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The purpose of our qualitative study is to investigate how the caretakers, in the elderly care, 

interpret and manage the issue of alcohol problems in elderly people. We have been 

performing semi-structured interviews on 9 people, on different levels in the elderly care. 

There were 3 elderly care managers, 1 nurse, 1 assistance administrator and 4 auxiliary 

nurses, who all, at some level, work with alcohol problems in elderly people.  Those 

interviews were performed singularly, with one exception: we interviewed an elderly care 

manager and her 2 auxiliary nurses at the same time. To analyse our empirics, we have used 

the theories of Power and Ageism. Our study shows that the auxiliary nurses, who are the 

ones who must deal with these problems, have great difficulties to perform their work because 

they have no qualified knowledge about alcohol problems. In addition, they almost never get 

the proper information, they don’t have access to guidelines about handling people with 

alcohol problems and they don’t receive support from their superiors. They have to make the 

most difficult decisions for themselves without any resources or other guidance. 
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Problemformulering 

Enligt Statiska Centralbyrån (2014) visar den demografiska utvecklingen att de äldre blir allt 

fler i Sverige. Socialstyrelsen (2012) skriver i sin lägesrapport att eftersom dryckeskulturen 

förändrats över tiden och det blivit allt vanligare att man dricker, så har alkoholkonsumtionen 

bland äldre till följd av detta ökat. Vi tror att då människor lever längre och har förändrade 

alkoholvanor, kan detta leda till att samhället står inför utmaningar som till exempel högre 

tryck och fler problemområden inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen tror därför att kraven på 

insatser från kommunerna kommer att öka, och personal i äldreomsorgen rapporterar att 

denna ökade alkoholkonsumtion ställer till med problem, samtidigt som det inte finns något 

särskilt program för äldre i den traditionella beroendevården (Socialstyrelsen, 2012). Enligt 

Ramstedt (2009) kan detta leda till en växande problematik med bland annat alkoholrelaterade 

skador bland äldre. Utöver att de äldre råkar ut för negativa hälsoeffekter finns risk för att 

personal inom äldreomsorgen  också drabbas (Gunnarsson, 2012).  

När äldre med missbruk hamnar inom äldreomsorgen är denna organisation inte rustad för att 

ge annat än omsorg efter de önskemål som den äldre uttrycker, enligt 5 Kap 4 § i SoL 

(Socialtjänstlagen, 2001:453). Dessutom säger 1 kap. 1 § SoL att ”Verksamheten skall bygga 

på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Vid missbruk är det 

kommunens skyldighet att hjälpa missbrukaren att komma ur sitt missbruk enligt 5 Kap 9 § 

SoL, men personalen vid äldreomsorgen har ingen beredskap för att vidta dessa åtgärder 

(Gunnarsson, 2012). Det etiska dilemmat ligger i att de två paragraferna inte ger 

omsorgspersonalen tillräckligt stöd för att kunna hantera problemet. Dessutom har vi utifrån 

egen arbetslivserfarenhet uppmärksammat att denna problematik finns och att man har få, om 

ens några, verktyg att hantera detta med. Den övergripande principen är självbestämmande 

och enligt Socialstyrelsen (2008) ska de brukare som vill få inköp från Systembolaget också 

få det utfört. Enligt Socialstyrelsens etiska råd (2008) hamnar hemtjänstens personal i en 

moralisk knipa då den äldre sätter upp alkohol på inköpslistan, eftersom vårdpersonalen inte 

får medverka till att upprätthålla ett missbruk. Ansvaret på omsorgspersonalen blir tungt om 

det skulle visa sig att de serverat/möjliggjort tillgång till alkohol och detta lett till skador. 

Ramstedt och Raninen (2012) menar att den redovisade utvecklingen visar att man bör se över 

vilken beredskap som finns för att motverka ökade alkoholrelaterade skador bland äldre i 

Sverige. Detta särskilt som dödligheten har ökat dramatiskt, speciellt i åldersgruppen 60-69 år 
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(Socialstyrelsens Lägesrapport, 2012). Fenomenet med detta etiska dilemma måste 

uppmärksammas, då gruppen äldre blir allt större och fler av dessa dricker mycket alkohol. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka hur äldreomsorgspersonalen hanterar och tolkar frågan 

om alkoholproblem hos äldre personer.   

• Hur definierar omsorgspersonalen ett alkoholproblem? 

• Vilka etiska dilemman ställs omsorgspersonalen inför vid hantering av äldre med 

alkoholproblem?  

• Vilka svårigheter stöter omsorgspersonal på när de ska ge stöd till äldre personer med 

alkoholproblem?  

• Vilka strategier, förutsättningar och policyer finns inom äldreomsorgen för att kunna 

tillgodose behovet av stöd och insatser för äldre personer med alkoholproblem?  

Bakgrund  
 
Policy  

I Jönköpings län har kommunen och landstinget samarbetat tillsammans för att skapa en 

policy som ska vara till hjälp för att förebygga och behandla missbruk (Riktlinjer Riskbruks-, 

Missbruks- och Beroendevård Jönköpings län 2013). I policyn står bland annat att landstinget 

och kommunen ska ha en gemensam värdegrund. Alla verksamheter som möter personer med 

riskbruk eller missbruk ska ge insatsen tidigt och den som ska identifiera riskfylld 

alkoholkonsumtion ska ha kompetens för att göra bedömning (Riktlinjer Riskbruks-, 

Missbruks- och Beroendevård Jönköpings län 2013).  Denna policy kan användas inom 

äldreomsorgen eftersom äldre som grupp är en av de grupper som berörs av socialtjänstlagen 

och kommunen har det yttersta ansvaret. Vi kommer att använda oss av begreppet hemtjänst 

och särskilt boende. 
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Hemtjänsten 

Hemtjänsten erbjuder hjälp och stöd till personer som är över 65 år i det egna hemmet som 

har behov av stöd och service, det kan vara personlig omvårdnad eller service i form av 

städning, inköp, tvätt och matlagning så att den äldre kan klara av hemmets skötsel 

(Socialstyrelsen 2014).  Personlig omvårdnad kan vara att sköta hygien, på- och avklädning 

och/eller promenader. De som jobbar inom hemtjänsten är undersköterskor eller vårdbiträden. 

De flesta av dem är kvinnor och deras medelålder är hög. Deras arbetsuppgift är att utföra de 

insatser som de äldre blivit beviljade av biståndshandläggaren (Äldrecentrum, 2014). 

Undersköterskor och vårdbiträden arbetar ofta ensamma i den äldres hem, något som kräver 

att personalen har god kompetens. Enligt Äldrecentrum (2014) saknar var fjärde anställd i 

äldreomsorgen vård- och omsorgsutbildning.  

Särskilt boende 

Särskilt boende erbjuder vårdboende för människor över 65 år som har behov av stöd i form 

av service eller personlig omvårdnad (Socialstyrelsen, 2014). I det särskilda boendet får de 

äldre en egen bostad där det ingår omsorg dygnet runt. Personalen som ger denna omsorg är 

till största delen utbildade undersköterskor som har viss medicinkunskap men till största delen 

ligger fokusen på omvårdnaden. 

Tidigare forskning  

Alkoholkonsumtion bland äldre 

Billinger (2012) anser att alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat på grund av att kulturen 

de senaste 70 åren stått under förändring. Det har blivit allt vanligare att man gör som dem 

som lever runt Medelhavet och dricker vin som måltidsdryck, samtidigt som man behållit den 

nordiska traditionen att dricka starksprit.  

Dar (2006) visar på en ökning av alkoholintag bland befolkningen och hänvisar till en brittisk 

statistisk undersökning som visar att antalet män som dricker mer alkohol än gränsvärdet för 

skadlig konsumtion (max 3 glas per dag för män och max 2 för kvinnor), har ökat från 13 % 

1988 till 17 % år 2000 och för kvinnor är siffrorna 4 % 1988 och 7 % år 2000. En annan tanke 

är att den rekommenderade maxdosen kanske inte är applicerbar på äldre människor. Det är 

inte så lätt att upptäcka alkoholism bland äldre, bland annat därför att de inte berättar om sitt 
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beroende på grund av skam och många bor lite isolerat och har inte så mycket sociala 

kontakter. Antalet äldre personer ökar i populationerna över hela världen (Dar, 2006).  

Jyrkämä och Haapamäki (2008) visar på att det finns en stor grupp med personer som är 

födda efter andra världskriget och att dessa är nu runt 70 år. Dessa personer anser att deras 

ekonomiska situation tillåter konsumtion av alkohol men den traditionella bilden håller på att 

förändras och de äldre personerna med alkoholproblematik kommer därför att synas mer än 

den tidigare generationen (Jyrkämä och Haapamäki, 2008).  

Alkoholrelaterade problem och skador 

Dar (2006) pekar på att ett vanligt, men ouppmärksammat problem är alkoholmissbruk hos 

äldre människor. Detta kan också förknippas med stora fysiska och psykiska hälsoproblem. 

Allt fler äldre dör med en alkoholrelaterad diagnos (Billinger, 2012). Några som håller med 

om att alkoholrelaterade problem kommer att öka bland äldre är Klein & Jess (2002) som 

säger att alkohol har varit en del av människors tillvaro sedan historiens början.  

Jyrkämä och Haapamäki (2008) hävdar vidare att det finns en hotbild av den framtida 

äldreomsorgen och äldres hälsa eftersom alkoholkonsumtion bland äldre ökar. Detta kan leda 

till ökade fallskador och att medicinering inte kan tas som den ska, eftersom alkoholintag 

tillsammans med mediciner kan vara farligt för den äldres hälsa. Detta kan bli ett dilemma för 

omsorgspersonalen som inte har några riktlinjer för sådana här situationer. Problemet måste 

bli synligt och komma upp till ytan för att kunna hanteras, eftersom det dolda osynliggörs och 

därför inte kan förebyggas eller lösas (Jyrkämä och Haapamäki, 2008).  

Gunnarsson (2013) anser att allt färre äldre är nykterister och det har blivit en ökning av 

alkoholrelaterad död bland äldre i åldern 65-80 år. I sin avhandling hänvisar Modén (2012) 

till flera studier som pekar på att överdriven användning av alkohol är en riskfaktor för fall 

bland äldre vuxna på grund av dess effekt på medvetenhet och balans, medan andra studier 

har visat begränsat samband mellan måttligt alkoholbruk och fallolyckor. Modén (2012) säger 

vidare att i Sverige drabbas en tredjedel av alla äldre över 60 år och hälften av alla över 80 år 

av en fallolycka. Vi menar inte att alla dessa beror på alkoholintag, men då alkoholbruket 

ökar bland äldre är detta en faktor man måste ta till övervägande, eftersom när det gäller 

fallolyckor så har andelen som dör av sina skador ökat markant under de senaste åren. Nästan 

hälften av alla skador som kräver inläggning på sjukhus utgörs av fallskador (46 %) (Moden, 

2012). 
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Personalens kompetens 

På grund av de negativa attityder som finns runt alkoholmissbruk och den bristande 

utbildningen hos hälso- och sjukvårdspersonal, upptäcks och behandlas alkoholmissbruk inte 

alltid (Dar, 2006). De diagnostiska kriterier och de testinstrument för alkoholmissbruk som 

finns idag kan vara olämpliga för äldre människor. Dar (2006) menar att man bör prioritera 

utbildning av omsorgspersonal för att bättre kunna upptäcka, behandla och tillhandahålla 

tjänster för dessa äldre som är både utsatta och försummade.  

Klein och Jess (2002) är dessutom tydliga med att de tycker att det är viktigt att det vidtas 

åtgärder för att äldreomsorgen ska vara beredda att ta emot fler och fler äldre med 

alkoholrelaterade problem. Framför allt är det avgörande för den fortsatta omsorgen av äldre 

att utbildningen för omsorgspersonalen, på både gymnasial och högskolenivå, innehåller 

metoder att förebygga, att upptäcka och att hantera alkoholrelaterade problem hos äldre 

människor. Klein och Jess (2002) påpekar att det är ont om studier som tar upp problemet att 

det saknas landsomfattande och/eller organisatoriska policyer som fastställer vilka gränser 

man ska dra mellan att uppmuntra social samvaro med alkohol eller när man måste hindra 

äldre att dricka alkohol.  

Gunnarssons (2012) skriver i sin studie om olika dilemman som omsorgspersonalen möter i 

sin vardag när de ska hjälpa vårdtagare med alkoholproblem. I studien intervjuade hon 

biståndshandläggare, områdeschefer och undersköterskor utifrån fyra olika teman: Att skapa 

relationer, kompetens och utbildning, att hantera alkoholfrågan och att klara sig själv. Inom 

temat kompetens kom det fram att omsorgspersonal inte har någon utbildning som riktar sig 

speciellt mot missbruk. Gunnarsson (2013) menar att i praktiken finns det ingen specialiserad 

verksamhet eller utbildning för hantering av vårdtagare med alkoholproblem, som det finns 

för vårdtagare med demensdiagnos eller psykiatridiagnos. Både biståndshandläggare och 

omsorgspersonal är i behov av denna typ av utbildning. Gunnarsson (2012) anser att 

omsorgspersonalen står ensamma i den betydelsen att de har ett begränsat samarbete med 

missbruksenheter och socialpsykiatri. Gunnarsson (2013) diskuterar vikten av utbildning och 

kompetens för att underlätta omsorgspersonalens arbetssituation eftersom deras arbete är 

utmanande och flexibelt om de bara slipper uppleva ängslan för att göra fel i sitt arbete med 

de äldre.  
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Dilemman med självbestämmande och arbetsmiljö 

Studien som Klein och Jess (2002) genomfört i USA visar att på de särskilda boenden där 

man accepterar alkohol som en del av vardagen och har infört ”cocktail hours” för att ge de 

äldre en möjlighet för social samvaro, så har man sett att de boende har visat mer trevligt 

beteende gentemot varandra, mer spontana och öppna i samtal och mer i samspel med 

personalen. Baksidan av detta är dock att för dem som redan har problem med alkohol så 

tenderar detta att förvärras. Precis som i Sverige verkar intentionen att uppmuntra äldres 

självbestämmande och försöken att ge dem en värdig sista tid krocka med behovet att ge dem 

som behöver det, vård mot alkoholism. Verksamheter saknar en gemensam policy på hur 

personalen ska hantera alkoholinköp och kunskap om hur man på ett professionellt sätt ska 

bemöta denna problematik (Gunnarsson, 2012).  

Inom äldreomsorgen finns det en fråga som alltid måste diskuteras och det är dilemmat 

mellan självbestämmande och underordnande. Detta dilemma ställs på sin spets i arbetet med 

äldre personer med missbruksproblem. Gunnarsson (2012) skriver i sin studie att 

äldreomsorgens arbete med äldre som har missbruksproblem ser olika ut beroende på var i 

organisationen personalen arbetar.  Det finns en skillnad i synsätt mellan äldreomsorg och 

missbruksvård. Omsorgspersonalens synsätt är att äldre själva ska få bestämma och att 

omsorgsbehovet går före missbruket. Personalen inom missbruksvården, däremot, har krav på 

nykterhet och tänker mest på behandlingen, vilket innebär att de äldres självbestämmande inte 

är så viktigt för dem. Gunnarsson (2013) menar att det dilemma som omsorgspersonalen 

stöter på är att den äldre får ett beslut från sin biståndshandläggare på inköp av dagligvaror 

som exempelvis apoteksvaror eller matinköp. Beslut på insatsen att köpa alkohol på 

systembolaget finns inte med som alternativ när man gör en behovsbedömning. Men 

självbestämmande är överordnat och inköpet av alkohol räknas som inköp av dagligvaror 

eftersom det är vårdtagaren som önskar det. Gunnarsson (2013) anser att omsorgspersonal kan 

sakna kunskap om hur de ska förhålla sig till om de ska köpa alkohol eller inte.   

Alkoholproblem har alltid funnits inom äldreomsorgen men det har inte uppmärksammats 

som ett socialt problem. Det anses att omsorgspersonalen försöker att ge god omsorg och 

ibland kan det till och med leda till att den äldre minskar sitt alkoholbruk. Äldre över 65 år 

med alkoholproblematik tas inte på samma allvar som yngre med alkoholproblematik utan 

betraktas bara som äldre (Gunnarsson, 2013). Äldre med alkoholproblem är ett komplicerat 

område genom att lagstiftningen brister och det saknas en kommunal policy, så 
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hemtjänstpersonalen är helt utlämnade till sitt eget omdöme. Denna mycket påfrestande 

arbetsmiljö för omsorgspersonal beror till stor del också på att de står utan handledning eller 

stöd i sitt arbete (Gunnarsson, 2013). 

Alzheimer eller alkoholdemens?  

Bland personal inom vård och omsorg finns ett motstånd mot att undersöka huruvida äldre 

personer, som de möter, har ett problem med alkohol. Ytterligare en orsak till att just 

alkoholism hos äldre är svårt att upptäcka är att de symptom som följer på överdrivet 

alkoholintag också är symptom på åldrande. Alkoholdemens kan vara svårt att skilja från 

Alzheimers syndrom (Dar, 2006), eftersom överdriven alkoholkonsumtion ger samma typ av 

kognitiva brister som dem vid Alzheimers. Gunnarsson (2012) menar att omsorgspersonalen 

är medvetna om att missbruket finns men de äldre personerna över 65 år med 

alkoholproblematik blir avsiktligt osynliga eftersom kommunerna betraktar dem som bara 

äldre människor och tar dem inte på samma allvar som yngre med alkoholproblematik.  

Begränsad forskning 

Jyrkämä och Haapamäki (2008) understryker att forskningen om äldre och alkohol är 

begränsad i de nordiska länderna. Det finns föreställningar om att när människor åldras så 

minskar också deras alkoholbruk och traditionellt sett tänker man att alkoholkonsumtionen 

slutar när man blir äldre. Gunnarsson (2013) menar att det finns en stereotyp bild av äldre 

som gamla och i behov av vård och omsorg som lever kvar i samhället vilket hindrar 

förståelsen att äldre har andra behov också. Gunnarsson (2013) önskar att man forskar mer 

om äldre med alkoholproblem eftersom detta kan bidra till ökade kunskaper för alla oavsett 

om man är biståndshandläggare, enhetschef eller omsorgspersonal och i och med detta skulle 

man kunna ge mer individuella insatser. 

Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskriver vi våra valda teorier och teoretiska begrepp som vi kommer att 

använda för att kunna analysera uppsatsens resultat.  I vår diskussion av empirin kommer vi 

utgå ifrån olika perspektiv och koppla teorier med det material vi har fått in i vår studie. I 

samband med vår studie har vi läst om hur olika författare har behandlat områden om 

stereotypisering och makt kring åldrandet. Genom Butlers (1969) teoretiska begrepp ålderism, 

Anderssons (2008) beskrivning av ålderism och Goffmans (2001) teori om stigma försöker vi 
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beskriva och förstå på vilket sätt personalen stereotypiserar inom äldreomsorgen.  Vi har 

använt oss av Skaus (2007) teori om professionell makt och Karlssons och Börjessons (2011) 

teoretiska begrepp brukarmakt för att synliggöra det etiska dilemmat mellan de äldres 

självbestämmande och personalens önskan om att ge de äldre den bästa omsorgen. 

  

Ålderism  

 

Begreppet ålderism myntades första gången1969 av psykologen Robert Butler i artikeln 

Ageism: Another Form of Bigotry. Butler (1969) beskrev detta som ”fördomar mot andra 

åldersgrupper” och menade att dessa fördomar kom sig av föreställningen om 

generationsklyftor. Detta innebär, enligt Butler att fördomarna var riktade både från yngre 

mot äldre och tvärtom. Butler (1980) konstaterar senare att ålderism kan delas in i tre 

kategorier: fördomsfulla attityder, diskriminerande praxis och vedertagna vanor.  Ålderism 

kan innehålla både positiva och negativa stereotyper (Andersson, 2008). Exempel på positiv 

stereotypisering är att de äldre ses som snälla, hjälpsamma, fridfulla och pålitliga. Exempel på 

negativa stereotyper är att de äldre ses som ensamma, gammaldags, skröpliga och ängsliga. 

Sådana här negativa föreställningar skulle kunna generera riktlinjer och lagar, som reglerar 

arbetet med äldre personer, som är direkt diskriminerade för dessa. Ålderism kan också 

beskrivas som hur det talas om denna grupp människor i olika sammanhang.  Människans 

ålder är ett av de första tecknen som vi kan tolka hos varandra (ibid.).   

 

Ett begrepp som ligger nära med ålderism är stigmatisering, vilket betyder att tillskriva någon 

negativa egenskaper mot bakgrund av ett bestämt kännetecken (Andersson, 2008). Goffman 

(2001) menar att begreppet stigma är en egenskap som är nedvärderande som kan anses vara 

avvikande i en viss grupp, som till exempel alkoholism, ålder eller psykisk ohälsa.  

Andersson (2008) menar att den äldre befinner sig i underläge på många håll som exempel 

tillgången till hälso- och sjukvård. Ålderism uppkommer inom hälso- och sjukvården och kan 

påvisas i olika skiftande situationer genom att det finns tre prioriteringar eller tre nivåer.  

Första nivån beskriver resurser till hälso- sjukvården i förhållande till andra samhällssektor. 

På den andra nivån sker prioriteringar mellan olika verksamheter inom vården. På den tredje 

och sista nivån avser vilka enskilda patienter som skall erbjudas insatser (ibid.). 

 

Det framgår tydligt genom de åldersgränser som finns för äldre personer, gällande vissa 

behandlingar, att yngre personer prioriteras vid behandlingen. Sjukvården sparar sina resurser 
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genom att prioritera bort de äldre och genom att sätta åldersgränser till olika medicinska 

behandlingar. Andersson (2008) menar att sjukvården anser att den lönsamma utvägen är att 

sätta åldersgränser för medicinska behandlingar som t ex screening, där gränsen går från 40-

74 år i Sverige. Det finns till och med en åldersgräns på 65 år för blodgivning i Sverige. Ett 

annat område som är intressant att skriva om är läkemedelsprövningar där äldre är helt 

lämnade utanför. Ingen tar hänsyn till att medicinerna inte är utprovade på äldre människor 

trots att de äldre konsumerar mest läkemedel av alla i samhället (ibid.). 

  

Slutligen menar Andersson (2008) att för att kunna förstå ålderism som helhet är det viktigt 

att diskutera såväl fördomarna och stereotyperna som diskriminering.  
  
Makt 

 
Skau (2007) beskriver att grunden till makt är ojämlikheten mellan människor som befinner 

sig i socialt underläge, i en beroendeställning, gentemot de professionella.  Makt behöver inte 

utövas, i interaktionen mellan brukare och professionella, för att existera men kan ändå ses 

som makt enligt Skau (2007). Då räcker det att möjligheten finns att driva sin vilja genom för 

att det ska räknas som makt. Skau (2007) har lagt stor vikt på maktaspekten då hon anser att 

man ofta förbiser den och döljer den i praktiken. Ett exempel kan vara att den professionella 

har en så kallad hjälpapparat att luta sig emot med lagar och regelverk som styr hur de som 

professionella yrkesutövare skall handla, trots att det ibland kan vara mot brukarens vilja (jfr 

Karlsson & Börjesson, 2011). Så med andra ord kan man beskriva förhållandet mellan makt 

och hjälp som ett område där etiska och moraliska problem och dilemman kan uppstå på 

grund av att man dels hjälper och dels kontrollerar (Skau, 2007). Dessa konflikter kan uppstå 

på grund av brukarens självbestämmande å ena sidan och omsorgspersonalens professionella 

makt å andra sidan.  

 

Skau (2007) anser att det är viktigt att personalen är medveten om att det finns en maktaspekt 

som har stor betydande för hur personalen hanterar svåra situationer. Professionell makt, kan 

ses som både positivt och negativt laddad. Max Weber (1971) har sagt att makt betyder att få 

sin vilja igenom trots motstånd. Brukarmakt betyder i det här fallet brukarens förmåga att få 

sin vilja igenom i frågor som rör brukarens egna vårdinsatser. Karlsson och Börjesson (2011) 

säger om brukarmakt att maktbalansen mellan insatsgivare och insatsmottagare är i centrum. 

En medvetenhet hos personalen kan möjliggöra att makten används positivt och ger brukaren 
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en högre nivå av självbestämmande menar Skau (2007). Brukarinflytande kan få brukaren att 

uppleva förbättrade sociala förmågor och hindra känsla av hjälplöshet. Dessutom kan detta få 

brukaren att känna en sorts kontroll över situationen.  Karlsson och Börjesson (2011) menar 

att talet om inflytande kan vara att ge brukaren en känsla av medbestämmande för att dölja att 

den verkliga makten aldrig tillfallit brukaren. 

 

Skau (2007) beskriver att för att skapa en relation med brukare, kan man ibland behöva bli 

personlig, på ett medvetet och kontrollerat sätt, i syfte att hjälpa brukaren. Man gör detta för 

att avdramatisera brukarens problem och minska det sociala trycket på denne. I 

hembesökssituationer kan gränsdragningen mellan det personliga och det professionella bli 

otydlig. Att vara professionell innebär också att kunna skilja mellan det personliga och privata 

i relationen till brukaren och endast använda sig av detta för att sätta dennes behov i första 

hand (Skau, 2007). Den professionella har alltid hjälpapparatens makt som stöd medan 

brukaren står ensam mot verksamheten. Ibland kan det vara svårt för den professionelle att 

balansera mellan nödvändigt engagemang och respekt för privatlivet. Enligt Skau (2007) är 

makten alltid närvarande vare sig man är medveten om den eller inte.  

 

Både Skau (2007) och Karlsson och Börjesson (2011) påpekar att maktobalansen synliggörs 

eftersom den professionella sitter inne med kunskap, kan luta sig mot den erfarenhet som 

hjälparrollen har gett och att rollen har varit ett medvetet val. Å andra sidan sitter brukaren 

ofta i en ny position och roll där denne behöver redogöra för omständigheter runt sig själv 

trots att brukaren själv inte får så mycket information tillbaka av hjälparen.  (Karlsson och 

Börjesson, 2011) menar att språket, eller fackspråket, är ytterligare en aspekt som kan orsaka 

en maktobalans, då brukarens chanser till makt över sin situation minskar. Stort ansvar ligger 

på socialarbetaren, att finna former för kommunikation som inte orsakar maktobalans. Det 

finns olika anledningar till att införa brukarmakt i praktiken. Ett exempel är att eftersom 

brukaren har praktisk erfarenhet av sina besvär och också kan ha egen kompetens, så bör 

brukaren ha större möjlighet att påverka och till och med förbättra de insatser som han/hon 

har behov av. Likaså säger Skau (2007) att språket kan ses som ett viktigt instrument för 

skapandet av makt, då fackspråket kräver av brukaren att denne sätter sig in i den nya 

terminologin. Genom att använda språket på olika sätt kan man förvänta sig olika resultat 

eller reaktioner, ett exempel på detta skulle kunna vara att variera tonläget när man talar till 

andra. 
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Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva och motivera vårt val av vetenskaplig ansats, 

tillvägagångssätt, urval av intervjupersoner och analysmetod. Vi kommer också att redogöra 

för hur vi har bearbetat vår empiri och de etiska överväganden som vi har tagit hänsyn till. I 

slutet av avsnittet kommer vi beskriva hur vi har bearbetat analysen av vårt datamaterial, hur 

vi har gjort vår arbetsfördelning, hur vi kritiskt granskat våra källor och hur vi har fastställt 

validitet och reliabilitet för vår studie. 

 

Vetenskaplig ansats  

 

Vi har använt oss av en hermeneutisk forskningsansats, där vi har som syfte att förstå och hitta 

mönster bland våra intervjusvar. Hermeneutik kan beskrivas som läran om tolkning och 

förståelse (Thomassen, 2007). Vi söker efter den verklighet som de intervjuade har och vi kan 

ta reda på hur deras bild av verkligheten ser ut genom att tolka och reflektera över deras 

berättelser som kommer fram under datainsamlingen. Thomassen (2007) talar om den 

hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att forskaren ständigt försöker tolka och förstå delar av 

det insamlade materialet och helheten i förhållande till varandra för att se om det ena kan 

påverka det andra. För att vi ska få en förståelse för helheten, så tänker vi ställa våra 

intervjufrågor så att de speglar de olika delarna av problemet, t.ex. de äldres 

självbestämmande, alkoholinköp, personalens kunskap etc. Genom att vara lyhörda och tolka 

våra informanters svar så hoppas vi att vi med denna metod ska kunna skönja ett mönster och 

få en helhetsbild. Till skillnad mot positivismen finns det inte bara en enda sanning inom 

hermeneutiken eftersom man kan tolka på flera olika sätt. Vi är medvetna om att vår tolkning 

är sann enbart i den kontext som råder under tiden för vår studie. 

 

Forskningsmetod 
 
Vi har valt kvalitativ forskningsmetod för att studiens syfte är att få fördjupad förståelse för 

hur omsorgspersonalen hanterar och tolkar frågan om de äldres alkoholproblem. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) anser att kvalitativ forskning inriktar sig mer på att få förståelse 

för den sociala verkligheten utifrån informanternas syn i en viss miljö. Forskare samlar in 

kunskap om både sociala förhållanden och enskilda människors upplevelser av problemet. 

Inom kvalitativ forskning kan man använda sig av olika forskningsmetoder, som intervjuer 
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och observationer när man vill undersöka tankar, känslor och upplevelser och vill påvisa att 

problem finns och i vilka situationer de förekommer (Ahrne & Svensson, 2011). Vi kommer 

att göra vår studie utifrån ett induktivt arbetssätt som strävar efter tolkning och förståelse 

istället för förklaring (jfr. Levin 2008) eftersom vi tror att denna metod bäst kommer att hjälpa 

oss att svara på våra forskningsfrågor.  

 

Intervjuer 
 
För att samla in vårt empiriska material har vi valt att använda oss av intervjuer för att vi 

anser att denna metod kommer att hjälpa oss att få det vi behöver för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Enligt Eriksson - Zetterquist och Ahrne (2011) är denna metod en av de 

vanligaste för att samla in det empiriska materialet inom kvalitativ forskning. Intervjuer är ett 

sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden och om människors känslor och upplevelser, 

som kan vara av intresse för forskare. Fördelen med intervjuer är att de kan ge en bredare bild 

av informanternas upplevelser. Närheten till den berättande kan få denne att svara mer 

beskrivande. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi anser att 

det är smidigare än strukturerade intervjuer, för att vi då får möjlighet att ställa följdfrågor och 

på så sätt kunna komma djupare in i diskussionerna med informanten. Genom intervjuer kan 

vi fånga många personers reflektioner och synvinklar på de problem vi undersöker.  

För att undersöka hur personalen inom äldreomsorg hanterar och tolkar frågan om  

de äldres alkoholproblem har vi valt att intervjua enhetschefer, biståndshandläggare, 

sjuksköterska och undersköterskor. Vi har valt att intervjua biståndshandläggare för att dessa 

personer är de som får det första intrycket av de äldre och gör den utredning som ligger till 

grund för insatser inom omsorgen. Genom att intervjua biståndshandläggarna får vi ta del av 

hur (och om) de informerar sig om de äldres alkoholvanor. Enhetscheferna har vi valt ut för 

att vi vill undersöka hur de hanterar omsorgen om äldre med alkoholproblematik och vilka 

metoder/resurser de hänvisar sin personal till. Sjuksköterskan har vi valt att intervjua för att 

denne jobbar nära undersköterskorna och är deras första stöd inom det medicinska området. 

Undersköterskorna är våra viktigaste intervjuobjekt för att dessa kommer de äldre närmast 

och är alltid de som får hantera all sorts problematik. 
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Urval  
 
Det är viktigt att förbereda sig innan man börjar sin datainsamling, enligt Becker (2008). Då 

får man tillfälle att reflektera över studiens olika delar och det blir då lättare för forskaren att 

bestämma sig för vilka man ska intervjua. Under detta stadium är det viktigt att vara 

fokuserad på helheten, vilket kan bidra till nya idéer och tankar, enligt Becker (2008). Vi 

anser att intervjuer med 9 personer kommer att räcka för att ge oss tillräckligt underlag. Vid 

urval av intervjupersoner har vi riktat in oss på dem som har problem med alkoholmissbruk 

bland sina vårdtagare, för att få en inblick och förståelse för studiens syfte och frågeställning.  

Vi har valt ut de personerna oberoende av kön och ålder då detta inte kommer att påverka 

studien. Vi har använt oss av ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) innebär att man 

väljer intervjupersonerna utifrån relevansen för forskningsfrågorna. Vi anser att våra 

forskningsfrågor bäst besvaras av personalen inom äldreomsorgen, såsom undersköterskor, 

som är de som får hantera de situationer som är problematiska och deras chefer, 

enhetscheferna som står för beslutsfattandet om hur arbetet kring de äldre ska gå till. Vi har 

valt att lägga till biståndshandläggare och sjuksköterska för att få en bredare bild av hur man 

ser på alkoholproblematiken.  

Urvalsprocessen gick till så här; Vi började med att skicka e-post till flera enhetschefer i 

kommun K, för att komma i kontakt med personal som hade tid att låta sig intervjuas. I brevet 

beskrev vi oss som studenter som gjorde sitt examensarbete, vi beskrev vad vårt arbete syftar 

till och vi bifogade ett informationsbrev (se bilaga 1).  

Utan att vi egentligen hade tänkt använda oss av snöbollsurval (jfr. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2011) blev det i praktiken den metod med vilken vi fick vårt urval av intervjupersoner. 

Inledningsvis svarade bara en enhetschef över ett särskilt boende, som kunde ställa upp 

tillsammans med en av sina undersköterskor. Efter intervjuerna hänvisade enhetschefen oss 

till ytterligare en enhetschef över att annat särskilt boende inom samma kommun, som också 

hade erfarenhet av alkoholproblem bland äldre. Vi blev också rekommenderade att kontakta 

kommunens sjuksköterska som de haft mycket hjälp av inom detta problemområde och fick 

dessutom namnet på en biståndshandläggare. Nästa enhetschef skickade oss vidare till en 

grupp som har stor erfarenhet av alkoholmissbruk inom hemtjänsten, vilket vi tyckte var bra 

då man inom hemtjänsten kanske kommer i kontakt med fler äldre med alkoholproblem. 

Denna grupp bestod av en enhetschef och två undersköterskor och de hänvisade oss till den 

sista undersköterskan som jobbade på särskilt boende. De flesta av våra informanter har stor 

erfarenhet av att jobba med äldre som har alkoholproblem. 
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Genomförande av datainsamling 

 

Datainsamlingen genomfördes individuellt på respondenternas arbetsplats utom vid ett 

tillfälle då enhetschefen tog med sina två undersköterskor och vi fick intervjua alla tre 

samtidigt. Vi vill inte kalla detta en fokusgrupp (jfr. Dahlin-Ivanoff, 2011) då vår 

ursprungliga tanke inte var att intervjua fler personer på samma gång. Eftersom vi inte i 

förväg anpassat frågorna för att ställas till en grupp människor, ställde vi samma frågor till 

denna grupp som vi ställt till de enskilda personerna tidigare och lät dem diskutera dessa 

istället. Vi bedömer att vi skulle ha fått bättre resultat om vi intervjuat dem enskilt och 

dessutom blev det svårare att transkribera, då vi var tvungna att försöka skilja på 

respondenternas röster vid utskriften. En lärdom vi har dragit av att intervjua folk är att man 

får längre och mer uttömmande svar om man intervjuar dem enskilt. Risken med att intervjua 

flera samtidigt, som i fokusgrupper till exempel, är att man då får en åsikt i stället för det antal 

personer som ingår i gruppen. Oftast är det den starkaste personligheten som styr vilka svar 

man får. Vi båda deltog vid alla intervjutillfällen. Vi hade olika roller från gång till gång. Vi 

tog varannan intervju och den som intervjuade var ansvarig att leda intervjun och ställa frågor 

utifrån intervjuguiden (se bilaga 2) och den som inte intervjuade koncentrerade sig på olika 

infallsvinklar som dök upp och antecknade för att sedan kunna ställa en följd fråga.  

Innan vi började intervjun berättade vi om oss själva, att vi läser på socionomprogrammet hur 

intervjun kommer att gå till och vad det innebär att delta i intervjun. Vi informerade om att vi 

kommer att spelar in intervjun för att sedan transkribera den. Sedan lämnade vi över 

informationsbrevet (se bilaga 1) i de fall vi inte redan skickat det med e-post.  

Vi hade två intervjuguider med semistrukturerade frågor, en för enhetschef, sjuksköterska och 

undersköterska (se bilaga 2) och en för biståndshandläggare (se bilaga 3). De 

semistrukturerade frågorna syftade till att ge respondenterna möjlighet att berätta, i stället för 

att bara svara enstavigt.  

Vi upplevde att informanterna var positivt inställda till att bli intervjuade, de var öppna och 

berättade gärna om sin arbetssituation. Undantaget var då vi var tvungna att intervjua tre 

personer samtidigt, där tyckte vi att enhetschefen tog över för mycket och hindrade sina 

undersköterskor att ge sin syn på saken. På grund av detta kan vi känna att vi kanske gick 

miste om värdefull information. 
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Etiska överväganden 

Det är viktigt att vara medveten om de etiska aspekterna under studiens gång och vid varje val 

man gör (Daneback och Månsson, 2008). Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra 

forskningsetiska principer som en forskare måste ta hänsyn till under sin forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi skickade 

ett informationsbrev via e-post till biståndshandläggare, sjuksköterska, enhetschefer och 

undersköterskor. I brevet beskrev vi syftet med vår undersökning, våra frågeställningar och 

anledningen till varför vi valt att skriva om just detta ämne. I brevet försäkrade vi alla som 

medverkade i studien att vi kommer att hålla oss till konfidentialitetskravet genom att inte 

namnge dem vi intervjuat, så att inte någon ska kunna identifiera dem när man läser 

uppsatsen. Vidare upplyste vi om att undersökningen var frivillig och att de hade rätt att 

avsluta intervjun när som helst. Innan vi började med intervjuerna så informerade vi 

informanterna muntligt för att säkerställa att de förstått förutsättningarna. Intervjuerna kom att 

genomföras på deras arbetsplatser och intervjuerna spelades in efter deras samtycke. Vi 

försäkrade dem om att den inspelade intervjun endast skulle komma att användas för studiens 

syfte och på så sätt hade vi också klargjort nyttjandekravet. Efter det digitaliserade vi all 

empiri för att lättare kunna analysera vårt resultat. Enligt Vetenskapsrådet (2011) måste 

forskaren arbeta utifrån etiska normer i förhållande till det man forskar om och hur man 

arbetar med andra. Som forskare är det viktigt att vara öppen med tillvägagångssätt, 

ställningstaganden och att undvika någon skada för informanterna (Vetenskapsrådet, 2011).    
 

Bearbetningen och analys av empiri 
 
Vi transkriberade alla 9 inspelade intervjuer ordagrant. Dessa var mellan 30 och 60 minuter 

långa. Vi transkriberade intervjuerna direkt efter det att vi hade genomfört dem. Fördelen med 

att transkribera är enligt Eriksson- Zetterquist & Ahrne (2011) att man lär känna sitt material 

väl och kan påbörja ett tolkningsarbete redan när man avlyssnar intervjuerna och skriver ner 

dem.  

När vi analyserade vårt insamlade material använde vi oss av metoden tematisk analys, vilket 

innebär att man letar efter återkommande mönster och delar in empirin i olika teman. Enligt 

Bryman (2011) är detta en av de vanligaste metoderna för att strukturera sitt material i första 

hand i olika teman och därefter i specifika koder. På detta sätt säkerställer vi att vi inte irrar 

bort oss från studiens syfte och frågeställningar men också att vi får ett bredare perspektiv på 
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vår forskning. En fördel med detta är att vi som forskare kan belysa de särskilda teman som 

våra informanter har framställt som viktiga och som vi som forskare också velat lyfta fram för 

att man lättare ska kunna se helheten. Arbetssättet vi använde oss av vid vår tematiska analys 

var i princip att sortera, reducera och argumentera, som Rennstam och Wästerfors (2011) 

beskriver det i sitt kapitel Att analysera kvalitativt material. 

De teman vi valde fick utgöras av de frågeställningar vi hade som utgångspunkt när vi 

startade våra intervjuer, och vi sorterade vår empiri efter dessa teman. Våra teman var hur 

omsorgspersonalen definierar alkoholproblem, vilka etiska dilemman omsorgspersonal ställs 

inför, vilka svårigheter de stöter på när de ska ge stöd och vilka strategier och policyer som 

finns. Detta gav oss ett avsnitt med fyra rubriker. 

För att sedan kunna förstå resultatet reducerade (Rennstam och Wästerfors, 2011) vi, efter 

tematiseringen, det sorterade materialet enligt specifika koder, vilket dessutom bidrog till att 

resultatet sattes i ett sammanhang. Dessa koder kopplade vi till eller argumenterade 

(Rennstam och Wästerfors, 2011) mot begrepp, som självbestämmande, ålderism, kompetens, 

alkoholpolicy och makt. Dessa begrepp hämtade vi från tidigare forskning och olika teorier.  

För läsbarhetens skull har vi ändrat citaten i resultatet från talspråk till skriftspråk.  

 
Reliabilitet  

 

Lundström (2008) menar att reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. För att vår studie 

skulle få reliabilitet valde vi att intervjua erfarna personer som konfronteras, på olika sätt, 

med äldre som har alkoholproblem. Vi är medvetna om att det i kvalitativa studier kan vara 

svårare att uppnå en lika hög reliabilitet som kvantitativ forskning, eftersom forskare gör olika 

tolkningar (Ahrne och Svensson, 2011). Därför har vi först tittat på vår empiri på varsitt håll 

innan vi tillsammans sammanställde den, för att säkerställa att vi tog fram ett resultat som 

båda tolkat som viktigt för studien.  Vår ”mätning” gäller i det sammanhang som råder inom 

äldreomsorgen just nu, med begränsade resurser och bristande kompetens inom 

alkoholområdet. Studien får enbart reliabilitet om den görs om i samma kontext (jfr. Bryman, 

2011). 

 
Validitet  

 

Validitet innebär, enligt Bryman (2011), att forskaren ska undersöka det som denne har för 

avsikt att studera i sin undersökning. Eftersom vi har valt kvalitativ metod, så har vi 
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kontinuerligt kontrollerat materialet mot de frågeställningar och det syfte vi valt att studera. 

Intervjufrågorna är formulerade så att de överensstämmer med det som vi vill undersöka. 

Syftet med vår undersökning är att förstå hur äldreomsorgspersonalen hanterar och tolkar 

frågan kring alkoholproblem hos äldre personer, så urvalet av informanter är viktig för 

validiteten. Vi har valt att intervjua enhetschefer, undersköterskor, sjuksköterska och 

biståndshandläggare. Dessa personer jobbar på olika ställen och ser problemet ur olika 

synvinklar, så på så sätt får vi olika perspektiv på samma problem inom äldreomsorgen, vilket 

vi anser ökar validiteten. Vi upplevde att de vi intervjuade verkligen var intresserade av att ge 

oss en sann bild av hur situationen inom äldreomsorgen är just nu. 

 
Kritisk granskning av metoden och källor  
 
Vi är medvetna om att det kan finnas nackdelar med att utföra intervjuer och det är att de ger 

en begränsad bild av det fenomen som vi vill studera och således måste materialet behandlas 

därefter. I intervjuer kan man inte alltid få de ärliga svar man önskar och detta är viktigt att 

reflektera över (jfr. Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). Vi har också kritiskt granskat vårt 

källmaterial genom att kontrollera att våra vetenskapliga artiklar är peer-reviewed. 

 
Arbetsfördelning 

Som helhet har vi båda tagit lika mycket ansvar för uppsatsen, men visst har vi delat på 

uppgifterna i vissa stycken, när vi har samlat in material för till exempel tidigare forskning 

och teorier. Intervjuerna gjorde vi gemensamt och turades om att ställa frågor. Vi 

transkriberade intervjuerna enskilt och försökte dela upp det rättvist. Men trots att vi samlat in 

material på eget håll, har allt material diskuterats gemensamt innan det hamnat i uppsatsen. 

Varje ord i detta verk har varit ett gemensamt beslut. Avslutningsvis skrev vi både 

sammanfattningen av studiens resultat och slutdiskussionen tillsammans. 

Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva studiens resultat med utgångspunkt i de fyra teman 

vi delat in vårt insamlade material i. Temana är skapade efter de fyra studiefrågor vi ställt. För 

att tolka vårt material har vi analyserat det med hjälp av tidigare forskning och teorierna makt, 

stigma och ålderism. 
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Synen på alkoholproblemet  

 
Hos personalen inom äldreomsorgen finns det flera tolkningar om vad som är ett 

alkoholproblem. Problemen kan visa sig i form av att den äldre uppvisar abstinensbesvär, att 

de är så druckna att de inte kan ta hand om sig själva, att deras alkoholbruk sker dagligen eller 

att de visar att de inte kan vara utan alkohol. Undersköterskor har en tendens att beskriva 

problemet som ett hinder för omsorgsarbetet och de uttrycker oro för de äldres välbefinnande 

genom att de äldre prioriterar alkoholen före allt annat, till exempel att äta eller duscha. 

Enhetschefer kan även se det som ett arbetsmiljöproblem, där oron finns för att de 

underställda kan hamna i en situation som kan verka hotfull när de ska ta hand om 

konsekvenserna av missbruket, till exempel om den äldre ramlar ur sängen, blir aggressiv 

eller inte kan ta sig till toa själv. En annan aspekt på att det blir ett arbetsmiljöproblem är att 

personalen i sådana här situationer ofta behöver vara dubbelbemannade när de ska utföra 

insatserna. Inte sällan har de äldre med missbruksproblem drickande vänner hemma hos sig 

som kan bidra till arbetsmiljöproblemet.  

 

”Många av personalen far illa av det också. Alla kan ju inte handskas med det. En 

del blir ju rädda. Jag har ju inte känt någon rädsla, men några av 

jobbarkompisarna är ju rädda och känner det som att de inte vill gå till jobbet. 

Men det är ju också att man inte vet hur man ska hantera…” Undersköterska. 

Utifrån våra informanters svar kunde vi också förstå att de tycker att arbete med äldre 

personer som har alkoholproblem är mycket psykiskt påfrestande eftersom det anses allmänt 

att en undersköterska inte ska vara rädd av sig. Andersson (2008) har sagt att ålderism kan 

innehålla både positiva och negativa stereotyper. Den positiva stereotypiseringen kan vara att 

de äldre ses som snälla, hjälpsamma, fridfulla och pålitliga. Men när alkoholen kommer in i 

bilden blir situationen en annan. Gunnarsson (2013) säger att den påfrestande arbetsmiljön för 

omsorgspersonal beror till stor del på att de inte har tillgång till regelbunden handledning eller 

stöd i sitt arbete. En del undersköterskor upplever att situationen med alkoholpåverkade äldre 

är så hotfull att de helst inte vill gå till jobbet längre.  Många undersköterskor som jobbar i 

hemtjänsten tycker att det är otäckt att gå hem till personer som är alkoholpåverkade, 

högljudda och aggressiva.   

  

En enhetschef har sagt ”Jag tror man blundar för det, mycket är dolt.”  
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”Hemtjänsten kommer in i brukarnas hem där de bott under lång tid och där 

missbruket har pågått under många, många år, på ett dolt sätt. Sen kommer 

kommunen (hemtjänsten) in och då blir missbruket synligt.” säger enhetschefen.  

 

Det omsorgspersonalen verkar vara överens om är att problemet finns, trots den allmänna 

föreställningen att alkoholkonsumtionen minskar med stigande ålder och till och med att äldre 

inte dricker (jfr. Gunnarsson, 2013). Risken med att den fördomsfulla attityden (jfr. Butler, 

1980) om att alkoholproblem inte finns med i den bilden av den äldre samhällsmedborgaren, 

kopplar vi till ålderism och resultatet blir att samhället inte inser att även denna grupp 

människor kan behöva insatser mot alkoholproblem. 

 

En annan aspekt som flera av informanterna för fram är att alkoholproblemen förekommer 

hos allt yngre personer inom äldreomsorgen.  

  

Biståndshandläggare säger: ”Visst har det förekommit svårigheter, då det är 

ganska unga människor, kan jag tycka, inte så mycket riktigt äldre. De är födda 

på 50 talet.” 

 

De som behöver äldreomsorg och har alkoholproblem blir yngre och yngre och dessutom blir 

de fler och fler. En undersköterska menar att man kan se att de äldre, redan vid 

pensioneringsåldern har ett långt gånget alkoholmissbruk och detta är något som man inte såg 

lika ofta tidigare. Stöd för detta får vi av Gunnarsson (2013) som i sin studie skriver att 

personer i åldern 65 – 80 år idag dricker alkohol i större utsträckning än vad 65 – 80-åringar 

har gjort tidigare. Gunnarsson (2013) resonerar att äldre med alkoholproblematik över 65 år 

inte tas på samma allvar, som yngre med alkoholproblematik, utan betraktas bara som äldre. 

Flera av undersköterskorna upplever svårigheter i samarbete mellan olika verksamheter, när 

det gäller stöd till äldre personer med alkoholproblem. Det finns tydliga tecken på ålderism i 

denna verksamhet då personalen upplever att det kan bli en diskussion om brukaren ska få 

behandling eller inte, men ofta så känner personalen det som att ansvariga inom kommunen 

hellre använder sig av den diskriminerande praxis (jfr. Butler, 1980) som i det här fallet 

innebär att de lämnar över ansvaret för dessa brukare och bara stoppar in dem i 

äldreomsorgen, lite grann som en förvaring, i stället för att ge dem behandling. 

Biståndshandläggaren som vi intervjuar påpekar att det inte finns någon verksamhet där det 
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finns utbildad personal som kan ta hand om äldre med alkoholproblematik, så vi förstår det 

som att den enklaste lösningen blir den vedertagna vanan (jfr. Butler, 1980) att placera de 

äldre inom äldreomsorgen och låta dem få omsorg istället för behandling. Vi vill också koppla 

detta till ålderism genom att prioriteringen inom behandlingsvården är att resurserna satsas på 

de yngre eftersom man inte tror att äldre är behandlingsbara. Samhället ser med andra ord på 

de äldre som enbart gamla och inte som individer med alkoholproblem, vilket är en 

fördomsfull attityd (jfr. Butler, 1980).  

 

När vi intervjuar sjuksköterskan som omsorgspersonalen hänvisat oss till upptäcker vi att 

denne inte anser att alkoholmissbruk är ett bekymmer hos de äldre. Då anser sköterskan att 

rökning, PTSD och andra psykiska problem är större.  

 

”Just med alkoholen, jag tycker inte att det är ett stort… det har inte varit ett 

bekymmer för nån brukare”. Sjuksköterska 

 

Detta upprepas ett antal gånger under intervjun. Sköterskans sätt att se på problemet får oss 

att tänka att personalen, som hanterar de problematiska äldre, inte får det stöd de förväntar sig 

och behöver. Eftersom sjuksköterskan har högre kompetens vad gäller demensproblematik 

och alkohol till viss del, medför detta en tendens att förminska problemen som uppstår och att 

förminska personalens oro. Då sjuksköterskan fungerar som förespråkare för 

undersköterskorna när det gäller att föra deras talan inom vårdområdet inför chefer så faller 

deras sätt att se på saken bort eftersom sköterskan har en helt annan åsikt.  Den makten 

sköterskan besitter är till ett stort hinder för att synliggöra problemet. I och med att sköterskan 

har en högre position i vård- och omsorgshierarkin och hela tiden förminskar problemet så 

kommer det aldrig upp till ytan och till kännedom för de personer som har makt att framkalla 

en förändring. Skau (2007) beskriver detta maktfenomen som en ojämlikhet mellan 

människor som befinner sig i en beroendeställning gentemot den som har den professionella 

makten.  

  
Sammanfattningsvis kan vi säga att våra intervjupersoner märker av att det är de ekonomiska 

förutsättningarna som påverkar insatserna, vilket drabbar den äldre, eftersom kommunen har 

olika enheter med egna budgetar. Mycket handlar om vem som ska ha ansvar för den äldre, 

istället för att fokusera på hur man kan hjälpa. Vi anser att problemet med äldre inom 

omsorgen, som har alkoholproblem och är yngre än de varit tidigare, innebär att 
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hemtjänstbehovet och beläggningen på särskilda boenden ökar snabbare än man kanske har 

räknat med och medför stora utmaningar. Ett sista problem vi vill belysa är att problemen 

sopas under mattan då personer med mer makt högre upp i hierarkin förminskar 

undersköterskornas oro och därmed ser till att problemen inte synliggörs. 

 

Det etiska dilemmat 

 
Det framkommer under intervjuernas gång att undersköterskor, enhetschefer, sjuksköterska 

och biståndshandläggare är eniga om att de äldres självbestämmande är viktigast för de äldres 

välmående. Värdegrunden de arbetar utifrån respekteras av alla kategorier och den har sitt 

ursprung i 1.kap 1§ SoL (Socialtjänstlagen, 2001:453) där det står att den äldre har rätt till 

självbestämmande. Samtliga informanter anser att rätten till självbestämmande väger tyngre 

än att lägga sig i någons alkoholvanor eftersom man strävar efter att insatserna ska vara 

individanpassade. 

 

En enhetschef säger: ”De äldre får bestämma allt i sin dagliga situation och ska leva ett bra 

liv, så säger värderingsgrunden. I äldreomsorgen gäller i princip de äldres 

självbestämmande, oavsett om de har alkoholproblem eller inte.” 

 

Undersköterskor anser sig inte kunna vara pekpinnar och förbjuda de äldre att dricka. Det 

tycker de sig inte kunna på grund av självbestämmandeprincipen. Deras uppdrag ger dem 

möjlighet till att bara stödja och försöka göra insatsen som brukaren blivit beviljad. Tidigare 

forskning visar också att omsorgspersonalens synsätt är att äldre själva ska få bestämma och 

att omsorgsbehovet går före missbruket (Gunnarsson, 2013). Detta trots att 5.kap 9§ SoL 

(Socialtjänstlagen, 2001:453) säger att socialnämnden ska arbeta för att förhindra att 

alkoholproblematik förvärras. Utifrån den empiri vi samlat in kan vi se att omsorgspersonalen 

har stor makt över brukarna på så sätt att de har tillgång till resurser och kunskap om hur vård 

och omsorg fungerar i de äldres miljö. Därför vill undersköterskorna arbeta för att ge de äldre 

möjligheter att själva bestämma över vilka livsval de vill göra och ge dem mer makt över sitt 

eget liv. Karlsson och Börjesson (2011) menar dock att talet om inflytande kan vara att ge 

brukaren en känsla av medbestämmande för att dölja att den verkliga makten aldrig tillfallit 

brukaren.  

 

När vi frågar undersköterskorna om hur de äldre får tag på alkohol och ställer följdfrågan om 
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personalen köper alkohol till de äldre är undersköterskorna eniga om att det inte ingår i deras 

arbetsuppgifter. De äldre har alltså andra metoder för att få tag på alkohol. En äldre kan bli 

beviljad insatsen inköp och socialtjänstlagen säger att den äldre ska få bestämma över sitt eget 

liv i 1.kap 1§ SoL (Socialtjänstlagen, 2001:453). Den övergripande principen är 

självbestämmande och enligt Socialstyrelsen (2008) ska de brukare som vill få inköp från 

Systembolaget också få det utfört. Om brukaren då vill ha alkohol och är beviljad inköp, så 

borde han/hon rimligtvis få alkohol, men den kommun som vi undersökte har bara avtal med 

Konsum som endast levererar dagligvaror. Om man tittar på vilken typ av alkoholpolicy som 

finns för kommunerna, så hittar man bara policy för kommunanställda, ingenting om hur 

alkohol ska hanteras inom äldreomsorgen. Om det finns någon policy så har den inte fått 

något genomslag bland personalen.  

Socialstyrelsens etiska råd (2008) pekar på att omsorgspersonalen kan hamna i en moralisk 

knipa då den äldre sätter upp alkohol på inköpslistan, eftersom vårdpersonalen inte får 

medverka till att upprätthålla ett missbruk. Men eftersom omsorgspersonalen som vi 

intervjuat inte handlar alkohol till de äldre så slipper de denna moraliska knipa, ifall den äldre 

vill att personalen köper ut alkohol åt dem och på så sätt medverkar de inte till att 

vidmakthålla det eventuella missbruket. Den moraliska knipan kommer senare, då den äldre 

fått tag på alkohol på annat sätt och undersköterskan ska ta ställning till om hon ska ge  

medicin eller inte. Moralisk knipa eller inte, eftersom Socialstyrelsen (2008) har fastställt i sin 

policy att äldre har rätt att få alkohol utköpt till sig, så menar vi att följden av att vägra köpa 

ut alkohol innebär att de går emot den nationella policyn om självbestämmande. När det 

gäller medicinering vid alkoholintag noterar vi att det är skillnad på när en undersköterska och 

en enhetschef ska beskriva problemet. Undersköterskan uttrycker oro för brukaren och 

osäkerhet om hur hon ska hantera det; 

”När jag öppnar dörren och ser alkoholen på bordet känner jag mig rädd och 

osäker och tänker: Ska jag ge medicinen eller ska jag skriva en avvikelse?”, 

 

medan enhetschefen slår ifrån sig med orden: ”Det är läkarens ansvar”.  

 

Av de här citaten tolkar vi att undersköterskorna har en oro för hur de ska hantera 

medicinering när de märker att brukaren dricker alkohol och att deras överordnade inte tar 

deras oro på allvar. Här finns ett glapp i kommunikationen där enhetschefer inte förstår sina 

underlydandes dilemma och inte lyckas föra över sitt lugn och sin visshet till sin 
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underordnade personal. Dessutom upplever många undersköterskor att man inte alls pratar om 

alkohol i kombination med medicin, det har blivit något slags tabu. Jyrkämä och Haapamäki 

(2008) säger att problemet måste bli synligt och komma upp till ytan för att kunna hanteras, 

förebyggas eller lösas.  

När undersköterskan med medicindelegering, vilket innebär att hon har uppdraget att ge 

medicin, går in till den äldre och upptäcker att denne är alkoholpåverkad står hon inför ett 

etiskt dilemma. Ska hon ge medicinen trots att det i samband med alkoholintag kan ge 

upphov till fallskador eller till och med vara livshotande? Ska hon låta bli att ge medicinen 

och påkalla sjuksköterska med påföljd av att hon därmed blir tvungen att skriva en 

avvikelserapport? En undersköterska förklarar att inom äldreomsorgen så registreras alla 

händelser som inte sker enligt de bestämmelser man fastställt för den äldre, särskilt när det 

gäller medicin som inte ges enligt ordination men också vid tillfällen då äldre faller. Dessa 

händelser registreras med en avvikelserapport och skickas till medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. Misskötsel inom äldreomsorgen räknas i antalet avvikelserapporter, varför 

detta är något som alla inom omsorgen vill undvika. 

 

Ett annat dilemma som också hör till medicinering under alkoholintag är när de anhöriga inte 

vill se detta som ett problem och till och med kan göra det värre genom att införskaffa alkohol 

till sin anhörige. 

 

”Anhöriga tycker att det inte är så farligt att mamma eller pappa tar ett glas vin 

till maten då och då” säger en undersköterska. 

 

Om anhöriga istället reagerar över den farliga medicin-alkohol-kombinationen, så blir frågan 

synlig och undersköterskan får stöd i sin oro. Det blir då lättare för henne att göra något åt 

problematiken. Vi tycker oss ha sett att överordnade verkar ha en tendens att inte lyssna då 

det bara är underställda som uppmärksammar ett problem. Undersköterskornas stöd 

försvinner när anhöriga inte ser problemet.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att problemet med självbestämmandeprincipen uppstår när de 

äldre med alkoholproblem vill ha alkohol och personalen vill se till de äldres bästa. 

Omsorgspersonalen hamnar i dilemmat mellan att arbeta enligt självbestämmandeprincipen, 

som deras chefer trycker på, och att försöka förhindra att de bidrar till att förvärra 

alkoholproblemet. Detta innebär att de förväntas göra individuella bedömningar om alkohol 
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och medicinering och själva försöka se var gränsen går. Ett av deras få verktyg blir 

manipulation för att få de äldre att dricka mindre, vilket innebär att de äldres inflytande 

minskar och att självbestämmandeprincipen inte följs i så stor utsträckning som det är tänkt. I 

sin iver att hjälpa de äldre att minska sin konsumtion underlåter omsorgspersonalen att köpa 

ut åt de äldre, vilket innebär att de bryter mot Socialtjänstlagen och Socialstyrelsen 

rekommendationer. 

 
Brister i verksamheten 
 

Biståndshandläggaren berättar under intervjun att när de gör en behovsbedömning och utreder 

vilka insatser den äldre behöver, så frågar de vanligtvis inte om alkoholvanor, vilket vi 

kopplar till ålderism genom att detta är en vedertagen vana som riskerar att ställa till det för 

omsorgspersonalen senare (jfr. Butler, 1980). Detta gör de dels av ängslan för att kränka den 

äldre men också för att fokus ligger på de fysiska svårigheterna i första hand. Om inte 

personalen på boendet får information från biståndshandläggaren om den äldres 

alkoholproblematik kan detta leda till besvärliga konsekvenser för omsorgspersonalen senare, 

när den äldre anländer utan att de haft möjlighet att förbereda sig för att bemöta den äldre med 

rätt typ av omsorg, vilket till exempel skulle kunna vara att enhetschefen beviljar extra 

personalresurser till insatsen. Personalen får svårigheter att hjälpa den äldre när denne är 

berusad. Dessutom kan övriga på boendet känna sig otrygga och kanske till och med bli 

skadade om den berusade blir aggressiv.  

 

Enhetschefen säger: ”De blev rädda (de övriga äldre på boendet) när den 

berusade gick in i andras lägenheter, då. Då var jag tvungen att låsa deras 

lägenheter och då var jag ju också tvungen att ringa hem till alla anhöriga och då 

fick jag ju en tvist med dem. Och då kunde jag ju inte säga hur mycket som helst, 

utan bara det nödvändigaste, då.  Tills det hade lugnat ner sig. Då öppnade vi ju 

då igen då. Jag fick ju sådana här frågor; ”Tänk om det börjar brinna, vad gör 

du då? Kan du inte flytta på den berusade istället?” 

Utifrån ovanstående situation tolkar vi det som om att många problem, som är svåra att 

hantera, uppstår av så enkla anledningar som att informationen från biståndshandläggare till 

enhetschef på särskilda boenden, och från enhetschef ner till undersköterskor, inte kommer 

fram bara för att man har svårt att tala om det stigma som alkoholproblem orsakar. Anhöriga 

till de övriga brukarna på boendet reagerar med rädsla eftersom den fördomsfulla attityden 
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(jfr. Butler, 1980) målar upp bilden av en alkoholiserad människa som någon som utgör ett 

hot mot sin omgivning, vilket vi förbinder med begreppet ålderism. Man föreställer sig någon 

som avviker från normen. Den stigmatiserade bilden av en berusad människa är att denne är 

vild, aggressiv, våldsam, högljudd, luktar illa och kan skada andra. Goffman (2001) menar att 

begreppet stigma är en egenskap som är nedvärderande och som kan anses vara avvikande i 

en viss grupp, som till exempel alkoholism kan vara.  

Undersköterskor på särskilda boenden kan en vanlig dag på jobbet plötsligt befinna sig i en 

situation där de, utan förvarning om vare sig att det kommit en ny placering eller att denne har 

ett missbruk, måste ta hand om en berusad äldre person som tar av sig kläderna i 

gemensamhetsutrymmen, som blir arg och slåss eller som kräks eller kissar där det inte 

lämpar sig.  

Enhetschef: ”Och då blir det så knall fall, det blir så, det blir dumt! Det blir så 

plötsligt, vi hinner inte förbereda oss” ”man har kunnat dölja sitt problem innan 

vi kommer men sen upptäcks det mitt i tragedin.” 

Kaosartade situationer som denna skulle kunna avvärjas om enhetschefen hade möjlighet att i 

förväg sätta in extra personal, men brist på information från biståndshandläggare kan leda till 

att sådana här händelser inträffar. Den enda strategi som undersköterskorna har, eftersom man 

kommunen inte tar äldre människor med alkoholproblematik på särskilt stort allvar (jfr. 

Gunnarsson, 2012) är att när de upptäcker alkoholproblem hos brukaren och bedömer att 

insatserna behöver en förändring så skriver de en utvärdering och skickar till 

biståndshandläggaren som tar kontakt med brukaren och gör en ny utredning, vilket är en 

tidskrävande process där den äldre får vänta. Svårigheten för undersköterskorna kan här ha 

många aspekter, dels blir de tvungna att hantera den berusade brukaren, dels kan det samtidigt 

bli nödvändigt att lugna övriga vårdboende som blir störda, rädda och upprörda, dels hamnar 

ansvaret på undersköterskan att föra fram problemet och slutligen kanske undersköterskan 

finner sig ensam i situationen på grund av att hennes kollegor finner situationen alldeles för 

otäck och skrämmande. När biståndshandläggare inte uppmärksammar alkoholproblematiken 

ser vi det som ett tecken på ålderism eftersom de äldre diskrimineras genom att man bara ser 

dem som äldre som behöver fysisk omsorg, inte som individer med alkoholproblem  

(jfr. Butler 1980).  
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Det framkommer under intervjun med biståndshandläggaren att de inte har någon speciell 

plats för äldre med alkoholproblem, där personalen är utbildad för denna problematik. Alla 

informanter var överens om att utbildning om äldre med alkoholproblem saknas. De kurser 

som programmen innehållit när de utbildat sig för sina professioner har inte varit tillräcklig. 

När vi ställer frågan om var de äldre med uttalat alkoholproblem placeras svarar 

biståndshandläggaren: 

 ”Vi har ju inget annat än våra särskilda boenden idag, det blandas ju alltifrån 

yngre till äldre. Det finns de som är yngre än 65 år. Det beror precis på vad 

behovet är. Det kan också finnas någon där det har varit känt att denne behöver 

behandling, men oftast så är de så dåliga när vi kommer i kontakt med dem så att 

behandlingshemmet inte kan hjälpa dem för att de är så fysiska nedsatta och då 

blir det mycket med korttidsbonde.”  

I och med detta kan det innebära att de hamnar på vilket som helst av kommunens särskilda 

boenden för äldre. Gunnarsson (2013) visar med sin forskning att man gjort speciella 

arrangemang för vårdtagare med demensdiagnos eller psykiatridiagnos, men för hantering av 

brukare med alkoholproblem finns ännu vare sig utbildning eller specialiserad verksamhet. På 

grund av de negativa attityder som finns runt alkoholmissbruk och den bristande utbildningen 

hos hälso- och sjukvårdspersonal, upptäcks och behandlas alkoholmissbruk inte alltid (Dar 

2006). Vi tänker att detta bottnar i att ålderism är djupt rotat i makthavarnas sätt att tänka. 

Andersson (2008) beskriver detta ålderismtänk i tre nivåer där hälso- och sjukvården i första 

steget prioriteras ner till förmån för andra samhällssektorer. På nästa nivå prioriteras 

åldringsvård ner till förmån för något annat inom sjukvården och i sista steget prioriteras 

kanske en dement patient framför en alkoholiserad, vilket kan innebära att de behandlas lika 

då ålder är deras gemensamma nämnare. Andersson (2008) menar vidare att resurserna går 

till de yngre i allmänhet och till yngre med denna problematik i synnerhet.  

I situationer där undersköterskor måste konfronteras med en berusad äldre upplever många att 

de känner sig osäkra och ensamma. De säger att de inte riktigt vet hur de ska hantera dessa 

situationer. Bristen i kunskap finns både hos undersköterskor och hos enhetschefer. 

Undersköterskorna betonar att det inte finns någon utbildning som handlar om äldre och 

missbruk, den utbildning som finns handlar mer om vård och omsorg av fysiska svårigheter. 

Flera av de intervjuade har försökt hitta kurser på egen hand men inte hittat något som passar. 

De påpekar att det är mycket viktigt med utbildning och rätt kompetens.  
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”Nej inga kunskaper som vi skulle behöva, faktiskt. Vi skulle behöva mer 

utbildning om detta. Det var ju det problemet vi hade, vi visste inte hur vi skulle 

göra, hur vi skulle agera.” Undersköterska      

Utifrån intervjuerna kan vi se att äldreomsorgen inte har beredskap att ta emot fler äldre med 

alkoholproblem då kunskapsbristen är så omfattande. Både enhetschefer och undersköterskor 

uttrycker att det är en förutsättning för att arbetet med omsorg om äldre med 

alkoholproblematik ska fungera är att de anställda får adekvat utbildning. I dagsläget saknas 

denna kunskap, vilket skapar hinder i bemötandet av äldre med alkoholmissbruk. Klein och 

Jess (2002) är i sin studie tydliga med att man måste vidta åtgärder för att öka kunskapen 

inom äldreomsorgen innan man är beredd att ta emot fler äldre med alkoholrelaterade 

problem. Vi upptäcker att undersköterskor i sitt arbete har svårt att bedöma om en brukare har 

ett skadligt alkoholbruk eller inte. I vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet ingår inte 

den utbildningen. 

Undersköterska: ”Det är svårt att skilja mellan bruk och missbruk” 

”Ska vi ge honom? Lura honom? Eller? Hur? Vi kanske skulle köpa cider? För 

det liknar ju, lite ljusgult ni vet. Och hälla upp lite. Ja, diskussionerna var lite så, 

men det blev aldrig så. Var det rätt och var det fel? Det vet man ju inte. Det kan ju 

bli helt… Slå tillbaka helt och hållet då.  Ja, vad svårt det är, det är ju jättesvårt.” 

Enhetschef.   

För att bättre kunna hantera denna problematik tycker Klein och Jess (2002) att utbildningen 

bör innehålla metoder att förebygga, att upptäcka och att hantera alkoholrelaterade problem 

hos äldre människor. De informanter vi intervjuat berättar att denna typ av kunskap fattas. 

Detta, anser vi, försvårar arbetet med att göra bedömningar redan vid första anhalten hos 

biståndshandläggaren. Risken med detta kan bli att samarbetet med övrig vårdpersonal, till 

exempel inom missbruksvård och psykiatri försvåras av att det är en så stor kunskapsbrist hos 

omsorgspersonalen, eftersom det kommit fram under våra intervjuer att det kan finnas annan 

problematik hos de äldre också utöver alkoholmissbruket. Gunnarsson (2012) anser också att 

omsorgspersonalen står ensamma i den betydelsen att de har ett begränsat samarbete med 

missbruksenheter och socialpsykiatri.  

Att omsorgspersonalen känner sig ensamma gör att deras oro ökar och under intervjuerna 

framkommer det att enhetscheferna ser hur denna oro påverkar undersköterskorna. Det är 
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oftast inte brukarens beroende som är det stora bekymret, utan personalens oro för brukarna. 

Enhetscheferna känner att de måste kommunicera med personalen om hur de ska hantera sin 

oro. Men kunskapsbristen sätter hinder i vägen för detta. Som omsorgspersonal finns det inte 

mycket man kan göra eftersom det är brukarnas eget liv och de får själva bestämma hur de vill 

ha det. Ett mönster som börjar skönjas vid intervjuerna är att hemtjänstpersonal i synnerhet 

har svårt att släppa taget om ett uppdrag när insatsen inte är möjlig att genomföra på grund av 

att en äldre person vägrar att ta emot hjälp trots att denne ligger berusad på golvet, kräks, är 

blöt och/eller undernärd. Om det visar sig omöjligt att utföra insatsen så måste de skjuta upp 

arbetet och komma tillbaka vid ett senare tillfälle.  

En undersköterska säger: ”Det försvårar ju ibland, självklart. Vi kan inte utföra 

våra insatser. Det går inte. Vi måste vara dubbel bemanning och hjälpa upp dem 

från sängen, det klarar vi inte själva om de är berusade för att det finns risk att 

de ramlar eller att vi skadar oss. Det kan se ut hur som helst faktiskt.” 

 

Detta medför att undersköterskorna får gå därifrån utan att ha utfört uppdraget och måste 

därmed skriva en avvikelserapport. Personalen har mycket svårt för att lämna de personerna i 

det tillståndet utan att få möjlighet att hjälpa dem. Enhetschefer uttrycker enighet när de säger 

att de flesta som jobbar inom vårdyrket inte vill lämna brukare i det skicket. Vi tolkar det som 

att undersköterskorna oroar sig för att de berusade äldre ska komma till skada om de inte tar 

tag i problemet direkt. De får stöd för sin oro hos Modén (2012) som i sin avhandling 

hänvisar till flera studier som pekar på att överdriven användning av alkohol är en riskfaktor 

för skador bland äldre vuxna. Ett alternativ till handling för att minska hemtjänstpersonalens 

oro blir då att de försöker motivera brukaren att ta emot insatsen. Vi menar att denna typ av 

manipulation, det vill säga att personalen använder sig av sin professionella makt (Skau, 

2007) i form av den kunskap och erfarenhet de besitter och därmed minskar brukarens egen 

makt, blir till förmån för brukarens hälsa och välmående. Vi ser att det blir enklare för 

undersköterskorna att låta det praktiska arbetet ta den tid som behövs, de får planera dagen 

efter den tid det tar. Hemtjänstpersonal kan sällan planera sin tid exakt. Ibland måste 

hemtjänstpersonalen stöttas för att de inte ska ta med sig problemet hem. I denna arbetsmiljö 

behöver undersköterskorna handledning och stöd som Gunnarsson (2013) berättar om. 

 

Sammanfattningsvis så tolkar vi det som att det för biståndshandläggaren inte räcker med att 

utreda de fysiska svårigheterna när det visar sig att alkoholproblematik medför så mycket 
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besvär och extra arbete. Bristfällig utredning leder till informationsbrist och merarbete för 

personal inom äldreomsorgen. Kunskapsbristen föder osäkerhet om hur man ska bemöta och 

hantera problematiken vilket kan leda till att man väljer tillvägagångssätt som till exempel 

manipulation och det leder i sin tur till att de äldres självbestämmande minskar. Bristen på 

stöd och handledning för med sig att undersköterskorna känner oro för de äldres 

välbefinnande vilket kan leda till negativa hälsoeffekter för undersköterskorna. 

 
Strategier & Policyer 
 
Under intervjun framkommer att biståndshandläggarens strategi, för att hantera utredningarna 

på ett hänsynsfullt sätt, är att ställa frågor under bedömningen om brukarens svårigheter i 

tillvaron. Det hör inte till vanligheterna att biståndshandläggare ställer frågor om alkoholbruk 

på grund av att det är ett så känsligt område. Vid misstanke om missbruksproblematik 

försöker naturligtvis biståndshandläggaren föra saken på tal, men brukaren måste själv prata 

om alkoholbruket och tillåta att biståndshandläggaren kontaktar anhöriga för mer information, 

annars bryter handläggaren mot tystnadsplikten.  

”Vi pratar väldigt lite om alkoholproblematiken. Det är inte mycket. Jag tror att 

vi fokuserar mycket mer på svårigheterna i tillvaron för övrigt, men som sagt, 

antingen frågar vi inte eller så kommer det inte fram.” Biståndshandläggare 

Det framkommer i våra intervjuer att det inte finns någon utarbetad strategi för att ta reda på 

äldres alkoholvanor. Vi får medhåll av Gunnarsson (2013) som också lagt märke till bristen 

på riktlinjer för hur personal inom äldreomsorgen ska hantera frågorna kring 

alkoholproblematik. Det finns för många hinder i vägen, som till exempel att 

biståndshandläggare anser att det inte är deras uppdrag eller område, ett annat exempel är att 

man anser sig hindrad av att det är skamfyllt att fråga eller att det uppfattas som oetiskt att 

fråga om alkoholvanor.  

Några av informanterna upplever att de saknar kommunens riktlinjer eller handlingsplaner för 

att kunna möjliggöra stöd till äldre personer med alkoholproblem.  En enhetschef menar att 

riktlinjerna kan ge möjligheter att lättare forma stödet. Både enhetschefer, 

biståndshandläggare och undersköterskor tycker det skulle vara bra med riktlinjer. Om 

strategier och kunskap säger en enhetschef:  
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”Inte mycket kan jag säga, det är det man har med sig från skolan men något 

annat har vi inte utbildat eller informerad det har vi inte. Men samtidigt så måste 

vara förbereda på detta. Vid bekymmer kan de bli oro hur de ska hantera detta.” 

Enhetschef 

 

Vi anser att kunskapsbrist och brist på policyer och riktlinjer hänger samman. Gemensamma 

riktlinjer skulle kunna underlätta för personalen vid de inledande kontakterna med nya 

brukare som har alkoholproblematik. Undersköterskor anser att de skulle vilja ha utbildning 

om äldres alkoholproblem för att få mer kunskap om problematiken och upptäcka det tidigare 

och slippa den osäkerhet som de står inför i varje ny situation (jfr. Gunnarsson, 2013). De 

skulle även vilja få mer verktyg om hur de ska förhålla sig, bemöta problematik vid 

situationer som rör alkoholproblematiken. 

Riktlinjer Riskbruks-, Missbruks- och Beroendevård Jönköpings län (2013) säger att alla 

verksamheter som möter personer med riskbruk, missbruk eller beroende ska använda 

metoder för tidig upptäckt och tidiga insatser. Utifrån våra informanter står det klart att de, 

trots att de saknar policyer, riktlinjer och formell kompetens så har de, utvecklat metoder att 

förhålla sig till de äldre med alkoholproblem efter bästa förmåga. Medvetenheten om att varje 

brukare har sina egna individuella behov genomsyrar verksamheten. Enhetschefer och 

biståndshandläggare försöker hitta egna strategier för hur de ska handla för att det ska bli så 

bra som möjligt för den äldre. En enhetschef berättar att de vid ett tillfälle gjorde 

handlingsplaner för en person med alkoholproblem, som de reviderade, hela tiden, så att folk 

som inte visste hur man skulle bete sig kunde följa handlingsplanen. En enhetschef säger att 

mycket ligger i undersköterskans personlighet och att undersköterskan kan lyssna på den äldre 

och ta sig tid. Om man har en lämplig personlighet, bra bemötande och förhållningssätt så 

klarar man sig långt i hanteringen av äldre med alkoholproblematik, men med adekvat 

utbildning och fastställda policyer kan man säkerställa att all hantering blir homogen. 

”Vi har inte riktlinjer just nu. Jag tror inte det, men det är då det uppkommer en 

situation och vi letar efter riktlinjer som man märker att de saknas. Just nu känner 

jag att vi inte har några sådana.” Enhetschef 

Utifrån ovanstående citat uppfattar vi det som att personalen inom äldreomsorgen inte har 

tagit del av några riktlinjer eller policyer. Informationen om att riktlinjer faktiskt finns har 

inte nått ut till de professioner som faktiskt behöver dem. Landstinget har delat ut riktlinjer till 
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alla verksamheter inom socialt arbete (Riktlinjer Riskbruks-, Missbruks- och Beroendevård 

Jönköpings län 2013).  Dessa finns att läsa på de flesta kommuners hemsidor. Men inom 

kommunerna sprider man inte kunskapen om deras existens. Intrycket vi får av det här är att 

kommunen missgynnar de äldre genom ålderism i form av diskriminerande praxis (jfr. Butler, 

1980) och därför ser de inte de äldre som en prioriterad målgrupp.  

Informanterna inom hemtjänsten betonar vikten av att skapa en god relation till brukaren. I 

många fall, menar de, är det förutsättningen för att över huvud taget kunna utföra insatsen. En 

enhetschef berättar att hemtjänstpersonalen är trygga på det området, de är duktiga på att 

skapa relationer till brukarna. Gunnarsson (2012) betonar att förmågan att skapa relationer är 

en viktig del av omsorgspersonalens arbete, vid sidan av kompetens och utbildning, att 

hantera alkoholfrågan och att klara sig själv. 

En enhetschef: ”Det kan vara så att det kan ta tid innan omsorgspersonal har 

byggt upp det här förtroende. Första gången kan det vara så att vi får hälsa vid 

dörren och sedan är vi kanske inte välkomna. Sen bygger man sig in med små 

medel tills förtroendet ökar, så småningom. Även när man bara har små uppdrag 

kan man inte utföra allting i början, utan sakta och med små metoder, så kommer 

vi närmare brukaren och kan jobba för att uppnå målet med verksamheten.” 

Efter att ha talat med flera av personalen inom äldreomsorgen, har vi förstått att 

undersköterskorna med ett bra och genomtänkt förhållningssätt kan ges möjlighet att hjälpa de 

äldre att prata om sina alkoholvanor eller alkoholproblematik, trots att det är skamfyllt och 

ångestladdat. Vi förstår att när personalen har skapat en god relation till den äldre kan den 

tolkas som betydelsefull för den äldre och på så sätt kan undersköterskor ställa frågor om 

alkoholvanor. Vi tolkar det som att de försöker visa empati och skapa en personlig relation för 

att kunna hjälpa den äldre. På så sätt skapar de en tillit så att brukaren lättare ska kunna prata 

om problematiken. 

 

Sammanfattningsvis så har vi upptäckt att det saknas strategier på de flesta nivåer inom 

äldreomsorgen, vilket skulle underlätta informationsflödet ner till den personal som jobbar. 

Kommunen har ansvar för att riktlinjer och policyer tas fram och implementeras i hela 

organisationen. När det finns riktlinjer och policyer kan personalen skapa hållbara strategier 

för sitt arbete. Relationer till de äldre kan underlättas genom att man har ett bra och 

genomtänkt förhållningssätt, vilket lättast skapas genom att det finns gemensamma strategier. 
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Sammanfattning och avslutande diskussion 
 
Under vår studie har vi upptäckt att ju längre upp i hierarkin man kommer så syns problemet, 

med hanteringen av äldre med alkoholbekymmer, mindre och mindre tills det till slut knappt 

finns alls. Människorna på gräsrotsnivå har svårt att lyfta fram och belysa problemet så att 

chefer och myndighetsutövare förstår och erkänner det, vilket leder till att dessa chefer och 

myndighetsutövare inte lägger någon vikt vid problemet och tilldelar inte några resurser för 

att underlätta för undersköterskorna som står mitt i kaoset som problemet orsakar och 

försöker hantera och lösa det. Likaväl som att chefer och myndighetsutövare har makten att 

tilldela resurser, likaväl har de makten att osynliggöra problemet och inte göra någonting.  

En annan orsak till att det är svårt att se problemet är att det fortfarande finns så starka 

stereotypa föreställningar om att äldre inte dricker eller svarar på behandling. Som vi kunde 

förstå när vi pratade med informanterna så är alkoholproblem något som ingen vill prata om 

och därför blir problemet dolt, vilket försvårar synliggörandet. 

 

Det framkommer också att bristen på information om äldres alkoholproblematik från 

biståndshandläggaren leder till oförberedd personal som måste hantera en situation som hotar 

att bli okontrollerbar. När undersköterskorna får informationen från biståndshandläggarens 

utredning så ligger fokus på sociala uppgifter och vilka fysiska svårigheter den äldre behöver 

hjälp med, sällan någonting om eventuella alkoholvanor. Vi förstår det som att det oftast är 

undersköterskorna som upptäcker att den äldre har alkoholproblem.  

 

Undersköterskorna har berättat att när alkoholproblemet har uppdagats, känner de sig väldigt 

ensamma för att de är oroliga för den äldres välmående och upplever att de inte har något stöd 

från de närmaste överordnade. Undersköterskor är utlämnade till att själva göra bedömningar 

om till exempel medicin ska ges eller inte i en situation där alkohol finns med i bilden, 

eftersom undersköterskan och sjuksköterskan sällan har samma syn på problemet. Chefen ser 

heller inte att det är ett problem, vilket vi tolkar beror på att det är viktigast för chefen att låta 

de äldre bestämma över sina liv själva. Som vi har förstått det genomsyrar självbestämmande 

hela verksamheten och personalen pratar om vikten av självbestämmande hela tiden. Så länge 

det inte finns alkohol med i bilden så fungerar det här med självbestämmande, men när 

Socialstyrelsens etiska råd (2008) säger att äldre ska få alkohol utköpt till sig när de vill, så 
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ställs personalen inför ett etiskt dilemma. När den äldre vill ha alkohol och 

omsorgspersonalen som oroar sig för de äldres hälsa, inte vill bidra till att upprätthålla de 

äldres drickande så vägrar köpa ut eller ge dem alkohol.  Känslan att se till de äldres bästa 

verkar vara starkare än viljan att låta de äldre bestämma själva.  

 

Undersköterskorna får ta för stort ansvar för om de ska ge ordinerad medicin eller inte när den 

äldre har druckit alkohol. Bör undersköterskorna fatta dessa självständiga beslut? Borde det 

inte finnas riktlinjer för hur den här frågan ska hanteras? Det som gör alkoholproblemet så 

svårt att hantera i äldreomsorgen är att flera funktioner i kedjan, som undersköterska, 

sjuksköterska, enhetschef och biståndshandläggare, saknar kunskap om omfattningen. En 

annan orsak till att problemet är så svårt att hantera är bristen på riktlinjer och att det inte 

finns en kommunal policy för insatserna. Eftersom dessa saknas så trycks ansvaret för att 

hantera problemet ner till undersköterskorna som står längst ner i hierarkin 

 

Vi tolkar det som att varken Socialstyrelsens etiska råd (2008) med sin policy om att äldre ska 

få alkohol utköpt till sig eller kommunen som genom 5.kap 9§ i SoL (Socialtjänstlagen, 

2001:453) har skyldighet att hjälpa och behandla människor med alkoholproblematik, 

erkänner problematiken utan låter besluten tryckas ner längst ner i organisationen och det blir 

upp till undersköterskorna att fatta besluten. Detta tyder på att äldres alkoholproblem inte är 

en prioriterad fråga i kommunen. Vi tycker att ansvaret ska ligga hos Socialstyrelsen och 

kommunen, inte hos undersköterskan.  

 

Det framkommer dessutom att kunskap om alkoholproblematik inte finns hos vare sig 

undersköterskor, enhetschefer, sjuksköterskor eller biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 

Detta anser vi försvårar deras dagliga arbete. Bristen på utbildning om alkoholmissbruk och 

den svällande massan av personer med alkoholproblem som behöver äldreomsorg kommer att 

innebära att kommunerna står inför stora utmaningar i framtiden. 
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Informationsbrev      
Bilaga1 

 
 
Vi heter Jomana Darwish och Marie Fyrpihl och studerar båda två på socionomprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu vårt examensarbete, C-uppsatsen. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som finns med att 

hantera alkoholbruket inom äldreomsorgen. För att få underlag till vår studie behöver vi 

intervjua personal inom äldreomsorgen som har erfarenhet av detta. 

Du medverkar helt frivilligt och kan avbryta intervjun närsomhelst om du vill. Du behöver då 

inte berätta om dina skäl för detta. 

Du kommer att vara anonym i vårt arbete. Vi kommer att avidentifiera alla personuppgifter så 

att man inte kommer att kunna veta vem det är som har sagt vad i vårt färdiga material.  

Intervjusvaren kommer enbart att användas för vår studie. Därför kommer de uppgifter som 

framkommer av intervjun inte att användas i andra sammanhang. 

Denna uppsats kommer att publiceras på DiVA, som är universitetets databas för 

forskningsarbeten. 

 
 
Du kan närsomhelst kontakta oss eller vår handledare om du vill fråga något. 
 
 
 
Vår handledare: 
Anders Giertz   070 3776097  anders.giertz@lnu.se 
 
 
Socionomstuderande: 
Jomana Darwish  073-9049674  jd222fe@student.lnu.se 
Marie Fyrpihl  0735-136055  mf222iz@student.lnu.se 
 
     
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide omsorgspersonal och områdeschef 

      Bilaga 2 
1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat med det du gör nu? 

3. Har du haft andra arbetsuppgifter tidigare? 

4. Har du tidigare erfarenheter från en annan kommun? 

5. Vilka föreställningar finns om äldre och deras alkoholvanor? 

6. Hur tar ni reda på de äldres alkoholvanor? 

7. Vilka svårigheter kan ni stöta på vid behovsbedömningen? 

8. Vad har du för kunskap och erfarenheter om äldre med ett riskfyllt alkoholbruk? 

9. Hur upplever du att en äldre persons alkoholvanor kan påverka hjälpinsatser från 
omsorgspersonalen på ett särskilt boende?  

10. Hur ser policyn ut på din arbetsplats avseende äldres alkoholbruk? 

a. Köper ni alkohol till dem? Hur tänker ni om det? (självbestämmande el.dyl.) 

b. Serverar ni alltid alkohol när de ber om det? 

c. Finns det tillfällen då ni nekar dem alkohol? 

i. Om Ja – Vid vilka tillfällen? 

d. Var går gränsen för när ni går vidare med den äldres beroende och försöker få till en 
behandling för att hjälpa dem ur beroendet? 

i. Till vem ger ni signal? 

11. Är kommunens alkoholpolicy synkad med särskilt boendets? 

12. Kan du berätta hur ni hanterar de äldres måttlösa drickande? 

13. Vem bestämmer när det är ok att dricka? 

14. Hur mycket får den äldre bestämma? 

15. Vad är ett alkoholproblem? 

16. Har alla på din arbetsplats samma syn på det? 

17. Vilka problem/dilemman kan uppstå när omsorgspersonal möter de äldres alkoholbruk? 

18. Kan du beskriva hur arbetet runt en vårdtagare med alkoholmissbruk ser ut? 

a. Behandlas berusade likadant som nyktra när det gäller hjälpinsatser? 

19. Upplever du att det är svårt att ha ett likvärdigt bemötande mot alla vårdtagare? 

20. Vad är livskvalitet för den äldre? 

a. Ett glas vin? 

b. Nykterhet för medicinens skull? 

21. Är det något du vill tillägga? 
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Intervjuguide biståndshandläggare 
      Bilaga 3 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat med det du gör nu? 

3. Har du haft andra arbetsuppgifter tidigare? 

4. Har du tidigare erfarenheter från en annan kommun? 

5. Träffar du äldre, i ditt arbete som har ett riskfyllt alkoholbruk (som innebär risk för 

individen själv) 

6. Vad är ett alkoholproblem enligt dig? 

a. Har alla på din arbetsplats samma syn på det? 

b. Vilka föreställningar finns om äldre och deras alkoholvanor? 

7. Hur tar du reda på de äldres alkoholvanor? (i behovsbedömningen) 

8. Vilka svårigheter stöter du på vid behovsbedömningen? 

9. Hur tror du att en äldre persons alkoholvanor kan påverka hjälpinsatser från 

omsorgspersonalen på ett särskilt boende? 

10. Hur ser policyn ut på din arbetsplats avseende äldres alkoholbruk? 

a. Vilka kriterier följer du när du placerar någon med ett alkoholmissbruk? 

i. Den äldre får hjälp på särskilt boendet 

ii. Behandling krävs 

11. Är kommunens alkoholpolicy synkad med äldreomsorgen? 

12. Vad är livskvalitet för den äldre? 

a. Ett glas vin? 

b. Nykterhet för medicinens skull? 

13. Är det något du vill tillägga? 


