
 

 

 

Examensarbete 

 

Alkoholberoende och 

hemtjänsten 
Kvalitativ studie över omsorgspersonalens 

identifiering och hantering av äldre med 

alkoholberoende 
 

Författare: Alexandra Gustavsson 

Izabella Bergenrot 

Handledare: Jan Petersson 

Examinator: Ulf Drugge 

Termin: VT 2017 

Kurskod: 2SA46E 



 

1 

 

Abstract  

Author: Alexandra Gustavsson & Izabella Bergenrot 

Title: Alcohol abuse within the home care for the elderly - A qualitative studie of home care 

professionals identification and handling of elderly with alcohol abuse [Translated title]  

Supervisor: Jan Petersson  

Assessor:  Ulf Drugge 

 

In this day's society the elderly live longer and they consume more alcohol than previous 

generations. That puts home care professionals in a situation where the work burden 

increases. And they meet more individuals with problems that they have no or little 

knowledge about. The purpose of this study is to describe and analyse the knowledge of how 

home care professionals identify and handle elderly with alcohol abuse. This was done by a 

vignette study with three different home care groups. That made it possible for us to see how 

home care professionals think and act in different situations. This study shows that home care 

professionals lack knowledge on how to identify alcohol abuse. They also don’t know how to 

handle alcohol abuse among the elderly. There is a lack of routines and coordination with 

other professionals. The home care professionals take the elder's self-determination into big 

consideration and that affects how they can handle alcohol abuse. We hope that this study will 

contribute to an increased awareness about the situation that home care professionals meet, 

and that this study will contribute to changing the situation. We also hope to be able to 

contribute knowledge about the topic.  
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1 Inledning 

Dagens omsorgspersonal inom hemtjänsten möter i sitt arbete individer som har problem 

utöver de som kan kopplas till deras ålder. Ett sådant problem kan vara att den äldre har ett 

beroende av alkohol. Omsorgspersonalen ställs därför inför ett problem som de inte har fått 

någon utbildning kring. Samtidigt som de saknar kunskapen om problemen är det inte många 

kommuner i Sverige som har rutiner kring samordning med missbruksvården. På grund av 

detta står omsorgspersonalen ensamma i att hantera och ta ställning till problemet. 

 

1.1 Problembakgrund 

I Socialtjänstlagen 5 kap. 9 § framkommer det att “socialnämnden skall aktivt sörja för att den 

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

missbruket.” (SFS 2001:453). Detta innebär att socialnämnden enligt lag skall hjälpa och 

vårda alla individer med ett beroende, samtidigt som Socialtjänstlagens 5 kap. 4§ säger att 

äldreomsorgen skall utformas med inriktning på att de äldre skall få leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. De skall ha möjlighet till ett aktivt liv och en meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra (SFS 2010:427). Detta gör att det uppstår en konflikt mellan 

missbruksvården och äldreomsorgen när den äldre har ett beroende. Det uppkommer ett 

dilemma avseende vilken myndighet som kan anses bära det största ansvaret. När en individ 

befinner sig i detta mellanläge finns det ett behov av samordning mellan myndigheterna. 

Däremot säger Socialstyrelsens lägesrapport (2016a) att det finns ett stort glapp kring rutiner 

om samordning mellan missbruksvården och äldreomsorgen, då det endast är 28 procent av 

landets kommuner som har rutiner kring detta (Socialstyrelsen, 2016a). Evy Gunnarsson 

(2013) som är professor i socialt arbete på Stockholms universitet och som är en av de främsta 

forskarna inom området äldre och alkohol, beskriver att missbruksvården har dålig kontakt 

med äldreomsorgen (Gunnarsson, 2013). Dålig kontakt mellan myndigheterna påverkar 

individens möjligheter till hjälp och vård. Gunnarsson (2013) beskriver att utan kommunala 

riktlinjer och policys om samordning förskjuts ansvaret till den lägsta nivån inom kommunen, 

i detta fall hemtjänsten och dess personal. 

 

Samhället står även inför utmaningen att Sveriges befolkning lever längre. År 2012 stod 

kategorin 65+ för 18 procent av befolkningen och inom 50 år beräknas en fjärdedel av 

befolkningen vara över 65 år (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Allt fler lever längre och 

dessutom ökar andelen människor som blir 100 år stadigt. På 70-talet fanns det ett hundratal 



 

5 

 

100-åringar, år 2000 fanns det 991 personer som var 100 år och år 2014 hade siffran ökat till 

1953 personer (Socialstyrelsen, 2016c). Dagens äldre anses dricka mer alkohol än tidigare 

generationer.  

 

Under 1900-talet avstod majoriteten av de äldre från alkohol. Från 1990-talet har det skett en 

ökning av totalkonsumtionen bland äldre och ökningen sker än idag (Ramstedt, 2009). Vi står 

därför inför ett problem där vi har en större befolkningsandel som är äldre än tidigare, som 

dessutom har en ökande konsumtion av alkohol. Det innebär att fler löper risk att utveckla ett 

beroende. Den ökande befolkningen i kombination med den ökande risken för ett beroende 

leder till att fler kommer få ett behov av hemtjänst, men även att hemtjänsten kommer möta 

allt fler personer med ett alkoholberoende. 

 

1.2 Problemformulering 

Enligt Evy Gunnarsson (2008) finns det begränsad forskning kring äldre med 

alkoholproblematik och hur hemtjänstens arbete påverkas av problematiken. De flesta som 

forskar om äldre har inte ägnat sig åt att forska om alkohol och vice versa. Redan på 80-talet 

uppmärksammades kunskapsluckan kring äldre med alkoholproblematik och än i dag kan 

Gunnarsson se att kunskapsluckan finns kvar. Gunnarsson kan även se att den forskning som 

finns inom ämnet går i en sorts rundgång då många hänvisar till samma artiklar och rapporter 

(Gunnarsson, 2008). 

 

Det finns en uppfattning om att äldre behandlas annorlunda än yngre. Gunnarsson beskriver 

att sociala problem för personer över 65 år anses irrelevanta och i vissa fall osynliga 

(Gunnarsson, 2008). Den äldre anses i första hand tillhöra äldreomsorgen, då hens andra 

sociala problem inte ses som lika omfattande (Gunnarsson, 2013). På grund av detta riskerar 

många personer att hamna inom äldreomsorgen och få omvårdnad av hemtjänsten, när de 

hade behövt hjälp och stöd av missbruksvården. Gunnarsson (2013) belyser att om den äldre 

har beviljad hemtjänst och det finns eller framkommer ett beroende läggs mycket ansvar på 

omsorgspersonalen, då det är de som har den främsta kontakten med de äldre (Gunnarsson, 

2013). Det betyder att ansvaret för den äldre med ett beroende främst läggs på äldreomsorgen. 

Det blir upp till omsorgspersonalen att stödja och hjälpa den äldre i sin vardag och personen 

kan därför gå miste om vård för sitt beroende. Om samordningen mellan myndigheterna hade 

fungerat hade det varit lättare för den äldre att få den hjälp som hen behöver. 

Omsorgspersonalen har ett ansvar att bemöta och hantera situationer som de inte får 
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utbildning kring (Gunnarsson, 2013), men utan kunskap om alkoholberoende förlitar sig 

personalen på livs- och arbetslivserfarenheter (Koivula et al., 2016). Det blir upp till 

hemtjänstpersonalen att göra egna tolkningar över hur vården skall utformas vilket leder till 

att arbetet med äldre med ett beroende inom hemtjänsten skiljer sig åt i landet. (Gunnarsson, 

2013). 

 

Gunnarsson (2010) beskriver att det finns en konflikt mellan den äldres självbestämmande 

och att hemtjänsten inte får medverka till att upprätthålla ett beroende. Hon påvisar att om 

personen bor hemma är det upp till individen att ta ansvar för sin egen hälsa. Om det dock blir 

fråga om att individen far illa kan hemtjänsten ingripa med hänvisning till vad som är bäst för 

den enskilde. Omsorgspersonalen förväntas göra individuella bedömningar trots att 

hemtjänsten inte bedriver behandling av personer med beroendeproblematik (Gunnarsson, 

2010). Det gör att omsorgspersonalen ställs inför ett dilemma, huruvida de skall intervenera 

och hur skall de hantera problemet. Omsorgspersonalen får därför en stor makt samtidigt som 

de skall ta hänsyn till den äldres självbestämmande utifrån lagar och riktlinjer, vilket gör att 

det blir en kamp mellan intervention och självbestämmande. 

 

Utifrån det som har presenterats har vi valt att studera omsorgspersonalens hantering av äldre 

med beroende av alkohol inom hemtjänsten. Vi har valt det här ämnet eftersom vi ser en stor 

kunskapslucka kring problemet och att det är högst aktuellt i och med att allt fler av 

befolkningen blir äldre. Av den forskning som finns kan vi se att hemtjänsten ofta står 

ensamma i hanteringen av alkoholproblematiken. Därav är det viktigt att ta reda på hur 

omsorgspersonalen identifierar och hanterar problemet. En del i detta blir att undersöka om 

samordning mellan professioner har inverkan på omsorgspersonalens hantering av problemet. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera kunskapen kring hur omsorgspersonalen inom 

hemtjänsten identifierar och hanterar äldre med beroende av alkohol. 

 

1.4 Frågeställningar 

·  Hur identifierar och hanterar omsorgspersonal äldre med beroende av alkohol? 

· Var går gränsen mellan självbestämmande och intervention? 

.     Har omsorgspersonalen uttalade rutiner och samordning för hantering av äldre med 

beroende av alkohol?  

 

1.5 Vidare framställning 

I uppsatsens kommande kapitel presenteras tidigare forskning utifrån fyra aspekter som kan 

hjälpa läsaren att förstå situationen och problemet. Det följs av den teoretiska ramen som 

utgör grunden i vår analys av det empiriska materialet. Därefter redogörs de metodologiska 

valen som har gjorts och hur studien har utformats och genomförts. Nästföljande kapitel 

kommer att presentera det resultat som har framkommit utefter fyra olika teman. I varje tema 

kommer det empiriska materialet presenteras och analyseras utifrån tidigare forskning samt 

den teoretiska ramen som tidigare presenterats. Till sist kommer det framföras en 

slutdiskussion med förslag till vidare forskning och uppsatsen avslutas med bifogade bilagor. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på området som vi har bedömt är relevant för 

studien. Områdena har delats in under olika underrubriker. De är följande Kriterier för 

beroende, Alkoholkonsumtion bland äldre, Hemtjänst i kontakt med alkoholproblematiken 

och Relationen mellan omsorgspersonal och omsorgstagare. Kriterier för beroende beskriver 

innebörden och definitionen av individer som har ett beroende av alkohol. Det krävs för att 

förstå vikten av samordning och intervention för den äldre med beroende. Alkoholkonsumtion 

bland äldre beskriver hur konsumtionen har förändrats och hur den ser ut idag. Det lyfts för 

att ge en aktuell bild av äldres konsumtion. Hemtjänst i kontakt med alkoholproblematiken 

beskriver hur hemtjänsten förväntas kunna ge alla omsorg och i vilken utsträckning de möter 

äldre med alkoholproblematik. Relationen mellan omsorgspersonal och omsorgstagare 

beskriver relationen som byggs upp mellan omsorgspersonal och omsorgstagare utifrån Bengt 

Ingvads avhandling Omsorg och relationer. Det är relevant för att förstå hur relationen kan 

påverka omsorgspersonalens agerande när de möter äldre med alkoholberoende. 

 

2.1 Kriterier för beroende 

Wirbring och Ortiz (2014) beskriver att ett beroende av alkohol innebär att alkoholen har en 

förhöjd prioritet i individens liv. Alkoholkonsumtionen blir svårhanterlig och till följd av det 

får individen störda relationer och sociala förluster. Wirbring och Ortiz har framställt kriterier 

för ett beroende, de presenteras nedan;  

 

• Första kriteriet är upprepad användning av substansen som leder till att individen inte 

lyckas fullfölja sina skyldigheter på arbetsplatsen, i skolan eller i hemmet. Det skulle 

exempelvis kunna vara en äldre med hemtjänst som till följd av alkoholkonsumtion 

inte sköter sina sysslor i hemmet som hen kan och ska göra på egen hand. Det skulle 

kunna vara att individen inte tvättar sin kläder, trots att hen inte har några rena kläder 

samt kan och skall göra detta själv.         

• Andra kriteriet är att individen upprepat använder substansen i situationer som kan 

medföra stora risker. Dessa risker skulle kunna vara om individen druckit alkohol 

innan eller under bilkörning, vid medicinering eller andra situationer där individen 

utsätter sig för stor risk i samband med alkoholkonsumtion.  

• Tredje kriteriet är fortsatt användning av substansen trots att det medför sociala eller 

mellanmänskliga problem, upprepande eller varje gång vid intag av substansen. Det 
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vill säga om individen hamnar i problem likt gräl eller slagsmål varje gång eller 

upprepade gånger när individen har konsumerat alkohol. 

• Fjärde kriteriet är ökad tolerans för substansen. Det innebär att individen behöver 

dricka mer alkohol för att uppnå samma effekt som tidigare.  

• Femte kriteriet är att individen märker av abstinenssymtom när hen inte använder 

substansen. Det skulle kunna innebära att när personen försöker sluta dricka alkohol 

eller av någon anledning avstår får hen abstinenssymtom som exempelvis skakande 

händer. 

• Sjätte kriteriet är att individen får kontrollförlust när det kommer till substansen. Det 

vill säga att individen tappar kontrollen vid intag av alkohol i form av att hen dricker 

större mängder eller under längre tid än vad som var avsikten.  

• Sjunde kriteriet är att individen har ett sug eller craving för substansen. Det innebär att 

individen upplever en stark önskan eller känsla av tvång att använda substansen. Detta 

är ett av de vanligaste kriterierna som en individ med ett beroende upplever.  

• Åttonde kriteriet är att individen inte lyckas sluta med substansen trots försök att sluta.  

• Nionde kriteriet är att mycket av individens tid läggs på att få tag i substansen eller att 

återhämta sig från användningen. Detta kriterium innebär exempelvis att individen får 

bakrus som tar mycket tid att återhämta sig från.                                                              

• Tionde kriteriet är att individen väljer bort viktiga sociala och/eller arbetsmässiga 

aktiviteter till följd av användning av substansen. Detta innebär att individen 

exempelvis väljer att inte gå på barnbarnets dop för att hen är bakfull eller låter bli att 

gå på kalas som kan begränsa alkoholkonsumtionen (Wirbring & Ortiz, 2014). 

 

Individen kan ha olika grader av ett beroende. Utifrån kriterierna skriver Wirbring och Ortiz 

(2014 s.13) att om två till tre kriterier är uppfyllda har individen ett milt beroende, att fyra till 

fem innebär ett ”medelsvårt” beroende samt att sex och uppåt tolkas som ett svårt beroende. 

De påvisar även att alkoholberoende inte är svart eller vitt, utan beroendetillstånd är mer 

komplext och kan variera över tid.  

 

Kriterierna kan bidra till förståelsen hur beroende definieras i forskningen, samt belysa hur 

omsorgspersonalen identifierar ett beroende. De kan även påvisa att det finns skillnader i 

identifieringen mellan missbruksvården och omsorgen.  
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2.2 Alkoholkonsumtion bland äldre 

Under tidigare decennier har det varit vanligt att individer väljer att avstå från alkohol när de 

kommit till pensionsåldern. Numera, som nämnts i problemformuleringen, har 

alkoholdrickandet ökat bland äldre. Ramstedt (2009) utförde en studie som utgick från data av 

en riksrepresentativ frågeundersökning. Den visade på att utvecklingen går åt olika håll för de 

yngre och äldre generationerna, då de äldre dricker allt mer och de yngre dricker mindre än 

tidigare. Den största skillnaden mellan generationerna visade sig vara vindrickandet hos 

kvinnor (Ramstedt, 2009). Jyrkämä och Haapamäki (2008) beskriver en undersökning som 

gjordes i Finland som kartlade personers alkohol- och tobaksvanor mellan åren 1989 och 

2001. I studien framkom det att andelen personer som konsumerade mest alkohol var mellan 

65 till 69 år. I den ålderskategorin hade männens alkoholkonsumtion ökat från 11 procent till 

21 procent och kvinnornas från 3 procent till 8 procent. Forskarna kunde se att bland de som 

konsumerade mest hade varit kontorsanställda och det förekom sällan att jordbrukare 

konsumerade större mängder alkohol. Det visade att det var vanligt att de som har högre 

utbildning dricker mer alkohol än de med lägre utbildning (Jyrkämä & Haapamäki 2008).  

 

Det finns många möjliga förklaringar till att äldre har börjat dricka en större mängd alkohol, 

så som att kulturen kring alkohol har förändrats. Alkohol i en mindre mängd framställs som 

hälsofrämjande och enligt Jyrkämä och Haapamäki (2008) tillhör dagens äldre vad de i 

Finland kallar den våta generationen; de som har konsumerat mycket alkohol i flera olika 

stadier i livet. Andelen pensionärer som är helnyktra har minskat i jämn takt sedan 1990-talet 

i Sverige och Finland. I Sverige har antalet äldre som har avlidit på grund av 

alkoholrelaterade skador och alkoholförgiftningar ökat. Det är svårt att hitta en förklaring till 

varför äldre dricker mer alkohol. Det kan bero på att det läggs mycket fokus på barn och unga 

inom forskningen kring alkoholberoende i Norden. I viss forskning utesluts en stor del äldre 

eftersom studiens räckvidd oftast är mellan 15 och 70 år (Jyrkämä & Haapamäki 2008). Om 

forskning inte belyser de äldre kommer en förklaring till den ökade alkoholkonsumtionen vara 

svår att hitta. Jyrkämä och Haapamäki (2008) skriver även att alkoholkonsumtion kan ge en 

försämrad livskvalitet och dödlighet bland äldre (Jyrkämä & Haapamäki, 2008).  

 

Det som presenterats i detta stycke kan ge en ökad förståelse i hur alkoholberoendet hos äldre 

ser ut idag och hur det har förändrats. Det gör att vi lättare kan förstå hur situationen som 

hemtjänstpersonalen möter. 
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2.3 Hemtjänst i kontakt med alkoholproblematiken 

Dagens äldre bor i stor utsträckning kvar i sitt eget hem, vilket gör att de har och ofta kommer 

i kontakt med hemtjänsten (Jyrkämä & Haapamäki 2008). Omsorgspersonalen möter 

individer med olika livssituationer och det ställer krav på omsorgspersonalens kompetens. 

Gunnarsson (2012) har gjort en studie om hur omsorgspersonal inom hemtjänsten möter äldre 

personer med alkoholproblem i sitt dagliga arbete, där biståndshandläggare, en enhetschef och 

två hemtjänstgrupper deltog. Det framkom att personer som tidigare har setts utifrån sin 

beroendeproblematik enbart ses som äldre efter att de har fyllt 65 år, vilket innebär att de 

förväntas tillhöra hemtjänsten istället för missbruksvården. Det skapar problem för 

biståndshandläggarna som måste se till att den äldre får den hjälp som hen behöver, dock med 

insatser som kan hållas inom ramen för omsorg. Det framkom i studien att hemtjänstpersonal 

står ensamma inför problemen och är vana att lösa dem själva istället för att söka hjälp hos 

andra myndigheter, då hemtjänstpersonalen förväntas kunna ta hand om vem som helst 

oberoende av vilken problematik hen har. Det gör att de måste anpassa sitt arbete, eftersom de 

inte kan förhålla sig till individer med en beroendeproblematik på samma sätt som till andra 

individer, vilket framkommer i studien. Dock blir insatserna luddiga och kan inte specificeras 

då situationen hemma hos den med ett beroende ser olika ut varje dag (Gunnarsson, 2012). 

Koivula et al. (2016) framför att hemtjänstpersonal har erfarenheter och upplevelser av rädsla, 

övertalning och begränsade kvalifikationer för att kunna hantera äldre som är beroende av 

alkohol. Alkoholen hade stor påverkan i det dagliga arbetet och individer med dessa problem 

kräver mycket stöd och arbete för att kunna bibehålla sin vardag, vilket leder till en ökad 

arbetsbörda för personalen. Hemtjänstpersonalen lyfte fram att de önskade mer kompetens 

och samarbete med andra professioner (Koivula et al., 2016).  

 

Gunnarsson (2012) beskriver att utifrån Socialstyrelsen skall hemtjänstens personal inte 

hjälpa till att upprätthålla ett beroende hos en omsorgstagare (Gunnarsson, 2012). Detta blir 

dock problematiskt då deras arbete innebär att de hjälper individen med tjänster, så som att 

köpa alkohol, och med den äldres självbestämmande kan de heller inte hindra någon att 

förtära alkohol. Det bidrar därmed till ett upprätthållande av beroendet. Det är motsägelsefullt 

och det skapar en förvirring där äldreomsorgen inte vet hur de ska förhålla sig till direktiven. 

Det gör i sig att omsorgspersonal inte vet hur de ska förhålla sig till dessa situationer.  

 

Gunnarsson (2013) har även gjort en studie av hemtjänstchefer och biståndschefer med 

utgångspunkt i Stockholms län och dess 25 kranskommuner. Studien syftade till att studera 
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den svenska hemtjänstens förutsättningar för att bedriva ett arbete med äldre som har ett 

beroende av alkohol. I studien framkommer bland annat att förekomsten av personer med 

beroendeproblematik var vanlig, då cheferna ofta stötte på problematiken. 32 procent av 

biståndscheferna och 42 procent av hemtjänstcheferna påtalade att alkoholberoende var 

vanligt förekommande i arbetet. En del biståndschefer uttryckte att det är en stadig ökning av 

alkoholberoende bland de äldre. Hemtjänstcheferna berättar att de dagligen diskuterar kring 

problemet och att det är ett mycket vanligt förekommande problem och en del av 

hemtjänstcheferna gav uttryck för att äldre med beroende är lika vanligt förekommande som 

äldre med en demenssjukdom. En av dem sade att alkoholberoende förekommer inom 20 

procent av alla ärenden (Gunnarsson, 2013). 

 

Studien lyfter fram frågan om samarbete med missbruksenheten där 23 procent av 

biståndscheferna har ett organiserat samarbete och endast 5 procent av hemtjänstcheferna har 

det, vilket motsvarar en person. Denne uttrycker att det organiserade samarbetet syftar till 

samarbete med primärvården, där beroende inte är centralt. 50 procent av biståndscheferna 

och 53 procent av hemtjänstcheferna har uttryckt ett samarbete med missbruksenheten i 

enskilda fall, resterande har inget samarbete. Samtliga av dem som uppger sig ha ett 

samarbete i enskilda ärenden menar att det innebär att de vet vem de skall kontakta. Det 

betyder att 95 procent av hemtjänstcheferna enbart vet vem de skall kontakta eller inte ens det 

(Gunnarsson, 2013). 

 

Det som diskuteras under detta avsnitt ger en tydligare bild över hur hemtjänstpersonalens 

arbete med äldre med ett beroende ser ut, samt en bild av hur ofta personalen möter 

problematiken. Det blir relevant i studien för att kunna förstå hur hemtjänstpersonalen arbetar 

med problematiken. 

 

2.4 Relationen mellan omsorgspersonal och omsorgstagare 

Arbetet med de äldre består inte enbart av att utföra insatser utan det uppstår en relation 

mellan personalen och den äldre. Relationen bygger på både fysisk och psykisk närhet. 

Omsorgspersonalen bygger upp en personlig relation till de äldre och får en detaljerad 

uppfattning om deras tankar, känslor och upplevelser. De känslor den äldre förmedlar 

påverkar personalens egna upplevelser av sitt arbete, då positiva känslor ger upplevelsen av 

ett gott utfört arbete och negativa känslor ger motsatsen. Upplevelsen är oberoende av var 

negativiteten kommer ifrån och det skapar en beroendeställning gentemot den äldre för att 
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känna tillfredsställelse med sitt arbete. Omsorgspersonalen förväntar sig att få positiv respons 

på det utförda arbetet och anser det viktigt att de äldre är nöjda med utförd insats (Ingvad, 

2003). 

 

För att möjliggöra skapandet av en relation med den äldre anpassar och underordnar sig 

omsorgspersonalen, eftersom det blir lättare att komma nära omsorgstagaren genom att vara 

följsam och positiv. De går in i olika roller för varje möte för att anpassa sig efter den äldre. 

Det gör att det byggs upp en tillit och förtroende för personalen vilket leder till att 

omsorgstagaren känner sig trygg och nöjd med insatserna. Att anpassa sig och underordna sig 

används även vid konflikter och personal tycks sällan föra en dialog om problemet med den 

äldre. Relationen kan utifrån den äldre ses som en familjerelation och personalen blir en del 

av den äldres närmsta krets. Omsorgspersonalens handlande mot omsorgstagaren kan påverka 

den äldres bild av sig själv (Ingvad, 2003). Detta kan bidra till en större förståelse i hur och 

varför omsorgspersonalen arbetar med de äldre och därför relevant att lyfta i denna studie. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

I studiens tidigare forskning lyfts olika områden som är relevanta för studien. Olika kriterier 

för ett beroende av alkohol presenteras och det lyfts att ett alkoholberoende inte är svart och 

vitt utan kan variera över tid. Det är ett komplext begrepp som inte ser likadant ut för varje 

person, men det finns likheter i hur ett beroende tar form. Ett beroende av alkohol säger 

forskningen kan försämra livskvaliteten och dödligheten bland äldre. Det har skett en ökning i 

alkoholkonsumtionen bland äldre och antalet helnyktra har minskat stadigt sedan 1990-talet. 

Det finns många olika förklaringar till utvecklingen och därför krävs det mer forskning kring 

området. Det är allt fler som har ett behov av hemtjänst. Detta gör att omsorgspersonalen 

inom hemtjänsten i ljuset av den ökande konsumtionen möter allt fler individer med ett 

alkoholberoende. Det är även så att när en person har fyllt 65 år anses hen tillhöra omsorgen 

oavsett vilket behov individen har. Omsorgspersonalen står ensamma och förväntas kunna 

bemöta personer med olika behov och problem till följd av bristande rutiner för samordning 

mellan myndigheter. Omsorgspersonalen anpassar och underordnar sig den äldre för att 

uppfylla en känsla av ett väl utfört arbete, vilket gör att omsorgspersonalen blir beroende av 

den äldres välbefinnande för att känna sig nöjd med sin insats.  
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3 Teoretisk ram 

Denna studie utgår ifrån fyra teoretiska begrepp som är knutna till det syfte och 

frågeställningar som studien har. Dessa begrepp är handlingsutrymme, självbestämmande, 

intervention och ålderism.   

 

3.1 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme innebär det utrymme omsorgspersonalen har för att utföra sitt arbete och 

den möjlighet de har att agera fritt i olika situationer. Handlingsutrymme formas av lagar, 

regler, överenskommelser och traditioner som organisationen bör följa. Inom dessa ramar 

finns det möjlighet för personalen att handla fritt och i vissa fall finns även möjlighet att gå 

utanför ramarna. Det skapar ett ansvar att bedöma vad som anses rimligt, vilket kräver en 

förståelse och kompetens om arbetet (Svensson, 2008). Svanevie (2013) beskriver fyra olika 

förhållningssätt för hur personal kan bemöta problem och använda sitt handlingsutrymme. Det 

första förhållningssättet är att personalen kan följa organisationens regler utan att ta upp dem i 

diskussion, vilket kan leda till att personalen hänvisar till regler och inte tar eget ansvar. Det 

andra förhållningssättet är att personal kan påvisa problemet för sin chef och på så sätt 

försöka förändra organisationen inifrån. Nästa förhållningssätt är att personal kan väcka en 

allmän debatt i samhället för att försöka skapa förändring utifrån. Det sista förhållningssättet 

är att på egen hand lösa problemet och kringgå organisationens regler (Svanevie, 2013).  

 

Lipsky (2010) beskriver handlingsutrymme utifrån gräsrotsbyråkraters perspektiv och 

omsorgspersonalen kan tolkas som gräsrotsbyråkrater, då de arbetar med otillräckliga resurser 

i ett samhälle som alltid efterfrågar mer. Det ligger en stor press på omsorgspersonalen att 

fatta beslut som följer organisationens regler, deras egna arbete samt individens bästa. Deras 

arbetsförutsättningar påverkar möjligheten att göra ett gott arbete. Arbetet kräver att de 

anpassar sig efter situationer som uppstår och deras uppgifter är således inte standardiserade. 

Gräsrotsbyråkrater uttrycker oftast inte att de utför ett perfekt arbete, utan de arbetar så 

effektivt som möjligt under begränsade resurser och regulationer av organisationen. 

Gräsrotsbyråkrater som lärare, poliser och omsorgspersonal tycks ha bilden av sig själva att 

de arbetar under en stor ansträngning. De anser att de slåss på frontlinjen utan att få beröm 

från allmänheten för arbetet de utför. Vid tillfällen då de uppfattar det som att de inte har 

utfört ett gott arbete, verkar förklaringen finnas på organisatorisk- eller chefsnivå.) tycks 

förklaring ligga på organisatorisk- eller chefsnivå (Lipsky, 2010). 
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Handlingsutrymmet kan hjälpa oss förstå hur omsorgspersonal hanterar äldre med ett 

beroende, hur de använder sitt handlingsutrymme samt hur de gör för att påvisa och hjälpa 

problemet. 

 

3.2 Självbestämmande och intervention 

Självbestämmande 

Självbestämmande är ett begrepp som används inom äldreomsorgen och omsorgspersonalen 

skall arbeta aktivt med att upprätthålla de äldres självbestämmande i det dagliga arbetet 

(Socialstyrelsen, 2012). Begreppet självbestämmande kan uppfattas ha olika betydelser. Mats 

Mosesson (1998) menar på att ordet inte redogörs tydligt i lagstiftningen och därmed ger 

utrymme för tolkning. Han anser att lagstiftningen antar att självbestämmanderätt är ett 

begrepp med någon slags allmän självklar betydelse (Mosesson, 1998). I SOL 1kap §1 står 

det: ”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet”, dock framkommer inte innebörden av begreppet självbestämmande i 

lagkommentaren. Däremot beskrivs självbestämmande i lagkommentaren under SOL kap 5 

§4 ”Den äldre personen måste kunna påverka den omsorg han eller hon får...det gäller såväl 

innehållet i ett beslut om bistånd, som hur insatserna skall genomföras” (SFS 2010:427). 

 

Socialstyrelsen menar att självbestämmande innebär att den äldre har rätt att bestämma över 

sitt eget liv (Socialstyrelsen, 2012), en tolkning som vi uppfattar innehåller mer än lagen 

nämner. Socialstyrelsen (2012) beskriver att äldreomsorgen skall arbeta utifrån en EU-

deklaration om äldres rättigheter, där den äldre skall ha fortsatt rätt att göra sina egna livsval 

och äldreomsorgen skall respektera den äldres fria vilja (Socialstyrelsen, 2012). Johansson 

och Sahlin (2014) lyfter däremot svårigheterna i självbestämmanderätten hos äldre och hur de 

äldres beslutskompetens försämras med åldern. Eftersom människor fattar beslut efter 

upplevelsen av vad som anses bäst i situationen kan påverkan från omsorgspersonal avgöra 

vilket beslut som den äldre tar. Genom fraser som “de flesta väljer att…“eller “tycker du inte 

att…” kan personal påverka den äldre och därmed påverka självbestämmandet. Det är en fin 

balansgång för att upprätthålla självbestämmanderätten (Johansson & Sahlin, 2014).    

Utifrån dessa olika uppfattningar tolkar vi att svensk lag säger att självbestämmanderätt 

handlar om att den enskilde skall ha rätt att påverka sin omsorg genom att vara delaktig i 

beslutsfattande om bistånd och hur insatserna skall utföras i praktiken. Vi uppfattar även att 

Socialstyrelsen har utvecklat självbestämmanderättens betydelse att omfatta fler perspektiv 
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och olika områden. Däremot väljer vi att utgå ifrån lagen i vår tolkning av 

självbestämmanderättens betydelse eftersom den är tydligare och lättare att tolka. Vi ser även 

utifrån Johansson och Sahlin (2014) att självbestämmande inte är ett enkelt svar och att det 

kan vara svårt att tolka dess betydelse.  

 

Intervention 

Mosesson (1998) beskriver att intervenera innebär att ingripa, medla, inskrida, åtgärda eller 

lägga sig i. Det är en väldigt splittrad beskrivning och gör att intervention och att intervenera 

kan betyda flera olika saker. Däremot uttrycker Mosesson (1998) att avsikten med 

intervention är densamma; att förändra en nuvarande situation till det bättre. En intervention 

uppstår utifrån att en expert, myndighet eller lagstiftare har avsikt att förändra eller hantera 

olika förhållanden i samhället för enskilda individer eller grupper (Mosessson, 1998). 

Svanevie (2013) förklarar intervention som en samhällelig insats för att stötta upp och hantera 

svårigheter i samhället (Svanevie, 2013). Men ett problem är att äldreomsorgens expertis är 

begränsad då de inte har tillräcklig utbildning inom området. 

 

I vardagslivet sker ständigt interventioner i olika former, som exempelvis polisingripanden, 

myndighetsutövning och/eller allmänna kampanjer. De inriktas på att förbättra och förändra 

samhället eller individernas situation. Intervention är en påverkansprocess som kan vara 

direkt eller långsiktig, som ett polisingripande sker direkt i stunden medan en kampanj om 

exempelvis ökad kunskap om sex mot ersättning ger en långsiktig påverkan (Mosesson, 

1998).  

 

Intervention utifrån denna studie fokuserar på de insatser som sker för individen med ett 

beroende i syfte att komma ifrån beroendet. Detta skulle kunna vara insatser från 

missbruksvården men även de aktiva insatser omsorgspersonalen gör för individen med 

beroendet. 

 

Självbestämmande kontra intervention  

I denna studie ställs dessa två begrepp gentemot varandra i syfte att sätta ord på när 

omsorgspersonalen anser att den äldre inte längre själv kan hantera sin situation, och behöver 

stöttning i att konsumera mindre alkohol eller helt avstå. Genom att äldreomsorgen arbetar 

utifrån självbestämmanderätt blir intervention brytningsgränsen när det krävs arbete kring 

beroendet och inte enbart omsorg. Svanevie (2013) beskriver interventioner som samhälleliga 
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insatser, där insatserna sker när individens självbestämmande krockar med samhällets 

definition av grundläggande behov. Detta vill studien lyfta, och därmed studera när 

personalen anser att det är dags att agera mot beroendet. 

 

3.3 Ålderism 

Ålderism är ett begrepp med många förklaringar och tolkningar. Begreppet omfattar flera 

perspektiv men utgår i grunden från Butlers teori om fördomar gentemot olika åldersgrupper. 

Begreppet skall omfatta alla åldersgrupper men har fokus på den äldre åldersgruppen eftersom 

de är den grupp som främst är utsatta. Ålderism omfattas av tre uttalade aspekter, 

fördomsfulla attityder, diskriminerande praxis och vedertagna vanor som lyfter olika former 

av diskriminering direkt eller indirekt (Andersson, 2008). 

 

Fördomsfulla attityder innefattar attityder mot äldre, ålderdom och åldrande. Attityderna 

bygger på tre olika delar: fördomar, stereotyper och diskriminering, där fördomar och 

stereotyper skapar diskriminering när de institutionaliseras genom exempelvis lagar, regler, 

bestämmelser om fördelning av resurser och även genom vana. Diskriminerande praxis 

innebär praxis som är diskriminerande, där diskrimineringen blir tydlig inom olika arenor. 

Den arenan där det är som mest tydligt är arbetslivet, men det sker även inom andra områden 

kring individen. Vedertagna vanor bygger på direkt och indirekt diskriminering genom vanor 

och föreställningar om egenskaper som bygger på ålder (Andersson, 2008). 

 

Dessa aspekter kan vara svåra att hålla isär eftersom de går in i varandra. Däremot handlar 

ålderism om en samhällskonstruktion av en individ eller grupp utifrån ålder, som i sin tur 

rättfärdigar olika handlanden i samhället mot olika grupper (Andersson, 2008). I relation till 

studien handlar det exempelvis om prioriteringar inom missbruksvården och samhällets 

föreställningar om huruvida äldre med alkoholberoende har rätt att dricka i livets slutskede. 

Begreppet är aktuellt att lyfta eftersom det ger en överskådlig förklaring till sättet samhället 

ser på äldre och ålderdom, samt varför äldre med beroende av alkohol behandlas annorlunda 

än andra vuxna med samma problem, och varför äldre inte anses förmögna att i vissa fall fatta 

beslut där kontakten med anhöriga kan gestaltas som förmyndare.  
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med en explorativ ansats för att studera hur 

omsorgspersonal arbetar med äldre som har ett alkoholberoende. För att få en inblick i hur 

omsorgspersonalen identifierar och handlar beroendet valde vi att genomföra en vinjettstudie.  

 

4.1.1 Vinjett 

Egelund (2008) förklarar att vinjetter är korta historier som alla deltagare i studien skall 

reagera på och diskutera. Vinjetterna framhäver normativt material som attityder och 

moraliska uppfattningar, vilka ligger till grund för de val människor gör (Egelund, 2008). 

Deltagarna i studien ställs inför samma hypotetiska situation och måste reagera på samma 

material. Forskarna har valt ut vad som anses centralt i studien och deltagarna kommer alla 

reagera utifrån samma situation (Jegerby, 1999). Vi menar att metoden kan framhäva 

identifieringen och hanteringen som omsorgspersonal gör när de möter äldre med beroende av 

alkohol. Egelund (2008) beskriver att vinjetter främst används för att inhämta kunskap om hur 

professionellas bedömningar påverkas av individens situation (Egelund, 2008). Metoden ger 

forskaren möjlighet att göra djupgående analyser av enskilda deltagares svar, samtidigt som 

det går att jämföra dem och dra slutsatser av generell karaktär (Jegerby, 1999). Genom att 

genomföra vinjettstudier i olika kommuner kommer vi kunna analysera omsorgspersonalens 

enskilda svar samtidigt som vi kan jämföra omsorgspersonalens identifikation och handlingar. 

 

Vi använder oss av vertikala vinjetter. Egelund (2008) beskriver dem som korta berättelser 

som är uppdelade i olika delar. Var del presenteras för sig med en efterföljande diskussion.  

Författaren framför en problematik med vinjettstudier. Det finns en tendens hos 

respondenterna att läsa in mer information i vinjetterna än vad som framgår. De kan uppleva 

att vinjetterna inte innehåller tillräckligt med information för att ta ställning till problemet. 

Det är därför viktigt att se till att deltagarna gör sina bedömningar utifrån den information 

som ges samt att uppmuntra till att ge så utförliga svar som möjligt (Egelund, 2008). Det kan 

även finnas svårigheter att få alla deltagarnas röster hörda samt att de kan påverkas av 

varandra. Däremot möjliggör vinjettstudier en aktiv diskussion med spontana tankar, flera 

olika perspektiv och åsikter. Med vinjetterna får respondenterna en historia att reagera på och 

utgå ifrån, vilket gör att det blir lättare att leda diskussionen och att alla reagerar på samma 
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material. Däremot begränsar detta studien då respondenterna inte fritt kan lyfta olika sorters 

situationer.  

 

4.1.2 Utformning av vinjetter 

Vid utformningen av vinjetterna har vi tagit hjälp av en anställd på en alkohol- och 

drogmottagning för att kunna göra vinjetterna autentiska. Vi tog hjälp av mottagningen 

genom att få tips och råd på hur olika beroenden kan visa sig hos en äldre person. För att 

vinjetterna skulle spegla situationer som omsorgspersonalen kan möta i sitt arbete så tog vi 

hjälp av en person inom omsorgen vid utformningen. Hen gav oss råd över vilka förändringar 

som behövdes för att vinjetterna skulle vara autentiska. Vinjetterna innehåller talspråk för att 

de skall vara lätta att förstå och för att fokus skall vara på berättelsen. Detta då enligt Jegerby 

(1999) skall vinjetter vara utformade att de är lätta att följa och förstå, logiska, trovärdiga och 

skall vara enkla det för att deltagaren i studien inte skall tappa bort sig.  

 

Vi har utformat två vinjetter som skiljer sig åt för att kunna påvisa skillnader över hur 

omsorgspersonal hanterar olika sorters beroende. Vinjetterna är kallade vertikala vinjetter som 

är indelade i två delar. I första delen fokuserar vi på att få en initial reaktion av den äldres 

beteende och situation. I andra delen fokuserar vi på att se hur de reagerar när situationen har 

eskalerat. Efter varje del har respondenterna fått diskutera och svara på frågor om respektive 

del (se bilaga 2 för vinjetternas tillhörande frågor).  

 

Vinjett 1 framställer en kvinna som tidigare inte har uppvisat ett beroende men som skulle 

kunna ha utvecklat ett. Det kan anses vara ett dolt beroende då det är svårt att 

uppmärksamma. Det utifrån att hon inte visar några tydliga tecken på att hon dricker alkohol, 

är undvikande, döljer bruket och upprätthåller sin vardag. Denna typ av beroende valdes för 

vinjett 1 eftersom det är en vanlig form av beroende och är svår att upptäcka. Vinjett 2 visar 

istället på en man som har ett tydligt beroende som är svårt att undvika. Vi valde de två 

vinjetterna för att visa på de stora skillnaderna i beroendeproblematiken och för att se om 

omsorgspersonal agerar olika på olika beroenden. Att vinjetterna visar två olika beroenden 

och situationer har vi förhoppning om att kunna jämföra de båda för att kunna se skillnader i 

agerandet. Vinjett 1 har inte ett tydligt beroende vilket kan visa på hur omsorgspersonal 

identifierar ett beroende, medan vinjett 2 innehåller en person som är aggressiv och närgången 

mot kvinnlig personal. Detta för att visa en mer extrem situation i förhoppning att få se när 

respondenterna drar gränsen när de anser att de måste agera. 
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Vinjett 1 del 1 

Kerstin är 78 år och har haft hemtjänst de senaste 3 åren efter att hennes man gick bort. 

Kerstin får stöd i form av städ och social aktivering, hon känner sig ensam i vardagen så 

omsorgspersonal kommer 1 gång i veckan och umgås med henne i hemmet. Hon är en aktiv 

och självständig kvinna. Däremot det senaste halvåret har Kerstin behövt använda sin rullator 

i större utsträckning och har larmat för att hon har ramlat flertal gånger. Kerstin har uttryckt 

till personalen att hon är orolig och personalen uppfattar henne som mer ängslig än tidigare. 

Den senaste tiden har Kerstin ställt in besök av hemtjänsten. När du besöker henne på dagen 

ligger Kerstin och sover i soffan. Detta är något hon inte brukar göra. Hon verkar förvirrad på 

vad du gör i hennes hem och när du kollar dig runt så känner du en doft av alkohol. Det står 

en hel del disk på diskbänken och i vardagsrummet, det ligger även kläder på golvet.  

 

Vinjett 1 del 2 

Sedan du var hos Kerstin senast har dina kollegor uppmärksammat liknande möten med 

Kerstin. De beskriver att lägenheten har blivit allt stökigare och att Kerstin inte sköter sin 

hygien ordentligt. När du och en kollega kommer till henne för att städa hittar ni 15 vinflaskor 

under sängen. Kerstin blir upprörd över det ni funnit och säger att hon hittat dem i trapphuset 

och ville spara dem. Hon påpekar att hon inte dricker alkohol sedan hon blev änka eftersom 

det inte är trevligt att dricka ensam. 

 

Vinjett 2 del 1 

Christer är 72 år och är ny inom er hemtjänst. Ni har fått till er att Christer är nykter alkoholist 

sedan ett par år tillbaka. Däremot när du besöker bostaden är Christer kraftigt berusad. Han 

luktar alkohol och har svårt att föra en konversation. Lägenheten är i dåligt skick och han har 

spytt på toaletten. 

 

Vinjett 2 del 2 

Ni har haft Christer i några veckor nu och han har fortsatt dricka stora mängder alkohol. Han 

har varit närgången mot kvinnlig personal. Enhetschefen är informerad och har satt in 

dubbelbemanning vid besöken. Du och din kollega är hos Christer för att hjälpa honom med 

kvällsbestyren. Christer sitter vid tv:n och dricker starköl, på bordet står flertalet tomma 

ölflaskor. Ni försöker få Christer i säng men han vill inte. Han blir arg och hotfull, han reser 
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sig hastigt upp och slår ner en flaska på golvet som går sönder. Christer fortsätter att skrika på 

er och börjar veva med armarna. Ni är rädda att han ska skada er eller sig själv. 

 

4.2 Urval och genomförande 
Utifrån Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2016 som visar på skillnader mellan Sveriges 

kommuners äldreomsorg, har vi valt tre kommuner att jämföra. Den ena kommunen har en 

aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för samordning i enskilda ärenden rörande 

beroende och de andra saknar sådan rutin. Kommunerna är belägna i södra Sverige och är till 

storleken mindre kommuner. Två av hemtjänstgrupperna har sin utgångspunkt centralt i 

kommunerna, den tredje är belägen på landsbygden. Vi valde tre liknande kommuner att 

jämföra för att kunna påvisa skillnader mellan kommunerna. Genom att studera tre kommuner 

vill vi skapa viss grundläggande förståelse för hur det kan se ut i kommuner med rutiner och i 

kommuner utan rutiner. Becker (2008) beskriver att det inte är möjligt att studera varenda del 

av det vi är intresserade av utan vi måste göra val och generalisera kring vissa detaljer. Därav 

väljs en del ut för att kunna beskriva en mer komplicerad helhet och dess struktur. (Becker, 

2008). Vi anser att de tre grupperna vi har valt kommer kunna hjälpa oss att förstå hur 

hanteringen kan se ut inom hemtjänsten med utgångspunkt i vår explorativa ansats. 

 

Vinjettstudien genomfördes med personalgrupper i hemtjänsten. Vi kontaktade kommunerna 

genom deras växel för att få kontaktuppgifter till verksamhetscheferna, som är chefer över 

enhetscheferna inom hemtjänsten. Vi mejlade ut informationsbrevet (se bilaga 1) och ringde 

till verksamhetscheferna i syfte att få kontakt med enhetscheferna. Vid intresse kontaktades de 

aktuella enhetscheferna för vidare information och beslutande av datum. Enhetscheferna i sin 

tur frågade sin hemtjänstpersonal om det fanns intresse och möjlighet att delta i studien. Vi 

efterfrågade fyra personer i varje grupp, dock fanns det inte möjlighet i en av grupperna till 

det. Därav är det tre personer i en av grupperna och fyra i de andra två grupperna. 

 

Studien utfördes likadant för de tre olika hemtjänstgrupperna och ägde rum i 

hemtjänstlokalerna. Innan vinjetterna lästes upp presenterade vi oss för respondenterna. Vi 

framförde de forskningsetiska riktlinjerna ännu en gång för att alla skulle vara medvetna om 

dem. Sedan berättade vi upplägget av studien. Vi hade skrivit ut vinjetter som delades ut till 

respondenterna. Vi läste upp de två vinjetterna i två delar och efter varje del diskuterades 

materialet och följdfrågor ställdes. Diskussionen spelades in på mobiltelefon för att 
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möjliggöra att inget utelämnas. Efter att mötet med respondenterna var klart transkriberades 

materialet. 

 

4.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Målet med forskning är att producera en bild av samhället som stämmer överens med det som 

beskrivs. De åsikter som framhävs i studien skall överensstämma med det som sades av 

respondenterna (Peräkylä, 2016). I vår studie finns det en del omständigheter som kan 

påverka studiens tillförlitlighet och trovärdighet som vi har tagit hänsyn till. Det deltog tre 

personer i grupp 3 till skillnad från de andra grupperna där det deltog fyra personer. Det kan 

ha påverkat datainsamlingen eftersom det kan ha gjort att grupp 3 hade ett mindre perspektiv i 

diskussionen. Det går även att tolka det som att i grupp 3 fanns det större möjligheter att 

uttrycka sig och bli hörd. En annan omständighet som kan ha påverkat studien är att grupp 1 

och 3 hade blivit informerade av enhetscheferna om fokuset på studien. Det gjorde att de 

talade om beroende från början och kan ha tänkt på olika scenarion innan. Det påverkade hur 

diskussionen fördes jämförelsevis med grupp 2 som gav fler perspektiv och möjligheter i 

vinjetterna och därmed gav oss information som var spontan. Grupp 2 ställde sig dock 

frågande till vad vi sökte och försökte vara oss till lags. 

 

En annan omständighet som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet och trovärdighet är att 

enhetscheferna frågade sin omsorgspersonal om deltagande i studien. Det kan ha gjort att 

enhetschefen valt ut specifika personer utifrån att ge ett bra intryck av kommunen och/eller 

indirekt påverkat personer att delta. Efter första kontakten med alla enhetscheferna tog det 

bara några timmar att få deltagare. Personerna i studien hade alla flertal år av erfarenhet och 

det tyder på att personerna i studien var specifikt utvalda. Det är möjligt att de blev valda för 

att de kunde representera kommunen på ett bra sätt.  

 

De nackdelar som har lyfts upp om vinjettstudier under val av metod och vinjett kan ha 

påverkat studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Vinjettstudie kan leda till en begränsning av 

materialet eftersom respondenterna skall svara utifrån en specifik situation. Vi har varit 

medvetna om denna begränsning men vi ser fler vinster än förluster med denna 

datainsamlingsmetod. En annan nackdel kan vara att alla respondenter inte får samma 

utrymme att uttrycka sig, men för att förhindra detta försökte vi ställa frågor till alla och i 

vissa fall till specifika personer som vi märkt inte deltagit lika aktivt. Ytterligare en nackdel är 

att respondenterna kan uppleva vinjetterna otillräckliga och att respondenterna läser in mer 
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information i vinjetterna. Det har vi bemött genom att föra en diskussion kring möjliga 

ytterligare faktorer till vinjetterna och vi har bett respondenterna förklara vilka faktorer som 

påverkar. Därav har vi försökt vända nackdelen till något positiv i studien. Vi anser att en 

vinjettstudie kan svara för våra frågeställningar.  

 

Något som stärkt studiens tillförlitlighet och trovärdighet är att vi har tagit hjälp av en person 

som arbetar professionellt med behandling av beroende och en person som arbetar inom 

hemtjänsten för att utforma vinjetterna. Det gör att våra vinjetter är trovärdiga då de visar fall 

som omsorgspersonalen kan möta i sitt arbete. Det gör också att vår förförståelse inte skall 

påverka vinjetterna. Vår förförståelse kring området äldreomsorg och beroende är att Izabella 

har haft sin praktik på en alkohol- och drogmottagning och vi båda har fokuserat vår 

utbildning på beroende. Alexandra hade sin praktik som enhetschef inom äldreomsorgen och 

har arbetat en sommar som biståndshandläggare och Izabella har också påbörjat arbete som 

biståndshandläggare under tiden studien har utförts. Dessa erfarenheter kan ha påverkat 

studien men vi har tagit hänsyn till detta och försökt undvika det.  

 

4.4 Etiska övervägande 

Forskningsetik innebär att vara medveten om sin egen roll och vilka följder forskningen kan 

ha på individen och samhället. En stor del rör hur personer delaktiga i forskningen bemöts och 

behandlas av forskningen och forskaren (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). Utifrån 

detta valde vi att i uppsatsen inte använda oss av begreppet missbruk, eftersom det är ett 

kritiserat begrepp som inte är lika tydligt definierat som beroende samt främst utifrån det 

sociala stigma som begreppet medför (Wirbring & Ortiz, 2014). Vi vill inte bidra till fortsatt 

användning av ordet. Däremot kommer ordet missbruksvård dyka upp i studien då det är ett 

samlingsnamn för enheten som vårdar individer med beroende likt ordet äldreomsorg.  

 

I studien är vi tydliga med innebörden av de ord vi har valt att använda oss av, för att vissa 

ord kan tolkas och förklaras på olika sätt. Ordet intervention som studien lyfter kan när det 

sätts i relation till självbestämmande tolkas som tvångsvård, det vill säga insatser som sker 

utifrån tvång. Det är inte vad vi menar med ordet i denna kontext. I studien används ordet som 

ett samlingsnamn för insatser mot ett beroende. Om vi inte skulle vara tydliga med studiens 

innebörd av ordet skulle studien kunna misstolkas och användas i fel sammanhang. Det gör 

det viktigt utifrån ett etiskt perspektiv att vara tydliga med ordens betydelse för att studien 

inte skall användas på ett felaktigt sätt. 
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Enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

har vi gjort överväganden utefter de fyra krav som ställs. Utifrån informationskravet 

informerade vi kontinuerligt deltagarna om deras frivillighet. Redan vid första kontakt 

skickade vi med ett informationsbrev, som förklarar vad syftet med studien är och på vilket 

sätt de skulle kunna hjälpa oss. Vid varje träff informerades de om vad vi skall göra och vad 

vi kommer göra med den data som samlas in. Informationen gavs kontinuerligt för att 

deltagarna skulle känna sig bekväma med att delta i studien. Ett dilemma som kan uppstå är 

att informationsbrevet skickas till enhetscheferna, som i sin tur skulle informera och se om 

intresse fanns i sin hemtjänstgrupp att delta. Det kan göra att enhetschefen kan ge information 

utifrån sina egna uppfattningar om vad deltagande i studien innebär. Därför informerades 

deltagarna innan första mötet om deras roll. 

 

Utifrån samtyckeskravet blev alla deltagare informerade om att det var frivilligt att delta. 

Däremot finns det ett dilemma att vi tar kontakt med deras enhetschefer. De kan uppleva sig 

tvingade till att delta genom påtryckningar från chefer. Därför informerades respondenterna i 

början av träffen om att deltagande var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta 

deltagandet. 

 

Utifrån konfidentialitetskravet valde vi att avidentifiera deltagarna i studien. Vi refererar till 

grupperna och individerna på sådant sätt att det inte kommer gå att identifiera dem. Eftersom 

vi gör vinjettstudie i grupp finns det ett dilemma att personens identitet kommer gå att urskilja 

då vi inte kan säkerställa att alla individer i gruppen kommer lämna diskussionen i rummet. 

Vi bad dem dock att göra det då viss information möjligtvis kan skada någon individ i 

gruppen. Till exempel att någon sprider känslig information som sagts under diskussionen. 

Vår studie framhäver hur omsorgspersonal arbetar, samt deras åsikter och tankar kring 

problematiken. Det har gjort att vi måste vara uppmärksamma på vår data och över 

information som kommer tas med i studien, då informationen kan framhäva personalen 

negativt och påverka deras professionella och privata liv. På grund av detta är det extra noga 

för oss att avidentifiera personerna och kommunerna. Vi har tagit hänsyn till detta genom att 

under Resultat och analys avidentifiera vilken grupp som sagt vad när det framkommit 

känslig information. 
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Utifrån nyttjandekravet kommer alla ljudinspelningar och övrig data inte delas med någon 

annan än författarna av denna uppsats. All data kommer raderas när studien har blivit 

publicerad. 

 

4.5 Arbetsfördelning 

Vi började med att tillsammans söka efter relevant forskning och andra källor. Vi delade upp 

artiklarna mellan oss, Alexandra tog en större del artiklar för att effektivisera läsningen. 

Därefter sållades de artiklar som inte ansågs relevanta bort och vi tog båda del av de artiklar 

som skulle användas i studien. Vi valde att skriva inledningen tillsammans då den lägger en 

grund till vad resten av uppsatsen kommer fokusera på. Vi valde även att skriva metoddelen 

och vinjetterna med tillhörande frågor tillsammans för att vi båda skulle vara införstådda i hur 

studien skulle genomföras. Vi valde till viss del att dela upp tidigare forskning för att utnyttja 

vår kunskap om de olika områdena inom vår studie. Izabella skrev Kriterier för beroende och 

Alexandra skrev Alkoholkonsumtion bland äldre och Relationen mellan omsorgspersonal och 

omsorgstagare. Den teoretiska ramen delades upp för att effektivisera arbetet. Izabella skrev 

Självbestämmande och intervention och Ålderism, Alexandra skrev Handlingsutrymme. 

Uppdelningen skedde på grund av att Alexandra tog en större del i tidigare forskning eftersom 

vi hade problem med att hitta en avhandling som passade vår studie. 

 

Vid genomförandet av studien har Izabella fört kontakten med verksamhetscheferna och 

enhetscheferna för att alla skall nås av samma information och för att undvika missförstånd. 

Vi har båda varit närvarande och aktiva vid presentation av vinjetterna och i diskussionen när 

vi har träffat omsorgspersonalen. Transkribering av materialet delades upp jämlikt och 

transkriberingen skedde på varsitt håll. Vi har tillsammans gått igenom vår data och skrivit 

resultat, analys och slutdiskussion eftersom vi anser att det är viktigt att båda är aktiva under 

de momenten. 

 

Från start har vi fört en aktiv diskussion om ämnet, vi har varit noga att diskutera kring varje 

del av studien innan vi har skrivit den. Vi har fört en diskussion för att inte komma ifrån 

ämnet och för att vi båda skall vara införstådda i ämnet, studien och hur den andra har tänkt. 

Vi har även tagit del av varandras texter samt fört en diskussion kring dem.  
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5. Resultat och Analys  

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att dela upp vårt resultat och analys i fyra olika 

teman. Först presenteras Hur pratar omsorgspersonalen om och kring en omsorgstagare som 

har ett beroende?, därefter Hur går omsorgspersonalen tillväga i sitt arbete med en 

omsorgstagare som är beroende?, sedan Gränsen mellan självbestämmande och intervention 

och till sist Rutiner och samordning. I varje tema kommer vi presentera resultatet och 

analysera materialet med hjälp av den tidigare forskningen och den teoretiska ramen.  

 

5.1 Hur pratar omsorgspersonalen om och kring en omsorgstagare som har ett 

beroende?  

Nedan kommer vi presentera hur omsorgspersonalen pratar om och kring de äldre med ett 

beroende. Det i form av att vi börjar med att presentera hur respondenterna framställde 

personer med ett beroende under rubriken Gruppernas syn på beroende. Där ger vi en 

övergriplig bild över hur omsorgspersonal identifierar beroende. Vi diskuterar varje grupp för 

sig och avslutar med en sammanfattning av dem. Därefter presenterar vi Sammanfattning och 

analys av kriterier för beroende där diskuterar vi vad respondenterna sade i relation till de 

olika kriterierna för ett beroende, som presenterades i tidigare forskning. Till sist kommer 

Ålderism där vi kommer ge anspråk på den åldersdiskriminering som förekommit i 

diskussionen.  

 

Gruppernas syn på beroende 

I diskussionen kring vinjetterna framgick det att den första gruppen reagerade på ett beroende 

först när individen blev aggressiv, personlighetsförändrad eller deprimerad. Om personen var 

“en glad prick” såg de inget problem med att personen drack. De ansåg att äldre med 

beroende ofta var harmlösa mot personal. Det centrala i deras diskussion var att de äldre 

börjar dricka om det hänt något, exempelvis som en reaktion på ett dödsfall i familjen. De 

framhävde att den äldre stängde ute sig själv och började dricka för att hen var deprimerad. 

De lyfte även att om de anhöriga inte visste om att deras närstående drack var beroendet på 

grund av en depression, men om de anhöriga var medvetna om att personen drack tidigare 

tolkade de att individen hade ett beroende: hen var ”alkoholist”. Gruppen framställde att ett 

beroende gör att en person tappar aptiten, sover mycket och inte kan sköta hemmet. Det är 

enligt dem svårt att ändra ett beroende och de kan inte hjälpa personen utan hen måste hjälpa 

sig själv. En respondent i den första gruppen ansåg att en äldre person inte kunde dricka 
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mycket. Hen sade att “är du 78 år så kan jag säga att du pallar nog bara en fylla per dag. Du 

tar dig en praktfylla så dricker du någon öl sådär.”. Men en annan lyfte då att “om man har de 

problemen så gör du det”, vilket visar att hen är medveten om att toleransen kan öka för dem 

med ett beroende. Det kan även visa på precis som Ramstedt (2009) lyfter fram att äldre 

konsumerar mer än vad de gjorde i tidigare generationer.  

 

Den andra gruppen framförde även mycket fokus på att en person med ett beroende är 

deprimerad och i vissa fall aggressiv. Flaskan kunde vara den äldres enda vän, de var 

ensamma och dövar sin ledsamhet med alkohol. Den äldre dricker enligt dem för att något 

allvarligt har hänt. Vägen ut ur beroendet skulle då enligt dem vara att skapa ett nätverk och 

att hitta något som förgyller den äldres vardag. Ett beroende ansågs av dem vara skadligt, 

dåligt och ångestskapande. Grupp 2 sade att en person som dricker för mycket alkohol sover 

mer, ramlar, kan inte sköta sin hygien, ljuger och döljer beroendet. Gruppen såg 

alkoholberoende som ett medicinskt problem och att det var läkaren som besitter kunskap om 

det. De var tydliga med att de äldre vet om att de gör fel och att de då “måste försöka få henne 

att inse att det är dåligt för henne”. För att vara beroende av alkohol var den äldre tvungen att 

dricka större mängder per gång. En av personerna i gruppen hade dock svårt att identifiera ett 

beroende och hon konstaterade “det tar ju inte tre år att bli alkoholist eller hur?”, på vilket de 

andra lyfte att en person kan ha ett riskbruk som sedan blir ett beroende.  

 

I enlighet med de andra två grupperna så lägger även tredje gruppen stor vikt vid depression, 

vilket var ett återkommande tema bland båda vinjetterna. De menade på att en äldre med ett 

beroende dövar sin ensamhet, söker tröst, stänger sig ute och tar till flaskan. Den äldre 

behövde enligt dem en meningsfull vardag för att inte dricka alkohol. Grupp 3 sade att en 

person med ett beroende döljer det, skyller ifrån sig och att en del blir aggressiva och hotfulla. 

De kan inte städa, handla, sköta sin hygien samt luktar alkohol. De sade att de inte bemöter 

beroende ofta, dock hade de träffat några med ett långtgående beroende. De berättade även 

om tillfällen då de behövt lyfta någon från sängen och från golvet. De såg inget problem med 

att dricka en vinflaska per dag men om den äldre hade druckit 15 vinflaskor på en vecka hade 

de ett beroende. Det verkar som om grupp 3 definierar ett beroende utefter de personer med 

långtgående beroende som de mött. De beskriver extrema situationer när de talar om ett 

beroende som inte stämmer överens med Wirbring och Ortiz (2014) forskning som visar att 

ett beroende inte behöver vara omfattande. 
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Grupp 3 pratade om att lära känna sin omsorgstagare och att då veta när “det var två öl för 

mycket”. De pratade om en omsorgstagare som de nästan inte fick kontakt med om han inte 

fick sin whisky, det var hans “medicin”, då var han glad och nöjd. De ger ett exempel på ett 

samtal där konversationen gick enligt följande “Oj jag hade visst lite för mycket igår, det var 

fest. Vet inte hur bra det är att du sitter och har fest när du är själv.”, och det verkade vara ett 

samtal som de stött på ofta.  

 

Grupp 3 var väldigt noggranna med att belysa att de inte kom i kontakt med äldre med ett 

beroende ofta. De befann sig i ett litet samhälle där det inte var vanligt. I diskussionen och 

som vi presenterat visade det sig ett flertal exempel där de talade om beroendeliknande 

problem som de stött på i sitt arbete. Till exempel beskrev de att de lyfte personer från golvet 

eller att en omsorgstagare beskrev alkohol som sin medicin. De verkade inte uppleva att det 

kunde vara ett beroende som de talade om, vilket kan bero på bristen av kunskap som 

Gunnarsson (2013) beskriver i sin forskning. Det kan även vara att gruppen inte ville lyfta 

problemen eller att de själva inte ville inse allvaret.  

 

I en grupp framfördes en sida som de andra grupperna inte tog upp. En av respondenterna 

nämnde en av deras omsorgstagare som hade ett beroende. Hen sade att “Han är ju sjuk, det är 

en sjukdom han har. Så han måste själv vilja det och själv lägga in sig på ett behandlingshem 

och det gör han ju aldrig.” Det är problematiskt att de benämner beroendet som en sjukdom 

då det är ett förlegat synsätt som missbruksvården har slutat använda. Mycket av personens 

ansvar för sitt beroende tas bort genom att benämna det som en sjukdom. Dessutom kan 

sjukdomstänket göra att omsorgspersonalen ser det som ett bestående problem, och då kanske 

inte aktivt vill hjälpa personen ur sitt beroende.  

 

Det gemensamma vi kan se hos de tre grupperna är främst att de anser att beroendet grundar 

sig i en depression och att de äldre dricker för att de är ledsna och ensamma. Det blir ett 

problem då alla med ett beroende inte ingår i den bilden, eftersom ett beroende inte behöver 

grunda sig i negativa upplevelser. De äldre kan ha tappat kontrollen över sitt drickande men 

det kan ha startat med att de drack måttligt. Den äldre kan även ha en stor umgängeskrets, ett 

rikt och aktivt liv samt visa ett glatt yttre men ändå ha ett beroende. När bilden av ett 

beroende är att personen är ensam och deprimerad kan vissa personer missas och deras 

beroende kan eskalera mer än det hade behövts. Respondenterna ser enbart ett fåtal sidor ur 

ett beroende, då de anser att den äldre bör dricka på ett speciellt sätt eller konsumera stora 
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mängder alkohol för att beroendet skall uppmärksammas. De har svårt att upptäcka och 

identifiera de som dricker en mindre mängd vid fler tillfällen. Det kan bero på att som 

Gunnarsson (2012) säger skall insatserna hållas inom ramen för vård och omsorg 

(Gunnarsson, 2012). Det är möjligt att omsorgspersonalen uppmärksammar beroendet först 

när de inte kan utföra insatserna ordentligt eller när det finns ett behov av andra sorters 

insatser.  

 

Det framkom i de olika grupperna att en del hade svårt att identifiera ett beroende, vilket kan 

grunda sig i att det inte ingår i utbildningen. Bristen på kunskap var något som lyftes i en av 

grupperna där respondenterna hade arbetserfarenhet av missbruksvården och psykiatrin. Detta 

stämmer överens med Gunnarssons (2013) bild av att omsorgspersonal inte får någon 

utbildning om beroende av alkohol.  

 

Sammanfattning och analys av kriterier för beroende  

Ovan har det listats hur omsorgspersonalen identifierar ett beroende. Under denna rubrik 

kommer vi istället gå igenom om omsorgspersonalens syn på ett beroende går ihop med 

Wirbring och Ortiz 10 kriterier för ett beroende. Detta gör vi för att se om de påvisar samma 

beteenden som forskningen. Vissa kriterier togs inte upp av omsorgspersonalen och därför 

kommer de istället nämnas i slutet, med en förklaring om varför de inte togs upp. 

 

Det första kriteriet är upprepad användning av substansen som leder till att individen inte 

lyckas fullfölja sina skyldigheter på arbetsplatsen, i skolan eller i hemmet (Wirbring & Ortiz, 

2014). Omsorgspersonalen nämnde många olika saker som kan uppfylla det här kriteriet, 

specifikt att uppfylla sina skyldigheter i hemmet. Det kan handla om att personerna inte kunde 

städa, handla, diska och de nämner till och med att vissa lever i misär. Att göra alla dessa 

saker anses som en plikt som personen har och vissa med ett beroende lyckas inte utföra dem. 

Sedan nämns vissa saker som kan ses som skyldigheter inför dig själv och andra, som att få i 

sig näring, duscha och att uträtta sina behov på toaletten. Omsorgspersonalen lade dock inte 

större vikt på alla dessa problem och verkade inte se dem som en stor del i beroendet. De såg 

det istället som en arbetssyssla som de skulle utföra. Om personen inte duschade ansåg de att 

det var deras ansvar att motivera personen. Det blir problematiskt när de tar över moment i 

personens liv som den egentligen kan göra men som den på grund av alkoholen inte kan 

utföra.  
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Det andra kriteriet är att individen upprepat använder substansen i situationer som kan 

medföra stora risker (Wirbring & Ortiz, 2014). Dessa stora risker kan bland annat vara att 

kombinera medicin med alkohol. I diskussionen framkom det att de tre grupperna var 

påtagligt fokuserade på just vilken medicin omsorgstagarna möjligen tar. Det är en av de 

första sakerna som de försöker identifiera genom att framföra önskan att kontakta 

sjuksköterska. Det visar på att de tycker att det är ett stort problem, att personen med 

beroende väljer att ta risken att inta mediciner som kanske reagerar på alkohol. Dock behöver 

det inte bero på att de identifierar det som en del i ett beroende utan kan bero på att de arbetar 

nära vårdpersonal.  

 

Tredje kriteriet är fortsatt användning av substansen trots att det medför sociala eller 

mellanmänskliga problem, upprepande eller varje gång vid intag av substansen (Wirbring & 

Ortiz, 2014). Alla tre grupperna nämner att en person med ett beroende kan vara aggressiv 

och hotfull. De ser att en stor alkoholkonsumtion kan leda till att de inte får kontakt med 

individen på samma sätt som när hen är nykter. Grupp 2 talar redan om aggressivitet vid det 

dolda beroende och det tyder på att de är uppmärksamma på att det kan vara ett problem.  

 

Fjärde kriteriet är ökad tolerans för substansen (Wirbring & Ortiz, 2014). De olika grupperna 

nämnde inte de äldres tolerans mycket, dock diskuterade grupp 3 att Kerstin kanske drack 

femton flaskor vin på en vecka. Det skulle betyda cirka två flaskor per dag, vilket är en ökad 

tolerans specifikt för en äldre person. I grupp 1 pratade en av personerna om att de äldre inte 

klarar mer än en “praktfylla” per dag, då svarar en annan med “om du har de problemen så 

gör du det”. Det visar på att hen är medveten om att personer med ett beroende har ökad 

tolerans för alkohol.  

 

Sjunde kriteriet är att individen har ett sug eller craving för substansen. Det innebär att 

individen upplever en stark önskan eller känsla av tvång att använda substansen. Detta är ett 

av det vanligaste kriteriet som en individ med ett beroende upplever (Wirbring & Ortiz, 

2014). Trots att detta anses som det vanligaste kriteriet nämner omsorgspersonalen inte det 

ofta. Det kan bero på att de ansåg det underförstått när samtalsämnet var två olika beroenden. 

Dock tog de upp att vissa omsorgstagare drack ”mycket”, en respondent sa att hon skulle säga 

till en äldre att du nog denna kväll drack “för mycket för dig”. Grupp 2 sade att de med 

beroende ljuger och vet om att de gör fel. Det kan tolkas som att de äldre vet om att det inte är 

bra att dricka, men känner ett sådant tvång att fortsätta att de känner sig manade att ljuga.  
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Åttonde kriteriet är att individen inte lyckas sluta med substansen trots försök att sluta 

(Wirbring & Ortiz, 2014). Detta kriterium lyfter inte grupperna ofta men en grupp beskriver 

att de anser att det inte går att sluta. En av dem säger även att en av hennes omsorgstagare har 

en sjukdom, “han kommer inte kunna sluta om han inte vill det och det kommer han aldrig 

vilja”. De andra grupperna talade mycket om återfall. “Det är nog lätt hänt att man ramlar dit 

igen”, “De får ofta ett återfall det är ju allmänt känt”. De funderar även om individerna kanske 

har haft ett beroende tidigare som återkommit. Att det tror att det är lätt att få ett återfall tyder 

på att de reflekterar över att ett beroende är svårt att lämna.  

 

Nionde kriteriet är att mycket av individens tid läggs på att få tag i substansen eller att 

återhämta sig från användningen (Wirbring & Ortiz, 2014). Grupperna har inte påtalat att 

deras omsorgstagare lägger mycket tid att återhämta sig från användningen. De nämner dock 

att de återkommer när de nyktrat till dagen efter, de är uppmärksamma på när personen är 

nykter. De diskuterade upprepande införskaffandet av alkohol, vilket de såg som en viktig 

punkt. I grupp 3 beskrev de en person vars barn handlade alkohol åt hen, barnen ansåg dock 

att hen klarade sig med vin. Den äldre tyckte inte det var tillräckligt så hen ringde runt till 

bekanta och fick dem att köpa starksprit åt hen och i vissa fall beställde hen hem själv. Detta 

visar att personen lägger mycket tid på att få tag på alkoholen och inte nöjer sig med att få en 

liten mängd.  

 

De kriterier som inte nämns är femte, sjätte och tionde kriteriet. Det femte handlar om att 

individen märker av abstinenssymptom. Det nämndes troligen inte i samtalet då abstinens inte 

hade relevans för hur omsorgspersonalen hanterar de äldre med beroende. Sjätte kriteriet 

handlar om att individen tappar kontrollen vid intag av alkohol och dricker mer än vad den 

tänkt. Detta är något som bara individen kan svara på och därför har det inte tagits upp. 

Tionde kriteriet är att individen väljer bort viktiga sociala aktiviteter. Detta kan det vara svårt 

för omsorgspersonalen att veta då den äldre troligen inte berättar om aktiviteterna hen inte går 

på.  

 

Ålderism 

I diskussionen kring vinjetterna framkom det att en av respondenterna la vikt vid Christers 

ålder i identifieringen av hans alkoholberoende. Hen uttryckte “men jag kan säga att om 

personen i fråga hade varit 38 så hade det varit en helt annan”, “...shit en som är 38 år skall 
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behöva ha sådana”, “Men som sagt hade personen varit 38 år  känner man att man vill hjälpa 

mer, kanske kolla så den får…” och “Ja man känner ju, åh gud vad hemskt den (38 åringen) 

har ju småbarn också”. Utifrån vad respondenten sa under diskussionen går det att urskilja 

ålderism. Hen uttrycker indirekt att det är mer lönt och viktigare att hjälpa någon som är 38 år 

med sitt beroende än någon som är 72 år. Det går att tolkas att hen anser att en 38-årings liv är 

viktigare än en 72 åring som redan har ”levt sitt liv”. Respondenten säger att det hade varit 

“en helt annan”, att man hade blandat sig i mer och att hen kände att hen ville hjälpa mer om 

det vore en 38-åring. Detta ger en bild av skillnader i identifieringen och hanterandet av den 

äldre med ett beroende jämfört med någon som är yngre.  

 

Alla grupper lyfter att Kerstin och Christer är vuxna människor samtidigt som vissa tolkar 

Kerstin oförmögen att klara av att duscha ensam trots att det i vinjetten framgår att hon är en 

självständig kvinna. Omsorgspersonalen tolkar att Kerstin inte kan duscha själv och inte att 

hon väljer att avstå från att duscha. Vi tolkar det som att omsorgspersonalen inte hade sett det 

behovet om Kerstin vore 40, utan då talat om hennes avsaknad av motivering till att duscha. 

Det visar på Anderssons (2008) vedertagna vanor som bygger på direkt och indirekt 

diskriminering om egenskaper som innehas på grund av ålder. Att grupperna tror att Kerstin 

inte kan duscha kan bero på att omsorgspersonal är vana vid att möta äldre som inte kan 

duscha själva längre.  

 

5.2 Hur går omsorgspersonalen tillväga i sitt arbete med en omsorgstagare som är 

beroende? 

Nedan kommer vi presentera och diskutera hur omsorgspersonalen skulle hantera 

omsorgstagarna i vinjetterna. Varje vinjett presenteras för sig, likaså varje grupp diskuteras 

för sig med en avslutande sammanfattning om likheter och skillnader. I vinjett 2 presenteras 

de skillnader som uppstått gentemot vinjett 1 för att undvika upprepningar. Vissa likheter 

kommer däremot nämnas eftersom de kan anses viktiga att lyfta fram. Därefter kommer 

hanteringen diskuteras utifrån handlingsutrymme och relationer. 

  

Vinjett 1 

Det framkom i diskussionen med grupp 1 att de börjar med att prata med Kerstin men 

undviker att ta upp alkoholen i samtalet. Därefter diskuterar de Kerstins situation med 

kollegor och chef, men även eventuellt till biståndshandläggaren och sköterskan om 
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situationen fortgår. De kontaktar anhöriga för att få vidare information, dock nämner de inte 

misstankarna om ett alkoholberoende till dem. Grupp 1 utesluter andra möjliga orsaker till 

Kerstins beteende genom att uppmana henne till ett läkarbesök. De uttrycker att de tar hjälp 

från andra professioner men anser sig själva ansvariga att lösa situationen. Det framförs att 

relationen och förtroendet är viktigt i dessa situationer. Efter att informationen om andra 

delvinjetten tillkommer fokuserar grupp 1 på att sätta in fler insatser för Kerstin. 

Respondenterna skulle utöver det tidigare agerandet fokusera mer på medicinsk hjälp och 

kontaktpersonen går in och pratar med Kerstin. Dessutom menar grupp 1 att förtroendet och 

tilliten blir allt viktigare. 

  

I diskussionen med grupp 2 framför respondenterna att de till en början städar iordning i 

lägenheten. De tar upp situationen i samtal med Kerstin och försöker påverka henne genom 

att hänvisa att det är skadligt att konsumera alkohol. De informerar anhöriga, 

biståndshandläggare, chef och eventuellt sköterska om händelsen. De påvisar vikten av att få 

information om huruvida Kerstin har mediciner som kan påverkas av alkohol. Efter andra 

delvinjetten presenterats fokuserar grupp 2 på att bygga upp ett förtroende och att få ett 

erkännande från Kerstin. Detta vill de göra eftersom det då blir lättare för dem att försöka 

hjälpa henne i deras arbete. Respondenterna uppmanar till fler insatser för Kerstin och 

försöker utesluta andra eventuella anledningar till beteendet. 

  

Grupp 3 framför i diskussionen att de talar med Kerstin, det framgår dock inte om de i 

samtalet pratar om Kerstins situation. De påtalar att relationen till Kerstin och hennes 

förtroende för personalen är viktigt i detta sammanhang. Respondenterna kartlägger andra 

möjliga orsaker till Kerstins beteende genom att läsa hennes bakgrundsinformation och 

genom läkarkontakt. Grupp 3 påtalar även händelsen för sina kollegor. Vid informationen från 

andra delvinjetten påtalar grupp 3 likt de andra grupperna att fler insatser bör sättas in. De 

konfronterar henne och framför att det är viktigt att inte ”gå över huvudet på henne”. 

  

Vinjett 2 

I diskussionen med grupp 1 påvisar respondenterna att de börjar med att städa iordning på 

toaletten. Grupp 1 avleder Christer för att han inte ska vara medveten om att de städar och 

även i denna situation undviks att påvisa alkoholkonsumtionen. Respondenterna hjälper 

Christer i sängen i en position där han inte kan kvävas av sina spyor. Vid andra delen av 
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vinjetten lämnar grupp 1 lägenheten och återkommer senare för att säkerställa att han inte 

skadat sig. De hänvisar till chefen eller sköterskan att föra diskussionen med Christer. 

  

I situationen i vinjett 2 agerar grupp 2 likt grupp 1 däremot påtalar de alkoholkonsumtionen. 

Respondenterna gör ett återbesök och frågar vad som var orsaken till återfallet. Grupp 2 

understryker att det kan vara en engångshändelse och kontakt med alla berörda bör undvikas 

tillsvidare. De är därefter uppmärksamma på eventuella inköp av alkohol. Vid del två av 

vinjetten lämnar grupp 2 Christer i lägenheten. De kontaktar polis, sköterska eller 

jourhavande enhetschef. Dagen efter besöker chefen eller sköterskan Christer. 

  

I diskussionen uttrycker grupp 3 liknande tillvägagångsätt som de andra grupperna genom att 

städa, lämna och återkomma. De frågar Christer som grupp 2 orsaken till återfallet. 

Respondenterna kontaktar sköterskan angående medicin vid detta fall, det gjordes inte i 

vinjett 1. Efter situationen i del två tar grupp 3 kontakt med polisen och eventuellt 

återkommer de till honom senare. De kontaktar en tredje part och vägleder Christer i kontakt 

med andra professioner. Ifall situationen fortgår överlämnas ansvaret till chefen att lösa 

situationen. 

  

Sammanfattning och analys av hanteringen 

I diskussionerna gavs flera förslag på hur omsorgspersonalen skulle hantera situationerna och 

ingen av grupperna verkade självsäkra på vilket sätt de ska hantera. Det skulle kunna bero på 

som Gunnarsson (2012) beskriver att insatserna blir luddiga då omsorgspersonalen är tvungen 

att anpassa sig efter situationer som ser olika ut för varje individ samt från dag till dag. Som 

det framgår under presentationen av varje vinjett så skulle grupperna agera olika jämfört med 

varandra och mellan de två vinjetterna. Det visades sig genom att de gav fler förslag på hur de 

skulle bemöta och hjälpa Kerstin än vad det gjorde för Christer. Däremot finns det en del 

saker som de gör gemensamt. I vinjett 1 skulle alla kontakta anhöriga. Det ger oss en bild av 

att anhöriga uppfattas ha en viktig roll i deras arbete och de ser anhöriga som en resurs. I 

vinjett 1 såg även alla ett behov av fler insatser för Kerstin. Det kan ses som problematiskt 

eftersom i vinjetten framgår det att Kerstin är en självständig kvinna och nog inte skulle 

behöva fler omsorgs- och serviceinsatser. Som tidigare nämnts så är det troligt att Kerstin 

väljer att avstå från att duscha snarare än att hon inte är förmögen att duscha själv. Det blir då 

fel att sätta in insatser hon inte skulle behöva och det visar brist på kunskap kring beroende 

men också ålderism som Andersson (2008) beskriver och dess vedertagna vanor. 
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Omsorgspersonalen är van vid att möta äldre som inte är förmögna till att utföra olika 

moment i vardagen och det är möjligt att de hanterar Kerstin utefter tanken att hon är 

oförmögen att utföra momenten.  

  

I vinjett 2 skulle alla grupper lämna lägenheten till följd av att det inte är säkert för dem att 

vistas i lägenheten, dock skulle grupp 1 och 3 återvända någon timme senare eller kontakta 

nattpersonal för ett återbesök. Grupp 2 skulle inte gå tillbaka och de uttryckte även att de 

skulle vara på sin vakt, var skeptiska till att gå dit igen och ta med chefen eller sköterskan 

dagen efter vid besök hos Christer. Det tyder på en rädsla och att de inte riktigt vet hur de 

skulle bemöta Christer eller situationen. Koivula et al. (2016) skriver att erfarenheter och 

upplevelser av rädsla påverkar omsorgspersonalen hanterande av omsorgstagare med 

alkoholberoende, vilket gör att i detta fall skulle deras rädsla för Christer påverka deras 

hanterande av problemet. Det visar även en okunskap kring personer med beroende och 

avsaknad av rutiner. De förlitar sig på att chefen och sköterskan har den kunskap att de vet 

hur de ska bemöta Christer. De ifrågasätter inte varför de själva inte fått den informationen 

och kunskapen när det ingår i deras arbetsuppgifter. 

  

Kontakt med biståndshandläggare och chef var även det något som skilde sig mellan de olika 

grupperna. Grupp 1 och 2 skulle kontakta båda chef och biståndshandläggare. Grupp 3 

däremot uttryckte att de inte skulle kontakta vare sig chef eller biståndshandläggare under alla 

delar, bortsett från att i vinjett 2 del 2 skulle de kontakta chefen om det fortgår. De uttryckte 

även på frågor kring kontakt med biståndshandläggaren att ”de blir nog informerade på något 

sätt” men att de inte själva tar kontakten. I frågor om enhetschefen sa de uttryckligen nej till 

att kontakta hen och vi tolkar det som att de ansåg sig själva klara situationen. Det är 

problematiskt att inte informera biståndshandläggare eller chef och hålla det till sig själva. Det 

påverkar både omsorgstagarens möjlighet att få hjälp med sitt beroende men även deras egen 

arbetssituation om de inte får hjälp i mötet med Christer som agerar våldsamt och hotfullt. 

Grupp 3 verkar inneha känslan som Gunnarsson (2012) beskriver att omsorgspersonal står 

ensamma inför problemen. De förväntas ta hand om alla oavsett vilka problem individen har. 

  

Vi har lyft problematiska tillvägagångssätt i deras hanterande men vi vill även påpeka att det 

finns bra saker i deras hanterande som vi inte lyfter i denna diskussion.  

 

Omsorgspersonalens handlingsutrymme  
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Omsorgspersonalens handlingsutrymme är reglerat utav organisationen, och de måste se till 

att följa lagar, rutiner, schema med mera. Det visade sig i diskussionen med 

omsorgspersonalen att de olika grupperna rörde sig inom ungefär samma handlingsutrymme. 

Det kan bero på att hemtjänsten är reglerad av Socialstyrelsen. Grupperna använde dock 

handlingsutrymmet på olika sätt vilket kommer diskuteras nedan.  

 

Grupp 1 var de som utnyttjade sitt handlingsutrymme mest. Bland annat rörde de sig inom det 

genom att hjälpa den äldre genom att dokumentera, diskutera mellan personalen och ta 

kontakt med anhöriga. De använde sig av team-träffarna och tog hjälp av de andra 

professionerna som de var i kontakt med. De såg till att de fick stöd av chef, sjuksköterska 

och biståndshandläggare för att kunna hjälpa den äldre gott de kunde. Grupp 1 gick även 

utanför sitt handlingsutrymme och sina arbetsuppgifter till viss mån. De tog upp möjliga 

vägar som att ta kontakt med boendestödjare, som inte kan anses vara något som ingår i deras 

handlingsutrymme. Det var även de som skulle gå tillbaka till den äldre för att kunna ge hjälp, 

vilket innebär att de går utanför de beslut om insatser som de har att röra sig efter. När deras 

verksamhet inte kunde ge dem tillräckligt stöd försökte de lösa problemet själva. De kan ses 

som förhållningssättet som beskrevs av Svanevie (2008), där personalen försöker kringgå 

problemet och lösa det själva. Grupp 2 höll sig inom sitt handlingsutrymme och var noga med 

att se till att de inte gjorde något som ledningen eller biståndshandläggarna inte hade godkänt. 

De sade flera gånger att det kan vi inte göra, får vi inte göra och det kan vi inte göra om hen 

inte godkänner det. De verkade vara utsatta för den pressen som Lipsky (2010) beskriver att 

gräsrotsbyråkrater var under genom att följa organisationens bestämmelser. Grupp 3 höll sig 

inom sitt handlingsutrymme men de utnyttjade inte resurserna inom det ordentligt. De är inte 

tvungna att kontakta de andra professionerna som nämnts i studien, men det kan läggas mer 

tyngd på omsorgspersonalen om de inte gör det. Samt att omsorgstagarnas vård och omsorg 

kan bli negativt påverkade utav det. Det blir tydligt att grupp 3 ser sig som krigare på 

frontlinjen och att det är upp till dem att sköta allt ensamma. Det kan ses som att de tar på sig 

en större arbetsbörda i onödan för att klara allt själva.  

 

Handlingsutrymme innebär en handlingsfrihet inom och utanför utrymmet (Svanevie, 2008). 

Sammantaget utnyttjade grupp 1 sin handlingsfrihet mest och såg det som en fördel. De gick 

också utanför det uppsatta handlingsutrymmet. I grupp 2 och 3 var de oroliga över att tillämpa 

sin handlingsfrihet på ett sätt som inte var sanktionerat.  
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Relationen till omsorgstagarna  

De tre grupperna beskrev hur de skulle föra en diskussion med omsorgstagarna om alkoholen. 

Grupperna talade om att bygga ett förtroende mellan dem och omsorgstagarna, vilket visar på 

vikten av att skapa en relation. De har dock uttryckt det på olika sätt och därför kommer vi 

här nedan presentera och analysera hur relationen påverkar hanteringen.  

 

Grupp 1 beskrev att de skulle försöka nå fram till den äldre för att kunna tala om problemet. 

De beskrev dock att de undvek att ta upp alkohol i konversationen, “man är väldigt försiktig 

med det man nämner”. Det skulle kunna förstås utifrån Ingvads (2003) avhandling om 

relationen mellan omsorgspersonal och omsorgstagare. Omsorgspersonalens ovilja att lyfta 

fram alkoholen i konversationen kan bero på att de inte vill göra den äldre upprörd, då det 

skulle ha inverkan på deras arbete. Om den äldre blev upprörd är det möjligt att det skulle 

göra att personalen inte kände sig tillfreds med det utförda arbetet. Ingvad (2003) beskrev att 

denna känsla är beroende på omsorgstagarens reaktion. Grupp 1 pratade flitigt om att bygga 

ett förtroende, tillit och att lära känna omsorgstagaren. De förmedlade att när de kommit 

närmare omsorgstagaren kunde de linda in problemet i diskussionen. En av respondenterna 

sade “när man lärt känna varandra så kan man köra en annan… ta en annan diskussion” men 

de var noga med att säga att de inte fick lägga sig i den äldres sak. Det visar på en rädsla att 

utföra ett dåligt arbete och att uppröra omsorgstagaren. När den äldre hade byggt upp en tillit 

till en omsorgspersonal såg de till att den personen besökte den äldre ofta, för de kunde få 

personen att öppna sig. Det visar på att de underordnar sig den äldre för att kunna möjliggöra 

en kontakt mellan dem i likhet med Ingvads (2003) avhandling. Det visar även en önskan om 

att hjälpa och komma nära den äldre men på grund av sin rädsla gör de val om vem som 

besöker omsorgstagaren.  

 

Grupp 2 diskuterar att de vill visa att de bryr sig och att på så sätt vinna hennes förtroende. 

“Ju fler gånger man kommer till personen och pratar och visar att man bryr sig desto större 

chans är det att dom öppnar sig och att man hittar problemet”. Denna sorts kontakt kan liknas 

att de intar en sorts familjerelation. Enligt Ingvad (2003) var det de äldre som upplever 

familjerelationen till omsorgspersonalen. Dock ser vi här att grupp 2 har en sådan nära 

kontakt att även de känner starka band till omsorgstagaren. De visar att de bryr sig, ser till att 

få en kontakt och de är inte rädda att prata om problemet med dem.  
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Grupp 3 liknade i hanteringen grupp 2 dock hade de fokus på att utföra sitt arbete och 

insatser. De hanterade problemet genom att prata med den äldre och skapa ett förtroende. De 

sade “sen är det ju ofta så att det är någon som får lite mer förtroende eller som kommer lite 

närmare och då kanske den personen kan närma sig lite mer och få lite mer”, “i en grupp att 

det kanske är en eller två som når fram lite bättre”. De ville komma till roten av problemet 

och var därför inte rädda att konfrontera den äldre och fråga vad orsaken till konsumtionen 

var.   

 

5.3 Gränsen mellan självbestämmande och intervention 

I detta avsnitt kommer det att presenteras och analyseras utifrån omsorgspersonalens relation 

till den äldres självbestämmande. Det kommer att lyftas fram vilka interventioner 

omsorgspersonalen kan använda sig av och när självbestämmandet måste brytas. Först 

presenteras Självbestämmande, i det avsnittet framträder omsorgspersonalens uppfattning om 

den äldres självbestämmande. Därefter När blir det ett problem?, där presenteras när 

omsorgspersonalen anser att den äldres beroende är för problematiskt att omsorgspersonalen 

måste gå emot självbestämmandet. Sedan presenteras vilka interventioner omsorgspersonalen 

gör vid ett beroende med eller utan samtycke under Intervention. Till sist Var går gränsen, 

där framförs gränsdragningen som omsorgspersonalen gör när självbestämmandet inte längre 

är möjlig att utgå ifrån. I detta avsnitt kommer vi till skillnad från de tidigare att diskutera 

ämnet övergripligt och inte utifrån vardera grupp. Det eftersom grupperna till stor del liknar 

varandra i diskussionen. 

 

Självbestämmande 

Under diskussionen med de tre grupperna visar det sig tydligt att självbestämmande är 

centralt i deras arbete och det påverkar hur omsorgspersonalen agerar. De påtalar att de äldre 

är vuxna människor som skall få bestämma över sina egna liv. Det är obetydligt vad 

personalen anser är bäst för den äldre. Omsorgspersonalen påpekar att de är tvungna att följa 

självbestämmanderätten för att det “säger lagen”. En av respondenterna i grupp 1 uttrycker att 

“gud det är så hemskt men lagen säger ju annat, vi har inget att säga till om”. Grupp 1 lyfter 

lagen och påpekar att deras arbete skall grundas i den äldres självbestämmande. Lagen 

uttrycker dock enbart att den äldre skall kunna påverka beslut och hur insatser skall 

genomföras. Däremot hävdar Socialstyrelsen (2012) att den äldre skall ha rätt till att 

bestämma sitt eget liv, vilket mer liknar det som omsorgspersonalen lyfter. Grupp 1 säger att 

“vi kan inte lägga oss i för det är hans liv”, grupp 2 säger att den äldre har “...rätt till ett eget 
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liv” och grupp 3 “vi är och hjälper dom i deras hem och då får du tycka och tänka precis som 

du vill, vi kan inte bestämma åt dig”. Alla tre verkar ha Socialstyrelsens benämning av 

begreppet i åtanke. Eftersom omsorgspersonal håller hårt i självbestämmanderätten kan det 

göra att de bidrar till att upprätthålla ett beroende där den äldre far illa. Det kan även påverka 

dem i den mån att de väljer att avstå från att hjälpa den äldre utifrån att de tror att lagen 

begränsar dem. Vilket lagen i det fallet inte gör.  

 

Grupperna nämner att de försöker påverka de äldre till att ta emot hjälp. De använder 

kontakten med de äldre för att få dem att gå med på det som omsorgspersonalen anser bäst. 

Som nämnts tidigare problematiserar Johansson & Sahlin (2014) att personer med inflytande 

försöker använda fraser som “tycker du inte…” och “de andra gör” till att få den äldre att göra 

som de vill. Därför är det problematiskt att säga att de följer självbestämmandet när de 

försöker att påverka individens beslut. Grupp 1 säger att “sen så kanske hon säger absolut nej 

jag vill inte ha någon hjälp överhuvudtaget.”. “Det får vi respektera”, efter upprepade försök 

att få hen att ändra sig. Vilket inte överensstämmer med självbestämmanderätten och visar på 

den påverkan Johansson & Sahlin (2014) lyft fram men tillslut accepterar de den äldres 

beslut. En av grupperna säger att “det känns svårt att komma till ett ställe där det är misär, 

men ett nej är ett nej” 

 

Under diskussionen med omsorgspersonalen nämnde alla de tre grupperna att de skulle 

kontakta anhöriga till den äldre. Två av grupperna valde att göra det utan att fråga den äldre 

om tillstånd. Grupp 3 var väldigt noggranna med att de skulle be den äldre om lov. De skulle 

kontakta anhöriga “om hon inte själv är med på det” för att diskutera alkoholen. De “frågar 

kan vi prata med dina anhöriga, vi har märkt att det har blivit en försämring här. Kan vi ta 

kontakt med dina anhöriga”. Grupp 3 verkade vara väldigt noga med att fråga den äldre om 

tillåtelse i allt. De sa till exempel “vill hon inte ta kontakt med läkaren eller att vi tar kontakt 

med anhöriga når vi inte fram helt enkelt och då är det ”. Grupp 3 var även den enda gruppen 

som skulle fråga Christer hur han gick tillväga tidigare gånger för att bli nykter. De andra 

forskade i Christers omgivning och kontaktade anhöriga. Det ser vi som en förlust då Christer 

bör ses som den viktigaste informationskällan. Att grupp 3 frågade de äldre i den mån som de 

uttryckte visar på att de hade en stor respekt för den äldre samt dess självbestämmande. Grupp 

3 ansåg att kommunikation med omsorgstagaren var värdefull och det speglades i deras 

tillvägagångssätt, utifrån det antyder det att de inte utövade ålderism i detta fall. De andra 

grupperna ansåg också kommunikationen vara viktig däremot använde de sig mindre av 
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kontakten och i vissa fall gick över huvudet på omsorgstagarna. Det kan tolkas att de går över 

huvudet på omsorgstagarna utifrån att de tror sig veta bättre eller andra vedertagna vanor som 

Andersson (2008) beskriver. Han säger även att samhällskonstruktioner av den äldre 

rättfärdigar handlandet. Det vill säga att i detta fall föreställningen av att äldre inte kan ta eget 

ansvar för sitt liv eller inte förstår situationen gör att omsorgspersonalen anser sig rättfärdiga 

att kontakta anhöriga.  

 

När blir det ett problem?  

Under diskussionen med respondenterna framkom frågan om när de ansåg att en situation blir 

ohållbar och de måste agera mot beroendet. Grupp 1 uttryckte att de måste agera om 

omsorgstagaren är full innan lunchtid, inte sköter sin medicin eller intag av näring, när 

omsorgstagaren dricker dagligen eller när beroendet påverkar möjligheten att utföra 

insatserna. Utifrån det går det att tolka att grupp 1 anser att de måste agera när alkoholen 

påverkar att omsorgstagaren inte kan sköta sin vardag. Grupp 2 säger att när omsorgstagaren 

blir personlighetsförändrad då måste de agera mot beroendet. De uttrycker inte exakt vad 

personlighetsförändrad betyder för dem utan säger att de inte vet hur de skall uttrycka sig 

kring en definition. Grupp 2 ger ett exempel utifrån Christer att om han skulle dricka igen, 

eftersom han tidigare varit nykter är det en personlighetsförändring. Det kan tolkas som att 

grupp 2 menar på att när en omsorgstagare förändrar sitt beteende då måste de ingripa. Grupp 

3 uttrycker att de skulle agera mot beroendet om personen i fråga blir hotfull, stökig, tjafsig, 

gapar, skriker och när de “deppar ner sig”. Det går att tolka som att grupp 3 istället 

jämförelsevis med de andra anser sig måste agera när omsorgstagaren försvårar deras arbete 

och/eller visar tydliga tecken på depression.  

 

Det är tydligt att grupperna hade olika gränser vid när de måste ingripa och agera mot 

beroendet. Det blir problematiskt eftersom det då blir avgörande vilken kommun 

omsorgstagaren bor i för vilken hjälp och stöttning personen får för sitt beroende. I Sverige 

skall alla ha samma möjlighet till hjälp inom vård och omsorg och emellan dessa kommuner 

är inte det fallet. I grupp 2 skulle omsorgstagarna få hjälp mycket snabbare än i de andra och i 

grupp 3 skulle de inte få någon insats förrän det gått för långt, eller inte alls.  

 

Intervention  

I diskussionen med grupperna framkom ett flertal interventioner, omsorgspersonalen verkade 

dock inte uppleva att deras agerande kunde ses som en intervention mot ett beroende. 



 

41 

 

Omsorgspersonalen beskrev att de skulle kontakta anhöriga och indirekt få dem att påverka 

omsorgstagaren. De skulle informera omsorgstagaren om bland annat läkarhjälp och följa 

med den äldre dit. De skulle även försöka prata med omsorgstagaren om att konsumera 

alkohol på det sättet hen gör är skadligt. Omsorgspersonalen ville försöka påverka den äldre 

till att erkänna sitt beroende, då det är lättare att hjälpa den äldre bort från beroendet om hen 

erkänt. Respondenterna sa även att de skulle försöka utvidga hens kontaktnät genom att 

föreslå aktiviteter eller lyfta de aktiviteter hen tidigare har utfört. Det för att den äldre skall 

vara underhållen och bygga ett meningsfullt liv utan alkohol. En del av respondenterna 

tycktes tro att intervention är en tvångsåtgärd, vilket det inte alltid är. Intervention mot ett 

beroende förknippades med missbruksvården och tvångsåtgärder och inte med den hjälpen 

personalen utförde.  

 

Mosesson (1998) berättar att intervention är att ingripa, medla, inskrida, åtgärda eller lägga 

sig i. Vilket omsorgspersonalen gör i deras agerande. Interventioner kan ske utifrån 

självbestämmande men även emot självbestämmandet, vilket framgår i diskussionen med 

omsorgspersonalen. En grupp diskuterar att det inte går att göra något utan personens 

medgivande, däremot nämner en respondent i sammanhanget att de kan kontakta anhöriga. 

Det kan tolkas som att hen skulle kontakta anhöriga utan omsorgstagarens medgivande och 

därmed gå emot självbestämmandet för att motverka beroendet. En annan metod som går att 

tolka som en intervention som går emot självbestämmandet är att en respondent berättade att 

hen hade en omsorgstagare de skötte ekonomin åt. Personen nämnde att efter de tagit över 

ekonomin dricker omsorgstagaren mindre eftersom omsorgspersonalen trappat ner inköpen i 

smyg. Som respondenten uttrycker det “då kan man ju trappa ner det faktiskt, så kan man göra 

lite jobb i smyg så att säga”. Omsorgstagaren lägger sig i, gör en åtgärd och därmed skulle det 

kunna tolkas som en intervention dock går det diskutera om detta sätt är etiskt rätt. Alla 

grupperna uttryckte att de var maktlösa och att det inte fanns mycket det kunde göra trots det 

berättar de om interventioner med och utan medgivande från omsorgstagaren. Det visar att det 

finns något de kan göra mot beroendet.  

 

Var går gränsen?  

Interventioner behöver inte gå emot den äldres självbestämmanderätt, här kommer däremot 

det diskuteras när interventionen blir viktigare än den äldres rätt att bestämma över sitt eget 

liv. I diskussionen med omsorgspersonalen påtalade de ofta att vad agerandet beror på 

situationen och vem det är som har problem. De hade liknande förslag på tillvägagångssätt för 
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Kerstin och Christer men de skulle agera mycket snabbare när det gällde Kerstin. Christer 

skulle få stöd men blev lämnad nästintill själv för att hantera sina problem. Det kan bero på att 

Kerstins problem enligt dem inte hade pågått länge. Christer var en ”alkoholist” som tagit sig 

ur beroendet själv och skulle enligt en grupp ha medlen för att göra det igen. När de talade om 

Kerstin tog de snabbt upp självbestämmandet, det skulle vara upp till Kerstin om hon skulle få 

hjälp. På sättet omsorgspersonalens talade om Kerstin verkade det som om hon skulle behöva 

försämras mycket innan de agerade. Samtidigt diskuterade de att de skulle kontakta anhöriga, 

sjuksköterska och de skulle försöka få henne att prata med om problemet med mera. Därav är 

det svårt att urskilja gränsen mellan självbestämmande och intervention för Kerstin. Var 

gränsen går beror på hur en intervention uppfattas. Den skulle kunna dras väldigt tidigt i 

hennes beroende då de till exempel kontaktar anhöriga, samtidigt ses en avsaknad av 

gränsdragning då de inte aktivt agerar för att hjälpa Kerstin ur sitt beroende. Gränsdragningen 

för Christer kan uppfattas ske när Christer blir hotfull mot personalen, då ser respondenterna 

ett tvång att agera. Omsorgspersonalen uttrycker att de skulle försöka stötta honom men de är 

inte lika aktiva med hjälpen som de är för Kerstin. Det kan bero på att i vinjetterna framställs 

Kerstin som en person som haft hemtjänst ett tag och Christer skulle vara ny för dem. Det 

skulle göra att de har en starkare relation till Kerstin som då skulle påverka deras vilja att göra 

ett gott arbete, som Ingvad (2013) beskriver i sin avhandling. Omsorgspersonalen är beroende 

av omsorgstagarens goda uppfattning om deras jobb för att känna sig nöjda över det utförda 

arbetet. Omsorgspersonalen verkar anstränga sig mer för en omsorgstagare som de har 

närmare kontakt med och de intervenerar snabbare. Det går att se skillnader mellan Kerstin 

och Christer dock skulle det vara tydligare om de var faktiska personer som 

omsorgspersonalen möter i sitt arbete.  

 

Det fanns skillnader mellan de olika grupperna över när de skulle dra gränsen. En grupp 

verkar lägga mycket vikt på självbestämmanderätten, de skulle hjälpa den äldre om de fick ett 

godkännande eller om den äldre önskade det. Alla deras förslag på intervention grundades i 

självbestämmande. Vid frågan när ett beroende blir ett problem svarade de när personen blir 

hotfull, det kan tolkas som att de skulle intervenera när en hotfull situation uppstår. 

Gränsdragningen blir således när dessa situationer uppstår. Dock skulle de inte agera första 

gången Christer är hotfull, utan endast när situationen fortgår. Det tolkas som att i denna 

situation är interventionen viktigare än självbestämmandet och de drar här en tydlig gräns. 

Det skulle krävas mycket för att den gruppen skulle agera. I perspektiv till det agerar en annan 

grupp helt annorlunda. De drar gränsen väldigt tidigt och sätter in interventioner snabbt. De 
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går inte nödvändigtvis emot självbestämmandet men de ser till att interventioner sätts in i den 

mån de kan.  

 

5.4 Rutiner och Samordning  

Omsorgspersonalens hantering av äldre med ett beroende påverkas i stor mån av vilka rutiner 

de har. Därav i Rutiner för hur de skall agera och identifiera beroende presenteras och 

analyseras hur omsorgspersonalen talar om sina rutiner samt avsaknaden av rutiner. Därefter 

diskuteras och analyseras kring och hur omsorgspersonalen samarbetar med andra 

professioner i Samordning med andra professioner. Det är av vikt att se vilken hjälp 

omsorgspersonalen ber om och får. 

 

Rutiner för hur de skall agera och identifiera beroende  

Under diskussionen framgick det indirekt att det inte fanns rutiner inom hemtjänstgrupperna i 

de olika kommunerna eller i vart fall inget som omsorgspersonalen hade tagit till sig. All 

omsorgspersonal som deltog i studien har arbetat inom omsorgen och i de aktuella 

hemtjänstgrupperna länge. Informationen om rutinerna är inte tillräcklig om de ens finns. Det 

kan uppfattas underligt eftersom grupp 3 enligt Öppna jämförelser (2016) skall ha rutiner för 

enskilda fall av beroende. Även om dessa rutiner skulle ligga på chefsnivå bör personalen 

veta i en större mån hur de skall identifiera och hantera ett beroende på ett sätt som går ihop 

med forskningen. En brist eller avsaknad av rutiner kan påverka hanteringen utav äldre med 

ett beroende. Det gör att omsorgspersonalen arbetar utan tydliga riktlinjer och leder till att de 

behandlar den äldre olika. Bristen av rutiner visar sig i en osäkerhet när respondenterna 

diskuterar hanteringen. Grupp 2 visade en osäkerhet och påtalade att de inte visste hur de 

skulle gå tillväga i hanteringen. Vi uppfattade även en osäkerhet hos de andra grupperna i hur 

de skulle hantera ett beroende, detta trots att de inte uttalade denna osäkerhet. Grupp 1 och 3 

visste att vi skulle studera beroende och därmed hade haft en längre tid att fundera över det, 

trots det uppstod det ofta tystnad i diskussionen i grupp 3. Det kan bero på att de inte visste 

vad de skulle svara på hur de hanterar situationen, men det är också viktigt att lyfta att 

tystnaden skulle kunna berott på att de förväntades prata gott om deras hemtjänst och därav 

inte visste hur de skulle formulera sig. Det kan tolkas som en osäkerhet i hanterandet i detta 

fall. Grupp 1 framförde många förslag på hur det går att hantera ett beroende men de verkade 

inte riktigt eniga om hur de gör inom deras hemtjänst. Även det kan ses som en osäkerhet hos 

personalen i hur det faktiskt ser ut kring rutiner för beroende på deras hemtjänst, vilket var det 

som efterfrågades. Osäkerheten i hur de skall hantera beroendet i samtliga grupperna kan 
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påverka hur de väljer att identifiera problemet. Det skulle kunna vara att omsorgspersonalen 

väljer direkt eller indirekt att inte se de tendenser som visar på ett beroende till följd av 

omsorgspersonalens osäkerhet i hanterandet. Koivula et al (2016) beskriver en rädsla som kan 

grunda sig i bristande kompetens om problemet. Det är finns tecken på det i alla tre grupper. 

Därav är det extra viktigt att rutiner kring beroende finns.  

 

Trots osäkerheten kom grupperna med förslag på hur de skulle kunna hantera beroendet. Det 

lyfts fram vissa rutiner men de kan ses som allmänna i deras arbete och inte formade utifrån 

problematiken. De framförde sina vanliga rutiner för att hantera beroendet. Gruppernas 

förslag på hantering och identifiering skilde sig åt och det kan anses problematiskt att de 

agerar utifrån dessa. Det skulle betyda att omsorgstagaren med ett likvärdigt beroende och 

livssituation skulle få olika hjälp och stöttning beroende på hemtjänstgrupp. Det strider mot 

Sveriges lag om lika förutsättningar för vård.  

 

I Gunnarssons (2013) studie framkom det att hemtjänstcheferna dagligen diskuterar kring 

beroendeproblematiken, det skulle kunna antas att hemtjänstcheferna för de hemtjänstgrupper 

som studerats också diskuterar kring beroende. Det är problematiskt att hemtjänstcheferna i 

grupperna som deltagit då inte har utformat rutiner utifrån beroendeproblematiken. Diskuterar 

hemtjänstgrupperna beroende kan det ses som en del i deras dagliga arbete och vikten av 

tydliga riktlinjer är därav stor.  

 

Samordning med andra professioner 

Koivula et al. (2016) anförde att hemtjänstpersonalen upplever och har erfarenhet av rädsla, 

övertalning och begränsning i kvalifikationer för att kunna hantera äldre med ett beroende av 

alkohol. Det framkom även i diskussionen med de olika grupperna. Det är därför av stor vikt 

att omsorgspersonal får stöttning och hjälp från andra professioner i sitt arbete för att kunna 

bemöta situationer de inte själva har kunskap kring. En tydlig samordning med andra 

professioner hade kunnat gynna omsorgspersonalen. Grupperna sökte i viss mån hjälp utav 

andra professioner dock var samordningen bristfällig i vissa fall. Grupp 1 och 2 lade stor tillit 

i deras team-träffar som sker veckovis där biståndshandläggare, chef, omsorgspersonal och 

sköterska ingår. Grupp 1 ansåg att de själva kunde klara av situationer dock informerades de 

behöriga under team-träffarna för att hålla de andra uppdaterade om problemet. Grupp 2 

beskrev att de skulle tala om problemet på team-träffen dock verkade det som om de lämnade 

över ansvaret för problemet till de andra professionerna. Grupp 3 uppfattades ha dålig kontakt 
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med biståndshandläggaren och gärna undvek att ta stöd hos chefen. Uppfattningarna grundar 

sig i att okunskapen kring biståndshandläggarens möjligheter att hjälpa och i att de inte 

kontaktar biståndshandläggaren i någon av vinjetterna. De uttryckte till exempel att 

“biståndshandläggaren blir säkert informerad om han åker någonstans…”. Grupp 3 såg inte 

biståndshandläggaren som en resurs eller ansåg sig inte ha någon informationsplikt. Grupp 3 

verkar ensamma ta på sig ansvaret för omsorgstagaren. I Gunnarssons (2012) studie framkom 

det att omsorgspersonalen ensamma bemöter problem och att de är vana att själva lösa dessa 

på egen hand utan att be hjälp från andra myndigheter. Gunnarsson syftar till andra 

myndigheter likt missbruksvården men det går även att anknyta till samordningen mellan 

andra professioner inom äldreomsorgen (Gunnarsson, 2012). Om omsorgspersonalen inte tar 

hjälp utav andra professioner kan den äldres livskvalitet påverkas, eftersom 

omsorgspersonalen inte tar vara på den kunskap som finns.  

 

Under vinjetterna ställde vi frågan om de kontaktade missbruksvården, samtliga grupper 

svarade indirekt att det var inget som ingick i deras arbetsuppgifter. De sade sig inte ha någon 

form av samverkan med missbruksvården vilket stämmer överens med det som Gunnarsson 

(2013) påvisade i sin forskning. Grupp 2 uttryckte att de inte visste hur missbruksvården 

arbetade eller vilken hjälp som fanns att få.  De hade ingen eller väldigt lite kunskap kring 

missbruksvården. Respondenterna sa även att de inte visste om det fanns någon uppsökande 

verksamhet i kommunen. De hade ingen kontakt med missbruksvården och uppgav att “jag 

har inga nummer dit eller någonting”. Vid diskussion om att kontakta missbruksvården för 

hjälp och råd nämndes enbart AA (Anonyma Alkoholister) som i sig inte tillhör 

missbruksvården utan är en självständig verksamhet. Grupp 1 hade mer koll på 

missbruksvården och gav som förslag att kontakta boendestödjare. Det kan dock bero på att 

två av fyra hade arbetat tidigare inom missbruksvården eller psykiatrin. Förslagen kan dock 

ha framkommit för att tillfredsställa oss och inte vad de faktiskt skulle göra. Grupp 3 

berättade att de inte skulle kontakta missbruksvården på något sätt och att det får chefen göra i 

sådana fall. De uttryckte att de inte har någon anmälningsplikt gentemot missbruksvården. De 

uttryckte även att de inte är behandlingspersonal och inga samtalsterapeuter. Deras inställning 

blir problematisk då de som presenterades tidigare ogärna tog kontakt med andra professioner 

samt sin chef. Situationen för omsorgstagaren måste ha gått väldigt långt för att chefen skall 

bli kontaktad. Respondenterna uttrycker att de inte utför behandling men de tar ändå på sig 

ansvaret för omsorgstagaren. De begränsar deras handlingsutrymme och tar på sig arbete som 

de själv uttrycker inte skall ligga på dem. 
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6. Slutdiskussion  
Syftet med studien är att beskriva och analysera kunskapen kring hur omsorgspersonalen 

inom hemtjänsten identifierar och hanterar äldre med beroende av alkohol. Studien har haft en 

explorativ ansats där fokus har legat på att se mönster och få kunskap om identifiering och 

hantering i stora drag. Utifrån grupperna som studerats anser vi ha kunnat urskilja mönster 

som svarar för våra frågeställningar.  

 

En slutsats vi har kunnat dra är att omsorgspersonalen har svårt att identifiera ett beroende 

utifrån bristfällig kunskap. Det tar långt tid innan de uppfattar beroendet och tecknen måste 

vara tydliga för att de skall uppfatta dem. Vi ser även anspråk på ålderism i hur de identifierar 

äldre med beroende. Vissa upplevde att de äldre skulle få dricka alkohol då de levt sitt liv och 

att det var värre om en yngre hade haft liknande problem. Det fanns en upplevelse hos oss att 

personalen underliggande antydde på att det inte går ‘att lära en gammal hund att sitta’. 

Omsorgspersonalen hade ett föråldrat sätt att identifiera beroende som inte överensstämmer 

med dagens forskning.  

 

Vi drog även slutsatsen att omsorgspersonalen inte är säkra på hur de skall hantera beroende 

hos omsorgstagarna utifrån bristfällig kunskap. Utav det framkom det en rädsla i hanterandet 

som även visats i tidigare forskning. Omsorgspersonalen hanterade beroendet olika i 

vinjettens fyra delar och i jämförelse med varandra. Det gemensamma som studien kunde 

framhäva mellan de grupperna var att de skulle ta kontakt med anhöriga och skulle försöka 

sätta in mer omsorg- och serviceinsatser. Studien kommer fram till att det finns flera likheter i 

omsorgspersonalens identifierande av äldre med ett beroende av alkohol. Däremot finns det få 

likheter i hanteringen av äldre med ett beroende av alkohol mellan olika hemtjänstgrupper. De 

likheter i som framhävs i hanteringen grundar sig i dagligt hemtjänstarbete men när 

omsorgspersonalen försöker anpassa sig efter den äldres beroende tydliggörs skillnaderna. 

Därför anser vi att det inte går att svara för hur omsorgspersonal i allmänhet hanterar äldre 

med ett beroende av alkohol då det skiljer sig så pass mycket. Däremot kan vi se att 

omsorgspersonalen identifierar äldre med ett beroende som deprimerade, påverkade av 

utomstående aspekter, ensamma och att de saknar ett meningsfullt liv.  

 

En annan slutsats vi har kunnat dra är att självbestämmande genomsyrar gruppernas arbete 

och diskussion. De anser det viktigt att följa självbestämmandet och påpekade det ofta. De 

valde att lägga sig i, försöka förändra och utföra åtgärder när det uppstod problem vilket vi 
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tolkar som interventioner. Vissa av interventionerna gjordes med den äldres samtycke medan 

vissa gjordes utan omsorgstagarens vetskap. Studiens frågeställning ‘Var går gränsen mellan 

självbestämmande och intervention?’ syftar till de interventioner som görs utan samtycke från 

den äldre. Studien kom fram till att gränsen var flytande och situationsanpassad. Det fanns 

däremot en tydlig gränsdragning hos alla tre grupper som visade sig när den äldre uppvisade 

personlighetsförändringar och när beroendet påverkade omsorgspersonalens arbete negativt.  

 

Studien har undersökt om omsorgspersonal har rutiner och samordning kring äldre med 

beroende av alkohol. Det för att rutiner och samordning kan påverka identifieringen och 

hanteringen för olika situationer. Vi har kommit till slutsatsen att hemtjänstgrupperna saknade 

rutiner eller hade bristfälliga rutiner som inte framkommit ordentligt.  Vi har lyft att det finns 

en rädsla och okunskap och därför är rutiner viktiga att omsorgspersonalen har en säkerhet i 

hur de skall agera. Det blir även en säkerhet för omsorgspersonalen att ha en fungerande 

samordning vilket studien har lyft. Det visade sig att hemtjänstgrupperna har mer eller mindre 

samordning med andra professioner inom äldreomsorgen. Dock saknas samordning med 

missbruksvården.  

 

Det övergripande mönstret som framkommit i studien är att det finns en kunskapsbrist inom 

hemtjänsten. Det behövs tydliga uttalade rutiner, grundade i forskning och nationella 

riktlinjer, för hur omsorgspersonal skall identifiera och hantera ett beroende. Utan rutiner 

hanterar omsorgspersonalen de äldre efter sin egen arbetslivserfarenhet och det blir 

problematiskt eftersom rättssäkerheten i arbetet påverkas när hemtjänstgrupperna gör olika. 

Något som vi varit medvetna om sedan start är att det finns ingen eller bristande samverkan 

mellan missbruksvården och äldreomsorgen. Vi ser det som ett stort problem att 

myndigheterna inte kan dra nytta av varandras kunskap och insikt. Det kan göra att äldre med 

beroende hamnar mellan stolarna. Med en fungerande samverkan skulle omsorgspersonalen 

enkelt få kunskap och hjälp i sitt arbete med äldre som har ett beroende och det skulle även 

hjälpa missbruksvården i deras arbete. Som det ser ut nu ser vi mycket gott i 

omsorgspersonalens hanterande, men bristen på kunskap och rutiner gör att äldre med ett 

beroende inte får den hjälp och stöd som de behöver. Resultatet av studien skulle kunna ha ett 

stort värde avseende kunskapsspridningen om problematiken ‘Alkoholberoende inom 

hemtjänsten’. Genom att i kommunerna spegla sitt arbetssätt i andra kan de perspektivsätta 

det egna arbetet och få fram en tydlig och detaljerat policy för arbetet. Därav ser vi att vår 

uppsats har ett praktikervärde. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning  
Utifrån kunskapsluckan av området äldre med ett beroende som presenterats under 

inledningen ser vi ett stort behov av vidare forskning. Då det inte är ett område som många 

studerar finns det många olika möjligheter till fortsatt forskning som kan anses viktig. Vi har 

som förslag att studera kontakten mellan biståndshandläggare och omsorgspersonal med 

ärenden där beroende finns med i bilden. Det för att detta perspektiv inte lyfts mycket i 

forskningen på området. Vi ser även ett behov att utveckla Evy Gunnarssons studier samt vår 

egna för att omfatta fler kommuner. Det för att se hur det ser ut på fler ställen för att få en klar 

bild över hur hemtjänsten arbetar kring problemet i Sverige. Ett annat förslag är att studera 

äldres påverkan och upplevelser av situationen när omsorgspersonalen undviker att lyfta 

beroendet. Det för att vi ser att i våra grupper fanns det dem som var ovilliga att tala om 

problemet med den äldre. Ett sista förslag är att studera hur äldre skall bemötas och hanteras 

ur ett behandlingsperspektiv. Då det framkom under studien att det inte fanns tydliga riktlinjer 

eller metoder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

Referenser 

Andersson, Lars (2008). Ålderism. Malmö: Studentlitteratur AB 

 

Becker, H.S. (2008) Tricks of the trade, yrkesknep för samhällsvetare Malmö: Liber AB 

 

Egelund, T. (2008) Vinjettstudier I: Meeuwisse, A., Swärd, H., Eliasson-Lappalainen, R. & 

Jacobsson, K. Forskningsmetodik för socialvetare Stockholm: Natur & Kultur 

 

Gustafsson, B., Hemerén, G. & Pettersson B. (2011) God Forskningssed Bromma: CM-

Gruppen AB 

 

Lipsky, M (2010) Street-Level Bureacracy New York: Russel Sage Foundation 

 

Svanevie, Kajsa (2013). Socialt arbete som evidensbaserad praktik. Lund: Studentlitteratur 

AB  

 

Svensson,Kerstin (2008). Handlingsutrymme –Utmaningar i socialt arbete. Stockholm: 

Bokförlaget Natur och Kultur 

 

Peräkyla, A (2016) Validity in Qualitative Research I: Silverman, D Qualitative Research 

London: Sage 

 

Artiklar 

Gunnarsson, E (2008) Äldres vardagsliv, äldreomsorg och framtid I: Jyrkämä, J.& 

Haapamäki, L. Åldrande och alkohol- nordisk forskning och diskussion Helsingfors: Nordiskt 

center för alkohol- och drogforskning publikation 52  

 

Gunnarsson, E (2012) Dilemman och utmaningar- hemtjänstens arbete med äldre personer 

som har missbruksproblem. I Storbjörk, J. Samhället, alkoholen och drogerna: politik, 

konstruktioner och dilemman. Stockholm: stockholms universitets förlag. s. 237-253 

 



 

50 

 

Gunnarsson, E (2013) Alkoholmissbruk och självbestämmande – en kartläggning av den 

svenska hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre personer med alkoholproblem 

Nordic studies on alcohol and drugs vol. 30 s.227-242 

 

Koivula, R., Tigerstedt, C., Vilkko, A., Kuussaari, K. & Pajala, S.(2016) How does older 

people’s drinking appear in the daily work of home care professionals?. Nordic studies on 

alcohol and drugs vol. 30 s.537-550 

Ramstedt, M. (2009) Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar 

– hur ser det ut egentligen? Nordisk alkohol- & Narkotikatidskrift Vol. 26 s.385-397 

 

Avhandlingar och arbetsrapporter 

Gunnarsson, E (2010) Vi får klara oss själva – Om hemtjänstens arbete med äldre personer 

som har missbruksproblem Arbetsrapport/Stockholms universitet/Institutionen för socialt 

arbete 

 

Ingvad, B (2003) Omsorg och relationer diss. Lund: Lunds Universitet 

 

Jegerby, U. (1999) Att bedöma en social situation- Tillämpning av vinjettmetoden. 

Stockholm: Socialstyrelsen Cus 1999:3 

 

Lagar 

SFS 2001:453 Socialtjänstlagen                               

 

SFS 2010:427 Socialtjänstlagen 

 

Rapporter och riktlinjer  

Socialstyrelsen (2012) Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial 

 

Socialstyrelsen (2016a) Individ- och familjeomsorgen: lägesrapport 2016 

 

Socialstyrelsen (2016b) Registret över insatser enligt socialtjänstlagen till äldre och personer 

med funktionsnedsättning 

 

Socialstyrelsen (2016c) Vård och omsorg om äldre: lägesrapport 2016 



 

51 

 

 

Internetsidor  

Johansson, M. & Sahlin, N-E. (2014) Självbestämmandets pris I: Region Skånes etiska råd. 

Skall äldre särbehandlas? Kristianstad: Region Skånes etiska råd. 

http://www.med.lu.se/content/download/98426/668331/file/Skall%20a%CC%88ldre%20sa%

CC%88rbehandlas_iPad.pdf  

 

Statens folkhälsoinstitut (2012) Äldre och alkohol 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12740/Faktablad-alkohol-och-aldre.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.med.lu.se/content/download/98426/668331/file/Skall%20a%CC%88ldre%20sa%CC%88rbehandlas_iPad.pdf
http://www.med.lu.se/content/download/98426/668331/file/Skall%20a%CC%88ldre%20sa%CC%88rbehandlas_iPad.pdf


 

52 

 

 
Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Izabella Bergenrot & Alexandra Gustavsson och studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar.  Under våren kommer vi att skriva vårt 

examensarbete som innefattar en vetenskaplig studie. Vi har valt att studera omsorgspersonal 

inom hemtjänstens arbete med äldre som har ett beroende av alkohol. Syftet med studien är att 

undersöka och fördjupa kunskapen kring omsorgspersonalens hantering av äldre med 

beroende av alkohol som har hemtjänst. 

 

Vår förhoppning är att omsorgspersonal inom er hemtjänstgrupp är intresserade av att delta i 

vår studie. Vi kommer att genomföra en vinjettstudie i grupp och det innebär att vi kommer 

att presentera olika case där deltagarna får diskutera och svara på frågor tillsammans. Syftet 

med vinjettstudien är att utifrån diskussion få en bild av det arbetet och strategier 

omsorgspersonalen använder sig av i arbetet med individer med ett beroende av alkohol. Vi 

kommer även använda oss av semistrukturerade intervjuer om det är något som vi i senare 

skede inser att diskussionen missat. 

 

Vi skulle behöva 4-6 personer som arbetar inom hemtjänsten som vill delta i vår studie. Det 

kommer att ske vid ett tillfälle och kommer att ta ca 1-2 timmar, beroende på hur mycket som 

diskuteras.  Vi ser gärna att om det är möjligt att vi kommer till omsorgspersonalens 

arbetsplats annars har vi möjlighet att vara i universitetets lokaler. 

Vid genomförandet av undersökningen är Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

tillämpliga. Dessa innebär i korthet följande: 

– Deltagandet i forskningsintervjun är frivillig. Deltagarna har rätt att avstå från att besvara 

enskilda frågor och kan när som helst avbryta samtalet och sin medverkan i undersökningen. 

– För att underlätta transkriberingen av diskussionsmaterialet har vi en önskan om att få spela 

in diskussion. Materialet kommer inte att spridas till någon obehörig. Så snart vår uppsats 

godkänts av examinatorn kommer inspelningsfilen och diskussionsutskrifterna att förstöras. 

– Deltagarens namn kommer att avidentifieras i uppsatsen. 
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Förslag till datum: Vi kommer gärna till er den 17/4 kl. 10:00 eller 19/4 kl. 10:00. Skulle 

föreslagna datum inte passa er så ni får gärna komma med förslag på datum och tider, helst 

inom vecka 16 eller 17. 

 

Om ni har frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss på: 

Izabella Bergenrot: ib222fp@student.lnu.se, 070-210 38 79 

Alexandra Gustavsson: ag222un@student.lnu.se, 076-149 70 68 

Ni är även välkomna att kontakta vår handledare, Jan Petersson på: jan.petersson@lnu.se.  

 

Stort tack på förhand! Med vänliga hälsningar 

Izabella Bergenrot & Alexandra Gustavsson 
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Bilaga 2 
Frågor till vinjetterna 

 

Allmänna frågor 

·   Hur hade du bemött situationen? 

·   Vad är dina spontana tankar kring den korta berättelsen? 

·   Pratar ni med biståndshandläggaren eller enhetschefen i sådana här situationer? 

·   Gör ni någon förändring i ert arbete utifrån den nya situationen? 

·   Hur tolkar ni Kerstin/Christer vid besöket? 

·   Hur ser ni på Kerstin/Christers beteende? 

 

Allmänna frågor till del två av vinjetterna 

·   Har sättet du bemöter situationen förändrats? Osv? 

·   Påverkar den nya situationen ert arbete?  

·   Gör ni något för att de ska sluta dricka? Och vad? 

·   Funderar ni på att kontakta missbruksvården? 

·   Hur långt skulle det behöva gå för att kontakta missbruksvård? 

·   Har ni kontakt missbruksvården någon gång? 

·   Har ni några rutiner kring beroende? Och hur ser de ut? 

·   Upplever ni att rutinerna är ett stöd? 

 

Specifika frågor till de olika delarna 

Vinjett 1 del 1 

·   Lägger ni någon vikt vid att det luktar alkohol i lägenheten? 

Vinjett 1 del 2 

·   Ser ni det som ett problem med vinflaskorna? 

Vinjett 2 del 2 

·   Påverkar att Christer är närgången er i ert arbete? 

·   Hur upplever ni Christers alkoholvanor och relation till alkohol? 

·   Gör ni något innan första mötet med tanke på tidigare problem? 

 


