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Sammanfattning
Enligt forskning ökar alkoholkonsumtionen bland personer som är 65 år och äldre. Detta antas
innebära att hemtjänstpersonal kommer att stöta på alkoholberoende allt oftare i arbetet. Syftet
med denna studie är att bidra till en ökad kunskap om hur arbetet kring äldre vårdtagare med
problematisk alkoholkonsumtion bedrivs inom hemtjänsten.
Som teoretisk grund för studien användes makt, ålderism, synen på människan som
objekt/subjekt samt synsätt på alkoholmissbruk. En kvalitativ metod bestående av åtta
intervjuer med hemtjänstpersonal genomfördes.
Resultatet visar att respondenterna tycker det är viktigt att vara värderingsfri i arbetet. De
beaktar även vårdtagarnas rätt till privatliv. Enligt socialtjänstlagen ska verksamheter inom
socialt arbete bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet, något som
respondenterna beaktar i sitt arbete. Svårigheter som respondenterna stöter på i arbetet löser de
bland annat genom att diskutera med kollegor, något som nämndes som strategier.
Det framkom också att respondenterna anser att de ibland inte har de förutsättningar som krävs
för att möta den berörda gruppen.

Nyckelord: alkoholmissbruk, hemtjänst, hemtjänstpersonal, synsätt, strategi, förutsättningar
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Abstract
According to research, alcohol consumption among people aged 65 and over increases. This is
supposed to mean that homecare staff will encounter alcohol addiction more and more
frequently at work. The purpose of this study is to contribute to an increased knowledge of how
work on elderly patients with problematic alcohol consumption is conducted within homecare.
As a theoretical basis for the study, power, ageism, the view of man as object / subject, and
approach to alcohol abuse were used. A qualitative method consisting of eight interviews with
homecare staff was conducted.
The result shows that the respondents find it important to be value-free at work. They also take
into account the patients’ right to privacy. According to the Social Services Act, activities
within social work must be based on respect for people's self-determination and integrity,
something that the respondents consider in their work. Difficulties encountered by the
respondents in the work are solved, among other things, by discussing with colleagues,
something that was mentioned as strategies.
It also emerged that the respondents believe that they sometimes don’t have the conditions
required to meet the relevant group.

Keywords: alcohol abuse, home help, home help staff, approach, strategy, conditions
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemformulering
Hemtjänst är en form av bistånd som ges av Sveriges kommuner enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) och syftar till att ge äldre och fysiskt eller psykiskt
funktionsnedsatta personer hjälp i hemmet. Enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen ska kommuner
kunna göra det möjligt för äldre att kunna välja när och hur stöd och hjälp i hemmet ska utformas
(ne.se).
I socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1 § (2001:453) kan man läsa att Verksamheten skall
bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. I det sociala arbetet,
vars arbete i stort utgår från socialtjänstlagen, är det alltså den enskilde individens
självbestämmande som är central när bistånd ges utifrån socialtjänstlagen.
Enligt aktuell forskning ökar andelen personer som är 65 år och äldre i Sverige. Man tror att
detta i huvudsak beror på att den så kallade ”baby-boom”-generationen som föddes under 40talet nu har blivit över 65 år (Jyrkämä & Haapamäki, 2008). Forskning visar också att personer
som är 65 år och äldre har en liberalare syn på alkohol än vad tidigare generationer har. Det
finns även forskning som visar att andelen äldre med en problematisk alkoholkonsumtion har
ökat (Jyrkämä & Haapamäki, 2008).
Trots dessa förändringar har man inom alkoholforskningen ägnat sig väldigt lite åt
alkoholbruket bland äldre personer jämfört med forskning kring andra målgrupper som
exempelvis ungdomar. Även inom äldreforskningen har alkoholen varit ett marginellt
forskningsområde (Jyrkämä & Haapamäki, 2008). En studie av olika kommuners missbruksoch beroendevård gjord 2011 visar att kommunernas missbruksenheter har minst samarbete
med äldreomsorgen jämfört med andra enheter inom det sociala området. Man tror att det kan
bero på en vedertagen föreställning om att alkoholbruket minskar med åldern (Gunnarsson,
2013), vilken även har visats i flera undersökningar (Jyrkämä & Haapamäki, 2008). Tidigare
forskning kring alkohol och äldre domineras i dagsläget av frågor kring hur alkoholen påverkar
den åldrande kroppen och dess funktioner, till exempel samverkan mellan medicin och alkohol.
Den samhällsvetenskapliga forskningen har även den ägnat alldeles för lite uppmärksamhet åt
äldres alkoholvanor (Ibid.).
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Jönsson och Harnett (2015) beskriver att det finns en tendens att sociala problem osynliggörs
för personer över 65 år. Äldre betraktas ofta som “de andra”, vilka inte har problem på samma
sätt som andra. Det sociala arbetet för äldre är mestadels avgränsat till att handla om
äldreomsorg. En anledning till ointresset för sociala problem bland äldre är den uppdelning som
finns i kommunerna mellan verksamhet för äldre och traditionellt socialt arbete. Medan den
senare inriktar sig på att förändra och förbättra inriktar sig äldreomsorgen på att bevara och
stödja. Socialt arbete med äldre riskerar att snarare fokusera på service än på utveckling och
förändring. Vidare riskerar äldres problem att ses som naturliga till följd av åldrandet (Ibid.).
Med bakgrund i ovanstående ämne kommer denna uppsats att inrikta sig på de som dagligen
kommer i kontakt med många äldre i sitt arbete; nämligen hemtjänstpersonal. I uppsatsen
intervjuas dessa för att få reda på deras synsätt, strategier samt förutsättningar i deras arbete
kring äldre med en problematisk alkoholkonsumtion.

1.2 Syfte och frågeställning
1.2.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad kunskap om hur arbetet kring äldre
vårdtagare med en problematisk alkoholkonsumtion bedrivs inom hemtjänsten.

1.2.2 Frågeställningar
Vilket synsätt har hemtjänstpersonal på bruk och missbruk av alkohol bland äldre vårdtagare?
Vilka strategier har hemtjänstpersonal i sitt arbete kring äldre vårdtagare med
alkoholmissbruk?
Vilka förutsättningar upplever hemtjänstpersonal att de har i sitt arbete kring att hjälpa äldre
vårdtagare med alkoholmissbruk?

1.3 Centrala begrepp
Äldre definierar vi som personer över 65 år, vilket är en gräns för ålderspension (Runesson &
Eliasson-Lappalainen, 2000).
Alkoholmissbruk definieras av Göransson och Magnusson som ett skadligt bruk av alkohol som
leder till upprepade negativa sociala, psykiska eller fysiska konsekvenser, det vill säga när man
utsätter sig själv eller andra för risk (Göransson & Magnusson, 2012). Detta är den definition
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som vi kommer att utgå ifrån. I studien förekommer även begreppet alkoholproblematik, vilket
vi använder synonymt till begreppet alkoholmissbruk.
Synsätt definierar i denna studie den inställning eller de attityder som finns gentemot något.
Strategi åsyftar i denna uppsats de metoder en individ använder sig av för att uppnå ett visst
mål.
Förutsättning definieras som en omständighet som möjliggör en viss händelse, ett agerande
eller ett tillstånd.

1.4 Uppsatsens disposition
Uppsatsen består av totalt sex kapitel som följs av en referenslista och tre bilagor. Uppsatsen
inleds med att presentera bakgrund, problemformulering samt anledningen till att vi valt vårt
ämne till uppsatsen. I samma kapitel presenteras även vårt syfte och våra frågeställningar.
Därefter följer ett avsnitt kring tidigare forskning där såväl svensk som utländsk forskning
presenteras. Forskningen följs av våra valda tolkningsramar.
Därefter följer vårt metodavsnitt där vi presenterar vald metod och för en diskussion kring
denna. I nästkommande kapitel presenterar vi vårt resultat av uppsatsen. Uppsatsens avslutande
kapitel innehåller diskussion kring resultaten samt studiens slutsats.
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2 Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras relevant forskning för denna studie. Först presenteras forskning om
äldre och alkohol. Avsnittet ger en överblick över hur äldre personer påverkas av
alkoholkonsumtion. Därefter presenteras i tur och ordning forskning relevant för denna studies
tre frågeställningar.

2.1 Forskning kring äldre och alkohol
Gunnarsson (2013) menar att alkohol är en större fara för äldre personer än yngre, bland annat
för att äldre i högre utsträckning äter många olika typer av läkemedel. Trots denna kunskap
finns det enligt socialstyrelsen inga behandlingsprogram särskilt riktade till äldre. Livslängden
ökar generellt, vilket innebär att även personer med missbruk i större omfattning kommer nå
pensionsålder och få behov av omsorg i framtiden (Gunnarsson, 2013).
I en artikel skriven av Ahlström (2008) ligger fokus på könsmässiga skillnader i konsumtion
samt skillnader mellan olika åldrar, undersöks äldres alkoholkonsumtion och dess påverkan.
Artikeln definierar äldre som 55+ och beskriver följande:
Konsumtionsmönster: män dricker mer alkohol än kvinnor såväl nationellt där studien gjorts
som globalt. Enda tydliga könsskillnaden var frekvensen av periodvis storkonsumtion där
männen tillhörde den större andelen (Ahlström, 2008).
Sårbarhet hos äldre – psykosociala förändringar: enligt en longitudinell studie gjord på
finländare mellan 65 och 79 år visade ett U-format förhållande mellan konsumtion och risken
för mild kognitiv försämring och demens för såväl nykterister och de som dricker ofta jämfört
med de som dricker mer sällan. Risken för demens hos de som dricker ofta tycks bero på
kroppsliga förutsättningar (Ahlström, 2008).
Sårbarhet hos äldre – fysiologiska förändringar: äldre har en minskad total kroppsmassa
vilket ökar den totala fördelningen av alkohol. Det leverenzym som förbränner alkohol blir
mindre effektiv med åldern och det centrala nervsystemet ökar känsligheten (Ahlström,
2008).
Fördelar med alkohol: måttlig konsumtion sägs öka rörligheten och ge bättre allmän hälsa.
Bland äldre personer kan avhållande ofta föregås av olika hälsoproblem. Kopplingar mellan
måttlig alkoholkonsumtion och hälsa bör därför tolkas med särskild försiktighet
(Ahlström, 2008).
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Ahlström anser att ytterligare forskning är nödvändig. En förklaring till detta är att äldre
människor är en heterogen grupp. Det framgår att mycket lite forskning har gjorts på detta
område (Ahlström, 2008).
Enligt en folkhälsorapport från 2007 uppgav 34 procent av äldre män ha en riskkonsumtion av
alkohol jämfört med 23 procent av kvinnorna. Trots detta finns det en mycket begränsad
forskning kring äldres alkoholvanor, vilket gäller såväl nationellt som internationellt. Detta kan
tros bero på att det ses som en icke-fråga (Gunnarsson, 2010).
I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings rapport 168, som redovisar den
svenska befolkningens självrapporterade alkoholvanor under 2000 talet, framträder en bild av
hur äldre dricker alkohol i förhållande till andra grupper. Det bör poängteras att rapporten syftar
till att visa på skillnader mellan grupper och inte till att mäta vilken mängd alkohol som dricks.
Forskning visar att de självskattade monitormätningarna ger en underrapportering av mängden
alkohol som dricks. Mätningarna har genomförts årligen mellan år 2000 och år 2016. Till och
med år 2003 innefattar den äldsta åldersgruppen 65-80 år och därefter 65-84 år (C.A.N., 2017).
Äldre är den åldersgrupp som under alla år som mätningarna genomförts har den lägsta
årskonsumtionen av alkohol. Äldres totala årskonsumtion av alkohol ökade mellan 2014 och
2016 med ungefär 15 procent. Mellan år 2004 och 2016 har alkoholkonsumtion hos kvinnor
generellt minskat samtidigt som konsumtionen bland kvinnor 65-84 år ökat. Bland män har
alkoholkonsumtionen under samma period minskat i alla åldersgruppen, men med minst
minskning i den äldsta åldersgruppen. Bland de äldre har andelen högkonsumenter varit relativt
oförändrad över tid (C.A.N, 2017).
Rapporten visar att äldre är den åldersgrupp som dricker alkohol oftast. Samtidigt är äldre den
åldersgrupp där intensivkonsumtion är minst förekommande eftersom berusningsdrickande
statistiskt avtar med stigande ålder. Vanligaste drycken är vin, vilket utgör nästan 60 procent
av äldres konsumtion (C.A.N., 2017).

2.2 Forskning kring synsätt
2011 genomfördes en irländsk diskursstudie av Fealy, McNamara, Pearl Trace och Lyons.
Studien syftade till att ta reda på hur åldrande och identiteten “äldre” konstrueras socialt.
Resultatet beskrev på vilket sätt som äldre personer omnämns i irländska tidningar (Fealy et al,
2011).
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Resultat visade att äldre ofta beskrivs som en distinkt demografisk grupp. Resultatet visade
också att det finns vissa tendenser till ålderism, något som förklaras i ett senare kapitel av
uppsatsen.
Författarna till studien kom fram till att de studerade medierna beskriver fem olika typer av
sociala identiteter för äldre. Dessa identiteter är offer, svaga, skröpliga och sårbara, radikala
invånare samt ovärdiga äldre. Författarna kunde också se att det saknades beskrivningar om
äldre som hälsosamma, autonoma eller självständiga.
Sammanfattningsvis menar författarna att medier bidrar till de föreställningar som finns i
samhället om hur en äldre person är. Vidare menar de att dessa föreställningar påverkar såväl
äldre människors beteende som det bemötande de ges (Fealy et al, 2011).
En studie gjord efter en förfrågan från en hälsokommitté och ett alkoholteam i en av Skottlands
största städer handlar om att bedöma behoven och utvärdera äldrevårdens arbete med deras
vårdtagare (Millard & McAuley, 2008). Några av författarnas enligt dem mest intressanta
resultat handlade om det tillitsfulla förhållandet som utvecklats mellan personal och vårdtagare.
Man kom fram till att denna tillit behövde tid att utvecklas, och många av de intervjuade menade
att man långsamt skulle ge tips snarare än att vara direkt för att på så sätt bygga upp en tillit.
Om man var rak och direkt kunde det hända att en del vårdtagare blev ovilliga att diskutera
deras problem. Författarna menar också att det var intressant att få reda på hur personalens
uppfattning om vårdtagarnas alkoholkonsumtion såg ut. Många ansåg att det är en privat
angelägenhet, och en person nämnde att man många gånger inte upptäcker några problem förrän
det är ”försent”. En tredje, för dem, intressant upptäckt var förekomsten av hinder för
vårdtagarnas medverkan i olika aktiviteter på grund av deras alkoholkonsumtion. Den rådande
skotska kulturen tycktes också påverka resultatet i denna studie (Millard & McAuley, 2008).

2.3 Forskning kring strategier
2016 genomfördes en studie i Finland av Koivula, Tigerstedt, Vilkko och Pajala. Syftet med
studien var att undersöka hur vårdtagares alkoholkonsumtion påverkar det vardagliga arbetet
för hemtjänstpersonal. Syftet var även att undersöka hur personal agerar för att stötta dessa
vårdtagare (Koivula et al, 2016). Sammanfattningsvis visade studien att det sällan finns några
mål i en vårdtagares genomförandeplan gällande dennes alkoholkonsumtion. Bland de som
intervjuades för studien var det tvärtom vanligt att rutinmässiga besök hos missbrukande
vårdtagare ofta kan innebära extraarbete. De typer av extraarbete som nämndes var bland annat
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en extra dusch eller ombyte av sängkläder. Studien visade även att frågan om inköp till alkohol
kunde komma på tal i de fall som personalen inom hemtjänsten tog upp förslag om förvaltarskap
(Koivula et al, 2016).
Omsorgsbehovet hos äldre med en problematisk alkoholkonsumtion präglas av komplexitet
(Koivula et al, 2016). Enligt den genomförda studien finns det vissa svårigheter att kombinera
kunskap om äldre, samt kunskap om behandling mot alkoholmissbruk. Komplexiteten ligger i
huruvida

vissa

behov

är

symptom

på

ålder,

sjukdom

eller

alkoholmissbruk.

Sammanfattningsvis kunde studien visa det viktigaste i mötet mellan personal och vårdtagare
är att visa respekt samt att acceptera vårdtagarens rätt till självbestämmande. Den mest
framgångsrika strategin för att stötta klienten för att minska dennes alkoholproblematik var att
utöva en viss form av kontroll. När vårdtagaren var ny var strategin att som personal utforska
situationen, och att allt eftersom de kände klienten bättre prata om och uppmuntra till minskat
alkoholintag. Slutligen kände personalen ett behov av ökad samverkan och stöd av andra
professioner i frågor gällande alkohol och äldre vårdtagare (Koivula et al, 2016). Studiens
slutsats är att ytterligare forskning på området behövs och skulle gynna såväl hemtjänstpersonal
som klienter (Koivula et al, 2016).
Socialstyrelsens etiska råd gjorde 2012 ett uttalande om inköp till personer med gravt
alkoholmissbruk. Huvudprincipen är självbestämmande och de brukare som vill få inköp från
systembolaget ska få det, oberoende av om de har missbruksproblem eller inte (Gunnarsson,
2013).
I kommunerna som undersöktes finns inga formella riktlinjer när det gäller inköp på
Systembolaget, däremot finns det en praxis. Hur hemtjänstgrupperna väljer att göra varierar; 32
procent väljer att inte köpa till någon, 26 procent köper inte till missbrukare och 32 procent
köper till alla. För elva procent är problemet inte aktuellt (Gunnarsson, 2013). De
hemtjänstchefer som berättar att de inte köper till någon betonar att detta beror på att detta inte
har biståndsbedömts. Samtidigt innehåller ingen biståndsbedömning ett uttalat beslut om inköp
på Systembolaget oavsett vad biståndsbedömaren har för synsätt. Frågan handlar snarare om
vad som tolkas ingå i insatsen inköp (Gunnarsson, 2013).
Det vanligaste när hemtjänstpersonal upptäcker att en person har problem med missbruk som
påverkar omsorgsarbetet är att de tar kontakt med biståndshandläggaren. Därefter kopplas
missbruksenheten eventuellt in (Gunnarsson, 2013).
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2.4 Forskning kring förutsättningar
Enligt Gunnarssons tidigare forskning (Gunnarsson, 2010) ser personalens förutsättningar olika
ut beroende på om missbruket är uttalat eller om det är mera dolt. Personalens resurser är också
begränsade. Det dolda missbruket tenderar att vara betydligt svårare att upptäcka och hantera,
och förutom att det är dolt kan det dölja sig bakom demens och andra åldersrelaterade
sjukdomar (Gunnarsson, 2010). Dessa äldre hamnar ofta utanför missbruksvården och i många
kommuner finns inga insatser som inriktar sig mot äldre med missbruksproblem. De blir istället
”behandlade” via hemtjänstens omsorg. Om missbruket har pågått länge är förmodligen en god
omsorg mest relevant, medan ett dolt missbruk kräver andra resurser (Gunnarsson, 2010).
När det gäller alkohol och missbruk kan det finnas en hårfin gräns mellan individens
självbestämmande och personalens underlåtenhet att ingripa. Detta beskrivs som ett evigt
dilemma mellan ansvar för brukaren och respekten för dennes självbestämmande. Detta anses
vara situationsbetingat (Gunnarsson, 2010).
Gunnarssons studie från 2013 visar att det inte är ovanligt att hemtjänstpersonal möter äldre
personer med missbruksproblem. Det finns en könsskillnad på så sätt att personer som druckit
länge i första hand framställs som män medan de personer som börjat dricka senare i livet eller
har ett dolt missbruk oftare är kvinnor. Kvinnors problem beskrivs som ökande och problemen
upptäcks när kvinnorna får behov av hemtjänst (Gunnarsson, 2013).

Enligt Gunnarsson har äldre personer med alkoholproblem alltid funnits inom den svenska
hemtjänsten även om det inte varit ett så uppmärksammat problem (Gunnarsson, 2013).
Socialtjänstlagen menar att både äldreomsorg och missbruksvård ska bedriva uppsökande
verksamhet. I kommunen är dessa två verksamheter ofta uppdelade på olika enheter med olika
syften. Personer över 65 år utgör en begränsad del av de personer som får insatser från
missbruksvården. Bland annat utgjorde äldre sju procent av dem som fick individuellt
behovsprövade öppna insatser år 2011. Siffrorna kan tolkas antingen som att problemen inte är
stora bland äldre eller som att viljan är svag att ge hjälp till äldre (Gunnarsson, 2013). Det
sociala arbetet i Sverige har traditionellt handlat om att behandla sociala problem så att dessa
återgår till det som i klientens enskilda fall klassas som normalt. Arbetet anses därför vara
knutet till förändring, vilket bland annat gäller missbruksvården. Omsorg däremot syftar
traditionellt till att hjälpa personer att bibehålla sin funktionsförmåga och ge omsorg när
personen bedöms ha problem att klara vardagen själv (Gunnarsson, 2010).
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Den övervägande delen av cheferna uttrycker att de inte har en specialiserad organisation för
missbruksfrågor. I de fall där specialiserad organisation finns är det genom att några i
personalgruppen alltid, på grund av intresse, blir kontaktperson för denna grupp äldre, eller att
några få i varje personalgrupp fått specialkompetens inom området. I de fall där personalen i
hemtjänsten fått utbildning kring missbruk bland äldre, rör det sig om enstaka föreläsningar
(Gunnarsson, 2013).
Generellt har äldreomsorgen begränsat samarbete med andra enheter och verksamheter
(Gunnarsson, 2013). Det samarbete som finns är med enheten för missbruk men det rör sig
oftast inte om något organiserat samarbete. 53 procent (10 stycken) av hemtjänstcheferna
uppger att de har samarbete med missbruksenheten i enskilda ärenden. En svårighet som
framkommer är att missbruksenheterna gör andra bedömningar när det kommer till äldre
personer jämfört med yngre (Gunnarsson, 2013).
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3 Tolkningsram
I detta avsnitt beskrivs de tre begreppen objekt-subjekt perspektiv, ålderism och makt. Vidare
beskrivs forskaren Jan Blomqvists distinktion mellan olika sätt att se på fenomenet ”att dricka
för mycket”. Sammantaget utgör dessa fyra delar studiens tolkningsram mot vilka studiens
resultat kommer att analyseras. Genom tolkningen fördjupas empirin och bidrar på så sätt till
en ökad kunskap inom forskningsområdet, vilket är studiens syfte.

3.1 Synen på människan utifrån objekt, subjekt respektive
objektsubjekt
I ett arbetslag finns det många olika människosyner representerade i både ord och handling.
Dessa människosyner kan bland annat beskrivas som en tendens att betrakta människor som
enbart subjekt, enbart objekt eller både och, det vill säga objektsubjekt (Eliasson, 1995). Att se
på människan som ett subjekt innebär att man ser denne som ett aktivt, autonomt och
självständigt subjekt, fri att göra som han eller hon vill. Synen på människan som ett objekt
handlar däremot om att se denne som ett passivt objekt, underkastad av inre krafter som inte
kan kontrolleras av denne själv. Han eller hon påverkas istället av något yttre eller krafter som
inte går att kontrollera (Eliasson, 1995). En människa kan dock inte ses som antingen ett subjekt
eller ett objekt, snarare som både och i den mening att man både ska respektera den enskildes
självbestämmande samtidigt som man bör se dennes beroende av andra och det ansvar som vi
har för varandras liv och möjligheter (Eliasson, 1995).
Vi anser att dessa synsätt tenderar att färga det sättet hemtjänstpersonal förhåller sig till
vårdtagare i den mening att visa respekt för en persons självbestämmande samtidigt som man
har ett ansvar för dennes välbefinnande.

3.2 Makt
Max Weber definierar makt som möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, även i
händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på (Weber 1960 citerad i Skau, 2007).
Makt förknippas enligt Skau (2007) lätt med något negativt men fenomenet makt är i själva
verket värdeneutralt. Makt kan däremot användas både på för att skada eller för att hjälpa andra
människor. En viktig aspekt är att makt inte bara existerar när den utövas. Själva möjligheten
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att få sin vilja igenom är det som utgör makten. Makt finns inbyggd i alla relationer, även i
relationen mellan hjälpare och klient. Att vara klient innebär att till viss del vara beroende av
sin hjälpare. I en sådan situation främjas anpassning och medgörlighet snarare än kritik och
försök att få sin vilja igenom. Hjälparens och klientens separata viljor står dock inte alltid i
konflikt utan de sammanfaller oftast. I de fall viljorna står i konflikt har dock hjälparen som
regel större sannolikhet att få sin vilja igenom eftersom relationens maktförhållande i grunden
är ojämn till klientens nackdel (Skau, 2007).
I denna uppsats används teorin om makt för att belysa hemtjänstpersonalens makt att hjälpa
vårdtagarna med alkoholmissbruket, hemtjänstpersonalens makt över vårdtagarna samt
vårdtagarnas egen makt över sitt eget liv.

3.3 Ålderism
Ålderism kan definieras som de fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från ålder
och som kan leda till diskriminering (Jönsson & Harnett, 2015). Begreppet är dock komplext
och har definierats på olika sätt. Vanligt är dock att det är just negativa fördomar som drabbar
åldersgruppen äldre som åsyftas. Fenomenet ålderism har vissa likheter med rasism och sexism,
men till skillnad från dessa innehåller fenomenet ålderism en paradox. Till skillnad från kön
och sexualitet så är ålder något som förändras under livet. Människor förväntas att under sitt liv
tillhöra flera olika ålderskategorier. Att diskriminera äldre är därför på ett sätt att diskriminera
sitt framtida jag.
Tidigare forskning har pekat på att ålderism förekommer inom olika sammanhang. Bland annat
tenderar äldre att uteslutas från massmedial rapportering och vetenskapliga studier. Människor
har sällan öppet negativa attityder mot äldre utan ålderism i samhället visar sig ofta på andra
sätt (Jönsson & Harnett, 2015). Vi tror att tecken på ålderism kan vara subtila i fråga om hur
hemtjänstpersonal förhåller sig till vårdtagare.

3.4 Synen på alkoholmissbruk
Att människor dricker “för mycket” har enligt Blomqvist (2012) i olika tider betraktats på olika
sätt. Det sätt på vilket problemet betraktas handlar bland annat om hur man definierar
problemet, vad man tror att det beror på och hur man tror att man bäst löser problemet. Tre
begrepp som används för att beteckna problemet att människor dricker “för mycket” är
11

alkoholism, beroende och missbruk. Dessa begrepp används i vardagligt tal ofta som att de har
en exakt innebörd. I verkligheten kan dessa ord dock betyda olika saker beroende på vem som
använder ordet och i vilket sammanhang. Omåttlig alkoholkonsumtion kan ses som ett
moraliskt problem, en fråga om fostran, en sjukdom eller som ett handikapp. Jan Blomqvist
visar i sin text hur de begrepp och synsätt som dominerar i samhället styr vilket bemötande som
ges till personer med missbruk. Det får konsekvenser både på policynivå, klinisk nivå och i den
enskilda personens liv. Bemötandet från personens omgivning, i form av professionella och
personer i det naturliga nätverket spelar roll för hur personens missbruk utvecklas och för hur,
om och när han eller hon kan lösa sitt problem (Blomqvist, 2012).
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4 Metod
I följande kapitel presenteras studiens metod. Först presenteras valet av design. Därefter följer
en beskrivning av studiens urval, population och tillvägagångssätt för insamling av data.
Intervjuguiden beskrivs och motiveras. Läsaren informeras därefter om på vilket sätt
litteratursökning och analys av resultat har genomförts. Kapitlet avslutas med diskussioner om
studiens kvalitet, diskussion kring de metoder som valts samt en presentation av etiska
överväganden.

4.1 Design och metodval
Syftet med studien är att bidra till en ökad kunskap om hur arbetet för att hjälpa äldre personer
med missbruksproblematik bedrivs inom äldreomsorgen. För att bidra till en ökad kunskap
kring detta har vi valt att göra en kvalitativ studie. Genom att genomföra en kvalitativ studie
kan man få ta del av personers uppfattningar (Brinkmann & Kvale, 2014). Enligt Grinell och
Unrau är den data som samlas in via kvalitativa studier i högsta grad påverkad av det som
respondenterna för fram (Grinell & Unrau, 2014).
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att svara på vårt syfte. En
semistrukturerad intervju handlar om att forskaren använder sig av en intervjuguide med på
förhand bestämda teman som kommer att behandlas under intervjun. Med denna form av
intervju har respondenten en stor frihet att själv utforma sina svar (Bryman, 2011).

4.2 Urval och datainsamling
I denna studie har vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval genom att kontakta
enhetschefer som i sin tur har frågat sin arbetsgrupp om frivilliga respondenter. Förmedling av
kontakt har även skett genom en bekant som arbetar inom området.
Ett bekvämlighetsurval innebär att man väljer personer som är tillgängliga för forskaren
(Bryman, 2018). Enligt Bryman (2018) kan resultatet av en studie med hjälp av ett sådant urval
vara väldigt intressanta. En nackdel med ett sådant urval kan dock vara att det är svårt att
generalisera resultatet på en större population. Vårt syfte med studien har dock aldrig varit att
studera hur hemtjänsten generellt gör. Syftet är snarare att studera hur respondenterna tänker,
vad de har för strategier, förutsättningar kring arbetet med äldre vårdtagare med
alkoholmissbruk.
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För att ge en, enligt oss, rättvis bild av arbetet kring denna grupp valde vi ut respondenter inom
hemtjänsten som är utbildade till antingen undersköterskor eller vårdbiträden. Sammanlagt
genomfördes åtta intervjuer med en respondent vid varje intervjutillfälle. Samtliga respondenter
hade undersköterskeutbildning. Vi valde att begränsa oss till att respondenterna skulle ha
arbetat kontinuerligt inom hemtjänst i minst sex månader. Val av intervjuplats har skett utifrån
vad som varit enklast för respondenterna. Sju av intervjuerna genomfördes på respondenternas
respektive arbetsplatser och en har genomförts hemma hos en kollega till respondenten. Den
sista intervjun genomfördes på detta sätt på grund av att den skedde utanför arbetstid.
Längden på intervjuerna varierade mellan 17 och 37 minuter. Vi tror att några av intervjuerna
blev något korta på grund av att respondenterna uttryckte sig kortfattat. Av denna anledning var
följdfrågor nödvändiga för att få innehållsrika svar. I slutändan anser vi att samtliga intervjuer
gav oss ett bra underlag för bearbetning och analys av dem.

4.3 Intervjuguide
Vi valde att göra intervjuerna semistrukturerade. I intervjuguiden (se bilaga 1) hittar man
följande kategorier:
Bakgrund - för att få reda på vilken utbildning, och också vissa förutsättningar som exempelvis
erfarenhet, som respondenterna har.
Subjektiv definition av alkoholproblem – detta tema valde vi på grund av att vi bland annat ville
få reda på vilken syn respondenterna har på bruk och missbruk samt vad de definierar dessa
begrepp som. Dessa frågor valde vi dels för att få reda på vad de själva menar när de pratar om
bruk och missbruk, dels hur de ser på bruk och missbruk bland äldre vårdtagare.
Förhållningssätt och strategier – för att få reda på vilka strategier respondenterna använder i
sitt arbete kring äldre vårdtagare med alkoholmissbruk, vilka svårigheter som kan uppstå och
hur man då går tillväga, samt hur man gjort vid tidigare tillfällen då problem uppstått när det
gäller arbetet kring äldre vårdtagare med alkoholmissbruk.
Förutsättningar – en del som på ett sätt blir en utveckling från frågorna om respondenternas
bakgrund. I denna del tilläts respondenterna reflektera över sin bakgrund och sina
förutsättningar, bland annat om de ansåg att de hade rätt förutsättningar.
Dessa fyra kategorier består i sin tur av fyra till åtta frågor som knyter an till respektive kategori.
Kategorierna i sin tur valdes för att vi ansåg att dessa kunde ge svar på vår forskningsfråga, det
vill säga vårt syfte.
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I intervjuguiden handlar en fråga om synen på bruk av alkohol på äldre. Respondenterna
tenderade att associera ordet bruk med missbruk vilket gjorde att svar kom gällande den frågan
istället. Detta minskade till viss del av att “bruk av alkohol” i senare intervjuer byttes ut till
“användande av alkohol”.
Anledningen till att vi valde att upprätta en semistrukturerad intervjuguide var att vi först och
främst visste vad vi ville fråga om. Vi ville samtidigt vara öppna för möjligheten att ställa
följdfrågor om det var något i respondenternas svar som vi ville få reda på mer om. Vi avslutade
varje intervju med att fråga om det var något mer som respondenterna ville tillägga.
Anledningen till att vi inkluderade denna fråga var för att ge respondenterna chansen att fylla i
med mer om de ansåg att vi hade missat att fråga om något vid tidigare tillfälle i intervjun.
Denna fråga finns med i intervjuguiden (se bilaga 1).
Vi anser att vi genom denna valda metod fick de svar vi tänkt oss. Vi anser nu i efterhand att
varje intervju överlag gav väldigt nyttig och mångsidig information som vi har haft nytta av i
analysen.

4.4 Litteratursökning
För framtagning av tidigare forskning har vi använt oss av databaserna DiVA portal,
Sociological abstracts, Google.se, Web of science samt Sociology Database. Vi har använt oss
av sökorden “synsätt”, “bemötande”, “äldre”, “alkohol”, “droger”, “drogmissbruk”,
“alkoholmissbruk”, “hemtjänst”, “ålderism” samt deras engelska översättningar. Fler sökord
användes på engelska eftersom det finns fler synonymer i det engelska språket än i det svenska.
Vi använde oss av dessa sökord vid sökning av artiklar och forskning eftersom vi ansåg att vi
kunde få fram det som skulle vara till nytta i vår studie.

4.5 Databearbetning och analys
Ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativa data är genom en så kallad tematisk analys
(Bryman, 2018). Tematisk analys innebär att forskaren letar efter kategorier i det material som
framkommit i intervjuerna. Vi har valt att använda oss av denna analysmetod för bearbetning
av studiens rådata. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dem. Därefter lästes
transkriberingarna igenom utan att anteckningar gjordes. Därefter läste vi igenom materialet
fler gånger och möjliga subteman markerades. Studiens tre huvudteman var på förhand
bestämda och utgick från studiens tre frågeställningar.
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4.6 Studiens kvalitet
Det finns olika kriterier för att säkerställa kvalitet i en kvalitativ studie och härrör från den
kvantitativa forskningens reliabilitet och validitet, vilka är följande:
Trovärdighet innebär att en studie genomförs riktigt enligt de regler som finns inom forskning
Trovärdighet innebär också att resultaten av undersökningen delges till de personer som har
deltagit, detta för att de ska ges en chans att bekräfta att tolkningen som gjorts är riktig (Bryman,
2011). Vi kommer att delge uppsatsen till respondenterna när den är godkänd.
Överförbarhet handlar om huruvida resultaten i en studie kan användas i en annan kontext
(Ibid.). Vi anser att resultaten i denna uppsats kan vara svåra att överföra till en annan kontext,
men attityderna och värderingarna kan i vissa fall överföras, inte minst till andra områden inom
socialt arbete. Överförbarhet är inget som vi primärt har strävat efter i arbetet med denna
uppsats.
Pålitlighet innebär att forskaren tydligt ska redovisa för läsaren hur processen sett ut genom de
olika momenten i undersökningen. Man kan med andra ord beskriva det som att man ska
eftersträva en transparens. Detta öppnar för läsaren att eventuellt kunna dra egna slutsatser
(Bryman, 2011). Vi bedömer att vår uppsats är pålitlig då vi noga har beskrivit våra tankegångar
och tillvägagångssätt under de avsnitt där detta har getts utrymme. Vi har också strävat efter att
säkerställa kvalitet genom att ha syftet i fokus under alla steg i uppsatsskrivandet.
Konfirmering handlar om huruvida vi har kunnat vara objektiva och inte påverkats av våra egna
värderingar i arbetet med uppsatsen (Bryman, 2011). Frågorna om hemtjänstpersonalens synsätt
och strategier innehåller en etisk dimension. Vi har därför tänkt på att utforma frågorna på ett
sätt där vi inte tar etisk ställning eller värderar hemtjänstpersonalens arbetssätt. Risken för
subjektiva värderingar har även minskats genom att vi två har arbetat ihop och därför ständigt
kunnat se över varandras tankar så att subjektiva värderingar och tolkningar inte smugit sig in.

4.7 Metoddiskussion
Kontakten med lämpliga respondenter har främst skett genom att kontakt tagits med enhetschef
för respektive hemtjänstgrupp. Det är därefter enhetschefen som har valt ut enligt denne
lämpliga personer att intervjua. Risken finns, vilket även indikerades av enhetschefen i vissa
fall, att enhetscheferna tenderar att välja ut just de som är insatta i, eller intresserade av arbetet
med äldre med missbruk. Vi tänker att denna snedfördelning av vilka som intervjuas riskerar
att göra resultatet mer homogent än om respondenterna i högre grad har olika erfarenhet och
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intresse för målgruppen. Detsamma gäller det faktum att flera av de intervjuade arbetade som
gruppledare. En tanke har väckts om detta kan ha haft en viss påverkan på resultatet.
Gruppledare spenderar mindre tid med direkt brukararkontakt och mer tid med administrativa
uppgifter än övrig hemtjänstpersonal gör. Eventuellt innehåller deras uppdrag även ett ansvar
kring kunskap om riktlinjer och regler.
I intervjuerna hände det att en respondent gav ett bra svar och sedan uttryckte tveksamhet kring
sitt svar. Detta medförde att vi ställde oss tveksamma till om det var svar som vi kunde använda
oss av i analysen. Vi valde emellertid att använda oss av dessa svar som respondenten uttryckte
tveksamhet kring eftersom vi uppfattade att respondentens tveksamhet berodde mer på
nervositet än faktisk tveksamhet.

4.8 Etiska överväganden
Inom svensk forskning finns ett antal etiska aspekter som anses viktiga att följa. Dessa handlar
om respondenternas frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet (Bryman, 2011).
Några av dessa principer är följande:
Informationskravet: handlar om att informera respondenterna om undersökningens syfte
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi valt att informera om i informationsbrevet (se bilaga 2),
samtyckesblanketten och vid intervjutillfället.
Samtyckeskravet: handlar om att ingen ska känna sig tvungen att delta (Vetenskapsrådet, 2002).
Respondenterna i vår studie har informerats om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande
i studien; detta har det informerats om på samtyckesblanketten samt vid intervjutillfället.
Konfidentialitetskravet: innebär att personuppgifter ska vara skyddade från obehöriga
(Vetenskapsrådet, 2002). Det inspelade materialet och den transkriberade texten har endast vi
som författare och vår handledare Peter Nilsson kunnat ta del av. Dokumentationen kommer att
bevaras på en server som ingen obehörig har tillgång till. Allt insamlat material kommer att
förstöras när uppsatsen är godkänd. I uppsatsen har alla intervjupersonerna avidentifierats och
därmed förblivit helt anonyma. Vi har valt att inte nämna i vilka kommuner intervjuerna skett.
Vi har märkt att olika personers dialekter i transkriberad text kan avslöja vart personen är ifrån.
Citat i resultatdelen har därför korrigerats för att inte innehålla slang och dialektala uttryck som
kan härledas till en viss person.
Nyttjandekravet: innebär att studiens resultat endast ska användas till studien
(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenternas svar har endast använts till att genomföra denna
studie, vilket innebär att vi följt nyttjandekravet.
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Vi har fyllt i etisk egengranskning som visar att studien inte behöver genomgå etisk granskning
på högskolans forskningsetiska nämnd. Vi har till viss del anpassat vårt ämne efter etiska
överväganden, exempelvis att inte välja att intervjua äldre missbrukare och nära anhöriga utan
att istället intervjua personalen. Med sekretessen i åtanke tänkte vi på att dölja avsändare när vi
skickade mail, så att de inte kunde se varandras. Respondenterna kommer att delges studiens
resultat när uppsatsen är godkänd genom att de får uppsatsen skickad till sig via e-post. Det är
etiskt viktigt att respondenterna får vetskap om hur det insamlade material som de bidragit med
har använts och presenterats.
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5 Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av vårt empiriska material. Samtliga respondenter uppger
att de från sitt arbete inom hemtjänsten har erfarenhet av äldre vårdtagare med alkoholmissbruk.
Resultatet presenteras utifrån tre teman; Synsätt, Strategier och Förutsättningar. Dessa teman
utgår ifrån studiens tre frågeställningar och kommer att presenteras i tur och ordning. Inom
varje tema finns mellan två till fyra subteman som framkommit genom analys av materialet. I
tabellen nedan finns resultatets teman och subteman återgivna.
Tema

Subtema

Synsätt

Definition av bruk och missbruk
Föreställning av äldres alkoholkonsumtion
Värderingsfrihet

Strategier

Råd och stöd
Följsamhet
Styrning
Samtala

Förutsättningar

Utbildning
Samverkan

5.1 Synsätt
Synsätt handlar i denna studie om en viss inställning eller attityd till något, i det här fallet till
bruk och missbruk av alkohol bland äldre vårdtagare. Synsätt betraktas av oss som synonymt
med begreppet förhållningssätt. Detta tema presenterar det resultat som svarar på den första
frågeställningen. Temat synsätt innehåller tre subteman; “Definition av bruk och missbruk”,
”Ålderns betydelse” samt ”Värderingsfrihet”.

5.1.1 Definition av bruk och missbruk
”Vill ta något glas vin eller någon öl till maten eller på kvällen sådär, det är väl ett bruk.” (R5)
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Respondenterna ansåg överlag att vad som är ett bruk respektive ett missbruk i stora drag skiljer
sig åt. Några ansåg att ett bruk av alkohol är den typ av konsumtion där man dricker lite då och
då, kanske ett glas öl eller vin till maten. Ett missbruk definierades av några som ett destruktivt
bruk där stora mängder konsumeras.
”Ja men om det tar en del av ens liv så är det ju ett missbruk. [Att] man inte kan klara sig utan
det. Då är det ju ett missbruk naturligtvis. När det tar över ens liv. Så kan man säga.”(R8)

Det nämndes att denna typ av bruk kunde leda till sjukdomar. Det framkom också att ett
missbruk innebär att man måste ha substansen för att kunna fungera normalt.
Alkoholdrickandets funktion för personen snarare än mängden var för några respondenter det
avgörande för om drickandet skulle ses som ett bruk eller missbruk. Det innebar att även ett
relativt högt alkoholintag kunde vara ett bruk i det fall bruket gav personen ifråga livskvalitet.

Respondenterna förhöll sig i stort sett värderingsfria till äldres bruk av alkohol. Det enda som
nämndes som negativt var att ett bruk av alkohol ökar risken för fall och skador. Ett synsätt som
framkom var att det inte är lätt att sluta dricka för en person som befinner sig i alkoholmissbruk.
Det lyftes även att det ofta finns en anledning till att en person dricker och att det är viktigt att
vara medveten om. Respondenter nämnde ett synsätt där det anses att vårdtagare med
alkoholmissbruk har sig själv att skylla förekommer, ett synsätt som respondenten vände sig
emot. Det ansågs att ett sådant synsätt kan ge ett ”beskyllande” bemötande. Av någon nämndes
alkoholmissbruket som en sjukdom. Det betonades av flera respondenter att det alltid finns ett
val att dricka eller att inte dricka.

5.1.2 Föreställning av äldres alkoholkonsumtion
Bland respondenternas uttrycktes åsikter om att det inte finns skillnader i hur yngre och äldre
med alkoholmissbruk bemöts och bör bemötas. Äldre åsyftar som tidigare nämnts personer 65
år och äldre.
”Det är missbruk som missbruk tänker jag. Egentligen. Så om det är någon skillnad på yngre
och äldre, det kanske inte spelar så stor roll.” (R4)
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Det fanns också bland respondenterna åsikter om att det finns sådana skillnader. Det som
nämndes som skillnader var att äldre som dricker alkohol gör det för att bli berusade, att det är
ovanligt att äldre dricker bara lite vin, att äldre oftare sitter hemma själva och dricker samt att
äldre sällan ”festdricker” tillsammans. Det fanns en tanke om att många äldre tänker att de är
så gamla att det inte spelar någon roll att de dricker. Något som lyftes var även att alkohol ses
som lite skamligt bland den äldsta generationen.

Äldre och yngre anses reagera olika kroppsligt när de dricker, uppgav några respondenter. En
annan tanke var att det är enklare att upptäcka ett pågående alkoholmissbruk hos en yngre
person på grund av att yngre ofta har ett större kontaktnät än äldre personer. Yngre har också
ett arbete där alkoholdrickandet kan märkas i det fall arbetet inte sköts. Det kan också vara så
att alkoholproblemen eskalerar när personen blir pensionär.

De som inte tyckte att det var skillnad tyckte att det visserligen inte är någon skillnad på hur
äldre och yngre bör bemötas, men tänkte samtidigt att det kunde vara lättare att bemöta dem
yngre om de befann sig i en sårbar ställning, till exempel om personen hade förlorat vårdnaden
om barnen. Det ansågs då vara lättare att få personen att själv förstå problematiken kring sin
alkoholkonsumtion. Upplevelser fanns även om att det inte är skillnad på bemötande men
samtidigt kan det kännas extra jobbigt om det är en yngre som druckit sig till skador som ger
behov av hemtjänst. Erfarenhet fanns även om att äldre inom äldreomsorgen bemöts på ett annat
sätt än yngre. Äldres drickande syns inte lika mycket och det bidrar till att äldres drickande ses
på ett annat sätt än yngres.

5.1.3 Värderingsfrihet

Det fanns respondenter som ansåg att det inte är deras sak att ha en åsikt om vårdtagarnas
alkoholkonsumtion, likaså om det är ett missbruk. De menade att det är på grund av att de är i
vårdtagarnas hem och vad de gör utöver tiden som de är hemma hos dem som de inte vill lägga
några värderingar i det.
”Det är upp till personen i fråga. Som vi kommer in till i deras egna hem (…) det går ju inte att
tycka utan de bestämmer ju själva.” (R1)
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Det är viktigt att vara värderingsfri i arbetet. Någon menade att värderingarna kan göra en
omedveten och därmed inte se vad som egentligen pågår, och därför riskera att se något som
inte alls stämmer.
”Eftersom vår uppgift är ju att hjälpa dem i deras hem. Det är ju inte att få dem nyktra liksom”.
(R1)
Helt värderingsfri är man ändå inte uppgavs det, även om värderingarna inte omvandlas till
handlingar. Det ansågs att missbruk på ett sätt är en sjukdom och att vårdtagare med missbruk
egentligen behöver en annan typ av hjälp än hemtjänst för att få hjälp med sitt missbruk.
Några respondenter ansåg att man som personal inte kan ha en värdering som säger att en
missbrukare får skylla sig själv att den har hamnat i sin situation. Det menades vidare att ett
missbruk bland annat kan bero på tidigare tragedier i livet.
”För det kan vara fruktansvärt jobbigt att höra liksom ah han får skylla sig själv. Jag tycker
inte man kan säga så. Att man kan skylla sig själv. Det kan vara vad som helst i livet som har
gjort att de börjat. [Det] kan vara en tragedi.” (R7)
För att hjälpa äldre vårdtagare med alkoholmissbruk på bästa sätt fanns det åsikter om att det är
bra att förhålla sig accepterande och mötas på den nivån som vårdtagaren befinner sig på.
Det är bra att vara lugn, ödmjuk och professionell.

5.2 Strategier
Studiens andra frågeställning handlar om vilka strategier personalen brukar använda sig av i
arbetet kring äldre vårdtagare med alkoholmissbruk. Temat strategier syftar till att presentera
personalens sätt att handla för att nå sina mål i arbetet kring äldre vårdtagare med
alkoholmissbruk. Temat strategier består av fyra subteman; “Råd och stöd”, ”Följsamhet”,
”Styrning” samt ”Samtala”.
5.2.1 Råd och stöd
Många av de svårigheter som hemtjänstpersonalen stöter på i arbetet med äldre vårdtagare med
alkoholmissbruk löser de genom att prata och diskutera med sina kollegor. Detta är ett
återkommande tema som nämndes som strategier. Teamträffar, personalmöten och chefen
nämndes specifikt som platser där diskussioner kan ske.
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”Jag tror att det blir någonting vi får ta på brukarmötet och prata om och diskutera vad andra
har för erfarenheter och hur vi ska försöka lösa det och gå vidare och. Så har vi bra chef också
som liksom säger vad hon tycker då…” (R3)
Att samtala med de andra i arbetsgruppen är också ett sätt att se om det finns fler som noterat
samma sak vid misstanke om alkoholmissbruk, för att säkerställa att det inte bara är eget
tyckande som spelar in. Att dokumentera är ett annat sätt att skapa medvetenhet hos de andra i
personalgruppen.
När det gäller svårigheten kring att ge medicin till någon med alkoholmissbruk är strategin att
ringa och rådfråga sjuksköterska när oklarheter uppstår. I situationer som kan uppstå i
vårdtagarens hem tar respondenterna hjälp av sina kollegor, det kan vara att ringa en kollega
och till vissa vårdtagare går hemtjänstpersonalen två tillsammans. Det kan också vara hos
vårdtagare där det kan uppstå obekväma situationer. Om det uppstår en hotfull situation eller
att vårdtagaren är mycket berusad kan det vara bättre att komma tillbaka vid senare tillfälle.
Personkemin mellan vårdtagare och personal kan skilja sig och det kan därför vara bra att prova
sig fram med olika personal.

5.2.2 Följsamhet
De oförutsedda händelser som kan ske gör att det är viktigt att vara flexibel i arbetet och fånga
upp situationen där den är. Den beviljade insatsen kanske måste vänta och hemtjänstpersonalen
behöver göra något annat hos vårdtagaren istället. Respondenterna beskrev att eftersom det
dröjer ett tag mellan att de var hos vårdtagarna tills de kom tillbaka nästa gång kunde personalen
inte veta vad som väntade dem innanför dörren.
“Man kan ju aldrig liksom gå in och räkna med att allting är som det ska vara om man säger
så, eller man får liksom ta situationen där den är.” (R8)
Det pratades om vikten att skapa trygghet runt vårdtagaren. Erfarenheten var att det ofta är
trygghet som saknas för vårdtagaren och att känslan av att någon bryr sig om gör att vårdtagarna
dricker mindre, att perioderna utan alkohol blir längre.
Det är viktigt att släppa sina egna värderingar i arbetet. Ett sätt att hjälpa vårdtagaren är att
uppmuntra till att göra andra saker, exempelvis att komma ut på olika aktiviteter. Det anses bra
att erbjuda annan dryck och mat för att vårdtagaren ska dricka mindre alkohol. Någon uttryckte
att det är viktigt att “gilla läget” i situationen och att göra jobbet som vanligt på ett lugnt sätt
23

även om en olustig situation skulle uppstå, exempelvis om en vårdtagare skulle säga elaka saker.
Denne menade att det i alla situationer är viktigt att behålla professionalitet och ett respektfullt
bemötande gentemot vårdtagare. Det pratades om att vårdtagare med alkoholmissbruk ofta har
en annan självbild och syn på verkligheten än personalen har. Personen själv kanske inte anser
att den behöver hjälp, och då blir det svårt att hjälpa denne.
“Även om du har problem med alkohol (...)så är du ju en person som ska bemötas med respekt.
Och det kan väl va lite om någon väljer att sitta och dricka whiskey till frukost på morgonen så
är det väl.. ja det får man väl respektera bara. Jag går ju fortfarande in och försöker vara
trevlig och diskutera väder och vind”. (R1)
De enda situationer där det kunde vara bra att agera kring ett missbruk, uppgav några, var om
det verkade som att något olagligt sker eller om någon far illa. Någon uppgav att denne ansåg
sig skyldig att rapportera om detta skulle ske, om någon tydligt far illa av sitt missbruk.
Det framkommer att det ibland kan finnas svårigheter att utföra den beviljade insatsen. När en
vårdtagare är påverkad kan det komma andra uppgifter i första hand, som att städa upp, hjälpa
upp från golvet, bädda ner en person eller liknande.
”(…) om man har tänkt gå in och göra en insats som är skriven då så är det inte alltid säkert
att det går att göra det. Utan det kan hända att det blir något helt annat. Det beror ju på hur
läget är om man säger så. Ibland kan det vara bara stötta å finnas där.” (R8)

5.2.3 Styrning
Det framkom i intervjuerna att vårdtagare med alkoholmissbruk oftast ordnar med alkohol på
annat sätt men att det händer att de frågar personalen i hemtjänsten. Strategierna gällande
alkoholköp skiljde sig mellan i stort sett alla respondenterna. Inom en hemtjänstgrupp fanns
direktiv att inte överhuvudtaget gå in på systembolaget. Några respondenter svarade att de
handlar åt vårdtagare som har inköp beviljat oavsett om denne har ett känt alkoholmissbruk
eller inte.
Några respondenter säger nej till inköp av alkohol med hänvisning till att det skulle främja
personens missbruk. De som uppger att de skulle handla alkohol menar att de däremot skulle
göra en begränsning av mängd i vissa fall. Någon beskrev att den ansåg att personen hade rätt
att få köpa men upplevde det samtidigt tragiskt då denne visste om att vårdtagaren hade
missbruksproblematik.
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“Och då sa den här personen att när jag handlat mat så skulle jag gå till systembolaget. Och
samtidigt så hade vederbörande en rätt till sitt inköp för det hade ju lika gärna kunnat vara kan
du gå och köpa ett par byxor åt mig. Och det var väldigt svårt, men jag köpte, gick till
systembolaget. För det fanns inget som talade för att jag inte skulle göra det, mer än min egen
vetskap att jag visste att den här personen missbrukar, men det var ju inte min angelägenhet
mer än att jag upplevde det tragiskt. Förstår du, jag kunde inte, han hade ju rätt att få”.(R6)
Några tillvägagångssätt som nämndes är sådana som respondenterna beskrev att de bara behövt
använda sig av ett fåtal gånger. Att gömma och ställa undan sprit var en sådan strategi. Det
beskrivs att man i något fall har gömt lite sprit för vårdtagaren, och portionerat ut, för att hjälpa
till att lindra den värsta ångesten som vårdtagaren hade. Det har också hänt att någon har behövt
ringa ambulans en gång när det varit kaotiskt. En av respondenterna berättar att hon haft en
vårdtagare som blivit av med körkortet på grund av rattfylla men som glömmer bort det och
kör. Respondenten har då gömt bilen vilket gjort att vårdtagaren glömmer bort att bilen finns
och undviker att köra.
Någon ansåg att det i många fall lätt kan bli så att man stjälper en vårdtagare med missbruk
snarare än hjälper. ”… och just med missbruk kan det vara väldigt lätt att man gör mer då.”
(R4) Då kan det vara bättre att vårdtagaren får lite krav på sig och får göra det som den
vanligtvis klarar av, trots att den kanske bara ligger. Detta ansågs dock inte som en allmän
lösning; liksom i andra situationer behövs det bedömas från fall till fall, en åsikt som var allmän
bland respondenterna.

5.2.4 Samtala
En skiljelinje går mellan de som tycker det är rätt och de som inte tycker att det är rätt att i
arbetet gå in och prata med vårdtagaren om dennes missbruk. Vissa menade att man inte vill
bortförklara saker och väljer därför att vara ärliga och säga rakt ut vad man tycker.
Även om diskussionerna några gånger har mötts med ilska så har det några gånger gjort att
vårdtagare hoppat över att dricka. Andra såg det som centralt att aldrig lägga sig i drickandet
som vårdtagaren har. Några av respondenterna skulle ta upp frågan i vissa fall men inte säga
det rakt ut. En anledning som nämns är att vårdtagaren har en annan självbild och inte ser det
som ett problem.
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“Jag tror inte att man ska börja ta upp deras alkoholproblem då alltså, när dem är i det. När
dem är fulla, det är ingen idé att resonera med dem då.” (R5)
Personen ska mötas på sina egna premisser och får själv välja om denne vill dricka i sitt eget
hem. Några ser det inte som sin uppgift att påpeka alkoholmissbruket för vårdtagaren men
skulle diskutera det om det var vårdtagaren som öppnade upp för det, eller föra en mer allmän
diskussion. Någon tycker det är bra att känna av från fall till fall. En strategi för att påverka
vårdtagaren att dricka mindre är att prata om konsekvenser av drickande som fall och ökad risk
för skador, eller att försöka skjuta upp drickandet genom att säga “äh, ta inte det där nu”. Det
menades att det är ingen idé att ta upp problematiken vid ett tillfälle när personen är berusad.
Om frågan ska tas upp, nämndes att det kan vara skönt att vara två personal eftersom man inte
vet hur personen reagerar.

5.3 Förutsättningar
Studiens sista frågeställning handlade om att undersöka hemtjänstpersonals tankar kring deras
förutsättningar i fråga om adekvat utbildning och erfarenhet. I denna del presenteras resultatet
av denna fråga.
Denna del består av två subteman; ”Utbildning” samt ”Samverkan” vilket av respondenterna
diskuterades under intervjuerna som förutsättningar för att utföra ett bra arbete.

5.3.1 Utbildning
Denna subkategori behandlar utbildningens roll som förutsättning för att utföra ett bra arbete
med äldre vårdtagare med alkoholmissbruk.
“... ja det vet jag väl inte om jag har egentligen. Om jag har den utbildningen det kan jag väl
inte påstå. Jag har ju läst till undersköterska, men hur man ska hantera liksom.” (R3)
Respondenterna är utbildade undersköterskor. De påpekade dock att de inte har den
utbildningen som de önskat kring missbruk. Ett argument till vidareutbildning var att de ofta
stöter på vårdtagare med missbruk. Det nämndes att det vore önskvärt med någon form av
vidareutbildning kring bland annat synsätt till missbruk och psykiska åkommor med argumentet
att man ska kunna hjälpa vårdtagarna och inte stjälpa dem.
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Utbildning kring missbruk gentemot äldre visade sig också vara så gott som obefintlig. I en
kommun erbjöds det en utbildning kring detta för att reflektera kring ämnet.
Det nämndes att de har rätt förutsättningar i fråga om bemötande kring personer som behöver
omvårdnad, men den vedertagna uppfattningen var att det behövs mer utbildning inom
missbruk, bland annat om hur man ska bemöta dessa personer.

5.3.2 Samverkan
Respondenterna uppgav att det i deras respektive kommuner inte finns någon organiserad
samverkan med andra enheter rörande alkoholmissbruk. Det såg i kommunerna ut som citatet
nedan exemplifierar; samverkan sker oftast vid en komplex situation och i de fall när det blir
aktuellt med en. Det nämndes att samverkan oftare sker vid andra fall, exempelvis gällande våld
i nära relationer.
Samverkan mellan olika organisationer sker oftast när det gäller yngre personer, alltså de under
65 år som missbrukar. Det uppgavs att det är vanligare att kommunens missbruksenhet är
inkopplad i de fall där vårdtagare har ett långvarigt missbruk:
”Är det så att vi inte klarar av situationen där, och det blir för svårt och jobbigt att arbeta, då
tar vi hjälp av missbruksenheten då.” (R2)
Av respondenterna lyftes en erfarenhet av att personer med missbruk bemöts på olika sätt inom
psykiatrin och äldreomsorgen. Åsikter framkom om att det inom psykiatrin utdelas mer antabus.
När det gäller information om vårdtagares missbruk från kommunernas biståndshandläggare
nämns missbruket endast om det är uttalat. Även när det gäller samverkan är det inte så mycket
som personal kan göra kring vårdtagarnas drickande. Vill en person dricka alkohol får denne
göra det. Det är bara i de fall som vårdtagaren riskerar att utsätta andra och dem själva för fara
som kontakt med andra enheter tas för att diskutera hur man ska gå tillväga.
Reglerna kring sekretess upplevdes i vissa fall som ett hinder för att stötta personen kring
missbruket. Även om en person har hemtjänst så är den inte omyndigförklarad, utan denne har
rätt att avsäga sig besöken och då kan personalen inte gå dit och hjälpa till.
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”Vi kommer dit och hjälper dem med det dem behöver. Men i själva verket kanske det är någon
annan typ av hjälp de behöver ha. Och få hjälp med sitt missbruk istället. Det är väl så, det är
personer över 65, det är väl ingenting som det satsas på riktigt.” (R4)
Citatet ovan visar ett av flera exempel på hur respondenterna uppfattar att de äldre med
missbruk har behov som sträcker sig utöver det de har möjlighet att få hjälp med inom
äldreomsorgen.
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6 Diskussion
I detta avsnitt diskuterar vi vårt syfte och om eller hur resultatet har gett svar på det. Vårt syfte
var att bidra till en ökad kunskap om hur arbetet för att hjälpa äldre personer med
missbruksproblem bedrivs inom äldreomsorgen. Diskussionen utgår ifrån studiens tre
frågeställningar som har rört frågor om vilket synsätt hemtjänstpersonal har på bruk och
missbruk av alkohol, vilka strategier de har kring att arbeta med denna grupp av vårdtagare,
samt vilka förutsättningar de själva upplever att de har i detta arbete.
Till viss del går diskussionerna in i varandra på så sätt att diskussionen snuddar vid flera
frågeställningar samtidigt. Avsnittet avslutas med en slutdiskussion.

6.1 Synsätt
Studiens resultat visar att respondenterna lägger stor vikt vid vårdtagarnas självbestämmande
och rätten till deras privatliv. Detta kan dock leda till vissa svårigheter; några respondenter anser
att det inkräktar på vårdtagarnas privatliv att prata om deras missbruk.
Vi tolkar ovanstående som att respondenterna i huvudsak ser på sina vårdtagare som subjekt,
det vill säga att de är autonoma, självständiga och fria att göra som de själva vill. Majoriteten
ansåg dock att de har ett ansvar att hjälpa om de anser att vårdtagarna har en mycket destruktiv
alkoholkonsumtion. Precis som i förklaringen kring hur man ser på en individ i fråga om
subjekt eller objekt är det mycket svårt att se på en person som antingen eller.

När det gäller synen på den egna yrkesrollen och hur det är bäst att agera för att hjälpa äldre
med alkoholmissbruk skiljer sig åsikterna åt. Resonemangen berör exempelvis dilemmat om
hemtjänstpersonalens vilja att hjälpa vårdtagaren inte får begränsa vårdtagarens egen makt
över sig själv, och då främst i sitt eget hem. Makten att hjälpa ställs mot vårdtagarens makt
över sitt eget liv. Vart gränsen går skiljer sig åt för de olika respondenterna.

Jan Blomqvist (2012) uttrycker att det bemötande personer med alkoholmissbruk får från sin
omgivning påverkar hur, om och när de kan lösa sitt problem. Hemtjänstpersonal som kommer
i daglig kontakt med vårdtagare har utifrån det en stor påverkan på livet för de personer de
hjälper genom de synsätt och strategier som de använder. Denna studie visar på att det finns ett
flertal synsätt bland personalen där ett framträdande synsätt som redan nämnts är
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värderingsfrihet. Jan Blomqvist beskriver vidare att missbruk kan ses som en sjukdom, ett
handikapp, en fråga om fostran eller ett moraliskt problem (Ibid.). Bland respondenterna nämns
missbruket någon gång som en sjukdom. Det talas även av respondenterna om alkoholmissbruk
som ett tillstånd som kan förändras eller förbättras. I det sammanhanget betonas av
respondenterna att den enskilde har ett eget val och själv är den som styr processen. Betoningen
av individens egna val kan enligt oss ses som en motvikt till att se alkoholmissbruket som enbart
en sjukdom. I resultatet framkommer en upplevelse om att det finns ett synsätt kring att en
person som har alkoholmissbruk bör skylla sig själv. När respondenterna tar avstånd från
nämnda synsätt kan det tolkas som att respondenterna även vänder sig mot synsättet att
alkoholmissbruket skulle vara en fråga om enbart moral.
I avsnittet tidigare forskning presenteras en studie från Irland som presenterar olika stereotypa
föreställningar kring äldre i samhället. Jönsson och Harnett (2015) definierar stereotypa
föreställningar som utgår från ålder och som kan leda till diskriminering som ålderism (Jönsson
& Harnett, 2015). I vår studies resultat framkommer föreställningar om äldre personers
alkoholkonsumtion. Författarna beskriver vidare att det som oftast avses med ålderism är
negativa föreställningar som rör äldre (Ibid.). I resultatet framkommer inte negativa
föreställningar och inget finns därför som indikerar att personalens syn på äldres bruk och
missbruk präglas av ålderism. Vissa olikheter framkom i synsättet kring äldre och yngre
personer med alkoholmissbruk och hur dessa bemöts i det sociala arbetet, men detta var inte
något som var utmärkande.
Studien ger dock indikationer som kan bekräfta en strukturell ålderism genom organiserandet
av det sociala arbetet. Det är enligt tidigare forskning (Gunnarsson, 2010) vanligt att alla
omsorgsbehov för äldre automatiskt ger insatsen hemtjänst, även exempelvis missbruk som vi
tror skulle behandlas bättre hos kommunernas missbruksenheter. Detta påstående bekräftas i en
av våra intervjuer; en respondent sade att en äldre person sällan får den omsorg som egentligen
behövs vid ett missbruk. I stället brukar det enligt denna respondent automatiskt bli hemtjänst.
Studiens resultat ger som sagt inga indikationer på att respondenternas bemötande påverkas av
ålderism. Samtidigt är värderingsfrihet något centralt där respondenterna beskriver att just
värderingsfri är något de eftersträvar att vara i arbetet kring äldre med alkoholmissbruk. Att
vara värderingsfri sätts av respondenterna i sammanhanget att vara värderingsfri till personens
alkoholmissbruk snarare än som att vara värderingsfri till personens ålder. En tänkbar förklaring
till detta kan vara att personalen kan ha upplevelser av att personer med missbruk stigmatiseras
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i samhället och att personalen vill undvika att genom sitt arbetssätt bidra till denna
stigmatisering.

6.2 Strategier
Frågan om vårdtagarens makt över sitt eget liv kontra hemtjänstpersonalens makt över
vårdtagaren hänger ihop med synen på den egna yrkesrollen och vad hemtjänstpersonalens
uppgift är i arbetet kring äldre med alkoholmissbruk. Detta återspeglas till exempel i de olika
strategier som framkommer i resonemang gällande huruvida frågan ska tas upp eller inte med
vårdtagaren.
Begränsningsåtgärder för att hindra personen från att dricka såsom att gömma sprit, gömma
bilen och så vidare beskrivs som något som inte händer ofta. Även i frågan om att handla
alkohol tycks samma dilemma finnas. I resonemangen hävdas antingen vårdtagarens rätt till att
själv bestämma eller hemtjänstpersonalens rätt att neka för att hjälpa vårdtagaren. Även här kan
vi se tendenser till hur hemtjänstpersonal ser på vårdtagarna utifrån ett subjekt-objektperspektiv
i fråga om vårdtagarens rätt till självbestämmande. Respondenternas resonemang vittnar om att
balansgången mellan att i enskilda situationer följa eller styra vårdtagaren med missbruk inte
alltid är självklar. Denna balansgång framkommer även i Gunnarssons forskning (2010) och
beskrivs där som ett evigt dilemma mellan ansvar för brukaren och respekten för dennes
självbestämmande där gränsen kan vara hårfin mellan individens självbestämmande och
personalens underlåtenhet att ingripa (Gunnarsson, 2010).
Som nämndes tidigare präglas personalens synsätt av en strävan efter att arbeta på ett
värderingsfritt sätt. Två motsatta strategier i arbetet med äldre personer med alkoholmissbruk
är följsamhet respektive styrning. Medan följsamhet handlar om att vara behjälplig genom att
som personal anpassa sig efter brukaren handlar styrning om att hjälpa personen med
alkoholmissbruket genom olika sorters begränsningar. Det kan i dessa fall handla om att
förvägra vårdtagarens önskan om att köpa en flaska sprit. Följsamhet återspeglar den
värderingsfrihet som personalen strävar efter att ha. Styrningens olika strategier beskrivs till
viss del som något som används i undantagsfall. Tillsammans indikerar detta att styrning blir
den strategi som används i de fall inte följsamhet känns tillräckligt för att utföra ett, enligt
personalen, bra arbete kring äldre personer med alkoholmissbruk.
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6.3 Förutsättningar
Samtliga respondenter är utbildade undersköterskor. En del av dem har vidareutbildat sig. De
anser att deras utbildning ger dem rätt förutsättningar för att kunna möta äldre personer, men
flera påpekar att utbildningen kring att bemöta missbruk var mycket bristfällig. En form av
maktlöshet uttrycktes när flera respondenter tyckte att det är svårt att hjälpa äldre med
alkoholmissbruk, vilket vi bland annat tolkar som att de inte har de förutsättningar som de anser
krävs för att utföra ett tillfredsställande arbete.
För att få bättre förutsättningar för att bemöta äldre personer med alkoholmissbruk önskade de
flesta utbildning kring detta ämne. Detta tolkar vi som att de får mer makt över sina egna
arbetssätt för att kunna göra ett för dem bra arbete.
Vår studie visar att hemtjänstpersonal saknar den utbildning de behöver för att arbeta med äldre
med alkoholmissbruk och bekräftar tidigare forskning i att samverkan med missbruksenheten
är begränsad. Vår studie visar även att det bland hemtjänstpersonal finns ett synsätt som handlar
om att det inte är deras yrkesroll att hjälpa vårdtagare med sina alkoholproblem. Då personer
över 65 år enligt Gunnarsson (2013) utgör en begränsad del av de personer som får insatser från
missbruksvården pekar detta enligt oss på en problematik över hur det sociala arbetet är
organiserat. Äldre med alkoholmissbruk riskerar att hamna mellan stolarna och bli utan hjälp
för sitt alkoholmissbruk då de i lägre grad får hjälp från missbruksvården samtidigt som
avhjälpande av missbruk inte anses tillhör hemtjänstens arbetsuppgift. Detta kan
sammankopplas med den problematik som Gunnarsson (2013) lyfter kring att kommunernas
verksamhet ofta är organiserad på ett sådant sätt att missbruksvård och äldreomsorg tillhör olika
enheter där den förre fokuserar på förbättringsarbete och den senare på bibehållande av funktion
och om omsorg (Gunnarsson, 2013).
Som tidigare nämnts visar tidigare forskning på en avsaknad av riktlinjer i arbetet med äldre
personer med alkoholmissbruk. Samtidigt finns i vårt resultat inget som pekar mot att riktlinjer
upplevdes som en viktig förutsättning för respondenternas arbete. Innan intervjuernas
genomförande hade vi en teori om att policys och riktlinjer skulle utgöra en förutsättning för
hemtjänstens arbete med äldre med alkoholmissbruk. Därför var policys en av de saker det
frågades om under intervjuerna. Det intressanta är att riktlinjer eller avsaknaden av dessa av
respondenterna inte nämndes som något av vikt eller som en förutsättning i arbetet kring äldre
personer med alkoholmissbruk. Respondenterna var i själva verket osäkra över om de hade
skriftliga riktlinjer. Respondenterna nämnde endast riktlinjer när vi under intervjun frågade
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specifikt om dem, inte när vi frågade kring om de upplevde sig ha de förutsättningar som krävs
i arbetet med äldre vårdtagare med alkoholmissbruk. Detta tolkar vi som att respondenterna inte
upplevde riktlinjer som något som påverkade deras förutsättningar.
Hemtjänstpersonalen i studien berättar att svårigheter som uppstår många gånger bör lösas med
en inkännande känsla från fall till fall. Det kan därför tänkas att en alltför stark styrning av
hemtjänstpersonalens arbetssätt skulle begränsa personalens möjlighet att arbeta på detta
följsamma sätt. Riktlinjer och bestämmelser riskerar utifrån detta resonemang att minska
hemtjänstpersonalens faktiska förutsättningar att utföra ett enligt dem bra arbete med äldre med
alkoholmissbruk.

6.4 Slutsats
Vi tycker oss se att ett arbete med att hjälpa äldre vårdtagare med alkoholmissbruk innehåller
två dimensioner; dels att ge en god omsorg, dels att hjälpa personerna med deras
missbruksproblem. Hur respondenterna ser på sin yrkesroll och det uppdrag som de som
hemtjänstpersonal har i arbetet med denna målgrupp varierar. Det ena sättet att se på det är att
uppdraget som ryms inom yrkesrollen både är att ge en god omsorg samt att hjälpa personerna
med alkoholmissbruk med dennes missbruk. Det andra sättet är att se att yrkets roll enbart
innefattar uppdraget att ge personer med alkoholmissbruk en god omsorg. Den olika syn som
finns på yrkesrollen visar sig genom skilda strategier i arbetet samt genom olika uppfattningar
om arbetets förutsättningar. Beroende på vilket uppdrag som åsyftas kan de strategier som
används och de förutsättningar som krävs variera.
Syftet med studien har varit att bidra till en ökad kunskap om hur arbetet för att hjälpa äldre
personer med missbruksproblem bedrivs inom äldreomsorgen. Denna studie hoppas vi har
bidragit till detta. Som vi tidigare konstaterat ökar andelen äldre i Sverige. I kombination med
bristen på kunskap kring äldres alkoholkonsumtion anser vi att det behövs ytterligare forskning
kring detta. Vi anser även att kunskap om äldres alkoholkonsumtion borde ingå som
obligatorisk del i utbildningar inom bland annat socialt arbete och omvårdnad för att på sikt
kunna möta framtidens behov.
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Bilaga 1
Intervjuguide
Bakgrund
•

Vad har du för utbildning?

•

Vad har du för titel och huvudsakliga arbetsuppgifter?

•

Hur lång erfarenhet har du av det du arbetar med nu?

•

Hur länge har du arbetat här?

•

Har du erfarenhet av äldre vårdtagare med alkoholmissbruk? Med äldre menar vi
personer över 65 år.

•

Om ja, ungefär hur ofta är du hos dessa?

•

Om nej, varför tror du att det är så?

Subjektiv definition av alkoholproblem
•

Hur ser du på bruk av alkohol bland äldre vårdtagare?

•

Hur ser du på missbruk av alkohol bland äldre vårdtagare?

•

Vad är skillnaden på bruk och missbruk enligt dig?

•

Vilken typ av alkoholkonsumtion tänker du på när du anser att den är problematisk?
Kan du ge några exempel?

•

Vi beskriver här hur vi menar med missbruk i den här intervjun.

Synsätt och strategier
•

Ev. vilka svårigheter finns i arbetet med äldre med alkoholmissbruk?

•

Kan du beskriva en händelse som har varit problematisk? Utveckla gärna hur du gick
tillväga den gången

•

Säger du till en vårdtagare om du anser att denne har ett alkoholmissbruk? Om ja/nej,
varför/varför inte?

•

Hur går du tillväga om du väljer att inte säga det direkt till vårdtagaren?

•

Vad skulle du göra om du har misstankar om att en vårdtagare har ett
alkoholmissbruk?

•

Utifrån dina erfarenheter - vad bör man tänka på i arbetet kring vårdtagare med
alkoholmissbruk?

•

Finns det något bra/mindre bra sätt att möta dessa personer?

•

Tänker du att det är någon skillnad på yngre och äldre vårdtagares alkoholmissbruk
och hur de bör bemötas?

Förutsättningar
•

Anser du att du har de förutsättningar (utbildning, stöd etc.) som behövs för att arbeta
med äldre vårdtagare med alkoholproblem?

•

Om ja, vilka förutsättningar?

•
•

Om nej, vilka förutsättningar anser du saknas?
Hur ser “policyn” ut på din arbetsplats kring äldre personer med alkoholproblem?

Avslutande fråga
•

Är det något mer du vill ta upp som vi inte har nämnt?

Bilaga 2

Informationsbrev om c-uppsats för Socionomexamen
Vi studerar sista terminen på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna och har nu
påbörjat vår c-uppsats. Vårt syfte med studien är att undersöka hemtjänstpersonalens synsätt
och tankar om sitt agerande gentemot äldre vårdtagare med alkoholproblematik samt deras
möjlighet att arbeta med dessa vårdtagare utifrån sina förutsättningar i fråga om bland annat
adekvat utbildning och erfarenhet. Syftet är även att undersöka hur hemtjänstpersonalen ser
på bruk och missbruk av alkohol bland äldre. Detta vill vi göra genom att låta
hemtjänstpersonal som kommer i kontakt med dessa vårdtagare få göra sina röster hörda i
ämnet.
Flera källor, såsom, rapporter och undersökningar, visar att alkoholkonsumtionen bland
personer över 65 år ökar. Detta innebär på sikt att vi står inför nya utmaningar i samhället.
Därför vill vi öka kunskapen kring detta ämne.
Omkring åtta personer som arbetar inom hemtjänsten kommer att intervjuas. Detta kommer
att ske i fyra olika kommuner - två i Dalarna och två i västsverige. Vi vill intervjua den som
har möjlighet att delta. Vi kommer att ha ett antal förberedda intervjufrågor med oss men det
är även öppet för att diskutera andra frågeställningar.

Vi tillfrågar härmed dig om ni vill delta i vår undersökning.

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan
förklaring. Vi ser till att du är helt anonym genom att vara mycket noggranna med att
anonymisera materialet samt förvara det på ett säkert sätt. Allt intervjumaterial kommer att
förstöras så snart uppsatsen är godkänd.

Vår avsikt är att utföra intervjuerna någon gång under vecka 46-48. Förslagsvis sker intervjun
på er arbetsplats och den beräknas ta ungefär 40-60 minuter och den kommer att spelas in.
Undersökningen kommer att presenteras i form av vår c-uppsats samt muntligt vid en
FoUmarknad den 10 januari som hålls vid Högskolan Dalarna.
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:
Pernilla Blomberg (student)
h14perbl@du.se
Johanna Lund (student)
h14johlu@du.se

Peter Nilsson (handledare)
pnl@du.se

Bilaga 3

