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Abstract 
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The purpose of this study is to increase the understanding for how home care services 

interpret and handle situations with and around caretakers alcohol use. Interviews have been 

conducted with two managers and six basic staff in two different home care service-groups. 

The interviews were individual with the managers and in group form with the staff. The 

interviews have been analyzed using Hasenfeld’s theory on Human Service Organizations and 

moral practice together with Beronius’ interpretation of disciplinary exercise of power. Our 

result showed that the handling of caretakers alcohol use differed both within and between the 

home care service-groups and there was a lack of guidelines on how to deal with this. 

Consequently it seemed to be a lot of individual assessments carried out by the staff, which 

sometimes led to a moral practice. Another important result was the fact that the interviewees 

quickly became very fixed on abuse and addiction, even though the interviews had focus on 

alcohol use in general. It is obvious that when a substance abuse problem exists, difficulties 

arise in home care services work. 
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Problemformulering  

Generellt sett dricker man mindre när man åldras, men samtidigt ser vi att dagens äldre 

dricker mer än gruppen äldre före dem. Det här skriver McCabe (2011) och hon tar även upp 

att alkoholintaget har en tendens att ske mer i ensamhet och i det egna hemmet när vi blir 

äldre. Detta kan kanske anses oproblematiskt, men vad händer när hemtjänsten kommer in 

och blir en del av de äldres vardag?  

I Socialstyrelsens etiska råd förs en diskussion kring de dilemman hemtjänsten kan möta då 

alkohol finns med i bilden. Det rör sig om inköp av alkohol, medicinering i kombination med 

alkohol, ansvarsfrågan samt missbruk (Socialstyrelsen, 2008). I diskussionen förstår vi att det 

kan vara en svår balansgång mellan dessa olika aspekter och att hemtjänsten i sitt arbete kan 

behöva fatta snabba beslut i olika situationer, där alla aspekter ska tas hänsyn till. 

Socialstyrelsen (2008) trycker på att det är självbestämmandeprincipen som är rådande och att 

hemtjänstpersonal aldrig får fatta godtyckliga beslut kring hur den äldre ska leva sitt liv. 

Vikten av självbestämmande syns även i lagstiftning där det uttrycks att all verksamhet som 

går under Socialtjänstlagen (2001:453) ska bygga på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 1§ 3st.). 

Även tidigare forskning visar att självbestämmande, eller som det ofta benämns, autonomi har 

fått en större betydelse inom äldreomsorgen och möjligheten till valfrihet och beslutande 

autonomi poängteras (Hellström och Sarvimäki, 2007). Det egna hemmet anses spela en stor 

roll för äldres självbestämmande och även om hemtjänsten möjliggör för många äldre att bo 

kvar hemma, förs det även fram att hemtjänsten fått kritik för att begränsa den äldres känsla 

av hem och oberoende (Evertsson och Johansson, 2008). Dessutom visar Boyle (2005) att en 

känsla av självbestämmande bidrar till att förebygga psykisk ohälsa. Äldre upplever ofta en 

maktlöshet över sitt vardagsliv då de inte alltid får fatta egna beslut, alltså inte har tillräckligt 

med autonomi, och detta leder till känslor av hopplöshet, som i sin tur kan bidra till 

depression. Vi kan härmed se att upplevelsen av ett självbestämmande verkar vara förenat 

med välbefinnande för den enskilde. Välbefinnandet poängteras i 5kap. 4§ 

Socialtjänstlagen(2001:453). Andra stycket kan anses tydliggöra vad första stycket innebär; 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande. 
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Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Lag (2010:427).  

Lagen specificerar dock inte hur detta ska tillämpas i praktiken, vilket skapar ett stort 

tolkningsutrymme för utövarna. Tolkningsutrymmet leder till att ramarna för omsorgstagarnas 

självbestämmande fastställs av utövarna. Hasenfeld (1983) skriver om människobehandlande 

organisationer och trycker på att de alltid är genomsyrade av moral. Moraliska bedömningar 

från personalens sida påverkar såväl arbetssätt som klienternas identiteter. Aspekter av 

klientens person tilldelas hela tiden olika social innebörd, som bekräftar eller ändrar dennes 

moraliska status. Hasenfeld menar att på grund av detta kan människobehandlande 

organisationer ses som moralsystem. Detta innebär att ett beslut fattat utifrån ett stort 

tolkningsutrymme aldrig är värderingsfritt. Rättigheten till självbestämmande verkar alltså 

kunna påverkas av moraliska värderingar av dem som verkställer äldreomsorgen. Samtidigt 

skriver McCabe (2011) om hur alkohol betraktas som en moralisk fråga. Med andra ord kan 

alkohol anses vara ett ämne som är starkt sammanbundet med egna värderingar och 

uppfattningar kring vad och hur någon ska dricka.  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur hemtjänsten tolkar och hanterar situationer 

med och kring omsorgstagarnas alkoholbruk. Detta syfte avser vi uppnå med hjälp av följande 

frågeställningar; 

1. Hur tolkar och hanterar enhetschefer respektive personal inom hemtjänsten situationer 

med och kring omsorgstagarnas alkoholbruk?  

2. Vad är det som reglerar och inverkar på hur hemtjänsten hanterar situationer med och 

kring omsorgstagarnas alkoholbruk?  

Med alkoholbruk avser vi i denna studie all konsumtion av alkohol, med eller utan 

problematik.  
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Bakgrund och tidigare forskning 

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning kring den problematik som uppstår i frågan om hur 

hemtjänsten ska hantera omsorgstagarnas alkoholbruk, vilken inbegriper både moral och 

juridik. Bakgrundsbeskrivningen följs upp av tidigare forskning som vi disponerar i fyra 

teman; Hemtjänstens organisation och moraliskt arbete, Autonomi och livskvalitet, Hemmets 

betydelse samt Alkohol och äldre. 

 

Bakgrundsbeskrivning  

Det förs en aktuell debatt i media där tolkningsutrymmet för hemtjänsten syns väldigt väl. 

Denna behandlar huruvida hemtjänstpersonal ska utföra inköp av alkohol till omsorgstagarna 

eller inte. Gunnarsson (2012) skriver att kommuner gör olika bedömningar kring vad insatsen 

”inköp av dagligvaror” ska innebära och det är inte självklart att alla kommuner utför inköp 

på Systembolaget. Detta trots att självbestämmandeprincipen ska gälla för alla insatser inom 

hemtjänsten. Spjuth (2012) skriver att det inte verkar finnas ordentliga riktlinjer kring hur 

detta ska hanteras och en intressekonflikt uppstår mellan den enskildes självbestämmande 

kring sina levnadsvanor och personalens arbetsmiljö och ansvar för den äldres hälsa. 

Bergström (2012) skriver att hanteringen av detta skiftar mellan olika kommuner och till och 

med mellan olika hemtjänstgrupper inom samma kommun. I slutändan känner enhetschefer 

och personal att de står själva i beslutet. Gunnarsson (2012) styrker detta resonemang genom 

att beskriva hur olika hemtjänstgrupper har olika värderingar och synsätt på hur hanteringen 

av omsorgstagarnas alkoholbruk ska utformas. I vissa hemtjänstgrupper finns inställningen att 

insatser utförs även om omsorgstagarna är onyktra men att de inte utför inköp av alkohol.  En 

annan uttrycker att skillnad görs vid inköp av alkohol beroende på individens problematik och 

vad för typ av alkohol som ska inhandlas. Det kan alltså vara avgörande om alkoholen stavas 

whiskey eller folköl på inköpslistan då hemtjänstpersonalen ska besluta om inköp ska göras 

eller inte. Gunnarsson visar med sina argument att det är tydligt att det råder en oklarhet kring 

hur hemtjänstpersonalen ska förhålla sig och att det ofta handlar om att utveckla ett eget 

förhållningssätt i frågan.  

Det är den äldre själv som ska bestämma vad som ska stå på inköpslistan och inkluderar den 

varor från Systembolaget ska också de inhandlas. Har den enskilde fått en beviljad 

inköpsinsats kan inte vårdpersonal på några godtyckliga grunder välja att inte inhandla 

alkohol. Detta säger Socialstyrelsens etiska råd (Socialstyrelsen, 2008). De skriver att 
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omsorgstermer så som ”den gamle kan inte blanda alkohol och medicin och får därför avstå 

alkoholen” kan dölja moraliserande uppfattningar hos personalen. Det etiska rådet menar att 

det är självbestämmandeprincipen som är rådande och att med den följer således 

självansvarsprincipen som innebär att den enskilde själv har ansvar för sitt liv och sin 

livsföring. Huvudansvaret för den äldres hälsa ligger hos den enskilde då denne bor i sitt eget 

hem. För att ansvaret ska förskjutas till vårdbiträdet, om något skulle hända, måste 

vårdbiträdet ha medverkat aktivt till att situationen uppstod. Exempelvis genom att servera 

alkoholen trots vetskapen att det kan få negativa konsekvenser för omsorgstagaren. Till 

diskussionen hör samtidigt att hemtjänsten inte får medverka till att upprätthålla ett missbruk 

eller skapa svårigheter för omsorgstagarna genom att införskaffa alkohol då en 

missbruksproblematik föreligger. Det är inte förrän ett missbruk orsakar väldigt allvarliga 

förhållanden som samhället bör ingripa. Samtidigt menar det etiska rådet att man måste se till 

vilka konsekvenser drickandet ger. Far den enskilde direkt illa av situationen bör 

vårdpersonalen föra en dialog med den enskilde och förklara att de inte vill medverka till 

dennes misär och att vårdpersonalen väljer att ransonera inköpen av alkohol (Socialstyrelsen, 

2008). 

 

Tidigare forskning 

Hemtjänstens organisation och moraliskt arbete 

Silfverberg (1996) för en diskussion i sin avhandling kring moralisk praktik och inriktar sig 

på hemtjänstens etik och praktik. Hon skriver om vad som händer när yrkets etik inte 

harmonierar med yrkesutövarnas egna etiska värderingar och principer. Frågan som ställs är 

om etiskt handlande kan planeras efter bestämda målformuleringar, eller om det kanske finns 

en godhetens logik som inte låter sig styras av regler? Silfverberg beskriver hur hemtjänstens 

möten med människor innebär betydelsefulla etiska val. De krav som yrkesutövarna har på sig 

uppfattas olika beroende på hur de tolkar de aktuella omständigheterna. Med detta menar hon 

att övergripande principer kan i viss mån vägleda tänkandet, men aldrig förutsäga handlandet. 

Vilken handling som ska utföras vid varje enskilt fall är ytterst kontextberoende och det är en 

konst att kunna ta dessa handlingsavgöranden. Med detta sagt har hemtjänstens personal fått 

en framträdande och autonom roll.  

Normer som yrkesutövarna ska förhålla sig till kommer både från politiken och från 

hemtjänstgruppen själv, dock avgörs alltid normernas tillämpning i den konkreta situationen 

av den enskilde yrkesutövaren. Silfverberg visar detta genom ett exempel där det rör sig om 
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en gränstvist på ett återkommande problem; ska hemtjänsten inhandla sprit åt personer som de 

misstänker har alkoholproblem? En hemtjänstpersonal uttrycker att det känns omoraliskt att 

köpa sprit till omsorgstagaren då hon själv bidrar till den enskildes misär och att det således 

också är hon som bär ansvaret för att omsorgstagaren ska komma ur misären. Samtidigt 

uttrycker en annan anställd att det inte är hon som ska ta ansvar för omsorgstagaren och anser 

att hemtjänsten ska köpa ut för att det är den enskilde själv som bestämmer. I situationen 

vänder sig vårdbiträdet till hemtjänstgruppen då osäkerheten blev påtaglig. Genom att låta sitt 

eget perspektiv reflekteras med gruppens blir det således lättare att avgöra vad som är rätt 

eller fel (Silfverberg, 1996). 

Silfverberg beskriver hur vårdbiträden litar på sitt bondförnuft vilket uttrycks som en 

förutsättning för att klara av hemtjänstens arbete. Här tydliggörs uppfattningen om att 

regelföljande inte är samma sak som rationellt agerande. Det görs således undantag från 

normer och regler. De undantag som görs handlar ofta om detaljregleringar som vårdbiträden 

finner löjliga. Exempel som ges är att vissa vårdbiträden manglar tvätt som hemtjänsten 

normalt sett inte gör. Ett annat undantag som görs gäller den normala basstädningen där en 

personal tar ett förebyggande ansvar gentemot omsorgstagaren. Denne väljer därför att städa 

kristallkronan istället för att riskera att pensionären bryter både armar och lårbenshalsar. 

Silfverberg skriver hur erfarenhetskunskap bättre vägleder hemtjänstpersonal än regler inför 

nya och oförutsägbara situationer. Hon skriver att det endast är de erfarna som kan bedöma 

reglernas relevans i den konkreta situationen, alltså om hemtjänstpersonalen ska följa dem 

eller avvika ifrån dem. Den omsorg som hemtjänsten ger sina äldre kan alltså innebära att 

utföra handlingar som inte inkluderas i hemtjänstens arbete och som kanske genom normer 

och regler till och med är förbjudna, men som utförs för att de bidrar till ett eget 

meningsskapande för de äldre. Att strunta i att utföra vissa handlingar, som inbegriper 

människors invanda mönster i vardagen kan istället betecknas som maktutövning, vilket ses 

som omsorgens motsats (Silfverberg, 1996). 

Wikström (2005) inriktar sig på hemtjänstens organisation och urskiljer i sin studie tre 

idealtypiska perspektiv som har var sin logik och som finns närvarande i hemtjänsten. Dessa 

perspektiv påverkar hur omsorgstagarens självbestämmande och inflytande tolkas och 

hanteras i konkreta situationer. Hon beskriver hemtjänstens utveckling utifrån ett socialt, ett 

mediciniskt och ett marknadsekonomiskt perspektiv och påvisar att hemtjänstens verksamhet 

och utformning har påverkats av dessa historiska rötter. I det medicinska perspektivet 

benämns den som är närmast hjälptagaren som vårdbiträde. Denna beteckning associeras med 
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att hjälpen som ges handlar om vård. Beteckningen vårdbiträde har även kopplingar till en 

asymmetrisk maktrelation där vårdbiträdet är överordnad. Inom det medicinska perspektivet 

är därmed omsorgstagarens inflytande och självbestämmande strikt begränsat och den 

enskilde får helt enkelt anpassa sig. De medicinska behoven ses som centrala och hjälptagaren 

betraktas som objekt och är beroende av hjälpinsatser. I det sociala perspektivet ser man 

istället hjälptagaren som frisk men att denne är i behov av hjälp för att klara av vardagen. Det 

handlar om hjälp i hushållsarbetet, men även hjälp och stöd med att fungera socialt i 

samhället. Det centrala inom det sociala perspektivet är hjälp till självhjälp och den som ger 

hjälpen intar därmed en pedagogisk roll. Inom perspektivet ser man därför hjälptagaren både 

som subjekt och objekt. Socialtjänstens begrepp ”skälig levnadsnivå” är en rådande regel. 

Begreppet innebär en strävan mot att hjälpinsatserna ska vara utformade så att den enskilde 

ska kunna leva på det sätt som denne skulle ha gjort om inte hjälpbehov fanns. Den enskildes 

självbestämmande ges utrymme här i form av protest om hur hjälpinsatserna ska ges. Det 

tredje och sista perspektivet, det marknadsekonomiska, grundar sina insatser på den enskildes 

efterfrågan, vilket skiljer sig från de övriga perspektivens centrering kring behov. 

Hjälpinsatserna ses därför som en tjänst eller vara. Hjälptagaren ses här som kund och som ett 

subjekt och vårdbiträdet som säljare. Förespråkare för detta perspektiv menar att valfrihet och 

konkurrens förbättrar tjänstens kvalitet och att hjälptagarnas medbestämmande ökar, medan 

kritikerna istället anser att dessa reformer skapar ojämlikhet och segregation (Wikström, 

2005).  

 

Autonomi och livskvalitet 

Wikström (2005) skriver att inflytande över den egna hjälpen från hemtjänsten anses 

betydelsefullt av såväl politiker som omsorgsforskare. Självbestämmandeprincipen som 

ideologisk grund inom socialtjänstlagen har en stark ställning och det finns inget som 

motiverar att ta avstånd från dessa grundsatser. Med självbestämmandeprincipen avses att 

individen själv ska få bestämma över sitt liv och sin livsstil. Lagstadgningen inom den 

svenska social- och äldrepolitiken påvisar betydelsen av den enskildes självbestämmande, 

men då dessa grundläggande principer ska översättas och konkretiseras i omsorgssituationer 

uppstår svårigheter. I dessa situationer finns en asymmetri mellan den som ger och den som 

mottar hjälp. I takt med att hjälpbehovet blir mer omfattande blir även beroendet större. Då 

beroendeställningen blir påtaglig kan hjälptagaren lätt uppfatta att inflytandet över sin egen 

situation går förlorat. 
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Hellström och Sarvimäki (2007) skriver om hur autonomi blivit ett viktigt ämne inom 

vårdmiljöer för äldre personer, då gruppen äldre förväntas öka både i Sverige och i övriga 

Europa under de kommande trettio åren. Begreppet autonomi används i stor omfattning, vars 

ursprungliga betydelse är självstyre, men de framhåller att beroende på sammanhang kan detta 

även översättas till exempelvis valfrihet, frihet att handla och självbestämmande. Ett 

betydelsefullt självbestämmande visade sig i deras studie ha en dubbel effekt på livskvalitet, 

det ger inflytande och inflytandet ger respekt och värde. Detta medan brist på 

självbestämmande kopplades ihop med hopplöshet, depression och dödlighet. Samtidigt är det 

viktigt att skilja på autonomiskt beslutande och autonomiskt handlande, speciellt inom 

långtidsvård eftersom äldre med olika fysiska svagheter kanske inte alltid har möjligheten att 

fullborda sina beslut, vilket kan hota deras självbestämmande. Då blev möjligheten att välja 

och besluta desto viktigare och Hellström och Sarvimäki visade bland annat att det var 

betydelsefullt för de äldres känsla av värde och respekt huruvida deras önskningar blev 

uppfyllda eller inte. I resultatet framkom bland annat att de äldre upplevde att de fick för dålig 

och för sen information kring beslut och förändringar och de ansåg sig inte ha något 

inflytande över sin egen vardag. De äldre upplevde att de var beroende, inte bara av 

personalen, utan även av rutiner och scheman. Man ansåg sig inte kunna fråga om mer hjälp, 

för den tiden fanns inte. Att få komma ut på en promenad kändes som en ”tjänst” och mer 

medkänsla och känslighet efterfrågades. Samtidigt kände de stor tacksamhet gentemot 

personalen och ville inte ställa för stora krav eller föra fram klagomål. Alla intervjuade i 

studien hade en önskan om att fortfarande vara självständiga och ville gärna framföra hur 

självgående de varit tidigare i livet. Allt detta verkade resultera i känslor av att inte 

respekteras och en uppgivenhet hos de äldre. De uttryckte att de ofta höll känslor och åsikter 

för sig själva och att de kände sig värdelösa i samhället. En slutsats som Hellström och 

Sarvimäki drar är att boendemiljön i deras studie helt enkelt var ”disempowering” för de 

äldre. Miljön stärkte inte individuellt självbestämmande, deltagande eller kontroll. De nämner 

också att när man förnekar äldre deras rätt att besluta är det detsamma som att förklara dem 

inkompetenta.   

Även Boyle (2005) visar i sin studie att den beslutande autonomin har inverkan på den 

psykiska hälsan, vilket motsätter sig den ledande hypotesen om att den fysiska försämringen 

är det centrala i uppkomsten av psykisk ohälsa bland äldre. Den psykiska hälsan definieras här 

som känslomässigt välbefinnande. Studien demonstrerar hur stöttning eller begränsning av 

den beslutande autonomin kan ha en signifikant effekt på den psykiska hälsan bland äldre som 

har långtidsvård. Studien kommer därmed med en alternativ förklaring och visar att äldre ofta 
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upplever en känsla av maktlöshet över sina vardagsliv som en konsekvens av den begränsande 

autonomin som i sin tur leder till känslor av hopplöshet och kan bidra till depression. Studien 

kommer fram till att de som bor på äldreboende har en högre nivå av autonomi än vad de 

äldre med hemtjänst har. Boyle drog slutsatsen att där beslutande autonomi stöttas upp av 

personal bidrar det generellt till god psykisk hälsa, oberoende av den fysiska försämringen. Vi 

anser att Boyles resultat blir anmärkningsvärda i förhållande till det hemmaboendeideal som 

den svenska äldrevården är så knuten till. Detta eftersom hemmet anses vara en viktig resurs 

för äldres självbestämmande och upplevs medverka till ett bibehållet självbestämmande för 

äldre, vilket då motsätts av Boyles resultat. Under nästkommande rubrik går vi närmare in på 

hemmet och dess betydelse för äldres autonomi. 

Kane (2001) har inriktat sig på livskvalitet inom långtidsvården. Med långtidsvård menar hon 

all form av personlig vård och omsorg som en individ får på långtidsbasis på grund av en 

funktionsnedsättning eller sjukdom, vilken begränsar dennes funktionsförmåga. Hon ser på 

detta ur ett amerikanskt perspektiv och går in på hur deras policys och program är uppbyggda, 

men det hon skriver om livskvalitet anser vi kan tillämpas även på svensk vård av äldre. Kane 

(2001) menar att livskvalitet bör bli ett prioriterat mål inom långtidsvård av äldre och att det 

är både sorgligt och trångsynt att, som fallet verkade vara vid denna tidpunkt, definiera 

kvalitet som avsaknaden av något negativt, exempelvis avsaknad av liggsår, depression och 

undernäring. Hon trycker på att innan man kommer överens om vad som är bra, eller ens 

acceptabel, livskvalitet för någon med långtidsvård och vilka mål som är realistiska för en 

vårdare att uppfylla riskerar man att göra alla hårt arbetande vårdare till en deprimerad grupp. 

Dessa blir då så rädda för att göra misstag att de inte vågar använda kreativitet eller ens sunt 

förnuft i sitt arbete. I sin studie har hon urskiljt 11 områden som kan tänkas ingå i en god 

livskvalitet, där Funktionell kompetens och Autonomi/Val är två av dem. Det var alltså viktigt 

att få vara så självständig som man vill, utifrån de begränsningar och möjligheter man har 

fysiskt och kognitivt. Att få ta beslut och göra val som dirigerar ens eget liv visade sig ha ett 

viktigt samband med välmående och både mental och fysisk hälsa. 

 

Hemmets betydelse 

Evertsson och Johansson (2008) beskriver den svenska äldrepolitiken i termer av ett 

hemmaboendeideal, vilket innebär att det egna boendet ses som en central resurs för äldres 

självbestämmande och oberoende i vardagen. Hemmet utgör en plats där individer själva 

bestämmer livsrytmen och de aktiviteter som utspelar sig. Det utgör en arena som är viktig i 
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aspekter som att behålla äldres identitet och känsla av oberoende. Att äldre tillbringar större 

delen av sin vardag i hemmet utgör därmed också en vägande aspekt som förhöjer hemmets 

betydelse. Det är därför anmärkningsvärt att den huvudsakliga kritiken som förs mot 

hemtjänsten handlar om att den enskildes känsla av hem inskränks. När vård- och 

omsorgsinsatser tar plats i det egna hemmet kan omsorgstagarna, genom närvaron av 

”främlingar”, uppleva krav på deras vardag och hem. Boyle (2005) skriver att många äldre 

förklarade sin olycklighet i termer av begränsningar i sin omgivning, att de styrda rutinerna i 

hemmen reducerade deras kontroll över vardagslivet.  

Begreppet identitet förklaras utifrån en interaktionistisk utgångspunkt vilket innebär att 

identitet är något dynamiskt och föränderligt. Identitet beskrivs som något man gör, hellre än 

är. Det är ett reflexivt arbete där livsstilar har en betydande position som förser identiteten 

med materiella och sociala inramningar. Begreppet oberoende/beroende har vuxit fram i 

västvärlden. Det finns en stark föreställning i samhället att oberoende är endast den som 1, 

försörjer sig genom lönearbete 2, rår över den egna kroppen 3, står fri från andras viljor och 

krav och 4, står fri från relationer som inte är självvalda eller som inte gynnar det egna 

intresset. Enligt denna föreställning är äldre mer eller mindre dömda till att socialt och 

kulturellt betraktas som beroende. Äldre riskerar därmed en förlust av det oberoende de en 

gång hade och betraktas då som oförmögna både vad det gäller att sköta sig själv och att fatta 

förnuftiga beslut för sitt eget bästa. Föreställningen leder till att äldre riskerar att inte uppfattas 

som fullt vuxna individer. Därför är hemmet en oerhört viktig arena för de äldre, som en sista 

chans att ge uttryck åt sin identitet och upprätthålla en känsla av oberoende (Evertsson och 

Johansson 2008). 

Bakom den välfärdspolitiska tanken om hemmaboendeidealet som Evertsson och Johansson 

(2008) beskriver finns föreställningen att äldre vill och mår bäst av att bo hemma så långt det 

är möjligt och att hemmet gynnar äldres oberoende genom att de själva kan bestämma över 

sin vardag. Den välfärdspolitiska tanken låter här något oproblematisk men på den konkreta 

nivån, i hemtjänsten, förekommer problematik. 

 

Alkohol och äldre 

När det kommer till alkohol och äldreomsorg beskriver McCabe (2011) förhållandet mellan 

alkoholanvändning och åldrande som komplext, både socialt och biologiskt. I många 

västländer har alkohol en central roll i den sociala kulturen samtidigt som föreställningen 

finns om att alkohol är en drog som medför problem. Generellt sett dricker man mindre när 
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man åldras men samtidigt ser man att dagens äldre dricker mer än gruppen äldre före dem. 

McCabe har också sett att när vi åldras har våra vanor kring alkohol en tendens att förändras. 

Alkoholintaget kommer troligtvis ske mer i ensamhet och i det egna hemmet. Anledningarna 

till att dricka kommer också att förändras och kan exempelvis vara; depression, ensamhet, 

isolering och förluster. Hon skriver också att betydande livshändelser sent i livet kan ha 

betydelse för mängden alkohol man dricker. Detta är något även Thobaben (2006) skriver om 

när hon beskriver två typer av alkoholism hos äldre, ”tidig början” och ”sen början”. Antingen 

har personen haft ett i princip livslångt problem med alkohol eller har han/hon börjat 

missbruka sent i livet, ofta på grund av just en livskris; såsom att förlora en partner, få en svår 

sjukdom eller till och med att gå i pension, något som annars ofta ses som en positiv händelse. 

Det framkommer att hemsjukvårdare bör prata mer om alkoholvanor med sina klienter för att 

upptäcka dem som kan ha problem. Millard och McAuley (2008) fick fram att 

hemtjänstpersonal ville ha mycket tid till att bygga en tillitsfull relation innan de tog upp 

alkoholfrågor med en klient. Och även då kände de hellre för att taktfullt ge ”hintar” om 

problemet, än att direkt ta upp och diskutera det. Detta var något ledningen inte alls var 

beredd på, eftersom de tvärtom arbetade för att effektivisera, där hemtjänstpersonalen skulle 

spendera mindre tid, inte mer, med klienterna. Utöver detta uttryckte personalen att de inte 

gärna tog upp alkoholproblem när de misstänkte dem, då de var rädda för att klienterna skulle 

tappa tillit och sedan bli ovilliga att diskutera sina problem med dem. Det visade sig vara 

troligare för personal att rapportera om alkoholproblem om de själva kände sig hotade i 

situationen. När rapporter väl kom in var det oftast väldigt sent in i ett problem/missbruk, 

vilket både förklarades med att det ofta var svårt att upptäcka alkoholproblem i ett tidigt stadie 

och att man ”inte ville lägga sig i” eftersom det handlade om klientens privatliv i sitt eget 

hem.  

McCabe (2011) benämner dessutom att stigmatisering är ett socialt problem som är relaterat 

till alkohol och åldrande. Stigma är knutet till individer men framförallt till institutioner som 

förmedlar omvårdnad och hjälp till människor med alkoholproblem. Stigmatiseringsprocesser 

har nära samband med processer som rör social kontroll. Det är accepterat att dricka men 

attityderna förändras när det sker i överdrift. Alkohol beskrivs av McCabe som ett moraliskt 

problem och människor som missbrukar alkohol anses vara normöverträdare av rådande 

moral, vilket kan leda till att de blir stigmatiserade. Utöver detta skriver hon att även åldrande 

och förlust av kognitiv förmåga kan leda till en typ av stigmatisering. De äldre som dricker, 

vad som anses vara för mycket, alkohol kan då drabbas av en ”dubbel stigmatisering”. 
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Teoretisk referensram 

Som analytiskt verktyg till resultaten användes Yeheskel Hasenfelds teori som berör 

människobehandlande organisationer och deras ofrånkomliga moraliska praktik. Eftersom 

alkohol är en fråga som ofta är full av åsikter samt att hemtjänsten klassas som en 

människobehandlande organisation såg vi Hasenfelds teori som användbar för vår studie. Vi 

använde oss också av Mats Beronius tolkning av Michel Foucaults teoribegrepp disciplinär 

makt som är en maktutövning i mellan-mänskliga relationer. Vi ansåg därför att den 

disciplinära makten var något vi skulle kunna uppmärksamma på olika nivåer - mellan 

personal likväl som mellan personal och omsorgstagare. Vi förstår det som att både Hasenfeld 

och Beronius beskriver faktorer som har inverkan på hur människor i organisationer handlar. 

Med detta i åtanke ansåg vi därför att Hasenfeld och Beronius utgjorde en god och behjälplig 

teoretisk referensram för analysen av vårt resultat om hur hemtjänsten väljer att hantera 

situationer med och kring omsorgstagares alkoholbruk. 

 

Människobehandlande organisationer 

Hasenfeld (1983) beskriver människobehandlande organisationer som skyddande, 

upprätthållande och förstärkande av individers personliga välbefinnande genom att definiera, 

forma eller ändra deras personliga egenskaper. Han skriver att dessa organisationer skiljer sig 

från andra just för att deras ”råmaterial” är människor och att de blir legitima på grund av att 

deras uppdrag är att skydda dessa människors välfärd. Han skriver vidare att individer får göra 

sina problem offentliga och öppna för tolkningar av behov och omständigheter, eftersom 

människobehandlande organisationer ofta befinner sig i den offentliga sektorn. De tilldelas i 

och med detta en identitet, som i sin tur innefattar en social status. Som exempel tar Hasenfeld 

upp universitetsstudent och biståndstagare, där det första innebär en positiv social status 

medan det andra innebär en negativ. Denna del av arbetet, att ”märka” klienterna med en viss 

status eller diagnos, är till för att de ska passa in i organisationernas metoder så att man kan 

arbeta mot en förändring eller ett mål. Det är dock inte alls säkert att denna status stämmer 

överens med allmänhetens eller klientens uppfattning. Det gäller att vara medveten om hur 

moral alltid är närvarande i dessa organisationer och hur personalens moraliska bedömningar 

av klienterna alltid påverkar såväl arbetssätt som klienternas identiteter. Under processen 

genom organisationen får hela tiden nya aspekter av klientens person olika social innebörd, 

som konstant bekräftar eller ändrar klientens moraliska status. Hasenfeld menar att på grund 

av detta kan människobehandlande organisationer ses som moralsystem. Genom att vända sig 
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till dessa organisationer blir individerna beroende av dem och organisationerna får avsevärt 

inflytande och makt att forma deras liv.  

Hasenfeld (1983) menar att vi kan skilja olika människobehandlande organisationer åt genom 

att titta på vilka förändringar deras metoder eftersträvar hos sina klienter. Han beskriver 

exempelvis de människo-vidmakthållande metoderna som förebyggande och förhindrande för 

försämring av klienternas välfärd och välmående, genom att minimera förhållanden som kan 

hota välmåendet. Man arbetar för att behålla den sociala funktion som finns. Men han trycker 

på att de gör detta utan att för den skull försöka förändra klienternas egenskaper, vilket 

grundar sig i antaganden om att dessa klienter har liten eller ingen möjlighet till förbättring av 

välfärden. Dessa antaganden kan lika gärna baseras på egna moraliska bedömningar av 

klientens status som faktisk kunskap om ett förhållande och de placerar klienterna i socialt 

marginella kategorier. Som exempel på områden där denna metod används ges vård av 

kraftigt funktionsnedsatta och vårdhem för äldre. Men självfallet är detta en idealtyp och 

organisationer kan många gånger vara en mix av flera idealtyper. Hasenfeld framhåller att 

särskilt människo-vidmakthållande organisationer i sitt arbete måste klargöra vilka som är 

berättigade och inte berättigade till deras tjänster, vilket trots upprättade kriterier kan leda till 

ganska godtyckliga bedömningar.  

Hasenfeld (1983) beskriver flera karaktärsdrag som är närvarande i människobehandlande 

organisationer, varav ett handlar om hur relationen mellan klient och personal är kärnan i 

verksamheten. Det är med dessa relationer organisationen kan få sin legitimitet gentemot 

klienterna att utvärdera och fastställa deras behov och det är även relationerna som möjliggör 

ett arbete mot önskade resultat. Dessa relationer byggs ofta mellan klient och personal av 

lägre status, även kallade ”gräsrotsbyråkrater”, vilket tar oss in på ett annat karaktärsdrag. 

Hasenfeld lyfter nämligen att denna personal ofta inte är lika kontrollerad som personal av 

högre status, vilket kan innebära att personalen av lägre status utövar mer autonomi än vad de 

egentligen har rätt till av organisationen. Han skriver att organisationens möjligheter att 

samordna och övervaka sina olika enheter är begränsade. 

Vidare är människobehandlande organisationer extra känsliga för värderingssystem i 

samhället, vilket visat sig genom att organisationsformerna genom tiderna följt de kulturella 

och sociala värderingar som varit dominerande. Formen och målen för dessa organisationer 

har reflekterat de ideologier som dominerande eliter haft kring orsaker till problem, behov och 

beteende. Med detta vidmakthåller och stärker organisationerna de rådande moraliska 

värderingarna och ideologierna (Hasenfeld, 1983). 
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Eftersom äldreomsorgen är en människobehandlande organisation och deras arbete främst 

utförs av personal klassade som ”gräsrotsbyråkrater” ansåg vi att våra resultat eventuellt kan 

visa prov på en moralisk praktik. Dels för att personalen kan utöva stor autonomi i sitt arbete 

och dels för att alkohol ofta är en fråga som innehåller mycket värderingar och åsikter. 

 

Disciplinär makt 

Beronius (1986) skriver att den disciplinära makten är en form av maktutövande. Med hjälp 

av disciplinär makt kan man analysera den mer lågmälda maktutövning som sker. 

Analysverktyget tar avstånd från ägandeaspekten av makt och belyser istället hur makt 

framträder. Beronius beskriver detta som att makt är något man utövar och inte någonting 

man äger som kan erövras, delas eller förloras. Således menar han att makt inte finns i annat 

än genom och i praktiker. Makt utövas mellan parter och den anger en relation mellan krafter.  

Beronius beskriver att den disciplinära makten refererar till maktens mikrofysik, att makten 

inte bara verkar på utan också i och genom individen. Den disciplinära makten är en 

maktteknik som verkar i mellan-mänskliga relationer och påverkar individers gester, 

inställningar och vardagsliv. Att denna mikromakt fått benämningen disciplinär förklarar 

Beronius genom att individen ses som ett objekt att manipulera. Individen formas genom 

träning och normalisering för att på så sätt kontrolleras. Men individerna ska inte bara ses som 

medgörliga och läraktiga utan också som produktiva krafter vars arbete består i att reglera, 

forma och kontrollera andra. Individer är således både aktiva aktörer som sätter igång 

disciplinära procedurer samtidigt som de själva även är objekt för dessa 

disciplineringstekniker. Därför anses inte individer inneha disciplinär makt utan ska istället 

uppfattas som platsen för dess uttryck.  

I den disciplinära makten verkar maktutövandet tillsynes oupptäckt och fungerar därför 

kanske också som mest effektivt och tolererbart. Att använda den disciplinära makten i en 

analys ger därför möjligheten att se ett fenomen genom ett annat perspektiv, där betydelsen av 

individers handlingar annars inte skulle synliggöras (Beronius, 1986). 
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Metod 

I metodavsnittet beskriver och motiverar vi våra val av tillvägagångssätt, analysenheter och 

intervjupersoner. Vi beskriver även genomförandet av vår datainsamling och de etiska 

överväganden som gjorts. Avslutningsvis redogör vi för bearbetningen och analysen av vår 

empiri samt studiens reliabilitet och validitet. 

 

Metodval 

Svensson och Ahrne (2011) menar att metodologiska val påverkas och ramas in utefter den 

frågeställning forskaren vill ha besvarad. Vi valde därför att använda oss av en kvalitativ 

datainsamlingsmetod, då vi ville få fram enhetschefers och hemtjänstpersonals agerande, 

tolkningar och värderingar i situationer där alkohol är inblandat. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) skriver om hur kvalitativ forskning fokuserar på att få insikt om den sociala 

verkligheten utifrån deltagarna i en viss miljö. Kunskap samlas in om både sociala 

förhållanden och enskilda människors upplevelser av ett fenomen. Ahrne och Svensson 

(2011) menar att en kvantitativ metod istället har fokus på mätningar och förekomster av ett 

fenomen. Att använda en kvantitativ metod för att fånga upp komplexa områden, som 

människors handlingar, tolkningar och värderingar är, skulle vara svårt då vi anser att dessa 

inte skulle komma till sin fulla rätt i siffror. 

För att öka vår förståelse för hur hemtjänsten hanterar situationer med och kring 

omsorgstagarnas alkoholbruk föll det sig naturligt att välja enhetschefer och tillhörande 

hemtjänstpersonal som respondenter. För att få fram enhetschefernas tolkning av lagen och 

tankar kring hur alkoholanvändningen hanteras inom hemtjänsten använde vi oss av enskilda 

intervjuer. Dessa gjorde vi semistrukturerade, då Bryman (2011) skriver att detta både kan ge 

svar på det forskaren frågar efter och öppna upp för intervjupersonerna att själva ta upp 

viktiga frågor i ämnet, som intervjuguiden inte berör. Bell (2006) menar att det är viktigt att 

respondenten får utrymme att prata om det som denne anser är viktigt i sammanhanget, 

samtidigt som en viss struktur i intervjun är av relevans för att de ämnesfrågor som 

intervjuaren vill ha svar på ska bli berörda. Av den anledningen anser vi att en intervju med 

en semistrukturerad karaktär var lämplig att använda i vår studie. Det gav oss en garanti på att 

våra på förhand nedskrivna frågor blev besvarade samtidigt som det gav frihet åt 

respondenterna att prata utifrån sina sammanhang och perspektiv.  
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Hemtjänstpersonalen intervjuade vi i fokusgrupper, vilket enligt Wibeck (2010) innebär att en 

grupp människor under en begränsad tid får diskutera ett på förhand givet ämne. En 

samtalsledare introducerar under intervjuns gång frågor eller aspekter av ämnet för att hålla 

diskussionerna vid liv, men styr inte samtalet som i en traditionell intervju. Målet är att 

deltagarna ska kunna föra fram åsikter och diskutera fritt med varandra. För att få fram hur 

personer handlar i en viss situation och vilka motiv de har för att handla på just det sättet är 

fokusgrupper en lämplig metod. I grupp jämför nämligen deltagarna sina erfarenheter och 

försöker förstå varandras sätt att handla i situationen. Bryman (2011) skriver vidare att 

argumentationen som ofta uppstår i dessa diskussioner ger intervjuaren mer realistiska 

beskrivningar av vad människor tycker och tänker, eftersom respondenterna, utifrån de andra i 

gruppen, tvingas till reflektion kring sina egna uppfattningar. Wibeck (2010) menar av den 

anledningen att en fokusgruppsdiskussion kan sägas vara mer än summan av separata 

individuella intervjuer. Med hjälp av dessa mer öppna och livliga diskussioner siktade vi på 

att få fram hur hemtjänsten hanterar situationer med och kring omsorgstagarnas alkoholbruk 

samt underliggande värderingar och moraliska bedömningar som kan finns dolda bakom 

handlingarna. En nackdel med fokusgrupper som Wibeck (2010) tar upp är hur gruppen i sig 

påverkar datan.  Hon skriver att deltagare i en fokusgrupp kan bli hindrade av resterande 

medlemmar att berätta vissa saker om berättelsen uppfattas avvika från den norm som är 

accepterad i gruppen. Andra svårigheter berör gruppdynamiken. Det kan finnas risk att 

dominanta personer tar över diskussionen på de mer tillbakadragnas bekostnad. Som 

moderator medföljer därför ansvaret att uppmärksamma makt- och dominansförhållanden i 

gruppen så att ordet kan fördelas även till de personer som har svårt att komma till tals.  

Bell (2006) skriver att intervjumetodens flexibilitet är till stor fördel. Intervjuer ger möjlighet 

för intervjuaren att följa upp idéer och komma med följdfrågor och på så sätt kan svaren 

utvecklas och fördjupas på ett fördelaktigt sätt. Nackdelen med intervjuer är dock att de tar 

mycket tid i anspråk. Under ett kortare projekt har man därför inte utrymme för mer än ett 

fåtal intervjuer. Det är dessutom en mycket subjektiv teknik som medför risken för skevhet. 

Risken är närvarande av den naturliga anledningen att vi som intervjuar är människor och inte 

helt objektiva varelser, vilket gör att vi omedvetet kan påverka respondenterna. Skevheten kan 

medföra förutfattade uppfattningar och tolkningsproblem, eftersom en persons ”rätta och 

riktiga” uppfattning mycket väl kan uppfattas som fel eller skev av en annan. För att handskas 

med denna risk hade vi medvetet ett kritiskt förhållningssätt till vår tolkning av datan. 

Exempelvis resonerade vi med varandra under hela processen då det insamlade materialet 

bearbetades och analyserades, för att de tolkningar, framställningar och slutsatser vi i 
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slutändan gjorde skulle kännas rimliga för oss båda.  

 

Urval och urvalsmetod 

Vi använde oss av ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att urvalet helt 

enkelt utgår ifrån forskningsfrågorna och analysenheterna väljs ut med hänsyn till vad/vilka 

som kan besvara dessa. Med tanke på våra forskningsfrågor kom vi snabbt fram till att 

enhetschefer och baspersonal inom hemtjänsten är de personer som bäst kan besvara våra 

frågor, de blev med andra ord våra analysenheter. Enhetscheferna kan representera en högre 

nivå av beslutsfattande kring det vardagliga arbetet och hemtjänstpersonalen står för de mer 

aktiva aktörerna i sammanhanget, då det är dem som faktiskt utför arbetet och möter de 

situationer som kan skapa svårigheter. Vi ansåg det som idealt att intervjua enhetschef och 

baspersonal för samma hemtjänstgrupp, varpå vi då får en linje från en högre nivå till en lägre 

att analysera. Utifrån våra förutsättningar beslutade vi oss för att intervjua två 

hemtjänstgrupper. Detta då vi ansåg att fler grupper hade gett oss en alltför omfattande empiri 

att hantera under våra förutsättningar, samtidigt som två hemtjänstgrupper ändå kan ge oss 

tillfredsställande information.  

Vi tog därmed kontakt med ett antal enhetschefer via mail där vi bifogade ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som beskriver vad studien handlar om och vad en medverkan 

innebär. Vi skrev i mailet att vi skulle ge dem tid att fundera kring en eventuell medverkan i 

studien och att vi skulle ta upp kontakten via telefon senare för att höra deras inställning till en 

medverkan. I dagens läge kan hemtjänst utföras av både kommunal- och privatägda 

verksamheter. Vår första tanke var därför att intervjua en kommunal och en privat 

hemtjänstverksamhet för att få en så verklighetstrogen bild av hemtjänsten som möjligt. Den 

privata verksamhet som först visade intresse för medverkan var sedan svår att boka 

intervjudatum med och till slut tackade de nej. En del av motiveringen till detta var att de inte 

ansåg sig ”vinna” något på att medverka. Under tidens gång blev vi dock själva osäkra på om 

det bästa alternativet var att välja en kommunal och en privat, då vi fick intrycket att vår 

studie skulle kännas mer komparativ, vilket inte var vår avsikt. Vi tog därmed avstånd från 

vår första tanke och valde istället att intervjua två kommunala hemtjänstverksamheter, som 

båda ansågs ha erfarenhet kring de problem som hanteringen av situationer med och kring 

omsorgstagarnas alkoholbruk kan innebära. Enhetscheferna för dessa båda hemtjänstgrupper 

ställde sig positiva till en medverkan. De utsåg sedan respondenter från sin personal som 

skulle medverka i fokusgruppsintervjuerna. En eventuell konsekvens av att enhetscheferna 
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själva tar på sig att välja ut den baspersonal som ska ingå i fokusgrupperna är att de skulle 

kunna välja personal utefter vad de tror ger svar som bäst stämmer överens med deras egna. 

Detta kan ge ett annat resultat än om frågan exempelvis hade lagts fram fritt och personal 

själva hade fått anmäla sig. Vi frågade sedan respondenterna i fokusgrupperna hur de hade 

valts ut av enhetscheferna och till svar fick vi att de antingen hade blivit utvalda eller anmält 

sig frivilliga av den anledningen att de förfogade över bra kunskap och erfarenhet kring 

studiefrågan. Viss risk finns alltså att de respondenter som utsågs av enhetscheferna valdes 

just av den anledning att de delade deras åsikter och ståndpunkter, men detta kan vi givetvis 

aldrig veta. 

Bryman (2011) skriver inledningsvis att den vanligaste storleken på en fokusgrupp är mellan 

sex och tio medlemmar, men att ett mindre antal än så ofta rekommenderas om gruppen antas 

ha mycket att säga kring frågeställningarna. Dessutom kan fokusgrupper ibland vara svåra att 

transkribera då det kan vara svårt att avgöra vem som säger vad. Med detta i åtanke tänkte vi 

oss två fokusgrupper med fyra personal i varje. Vi gick då på ett mindre antal, eftersom vi 

ville att det skulle finnas mycket utrymme för varje persons åsikter och för att försöka minska 

risken för väldigt röriga transkriberingar. Bryman (2011) beskriver att de reaktioner som 

uppkommer i en grupp kan vara specifika just för den, vilket även det motiverar vårt val att 

intervjua personal från två hemtjänstgrupper.  

Vårt urval kan ha påverkat vårt resultat eftersom de båda hemtjänstgrupperna och den 

personal som medverkade i studien ansågs ha mycket erfarenhet runt hanteringen av 

situationer med och kring omsorgstagares alkoholbruk. Hade vi istället valt två 

hemtjänstgrupper utan denna erfarenhet hade vi kanske fått ett annat resultat, men vi ansåg 

ändå att vårt urval skulle ge oss mest information i frågan. En hemtjänstgrupp utan någon 

större erfarenhet skulle säkert ge oss en annan bild, men samtidigt skulle de kanske inte ha 

lika mycket att säga i frågan. 

 

Genomförande av datainsamling 

Alla fyra intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats. Enhetscheferna 

intervjuades på sina kontor och fokusgrupperna i ett avsatt rum. Den ena fokusgruppen fick 

dock sitta i ett rum som dels var sjuksköterskornas arbetsrum och dels ett kök. Större delen av 

intervjun var vi ensamma men efter en stund kom två sjuksköterskor in. Vi uppmärksammade 

dock inte någon avsevärd skillnad på deltagarna i fokusgruppen efter att sjuksköterskorna 

kom in, men vi kan samtidigt inte heller på några goda grunder påstå att de inte blev 

20 

 



 

påverkade av det på något sätt. Innan varje intervju påbörjades fick alla respondenter skriva 

på ett samtyckesavtal (se bilaga 2) i samband med att vi muntligen gick igenom hur intervjun 

skulle gå till och vad en medverkan innebar. Vi efterfrågade fyra respondenter till varje 

fokusgrupp, men i slutändan hade båda hemtjänstgrupperna bara möjlighet att bidra med tre 

stycken.  

Vid intervjuerna med enhetscheferna utgick vi från en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 3). Intervjuguiden användes som ett stöd för att beröra de frågor vi ville få besvarade 

samtidigt som respondenterna själva fick utrymme att ge berättande svar och också ta upp 

aspekter som de själva tyckte var viktiga eller ansåg värda att nämnas i sammanhanget. Båda 

enhetscheferna hade mycket information att ge och upplevdes intresserade, engagerade och 

öppna. Vid fokusgrupperna användes en annan intervjuguide (se bilaga 4) som delvis 

användes som stöd för att få våra frågor besvarade men också för att hålla diskussioner vid liv 

i grupperna.  

Gruppdynamiken skiljde sig åt, i den ena gruppen upplevde vi en mer öppen och accepterande 

atmosfär än i den andra. Deltagare kunde uttrycka skilda uppfattningar och acceptera 

varandras åsikter på ett främjande sätt för intervjun. I den andra gruppen upplevde vi istället 

att en utav deltagarna blev mer och mer eftertänksam och tillbakadragen i sina uttalanden 

under intervjuns gång. Denna deltagare uppfattades av oss ha en lite annorlunda syn och 

ibland skiftande arbetssätt från de två övriga medverkande, vilket skulle kunna tolkas som 

anledningen till att denne efterhand som detta synliggjordes blev mer och mer dämpad i 

intervjun. På grund av detta kan vi ha gått miste om betydelsefull och relevant information 

som denna deltagare annars skulle ha gett oss. Sammantaget var gruppdeltagarna väldigt 

erfarna, både inom hemtjänstens verksamhet och i studiefrågan. De var överlag generösa med 

sina utsagor och beskrev öppet både känslor och värderingar. Engagemanget som fanns hos 

gruppdeltagarna gjorde att diskussionerna gav oss användbar och intressant information. 

Genomförandet av intervjuerna delades upp på så sätt att vi förde varsin fokusgrupps- och 

varsin enskild intervju. Den andra personen hade då en mer reflekterande roll och fokuserade 

på att uppmärksamma vad som sades, för att kunna ställa följdfrågor. Dock kunde givetvis 

båda flika in med frågor och reflektioner när som helst under alla intervjuer.  
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Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2013) skriver om fyra etiska principer; Informationskravet, Nyttjandekravet, 

Konfidentialitetskravet och Samtyckeskravet. Informationskravet blev aktuellt under vår 

urvalsprocess och vid datainsamlingen. Vi informerade våra intervjupersoner via ett 

informationsbrev om att intervjun skulle fokusera på hanteringen av omsorgstagares 

alkoholbruk inom hemtjänsten. Vi upplyste om att medverkan hela tiden var frivillig och om 

att resultaten skulle komma att användas i en kandidatuppsats på Socionomprogrammet och 

inte i några andra sammanhang. Detta visar på att även nyttjandekravet uppfyllts. När det 

kommer till konfidentialitetskravet förvarades det insamlade materialet så att ingen 

utomstående kunde komma åt det. Vi namnger vare sig personer eller hemtjänstgrupper och vi 

beskriver inte personerna så att de på något sätt kan kännas igen i den framställda texten. Efter 

studiens färdigställande förstördes all insamlad data. För att betrygga oss med att 

respondenterna i fokusgrupperna medverkade av fri vilja, och att de hade fått information om 

vad studien och medverkan innebar från sin enhetschef, fick dem skriva på ett samtyckesavtal 

där detta förtydligades. Även enhetscheferna fick skriva på ett sådant avtal och på så sätt 

täckte vi in samtyckeskravet. 

 

Bearbetning och analys av empiri 

De fyra inspelade intervjuerna som var mellan 35-50 minuter långa transkriberades ordagrant. 

Detta gjordes så snart efter intervjutillfällena som möjligt, då Bryman (2011) menar att 

transkriberingen blir lättare att genomföra då intervjun finns färsk i minnet. Utöver det som 

faktiskt sades transkriberades även uttryck för skratt, mummel, tvekan och tystnad.  

För att analysera det insamlade materialet använde vi oss av en innehållsanalys. Detta då det 

anses vara en ofta förekommande metod för just fokusgrupper, för att enligt Wibeck (2010) 

komma åt innehållsliga aspekter av det som sägs. Eftersom vår tanke var att se alla våra 

intervjuer som ett enda stort material valde vi dessutom att inte göra någon skillnad i 

analysmetod för de enskilda intervjuerna, utan även här användes en innehållsanalys. Wibeck 

(2010) skriver att en innehållsanalys handlar om att koda och dela upp materialet i enheter för 

att söka efter trender och mönster. Det innebär också att följa, i förväg fastställda steg. Dessa 

steg är till hjälp för forskaren att påminna sig om studiens syfte, samtidigt som de inte ska 

bidra till ett allt för selektivt angreppssätt av materialet, vilket skulle kunna riskera att viktig 

information förbises. Vi hade i förväg valt ut följande analysenheter för att koda vårt 
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insamlade material; studiens frågeställningar, omsorgstagarnas självbestämmande, makt, 

alkoholvanor hos äldre samt moralisk praktik och värderingar. I vår analys tar vi även upp 

övriga ämnen som var värda att analysera men som inte berörts i vår intervjuguide, såsom 

hemmets betydelse och relationen mellan personal och omsorgstagare. Wibeck (2010) skriver 

att en fokusgrupp kan behandla andra ämnen som inte moderatorn berör och som på grund av 

ämnets frekvens i diskussionen ändå bör ingå i analysen. 

Efter det att materialet kodats sökte vi efter mönster och trender och i denna process kunde vi 

även upptäcka skillnader. För att sedan kunna förstå resultatet analyserades det med hjälp av 

den tidigare genomgångna teorin och forskningen, vilket dessutom bidrog till att resultatet 

sattes i ett sammanhang. De citat som har framställts i resultatet har ändrats om från talspråk 

till skriftspråk de gånger detta upplevdes nödvändigt för att förstå uttalandet. Hakparenteser 

används både för att förtydliga vissa ord och för att visa när citatet är del av ett längre 

uttalande, där inte all text ansetts nödvändig.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är ett mått som anger en metods eller ett tillvägagångssätts tillförlitlighet. Med 

detta menas huruvida en studie kan upprepas av andra forskare vid ett annat tillfälle men 

under samma omständigheter och fortfarande få samma resultat (Bell, 2006). Då studiens 

syfte är att öka förståelsen för hur hemtjänsten tolkar och hanterar situationer med och kring 

omsorgstagarnas alkoholbruk innebär det att den insamlade datan till stor del består av åsikter 

och värderingar som inverkar på och motiverar den praktiska hanteringen. Hur hanteringen 

ser ut ska därför ses som specifikt för den rådande tidpunktens och platsens normer och 

värderingar, vilket sänker reliabiliteten. Dessutom har hälften av intervjuerna utförts i grupper 

med baspersonal, där gruppernas sammansättning också kan påverka studiens reliabilitet. Den 

personal som medverkade i intervjuerna ansågs ha erfarenhet kring studiefrågan, vilket ger ett 

resultat som möjligtvis skulle sett annorlunda ut om grupperna innehöll personal med mindre 

erfarenhet. Utöver detta innehåller studien intervjuer med endast två hemtjänstgrupper vilket 

innebär att vårt resultat inte nödvändigtvis kan appliceras på hemtjänsten i stort. Hade en 

ytterligare studie gjorts med fler hemtjänstgrupper vid en annan tidpunkt och plats skulle 

resultatet troligtvis blivit ett annat.  

Validitet handlar om huruvida ett tillvägagångssätt och tolkningen av intervjusvaren är 

tillförlitligt eller trovärdigt i förhållande till studiens syfte (Bell, 2006). Med andra ord handlar 

validitet om att verkligen studera det man har sagt att man ska studera samt hur trovärdiga 
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intervjupersonernas utsagor är (Wibeck, 2010). Med tanke på att studiens syfte är att öka 

förståelsen för hur hemtjänsten tolkar och hanterar situationer med och kring omsorgstagarnas 

alkoholbruk är det av avgörande betydelse för validiteten vilka som intervjuas. Här gjorde vi 

bedömningen att intervjua dem som verkligen utför detta arbete och därav blev hemtjänstens 

enhetchefer och baspersonal ett naturligt val. Vi anser därför att den insamlade data som vi får 

från dessa respondenter kan anses som tillförlitlig i förhållande till vårt syfte.  

Intervjupersonerna i en fokusgrupp kan förvrida en åsikt genom att antingen dölja eller 

överdriva den. Detta kan ske för att övertyga övriga gruppdeltagare om en viss åsikt eller 

också på grund av ett grupptryck. En gruppdeltagare kan då välja att inte ge en viss 

information för att den inte uppfattas av övriga deltagare som socialt önskvärd (Wibeck, 

2010). Detta kunde vi märka av i en utav de två fokusgrupperna, där vi upplevde att en 

deltagare uttryckte vissa ståndpunkter som inte riktigt accepterades av de övriga deltagarna. 

Vi upplevde att denna intervjuperson blev mer och mer försiktig med sina uttalanden 

efterhand som denne mötte på motstånd. I motsats till detta upplevde vi den andra 

fokusgruppen som mer tillåtande och accepterande av skilda åsikter. Samtidigt anordnade vi 

våra fokusgruppsintervjuer på de medverkandes arbetsplatser, i rum de själva fick välja, vilket 

Wibeck (2010) skriver kan vara ett sätt att minska hot mot validiteten. Att genomföra 

intervjuerna i omgivningar där intervjupersonerna känner sig bekväma kan istället öka 

validiteten. Hon skriver även om hur validiteten kan stärkas genom att en studies resultat 

jämförs med tidigare forskning på området. Detta har vi tagit fasta på och har därför använt 

tidigare forskning som en del av analysen av vårt resultat. 

 

Arbetsfördelning 

Vi har båda varit ansvariga för uppsatsen som helhet, men viss uppdelning har gjorts där det 

varit mest tidseffektivt. Ansvaret för genomgång och redogörelse av tidigare forskning delade 

vi på hälften. Under vårt teoriavsnitt ansvarade Sofie för människobehandlande organisationer 

och Sandra för disciplinär makt. Även transkriberingarna av våra intervjuer gjordes enskilt, 

där vi ansvarade för varsin enhetschefsintervju och varsin fokusgruppsintervju. 

Avslutningsvis skrev Sofie sammanfattningen av studiens resultat och Sandra stod för 

slutdiskussionen.  
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Resultat och analys 

Framställningen av studiens resultat har sin utgångspunkt i de koder som användes för att 

analysera det insamlade materialet. Resultatet disponeras i fyra teman med tillhörande 

underrubriker och för att förstärka det vi har uppmärksammat framställer vi vissa uttalanden 

från intervjupersonerna genom citat. För att förstå resultatet har det analyserats med hjälp av 

den forskning och teori som vi tidigare redogjort för. Vårt resultat kom att handla nästan 

enbart om omsorgstagare med missbruksproblematik, trots att vi ställde frågor kring 

omsorgstagares alkoholbruk i stort. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

 

Hantering av situationer med och kring omsorgstagarnas alkoholbruk  

Problematiskt eller inte? 

Enhetscheferna framhåller att på just deras arbetsplatser anses inte hanteringen av 

omsorgstagarnas alkoholbruk som ett jättestort problem, trots att de vet att andra ställen 

ibland upplever det problematiskt. Men under intervjuernas gång framkommer det ändå en del 

dilemman och svårhanterbara situationer. De trycker på att det oftast inte är att faktiskt gå in 

till och utföra insatser hos berusade omsorgstagare som känns jobbigt, utan det handlar mer 

om att personalen upplever omsorgstagarens situation som ovärdig och sorglig. Det kan 

handla om att hitta omsorgstagarna så redlösa att de ligger på golvet och inte kan väckas när 

personalen kommer in eller att de kroppsligen gjort ner sig. Detta skulle kunna förklaras med 

att hemtjänstpersonalen går efter de dominerande värderingarna i samhället, där det inte anses 

som ett värdigt liv att hela tiden bli för berusad och inte kunna ta hand om sig själv och sin 

hemmiljö. Detta går hand i hand med hur Hasenfeld (1983) beskriver att 

människobehandlande organisationer är känsliga för samhällets sociala och kulturella 

värderingssystem och att dessa kan påverka organisationernas utformning. Det framkommer i 

våra resultat att de gånger som det dock kan bli svårt och jobbigt att utföra insatserna är om 

situationen upplevs som hotfull, verbalt eller fysiskt. Personalen menar att de känner sig 

utsatta vid dessa situationer och som exempel ges de gånger då omsorgstagare kan bli 

aggressiva, väldigt otrevliga eller tafsar på personalen. De uttrycker att man aldrig ska utsätta 

sig själv för någon risk och att en bedömning behöver göras inför dessa situationer, om man 

som personal ska gå in hos omsorgstagaren eller inte. Det framkommer att det är viktigt att 

enhetscheferna reagerar vid sådana situationer. Personalen ska alltid ha en trygg arbetsmiljö 

och ska inte behöva jobba under hotfulla omständigheter. Om dessa situationer ändock 
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förekommer kan cheferna föra samtal med den enskilde omsorgstagaren och självklart prata 

med personalen för att höra deras reaktion och vad de behöver för hjälp och stöd. Utöver detta 

kan chefen byta ut den personal som upplever det obehagligt att gå till en viss omsorgstagare 

mot en annan eller låta personalen gå två och två. Arbetsplatsen kan till och med stängas, 

vilket innebär att hemtjänsten inte går dit trots att det finns ett uppdrag. Kontakt kan även tas 

med missbruksenheten för råd och vägledning. 

Enhetschefernas och personalens syn på hanteringen av omsorgstagarnas alkoholbruk skiljer 

sig åt i den aspekten att personalen uttrycker en större problematik i frågan än vad 

enhetscheferna gör. Båda aktörerna berör situationer med hot och våld som ett centralt 

problem som det arbetas mycket med. Men personalens utsagor vidrör också den mentala 

problematiken med att arbeta med omsorgstagare som har ett alkoholmissbruk då många 

exempelvis tar med sig jobbet hem i tankarna, både på grund av eventuella kränkningar de 

blivit utsatta för och i form av omtanke för den enskilda omsorgstagaren. Detta kan förklaras 

med att baspersonalen är vad Hasenfeld (1983) skulle klassa som ”gräsrotsbyråkrater”. Det är 

baspersonalen, och inte enhetscheferna, som arbetar närmast omsorgstagarna och verkligen 

upplever situationerna med alkoholbruk och missbruk, vilket kan vara anledningen till att 

baspersonalen uppfattar en större problematik än enhetscheferna.  

 

Ska hemtjänsten köpa ut? 

Det råder delade meningar kring huruvida hemtjänsten ska vara behjälpliga vid inköp av 

alkohol eller inte. Den ena enhetschefen verkar tveksam till om deras personal utför inköp av 

alkohol och uttrycker att hon aldrig fått frågan till sig om hur detta ska hanteras. Hon upplever 

det heller inte som ett önskemål från omsorgstagarna att hemtjänsten köper ut, trots att flera 

av omsorgstagarna bedöms ha en missbruksproblematik och därmed konsumerar mycket 

alkohol. Även personalen för denna hemtjänstgrupp är av samma åsikt och berättar att de inte 

varit med om att missbrukare bett dem köpa alkohol åt dem, något som förklaras med en 

förståelse och respekt för personalen och deras arbetsuppgifter. Detta kan vara en konsekvens 

av en eventuell disciplinär maktutövning från personalens sida gentemot omsorgstagarna. 

Personalen kan då ha format omsorgstagarnas uppfattning om vad hemtjänstens arbete ska 

involvera och utesluta och därför tillfrågas inte personalen om de kan utföra inköp av alkohol. 

Vidare upplevs enhetschefen tvetydig och säger först att alkohol inte ingår i insatsen ”inköp 

av dagligvaror” för att sedan uttrycka att det inte heller är förbjudet och att det inte finns 

nedskrivet att alkohol inte får inhandlas. Vi kan se spår av individuella bedömningar då hon 
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beskriver att det kan vara okej att köpa ut, om personen inte bedöms bli ”jätteaggressiv” av att 

dricka alkohol. Men hon säger att de försöker undvika att köpa ut till sina omsorgstagare i 

största möjliga mån. Personalen berättar att de såklart aldrig kan hindra eller förbjuda en 

omsorgstagare att själv handla på Systembolaget men att personalen inte utför inköp åt dem. 

En personal uttrycker dock att hon har en omsorgstagare som hon försöker hålla borta från 

alkohol så mycket som möjligt;  

[…]följer han med till affären så ska han köpa öl,  

och då blir det att man [personalen] säger stopp, nej, eller max en då […] 

Anmärkningsvärt är dessutom att personalen verkar göra åtskillnad på missbrukare och, som 

de benämner det, ”vanliga” omsorgstagare; 

[…]det är en kvinna och hon var nog över 90 [år] när hon dog, 

men hon tog alltid en sherry och en whiskey varje morgon, 

och det handlade man ju ut åt henne […]det kunde man göra,  

men det var ju liksom under ordnade omständigheter och då ser man  

inte det som något problem. Det är som att handla […] 

ett par nya byxor. 

Dessa individuella bedömningar kan kopplas till Hasenfelds (1983) tankar om att tilldela 

klienter en social status av positiv eller negativ karaktär, som sedan berättigar tjänstemännen 

att handla utefter moraliska värderingar. Hemtjänstpersonalens bedömningar om vilka 

omsorgstagare som bör få alkohol inköpt eller inte verkar därmed påverka arbetssättet. Det 

skulle också kunna handla om det faktum att hemtjänsten jobbar efter vad Hasenfeld (1983) 

kallar människo-vidmakthållande metoder, vilka innebär att förebygga och förhindra en 

försämring av klienternas välfärd och välmående. Att personalen väljer att försvåra vissa 

omsorgstagares alkoholkonsumtion kan därmed ses som ett försök att minimera förhållanden 

som hotar omsorgstagarnas välmående. Vi kan även berika vår förståelse för 

hemtjänstpersonalens förhållningssätt genom McCabes (2011) argumentation kring att 

alkohol är ett moraliskt problem, då personer som uppfattas missbruka alkohol anses vara 

normöverträdare av rådande moral. Det är allmänt accepterat i samhället att dricka, men 

attityderna förändras när drickandet går till överdrift. 

Den andra hemtjänstgruppen beskriver det som en naturlig uppgift för hemtjänsten att utföra 

alkoholinköp på Systembolaget, om omsorgstagaren har insatsen ”inköp av dagligvaror”. De 

uttrycker att de inte har någon som helst förmyndarroll och inte kan bestämma vilka varor 
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omsorgstagaren ska ha hemhandlade. Det görs inte heller några individuella bedömningar, 

utan all sorts alkohol köps ut till alla omsorgstagare oavsett omständigheter, om så önskas. 

Dock beskriver enhetschefen för denna grupp att konflikter kan uppstå då en god man finns 

med i bilden, detta eftersom pengarna inte alltid räcker till för att täcka andra utgifter utöver 

alkohol och cigaretter i de fall där omsorgstagaren har en missbruksproblematik.  

 

Att göra bedömningar 

När det kommer till att utföra de planerade insatserna när omsorgstagare är berusade eller 

sitter och dricker, framför hemtjänstgrupperna att insatserna utförs oavsett. Personalen 

erbjuder den hjälp som omsorgstagarna är berättigade till och det anses viktigt att utföra 

arbetet på ett professionellt sätt. Det handlar om att inte döma ut en insats på grund av att 

någon har druckit eller dricker alkohol. Dock kan det bli problem de gånger omsorgstagare 

har besökande som också är berusade. Är någon eller några då kraftigt berusade eller beter sig 

aggressivt på något sätt går personalen därifrån. Personalen upplevs hantera dessa situationer 

olika, då viss personal uttrycks ”ha styrkan att ta tag i problemet” och skicka ut de personer 

som inte beter sig bra, medan andra väljer att bara gå därifrån. Men det uttrycks även att det 

inte alltid är särskilt klokt från personalens sida att köra ut kompisarna. Återigen nämns 

hotfulla situationer som en anledning till att personalen ska avlägsna sig från omsorgstagarens 

hem. Att personalen hanterar situationerna olika ger uttryck för den maktställning som finns 

mellan hjälpgivare och hjälptagare. Hasenfeld (1983) beskriver det utifrån att det är 

personalen i de människobehandlande organisationerna som har makt över klienterna genom 

deras tolkningsföreträde, vilket i sin tur kan generera moraliska bedömningar. Med detta kan 

vi förstå att personalen hanterar situationen genom att skicka ut de oskötsamma, just för att 

det var dennes moraliska bedömning som ”det rätta att göra” i kombination med att 

personalen besitter makt. Samtidigt innebar handlingen en disciplinär maktutövning i syfte att 

lära och forma dessa personer om vad som gäller och hur man ska bete sig. Den disciplinära 

makten kan även tolkas som att det är omsorgstagaren och dennes besökande som är de 

produktiva krafterna i sammanhanget då de får personalen att gå därifrån och detta kan vara 

ett sätt att kontrollera den makt som Hasenfeld menar att personalen innehar. 

I likhet med Silfverbergs (1996) resonemang kring att hemtjänstens möte med omsorgstagare 

innebär betydelsefulla etiska val, berättar personalen om hur de kan vidta vissa åtgärder när de 

kommer in till en omsorgstagare med missbruksproblem. Om omsorgstagaren ramlat gör 

personalen ibland bedömningen att låta honom/henne ligga kvar, men de bäddar mjukt 
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undertill och utför extra tillsyn. Detta eftersom en person som är i princip medvetslös kan 

ramla och slå sig ytterligare om denne kommer upp på benen igen. Personalen uttrycker att de 

inte har rätten att gå och hälla ut alkoholen i vasken men att de istället försöker råda, lirka och 

motivera omsorgstagaren att inte dricka mer, att gå och lägga sig i sängen eller att få i 

honom/henne vatten eller kaffe vid berusade tillstånd. Silfverberg (1996) beskriver en 

tveksamhet kring huruvida handlingar som baseras på etik kan formas efter mål och regler. 

Hon menar att reglerande principer i viss mån kan vägleda tänkandet, men aldrig förutsäga 

handlandet. Med detta kan vi förstå varför våra respondenter inte nödvändigtvis anser sig vilja 

ha eller behöva mer utförliga riktlinjer kring hur de ska hantera situationer som berör 

omsorgstagares alkoholbruk. Ingen av enhetscheferna upplever nämligen att de har några 

riktlinjer eller policys att gå efter. Det framkommer att man kanske visst skulle kunna 

diskutera dessa situationer mer, men att det inte är idealiskt att skriva riktlinjer som ska gälla 

för alla. Hur alkoholbruket ska hanteras för varje omsorgstagare ska hellre finnas reglerat i 

dennes genomförandeplan i sådana fall. Personalen delar denna uppfattning och menar att alla 

omsorgstagare är så olika och att det därmed skulle bli alldeles för fyrkantigt med riktlinjer. 

Det kan vara allt ifrån ”fina damer som skåpsdricker” som aldrig skulle erkänna att de har 

något problem med alkohol till de som ”faktiskt super till de ligger redlösa”. Personalen 

menar att riktlinjer kanske skulle vara bra att ha när det kommer ny personal, men att deras 

egen kunskap kring hur man ska hantera situationer då alkohol är inblandat sitter i 

ryggmärgen, vilket skulle kunna likställas med det Silfverberg (1996) benämner 

”bondförnuft”. Hon menar att regelföljande inte alltid är samma sak som ett rationellt 

agerande och att detta bondförnuft därför är en förutsättning för att klara av hemtjänstens 

arbete. 

Det framkommer att det krävs speciella kunskaper för att kunna hjälpa omsorgstagare med 

missbruksproblem, vilket upplevs fattas inom hemtjänsten. Utbildning kring detta är något 

som efterfrågas av hemtjänstpersonalen och viss utbildning har getts, men upplevs 

otillräcklig. Viss personal önskar en stödperson eller handledare utifrån, som är mer 

kompetent på missbruksområdet, att diskutera med för att få nya perspektiv och 

handlingsalternativ. Andra upplever dock att de kan få visst stöd när det behövs i form av just 

handledare eller föreläsare. Då problem uppkommer i det vardagliga arbetet beskriver 

hemtjänstgrupperna att de ofta ventilerar och frågar varandra om hur en viss situation ska 

hanteras. I samband med detta framkommer det att en stor öppenhet inom arbetsgruppen 

bidrar till att personalen känner sig trygga i sitt arbete. Dessa diskussioner kring den praktiska 

hanteringen kan möjligtvis vara en plats för disciplinär maktutövning där personalens 
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inställningar påverkas av andras åsikter, som i sin tur även formar deras kommande 

handlingar. Personalen kan i detta både formas in i den normaliserade uppfattningen som 

arbetsplatsen står för samtidigt som de själva är produktiva aktörer. Personalen kan alltså 

genom dessa diskussioner kontrolleras av varandra kring hur omsorgstagarnas alkoholbruk 

ska hanteras. I samband med det Silfverberg (1996) skriver om, att det endast är de med 

erfarenhet som kan bedöma vad som är rätt och riktigt i konkreta situationer, kan det således 

tolkas som att det är den personal med störst erfarenhet som är de mest aktiva aktörerna för 

dessa disciplinära processer.  

 

Omsorgstagarnas självbestämmande  

Vilket utrymme får omsorgstagarnas självbestämmande i praktiken?  

Hemtjänstgrupperna är bestämt överens om att självbestämmandeprincipen för 

omsorgstagarna väger tungt i situationer där deras alkoholbruk ska hanteras. Detta kan 

förklaras genom det Wikström (2005) skriver om att självbestämmandeprincipen har en stark 

ställning som ideologisk grund inom den svenska äldrepolitiken. Med självbestämmande 

avses då bland annat att själv få bestämma över sitt liv och sin livsstil. 

Det är väldigt viktigt att vårdtagarna får bestämma, leva det livet som är deras. 

Vi ska inte bestämma över dom, utan vi ska finnas där och stötta dom […] 

 

 Det är ju inte så att man tycker det är jättebra att  

de dricker så mycket, men samtidigt så känner vi ju att det är 

ju inget som vi kan liksom få dom att sluta 

med bara för att vi säger det. 

Självbestämmandeprincipen gör sig väl synlig i de båda citaten. Respondenterna ger intryck 

av att inte anse sig ha rätten att lägga sig i om eller hur mycket omsorgstagarna dricker. Det 

förs dock fram en upplevelse av att folk i allmänhet ibland tror att hemtjänsten kan utöva 

tvång när ett behov uppmärksammas av andra än den enskilde. Något som hemtjänsten tar 

starkt avstånd ifrån, tvång finns inte i ”deras värld”. Men samtidigt läggs det fram att 

hemtjänsten många gånger försöker lirka och ”övertala” omsorgstagarna vid dessa situationer 

och att det ibland är hårfint vad man som personal kan säga. Denna övertalning som 

personalen utövar kan ge uttryck för Wikströms (2005) resonemang kring den asymmetri som 
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finns mellan den som ger och den som mottar hjälp. Hon menar att då hjälpbehovet blir mer 

omfattande blir också beroendeställnigen större och då beroendet gör sig påtagligt kan 

omsorgstagaren lätt uppfatta att dennes eget inflytande över sin situation går förlorat. Även 

Hasenfeld (1983) kan öka vår förståelse kring det våra intervjupersoner beskriver med hans 

tankar kring att klienter i människobehandlande organisationer måste lägga fram sina problem 

i det öppna och utsätta dem för andras tolkning. I samband med detta får organisationerna 

stort inflytande och makt att forma klienternas liv och de hamnar därmed i en 

beroendeställning.  

Självbestämmandet syns också när cheferna beskriver hur omsorgstagarna är med och 

utformar hur deras insatser ska utföras. Att den enskilde själv får besluta hur denne vill ha sin 

vardag anses vara en mänsklig aspekt och delaktighet i utformningen av exempelvis 

genomförandeplanen uttrycks vara ”A och O” för att insatserna ska bli så bra som möjligt för 

omsorgstagaren. Detta kan vi koppla till den stora vikt Hellström & Sarvimäki (2007) lägger 

vid autonomiskt beslutande. De menar att möjligheten att välja och besluta i sitt eget liv blir 

viktigare ju äldre man blir och ju svårare man har att själv fysiskt fullborda sina beslut. Det 

har visat sig vara betydelsefullt för äldres känsla av värde och respekt att få sina önskningar 

uppfyllda. Men samtidigt menar personalen att de omsorgstagare som har en 

missbruksproblematik kan vara svåra att integrera i en beslutsprocess, om de inte anses vara 

medvetna om sin situation. Det uttrycks som ett mål att få dessa omsorgstagare på rätt väg 

igen och då anses det viktigt att omsorgstagarna är med och reder i orsakerna till och 

förändringen av deras situation. Det inflytande, tolkningsföreträde och den makt som 

Hasenfeld (1983) menar att personal i människobehandlande organisationer har syns även då 

personalen för fram att utrymmet för omsorgstagarnas självbestämmande också antas bero på 

vilket intresse och engagemang personalen har. Det beskrivs att en del personal tycker att det 

är väldigt speciellt att jobba med alkoholister och att det innebär en konstant besvikelse, i 

form av återfall och annat. Bristen på engagemang från personalens sida skulle då kunna 

resultera i att omsorgstagarnas självbestämmande faller åt sidan.  

Det verkar alltså finnas tillfällen där självbestämmandet får ge vika. Fler exempel är när 

personalen går in och ”skickar ut” berusade vänner till omsorgstagare för att kunna utföra 

insatser, som vi beskrev ovan. En del omsorgstagare kan då tycka att personalen bestämmer 

för mycket. En annan situation som beskrivs är när omsorgstagarna blir ifrågasatta av 

personalen angående inköpslistans innehåll;  
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[…] ja, men kan du inte handla lite mjölk istället för en limpa cigaretter?  

Nej, det vill inte jag. 

Jamen, du behöver ju det. 

Det har inte du med att göra. […] 

Även om citatet handlar om cigaretter anser vi att det lika gärna kunnat handla om ett sexpack 

öl. Citatet visar hur personalen går in med värderingar om vad omsorgstagaren behöver och 

vad som bör prioriteras. Detta är ännu ett exempel på Hasenfelds (1983) argumentation för att 

personal i människobehandlande organisationer grundar sitt arbete i moraliska bedömningar 

och arbetar för att förhindra en försämring av klientens välmående. Det skulle kunna vara på 

grund av detta som personalen försöker uppmana till inköp av vissa varor framför andra. Det 

uttrycks också hur viss personal försöker begränsa drickandet för sina omsorgstagare då de 

anser att det blivit för mycket. Det handlar om att ”hålla koll” på flaskorna i lägenheten, hur 

mycket som fanns där när man gick och hur mycket som finns när man kommer tillbaka. Det 

framkommer att trots att personalen är medveten om att de inte får ta något från en 

omsorgstagare så ställer personalen ibland undan spritflaskor där de inte kan nås för tillfället. 

Det uttrycks som självklart att flytta undan flaskor när det syns tydligt att omsorgstagaren 

redan fått i sig några flaskor och har flera kvar, på grund av risken för alkoholförgiftning och 

annat. Detta görs trots medvetenheten om att det kanske går emot lag och riktlinjer. Dessa 

exempel skulle kunna visa på det förebyggande ansvar Silfverberg (1996) redogör för. 

Personalen vidtar då vissa åtgärder i syfte att skydda omsorgstagarna. Likväl kan det 

Hasenfeld (1983) skriver om att personal av lägre status ibland utövar mer autonomi än vad 

de egentligen är delegerade av organisationen tillskrivas dessa exempel. Personalen beskriver 

dessutom att de ibland kan uppleva självbestämmandeprincipen som frustrerande då de ser att 

en omsorgstagare verkligen behöver hjälp med sitt missbruk. De beskriver det som att 

personerna upplevs ”halvt ihjälsupna” innan en avgiftning blir aktuell, just för att 

självbestämmandet går först. Vi förstår det som att det blir en svår balansgång i sådana här 

situationer och handlingar utförda med respekt för individens integritet och självbestämmande 

kan mycket lätt hamna över gränsen för underlåtenhet från personalens sida. Att veta när man 

som personal ska agera respektive ta ett steg tillbaka blir därmed ett etiskt och moraliskt 

dilemma.  
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Vem har ansvaret?  

Vi förstår det som att hemtjänsten inte har det primära ansvaret för omsorgstagarnas 

alkoholkonsumtion. Enhetscheferna menar att eftersom omsorgstagarna själva bestämmer 

över sina alkoholvanor medföljer därmed även ansvaret. Det är först då ansvaret för 

medicineringen ligger hos hemtjänsten som ett visst ansvar åläggs personalen. En svårighet 

som personalen möter är att veta exakt hur mycket alkohol omsorgstagarna intagit och hur 

detta kan påverka deras medicinering. Vi förstår att i dessa fall förskjuts ansvaret till den 

sjuksköterska som är kopplad till verksamheten, då personalen alltid vänder sig till denne för 

att rådfråga och få beslut huruvida en medicin ska ges eller inte. Dock framkommer känslan 

av ett visst allmänt ansvar gentemot omsorgstagarna. Personalen berättar att så länge de har 

ett uppdrag måste de alltid säkra upp att inget har hänt en omsorgstagare, exempelvis då 

denne inte öppnar dörren. Gränsen för vem som har ansvar för vad verkar vara lite diffus. 

Detta syns när det på enhetschefsnivå förklaras att även om det skulle hända något riktigt illa 

och personalen har uppmärksammat en stor tillgång till alkohol hos omsorgstagaren, så är det 

inget som hemtjänsten kan eller har ansvar för att förhindra. Medan personalen menar att de 

har ett ansvar att uppmärksamma och larma då alkoholkonsumtionen går så långt att den 

anses farlig för omsorgstagaren, annars begår de tjänstefel. Personalen beskriver att den 

största fasan är att en omsorgstagare dricker så mycket att denne faktiskt dör eller att något 

annat allvarligt händer. Detta skulle kunna styrkas i det Millard och McAuley (2008) 

beskriver om rapportering av alkoholproblem. De visar att det ofta inte larmas om ett problem 

eller missbruk förrän det redan är långt gånget, vilket i deras studie bland annat motiverades 

med att personalen ”inte ville lägga sig i” omsorgstagarnas privatliv i deras eget hem. 

 

Omsorgstagare eller vårdtagare? 

Enhetscheferna benämner de äldre som omsorgstagare, bland annat med motiveringen att det 

är ett vedertaget begrepp inom hemtjänsten till skillnad mot begrepp som kunder, brukare 

eller patienter. Det förs fram att exempelvis sköterskorna använder begreppet patienter, vilket 

upplevdes helt fel eftersom omsorgstagarna inte är sjuka på det viset utan enbart är i behov av 

viss hjälp. Man är inte patient i sitt eget hem. Cheferna trycker dessutom på att när enskilda 

omsorgstagare diskuteras nämns de alltid vid namn, då detta känns mer personligt och 

utskiljer individer ur mängden. Bland personalen visar det sig dock att vårdtagare är minst 

lika använt som omsorgstagare, om inte mer. Detta vill vi koppla till de tre idealtypiska 

perspektiv som Wikström (2005) urskiljer. Hon menar att dessa perspektiv påverkar både 
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hemtjänstens verksamhet och utformning samt hur omsorgstagarnas självbestämmande tolkas 

och hanteras. Ovan ser vi tecken på både det medicinska och det sociala perspektivet. Det 

sociala perspektivet är starkt framträdande hos enhetscheferna, då de betraktar 

omsorgstagaren som frisk men att denne är i behov av hjälp för att klara av vardagen, något 

som Wikström (2005) beskriver som typiskt för detta perspektiv. Karaktäristiskt är också att 

hjälpinsatserna ska utformas så att den enskilde får leva sitt liv som denne vill. Denna 

ståndpunkt ser vi även prov på hos baspersonalen i det första citatet under detta avsnitt. 

Samtidigt ser vi också att det medicinska perspektivet är närvarande hos både sköterskor och 

baspersonal, då de ofta väljer att benämna de äldre som patienter respektive vårdtagare. 

Wikström (2005) menar att i detta perspektiv skapas en mer asymmetrisk maktrelation mellan 

personal och hjälptagare och den enskildes självbestämmande kan därmed bli mer begränsat. 

Tidigare i vårt resultat har vi nämligen kunnat se hur omsorgstagarnas självbestämmande 

blivit inskränkt då personalen agerat utefter behov som de upplevt som viktiga för 

omsorgstagarnas hälsa och mående, oavsett vad omsorgstagarna själva ansett. Baspersonalen 

kan därmed anses ha influenser av både det medicinska och det sociala perspektivet i sitt 

arbete med omsorgstagarnas alkoholbruk, vilket kan fördjupa förståelsen för hur de utövar sitt 

arbete.  

 

Värderingar och åsikter 

Alkohol och äldre 

Det uttrycks bland intervjupersonerna att de märker av ett ökat missbruk hos äldre, men att 

omsorgstagare med missbruksproblem ändå alltid har påträffats i deras arbete. Många av 

omsorgstagarna med alkoholproblem upplevs inte ha haft några problem med alkohol tidigare 

i livet och cheferna spekulerar kring att missbruk hos äldre ofta börjar vid en kris, som 

exempelvis att bli pensionär. Att uppleva att man inte fyller någon funktion längre i 

kombination med den ensamhet äldre kan uppleva tror enhetscheferna leder till att missbruk 

blir vanligare och vanligare. Ensamheten i sig är svår, men antas bli ännu större för de med 

missbruksproblem då missbruket ofta leder till att familj och vänner tar avstånd. Har de 

dessutom druckit även tidigare i livet har personalen sett tecken på att drickandet lätt 

eskalerar. Dessa upplevelser stämmer överens med den tidigare forskning vi redogjort för. 

McCabe (2011) uppmärksammade i sin studie att äldre idag dricker mer än tidigare. Hon såg 

även att ensamheten hos äldre var en stor anledning för många att börja dricka. Dessutom 

skriver Thobaben (2006) om hur missbruk som tar sin början sent i livet ofta beror på en 
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livskris, såsom pension. Personalen uttrycker att de idag ser missbruk mer som en sjukdom än 

som ett val, medan åsikten kanske var den motsatta förr. I diskussionen vill de även föra fram 

att alkohol såklart kan vara något trevligt och socialt och att de skiljer på sin privata och sin 

professionella åsikt kring alkohol. I mötet med omsorgstagare som har missbruksproblem 

uttrycker de att de dock ser avigsidorna istället för de positiva sidorna av alkoholbruk;  

[…] vi ser ju inte fördelarna med att dricka, det kan vi ju inte säga.  

Det är ju inte så att vi tycker, jo men det känns jättebra att de fortsätter dricka, 

utan vi går ju ändå in med ögon att,  

”nej du kommer få ett så mycket bättre liv om du inte dricker”. 

Denna inställning kan förklaras med att alkohol har en central roll i den västerländska 

kulturen, samtidigt som det finns en föreställning om att alkohol medför problem (McCabe, 

2011).  

Enligt våra intervjupersoner är alkohol någonting som alla upplevs ha en relation till, negativ 

eller positiv. Tanken hos alla respondenter uttrycks vara att inte lägga in sina egna värderingar 

i arbetet mot omsorgstagarna, men utefter intervjuernas gång blir tanken mer ödmjuk och 

respondenterna uttrycker att personliga värderingar faktiskt kan påverka hemtjänstens arbete; 

Det tror jag det gör, fast det får inte, men det gör nog det omedvetet […] 

det är klart att det påverkar, för det väcker ju mycket känslor […] 

Det förs fram att det absolut finns varierande åsikter och värderingar inom 

hemtjänstgrupperna om hur hemtjänsten ska hantera situationer med och kring 

omsorgstagarnas alkoholbruk. Vissa är av åsikten att omsorgstagarna inte ska dricka alkohol, 

medan andra är mer accepterande så länge de ser att omsorgstagarna inte far illa av det. Detta 

resulterar i att personal hanterar situationer med omsorgstagarnas alkoholbruk olika. Det 

verkar alltså som att hemtjänstens arbete kan utmynna i den moraliska praktik som Hasenfeld 

(1983) beskriver, genom att följa de värderingssystem som finns i samhället. I detta syns även 

hur personalen tar sig en större autonom roll än vad de egentligen är berättigade till. Att det 

hanteras olika anses enligt personalen som positivt i den bemärkelsen att man då kan få 

perspektiv och ifrågasätta sitt eget sätt att arbeta. Det anses även som negativt då 

omsorgstagarna lätt kan dra nytta av personalens skiftande hantering och utnyttja personalen 

på olika sätt, samtidigt som det kan förvirra omsorgstagarna kring vad som gäller. Den 

personal som har en mer sträng åsikt kring alkohol kan då få en helt annan, och kanske 

problematisk, relation till omsorgstagaren.  
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Bör de bo hemma? 

Våra intervjupersoner menar att känslan av hem upplevs som väldigt viktig. De som vill ska 

tryggt kunna bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst och de ska själva få bestämma över sin 

vardag i hemmet, exempelvis hur de vill ha det omkring sig. Denna inställning kan förklaras 

med det hemmaboendeideal som finns närvarande i den svenska äldrepolitiken. I denna 

välfärdspolitiska tanke antas det att äldre mår bäst av att så långt det är möjligt bo kvar i det 

egna hemmet och att deras självbestämmande i och med detta gynnas (Evertsson och 

Johansson, 2008). Personalen uttrycker samtidigt en annan ståndpunkt kring hemmets 

betydelse när det kommer till just omsorgstagare med ett alkoholmissbruk;  

Man kan ju tycka att han skulle ha haft det bättre om 

han hade haft sällskap och bott på ett boende […]och 

fått en annan hjälp. 

Det förklaras att ett missbruk är svårt att bryta när omsorgstagaren är mitt i det och att 

avgiftning oftast inte hjälper på lång sikt, då omsorgstagarna många gånger skickas direkt 

hem igen utan någon form av stöd. Detta gör omsorgstagarna väldigt sårbara och det blir lätt 

att falla in i gamla vanor och ta till flaskan igen. Personalen upplever att äldre med 

missbruksproblematik inte fångas upp av samhället på ett bra sätt. I slutändan hamnar de 

hemma och istället för en behandling blir det hemtjänsten som får gå in med mer omvårdnad 

och hemhjälp för att lösa situationen.  

 

Mer än bara hemtjänst 

Relationen är kärnan 

Hemtjänsten är mer än en insats, personalen blir en social person i omsorgstagarnas liv och 

relationen framhålls vara ”A och O” i arbetet. Det anses viktigt att bygga upp en relation till 

omsorgstagarna för att komma in på livet och kunna se människan i sitt sammanhang. Det 

uttrycks också som en förutsättning för att kunna utföra det här arbetet, då det grundar sig i att 

omsorgstagarna känner förtroende för personalen. Svårhanterbara situationer anses vara 

betydligt lättare att lösa när det finns en väl fungerande relation. Vikten av bra relationer 

poängterades även i Millard och McAuleys (2008) studie, där hemtjänstpersonalen uttryckte 

att de ville ha god tid på sig att bygga upp en relation innan de gav sig i kast med att diskutera 

alkoholfrågor med sina klienter. Även Hasenfeld (1983) beskriver hur relationen mellan klient 

och personal alltid är kärnan i människobehandlande organisationers arbete. Organisationerna 
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anses behöva dessa relationer för att erhålla rätten att utvärdera och fastställa klienternas 

behov. Med denna legitimitet följer en maktställning å organisationens vägnar. Till detta kan 

vi koppla det enhetscheferna för fram om att det är viktigt för både chefer, handläggare och 

baspersonal att vara medvetna om vilken maktposition de befinner sig i och att 

omsorgstagarna i många aspekter är beroende av dem. Denna beroendeställning medför att 

relationen aldrig kan vara riktigt jämbördig och det tas upp att omsorgstagarna ibland försöker 

skaffa sig mer makt genom att exempelvis vägra ta emot hjälp eller spela ut personal mot 

varandra. Även personalen upplever att de har mycket makt gentemot omsorgstagarna och de 

säger att dålig vård är just den som representeras av för mycket maktutövande, så därför är det 

viktigt att hela tiden vara medveten om hur utsatta omsorgstagarna är. Silfverberg (1996) 

nämner hur maktutövning, i form av att utföra eller inte utföra vissa handlingar i 

omsorgstagarnas vardag, kan ses som omsorgens motsats. Här skulle då de begränsningar som 

viss hemtjänstpersonal gör gällande sina omsorgstagares alkoholbruk kunna sorteras in. Detta 

motsätter sig deras beskrivning av bra vård, vilken likställdes med vård utan för mycket 

maktutövande. Det framkommer att omsorgstagarna ibland reagerar på maktförhållandet 

genom att exempelvis trycka på att de fortfarande bor kvar i sitt eget hem och där är det de 

som bestämmer. Alkoholbruket är därmed något som personalen inte ska bestämma över, de 

dricker minsann om de vill. Hemmet uttrycks här vara väsentligt för äldres självbestämmande, 

vilket Evertsson och Johansson (2008) även poängterar. De beskriver hemmet som en plats 

där livsrytmen och de aktiviteter som utspelar sig bestäms av individen själv och hemmet är 

således en viktig resurs för äldres känsla av oberoende och integritet. 

 

En godhetens logik  

Personalen menar att hemtjänsten betyder mycket för de omsorgstagare som har en 

missbruksproblematik, då de ofta är väldigt ensamma. De uttrycker att de ibland kan känna 

sig som psykologer då omsorgstagare behöver ta en stund till att bara prata och få ur sig sin 

ångest. Även om den tiden egentligen inte finns tar sig personalen gärna tid, då de upplever 

att det kan stoppa drickandet för dagen. De berättar även om hur dessa omsorgstagare kanske 

oftare än andra finns i tankarna med en oro för deras mående och eventuella återfall. Ett annat 

psykologiskt problem som personalen ibland får bära med sig är exempelvis de gånger de 

upptäcker att kylskåpen ekar tomma. För personalen blir det väldigt psykiskt påfrestande att 

vara passiva i dessa situationer och det framkommer att de själva bidragit med både mat och 

kläder från sina egna hem vid sådana tillfällen. De uttrycker att de många gånger arbetar för 

att hjälpa omsorgstagare tillbaka till en drägligare tillvaro då det har varit ren misär. Det 
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handlar om att skapa ett hem igen och att i och med detta bidra till att omsorgstagaren får ett 

bättre liv. Vi förstår på våra respondenter att missbruket för med sig många ytterligare 

problem som hemtjänstpersonalen måste möta och hantera, vilket ibland innebär extra jobb 

som ofta går utöver biståndsbeslutet. Det kan handla om extra tillsyn vid väldigt berusade 

tillstånd och att ta hand om eventuella husdjur som annars kan bli försummade. Att detta extra 

jobb ändå utförs förklaras med att personalen inte har hjärta att låta bli. Silfverberg (1996) 

menar att den här typen av moralisk praktik går efter en godhetens logik. Orsaken till 

utförandet av dessa handlingar, som rör sig utanför arbetets ramar, tror vi kan vara att den 

privata människan bakom den professionella utövaren visar sig. 

 

Livskvalitet och hemtjänst 

Enhetscheferna menar att hemtjänsten har en väldigt stor inverkan på omsorgstagarnas 

livskvalitet, samtidigt som de aldrig helt kan förändra människors liv till något de aldrig har 

varit. Det anses viktigt för god livskvalitet att omsorgstagaren får ha mycket 

självbestämmande och tillgång till individuell hjälp. Det är viktigt att se omsorgstagarna som 

enskilda med olika tankar, känslor och kriterier för livskvalitet. Det trycks på att se 

omsorgstagarna som personer med egna livshistorier och att därmed undvika att placera dem i 

sociala kategorier såsom missbrukare eller äldre. Vikten av självbestämmande för en god 

livskvalitet för äldre underbyggs av Kanes (2001) resultat. Att vara så självständig som 

möjligt utifrån sina egna begränsningar och möjligheter, och att med egenfattade beslut få 

dirigera sitt liv visade sig ha ett starkt samband med såväl välmående som mental och fysisk 

hälsa. 

Det poängteras som mycket viktigt att personalen är medvetna om hur betydelsefulla de är för 

omsorgstagarna. Det uttalas att de utför ett mycket kvalificerat arbete eftersom de hela tiden 

måste anpassa sig och sitt bemötande efter varje omsorgstagares speciella behov. Att denna 

betydelse i omsorgstagarnas liv märks av syns i nedanstående citat; 

[…] ibland märker man ju hur omtyckt man är.  

Ja, nästan så att jag får tårar i ögonen när jag tänker på det. 
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Sammanfattning av studiens resultat 

Vi förstår att baspersonalen inom våra hemtjänstgrupper upplever en större problematik kring 

omsorgstagarnas alkoholbruk än vad enhetscheferna gör. Det handlar om en större oro för 

omsorgstagare med missbruksproblem, men även extra arbete som egentligen går utanför 

biståndsbeslutet. Det upplevs ofta som psykiskt påfrestande för personalen att bara vara passiv 

i vissa situationer, vilket gör att de utför detta extra arbete, med förklaringen att de inte har 

hjärta att låta bli. Den praktiska hanteringen skiljer sig åt både inom samma hemtjänstgrupp 

som hemtjänstgrupperna emellan. Exempelvis ser den ena hemtjänstgruppen det som lika 

självklart att handla alkohol som mat till sina omsorgstagare, medan den andra gruppen menar 

att detta är något de inte ens får förfrågningar om och alkoholinköp är något omsorgstagarna 

själva får ordna med.  

Det framkommer även att gränsen för vem som bär ansvaret över omsorgstagarnas 

alkoholbruk och dess påföljder ibland kan vara svår att dra. Det påstås först att hemtjänsten 

inte har ansvar att förhindra allvarliga händelser trots att de uppmärksammat stor tillgång till 

alkohol hos omsorgstagaren, för att senare beskrivas som tjänstefel och en skyldighet att 

larma vid oro. Ett centralt resultat i vår studie är att det verkar finnas en återkommande 

ambivalens i hemtjänstens arbete med omsorgstagarnas alkoholbruk där beslut måste vägas 

fram och tillbaka mellan huruvida en aktion från personalens sida är berättigad eller inte. När 

blir en handling av respekt för individens integritet och när blir den av underlåtenhet? Det 

handlar om en konstant avvägning mellan personalens arbetsmiljö och ansvar och 

omsorgstagarens självbestämmande, där moraliska ställningstaganden får en avgörande roll.  

Riktlinjer kring hur alkoholbruk, och då främst missbruk, ska hanteras uppges saknas inom 

hemtjänsten. Men det framkommer att det inte heller är något som efterfrågas eftersom alla 

omsorgstagare är så olika och har olika behov. Istället görs hela tiden bedömningar i dessa 

situationer som sedan mynnar ut i, mer eller mindre moraliska, handlingar. Även om riktlinjer 

kring alkoholbruk inte anses idealiskt att utforma så efterfrågas istället utbildning kring 

missbruk och hur det bör hanteras. När något anses som svårt eller oklart diskuteras dessa 

situationer i nuläget inom personalen och utefter dessa diskussioner formas sedan arbetet. Vi 

har förstått att personliga värderingar och åsikter här har en betydande roll för hur 

hemtjänstgrupperna väljer att arbeta. Därmed tilldelas hemtjänstpersonalen en stor autonom 

roll kring hur hemtjänsten ska hantera situationer med och kring omsorgstagarnas 

alkoholbruk. 

39 

 



 

Självbestämmandeprincipen framhävs som mycket viktig, inte bara i situationer där alkohol är 

inblandat utan i hemtjänstens arbete överlag. Det anses viktigt att omsorgstagaren får vara 

med och ”reda” i sin situation och utforma sina insatser. Men genom olika exempel beskrivs 

även tillfällen där personal ruckat på omsorgstagarnas självbestämmande och ibland till och 

med gått emot lagar och riktlinjer. Detta på grund av att de starkt känt att deras handlingar var 

nödvändiga och ”de rätta” i den konkreta situationen.  

Personalen förklarar att de skiljer mellan sin privata och sin professionella åsikt kring alkohol. 

De uppger att alkohol absolut kan vara något trevligt och socialt, men att de i sitt arbete bara 

ser de negativa sidorna i form av missbruk och följdskador. När det handlar om anledningar 

till varför äldre börjar dricka spekuleras det mycket kring ensamhet och livskriser. I samband 

med detta påpekar hemtjänstgrupperna starkt att personliga värderingar och åsikter inte ska 

eller får påverka deras arbete. Dock framkommer det efter hand att praktiken inte är så svart 

eller vit och att personliga värderingar och åsikter ändock påverkar hemtjänstens arbete, i 

vissa fall till och med omedvetet. Detta leder till att personal hanterar liknande situationer 

olika, vilket anses vara både positivt och negativt i olika hänseenden.  
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Slutdiskussion 

I detta avsnitt framförs frågor och funderingar som har framkommit av studien. Vi beskriver 

studiens begränsningar och ger förslag på framtida forskning. 

Moralisk praktik 

Vårt resultat visar att den kommunala hemtjänsten inte har klara riktlinjer för hur situationer 

med och kring omsorgstagarnas alkoholbruk ska hanteras. Detta gör att hanteringen ser olika 

ut såväl hemtjänstgrupper emellan som inom en och samma hemtjänstgrupp. Vi förstår att det 

handlar om att varje hemtjänstgrupp och personal får utforma ett eget förhållningssätt i 

frågan. Ofta grundas detta förhållningssätt på personliga värderingar och åsikter och medför 

då att en moralisk praktik ofta blir synlig i hemtjänstens arbete. Denna moraliska praktik kan 

orsaka att omsorgstagarnas självbestämmande ibland kommer i kläm. Samtidigt kan den 

moraliska praktiken också utföras på grund av ett så kallat bondförnuft, vilket vi förstår som 

nödvändigt för hemtjänstpersonalen för att de ska klara av sitt arbete. Frågan som då blir 

uppenbar är huruvida riktlinjer för dessa frågor behövs? Å ena sidan skulle riktlinjer medföra 

att det blir en mer rättssäker hemtjänst då exempelvis omsorgstagarnas rättighet till 

självbestämmande skulle tillförsäkras i viss mån. Å andra sidan innebär det att tanken om 

individuell hjälp till varje enskild omsorgstagare går i spillror. Oavsett borde kanske frågan 

om hur hemtjänsten ska hantera omsorgstagarnas alkoholbruk lyftas. Dels för att de problem 

och svårigheter som hemtjänstpersonalen upplever blir synliga och därmed kan diskuteras och 

underlättas, och dels för att gruppen äldre ökar i samhället tillsammans med en ökad 

alkoholkonsumtion i högre åldrar.  

 

Studiens begränsningar 

Dagens hemtjänst finns numera även i privat regi och denna studies resultat grundar sig enbart 

på den kommunala hemtjänstverksamheten. Därmed missas viktig information från den 

privatägda hemtjänsten om hur de hanterar situationer med och kring omsorgstagarnas 

alkoholbruk. I urvalsavsnittet beskriver vi hur en privatägd hemtjänstgrupp tackade nej till en 

medverkan i studien med anledningen att de inte skulle få ut något av det, trots att de vid en 

första anblick var intresserade. Anledningen till deras val att inte medverka skapar frågor. 

Uppfattas inte hanteringen av omsorgstagarnas alkoholbruk som svår eller problematisk för 

privata hemtjänstverksamheter och i så fall varför? Besitter de kunskap som kan spridas 
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vidare till andra hemtjänstverksamheter? Är det något de döljer och vad skulle det i så fall 

kunna vara? 

Utifrån vårt syfte att öka förståelsen för hur hemtjänsten tolkar och hanterar situationer med 

och kring omsorgstagarnas alkoholbruk kom empirin att väldigt snabbt gå ifrån alkoholbruk i 

allmänhet till missbruk i synnerhet. Detta leder till att det inte åskådliggörs hur hemtjänsten 

hanterar, som respondenterna uttrycker det, ”vanliga” omsorgstagares alkoholbruk. 

Problematiken kring ett utvecklat missbruk hos omsorgstagarna verkar alltså överskugga den 

allmänna diskussionen kring hur hemtjänsten ska arbeta med omsorgstagare och alkohol. Att 

fokus kring missbruk blir så stort skulle utifrån vårt resultat kunna förklaras med att det 

väcker mycket känslor och åsikter hos hemtjänstpersonalen samt att det är när ett missbruk 

har utvecklats som det uppstår svårigheter i hemtjänstens arbete. Detta är ett icke avsett 

resultat för vår studie, men dock väldigt viktigt att uppmärksamma. Studiens resultat antyder 

att det utförs mindre moralisk praktik mot dessa ”vanliga” omsorgstagare och att hanteringen 

utav deras alkoholbruk inte heller anses som problematisk eller svårhanterbar, men detta är 

givetvis bara en hypotes.  

 

Framtida forskning 

Utifrån studiens resultat förstår vi att hemtjänstpersonal ibland agerar utifrån moraliska 

bedömningar. Det skulle därmed kunna argumenteras för att forskning bör göras om hur 

denna moraliska praktik påverkar såväl omsorgstagarna som hemtjänstens verksamhet i stort. 

Vår studie har berört hur hemtjänsten hanterar just situationer med och kring omsorgstagarnas 

alkoholbruk, och som vi förstår det genom både forskning och på våra respondenter, är 

alkohol ett värderingsrikt ämne. Därför tror vi att även andra situationer som hemtjänsten 

möter och som människor har mycket värderingar och åsikter om bör observeras. Hur 

hemtjänsten hanterar situationer med och kring omsorgstagarnas alkoholbruk är troligtvis bara 

ett exempel på när en moralisk praktik tar vid. Det vore även intressant att forska kring dessa 

frågor inom privatägda verksamheter för att få en mer verklighetstrogen bild av hur 

hemtjänsten arbetar.  

Studien har även väckt en intressant fråga angående huruvida äldre personer med 

missbruksproblematik kan, och hur de bör, bli hjälpta. Hemmaboendeidealet är starkt 

etablerat i den svenska äldrepolitiken och att hemmet är en viktig plats för äldres välmående 

poängteras såväl i forskning som av respondenterna. Men det framkommer samtidigt 

ståndpunkter om att äldre med missbruksproblematik inte alltid anses må bäst av att bo 
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hemma. Det förs fram att samhället inte har tillräckligt bra system för att fånga upp dessa 

personer och med detta som skäl borde forskning göras om hur samhället kan hjälpa denna 

grupp äldre på bästa sätt. Hemtjänsten är kanske inte rätt verksamhet för dessa problem? 
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Informationsbrev angående medverkan i kandidatuppsats 

Vi är två tjejer som läser Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver för 

närvarande vår kandidat-/C-uppsats och är intresserade av äldreomsorgen. Det vi vill forska 

kring är hur omsorgstagares alkoholbruk hanteras inom hemtjänsten. 

Vi är därför intresserade av att intervjua dig som enhetschef/verksamhetschef kring 

hanteringen av alkoholbruk hos omsorgstagarna och utformningen av riktlinjer och policys. 

Vi är också intresserade av att genomföra en fokusgruppsintervju med cirka fyra stycken av er 

baspersonal runt alkoholbruk i det vardagliga arbetet och tolkningen av riktlinjer och policys. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 45-60 minuter. Vi tror att dessa intervjuer ska leda till 

givande diskussioner i frågan och vore väldigt glada om just Ni vill medverka i vår studie.  

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Utskrifterna kommer ligga till 

grund för vårt resultat och materialet kommer inte att användas i några andra sammanhang än 

vår uppsats. Materialet kommer att hanteras och framställas konfidentiellt så att varken 

medverkande hemtjänstgrupp eller enskilda intervjupersoner kan urskiljas och när uppsatsen 

är godkänd kommer intervjumaterialet att förstöras. Medverkan i studien är frivillig och man 

får när som helst avbryta intervjun om man inte känner sig bekväm med att medverka. Vill ni 

som medverkar sedan få tillgång till den färdiga uppsatsen skickar vi den gärna till er. 

Vi hoppas att vi väckt ert intresse och att Ni vill bidra till denna forskning inom 

äldreomsorgen. Om ni har några som helst funderingar, tveka inte att höra av er till oss.  
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Bilaga 2 

Samtyckesavtal 

Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet är forskningshuvudman. 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Intervjuarna ansvarar för förvaringen 

av det insamlade materialet så att ingen utomstående kommer åt det. Efter studiens 

färdigställande kommer all insamlad data att förstöras. 

Materialet kommer att framställas konfidentiellt, vilket innebär att medverkande inte ska 

kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. 

 

Jag_____________________________________________________________(namn)  

samtycker härmed till att medverka i en studie vars syfte är att öka förståelsen för hur 

hemtjänsten hanterar omsorgstagarnas alkoholbruk och vars resultat kommer att publiceras i 

en kandidatuppsats för Socionomprogrammet. Jag är medveten om att medverkan är frivillig 

och att jag kan avbryta min medverkan när helst jag behagar. 

 

Datum:___________________________________________________________ 

 

Ort:______________________________________________________________ 

 

Underskrift:_______________________________________________________ 

 

Har du någon fråga eller fundering efter intervjutillfället, hör gärna av dig till oss via mail: 

Sandra Kling    Sofie Sturesson 
sk222bv@student.lnu.se   ss222dc@student.lnu.se 
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Bilaga 3 

Intervjuguide Enhetschef/Verksamhetschef 

1. Hur länge har du arbetat här och vad har du för utbildning? 

Har du arbetat som enhetschef/verksamhetschef hela perioden? 

 

2. Idag pågår en debatt som berör de svårigheter som hemtjänsten kan stöta på i 

hanteringen av omsorgstagarnas alkoholbruk. Vad får du för tankar när du hör det här?  

 
3. Vad har du för föreställningar kring alkoholvanor när man blir äldre? 

 

4. Kan du berätta hur er verksamhet hanterar omsorgstagarnas alkoholbruk? 

 

5. Vad tror du har påverkat er arbetsutformning i denna fråga? Vad är det ni väger in?  

 

6. På vilket sätt tror du att problem eller dilemman kan uppstå i situationer med 

omsorgstagares alkoholbruk inom hemtjänsten? 

 

7. Hur tänker du kring hur personalen kan uppleva situationer då de möter 

omsorgstagarnas alkoholbruk på något sätt? 

 
8. När det kommer till hur insatser ska ges och vad insatserna ska innebära, vilka aktörer 

tycker du ska vara med och utforma dem? Motivera! 

 

Hur skulle du beskriva maktförhållandet mellan omsorgstagaren och hemtjänsten? 

 

9. Vad tänker du på när du hör begreppet livskvalitet för äldre? 

 

10. Vad är det ni eftersträvar inom er verksamhet?  

 
11. Hur benämner ni era äldre? 

 

12. Vill du tillägga något? 

Är det något vi har missat? 
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Bilaga 4  

Intervjuguide Fokusgrupper 

Öppningsfrågor 

Vad heter ni? 

Hur länge har ni jobbat på arbetsplatsen?  

Introduktionsfrågor 

Vad kallar ni era äldre? 

Vad anser ni är problematiskt med alkoholbruk hos omsorgstagare i mötet med hemtjänst? 

 

Nyckelfråga 1. 

A) Kan ni berätta om hur ni hanterar omsorgstagarnas alkoholbruk i det vardagliga 

arbetet? 

 

B) Fungerar det här arbetssättet bra eller hur skulle ni vilja att ni arbetade med det här?  

Nyckelfråga 2. 

Upplever ni eller tror ni att det kan uppstå dilemman i situationer där alkohol är inblandat? 

Utveckla, beskriv, ge exempel! 

Nyckelfråga 3. 

Vad finns det för åsikter på arbetsplatsen kring hur situationer med alkohol ska hanteras? 

 

Nyckelfråga 4. 

A) Hur viktigt tycker ni det är att omsorgstagarna själva får bestämma vilken hjälp som 

ska ges och hur den ska ges? 

 

B) Upplever ni att det finns en maktskillnad mellan omsorgstagarna och er verksamhet?  
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Avslutande frågor 

Vad har ni för föreställningar om alkohol vid åldrande?  

 

Om ni funderar på det vi har pratat om här idag, hur skulle ni kort beskriva det viktigaste att 

tänka på i situationer där ni möter omsorgstagarnas alkoholbruk? 

 

Slutfrågor 

Är det någon som vill tillägga något? 

 

Är det något vi har missat? 
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