad tänker du om livskvalitet och självbestämmande? 

 

13, Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 


