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Förord 

Vi vill tacka alla omsorgspersonal på äldreboenden som har deltagit i 

fokusgruppsintervjuer samt enhetschefer som har hjälpt oss att boka in dessa. Utan deras 

medverkande hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. Vi vill även tacka vår 

handledare Monika Wilinska som alltid varit tillgänglig, hjälpt oss att organisera våra 

tankar, inspirerat oss och framför allt stöttat oss från början till slut.  
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Abstract 
                    

The aim of this study was to examine how care workers at retirement homes reason on 

elderly who abuse alcohol with emphasis on following aspects: approach regarding 

elderly alcohol abusers, personal treatment in interaction with care recipients, discovering 

of alcohol abuse, courses of action, practical arrangements and the type of care given. 

The data has been analyzed on the basis of gender theory and social constructivism. 

Method that was implemented combined focus group interviews with vignettes. The 

results indicate that approach regarding elderly alcohol abusers, encounters between care 

workers and care recipients, discovering of alcohol abuse, courses of action, practical 

arrangements, the type of care given and attitudes and personal values regarding elderly 

who abuse alcohol are all influenced by gender. In addition, patterns that indicate that 

caretakers’ sympathetic attitudes towards seniors alcohol abuse are impacted by gender 

norms were detected.  

Keywords: elderly, seniors, retirement home, gender, sex, social constructivism, vignette, 

focus group interviews. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur omsorgspersonal som är verksamma inom 

äldreboende, resonerar kring äldre som missbrukar alkohol utifrån aspekter som synsätt, 

bemötande, upptäckande av alkoholmissbruk, tillvägagångssätt, praktiska åtgärder samt 

vård. Studiens resultat analyserades utifrån genus- och socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Metoden som implementerats är en kombination av fokusgruppsintervjuer med 

vinjetteknik. Resultatet tyder på att synsätt, bemötande, upptäckande, praktiska åtgärder 

samt vård attityder och värderingar angående äldre som missbrukar påverkas av genus. 

Utöver detta finns det mönster i materialet som tyder på att även förståelse för äldres 

missbruk påverkas av genusrelaterade normer. 

  

Nyckelord: äldre, alkoholmissbruk, äldreboende, genus, kön, socialkonstruktivism, 

vinjett, fokusgruppsintervjuer 
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1. Inledning 

Att antalet äldre i Sverige ökar är ett välkänt och väldokumenterat fenomen. Ett mindre 

utforskat område inom både gerontologi och missbrukarvård är däremot den ökade 

alkoholkonsumtionen bland äldre och dess direkta och indirekta konsekvenser 

(Socialstyrelsen, 2017). I Den svenska Missbruksutredningens slutbetänkande (SOU, 

2011: 35) konstateras det att det finns en del riskbrukare bland äldre samt indikationer på 

att äldre som tidigare har använt alkohol återhållsamt eller inte druckit alls utvecklar ett 

missbruk i ett senare skede av livet. Slutbetänkandet fastställer att det är rimligt att anta 

att antalet äldre risk- och missbrukare kommer att öka i framtiden. 

En missbrukande äldre omfattas av åtskilliga bestämmelser i Socialtjänstlagen och har 

därigenom rätt till vård och hjälp från både äldreomsorg och missbruksvård. Hur 

ansvarsfördelningen mellan dessa professioner skall ske framgår inte i lagstiftningen, och 

principen om individens självbestämmanderätt ställs gentemot missbrukarens rätt att få 

hjälp med sin problematik. En konsekvens av de berörda motstridigheterna i 

Socialtjänstlagen är att de påverkar den allmänna praxisen och det i första hand blir 

utförarna som får bära det tunga ansvaret för konsumtionens konsekvenser 

(Gunnarsson, 2013). Utifrån ovanstående problematik framstår frågan hur personalen 

inom svenska äldreboenden resonerar kring äldre som missbrukar som ett högst 

intressant och aktuellt forskningsämne inom socialt arbete, inte minst eftersom det har 

genomförts tämligen lite forskning i Sverige som specifikt rör just detta ämne (Jyrkämä & 

Haapamäki, 2008; Gunnarsson & Karlsson, 2017). Eftersom missbruket inte verkar 

minska, snarare tvärtom, kan forskning kring detta ge upphov till nya strategier gällande 

problemet samt klargöra hur situationen hanteras i dagsläget av yrkesverksamma i 

äldreboenden.  

1.1 Problemformulering 

Enligt West & Zimmerman (1987) är kön en av de fundamentala maktrelationerna som 

dagligen skapas och återskapas i mellanmänskliga relationer. Även inom omsorgens 

vardag påverkar detta alla möten mellan människor (Gunnarsson & Szebehely, 2013). 

Med detta menar de att i dessa möten konstrueras det som anses representera feminint 

och maskulint, vilket i sin tur påverkar hur de yrkesverksamma ser på verkligheten och 

bemöter sina medmänniskor. Lill (2010) beskriver yrkesverksamma inom äldreboende 
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som “Bärare av den omsorgsdiskurs definierad som en kvinnlig, moderlig och kärleksfull 

praktik”. Ett fängslande fenomen i denna kontext enligt Lill (2010) är hur denna 

omsorgsdiskurs som påverkas av den traditionella synen på vad som är kvinnligt och 

manligt producerar olika föreställningar om genus, som influerar kulturen på 

arbetsplatser, något som även vi anser vara av större intresse än skillnader mellan de 

manliga och kvinnliga professionella. 

Enligt Hensing (2012) associeras alkoholbruk fortfarande oftast med en positiv variant av 

maskulinitet, och det är mer socialt accepterad för män att använda alkohol i 

berusningssyfte. Män har vad som nästan kan beskrivas som mandat att dricka alkohol 

och denna maskulina rätt är överordnad till kvinnors rätt att använda alkohol.  Kvinnors 

alkoholbruk, missbruk och riskbruk betraktas emellertid som något icke-feminint och 

icke-önskvärt. Synen på alkoholbruk kan alltså sägas att vara starkt genuskodad och 

påverkad av traditionella könsnormer. 

Eftersom könsstereotypiska föreställningar av flera forskare anses dominera 

arbetsplatskulturen inom omsorg, finns det även skäl att ifrågasätta att synen på missbruk 

inom svenska äldreomsorg skulle ha en särställning i denna bemärkelse. Vi menar att 

både omsorgsarbete som yrke och alkoholbruk som ett fenomen präglas av en 

traditionell syn på genus och därmed bör detta även manifestera sig även i 

omsorgsarbetet och omsorgspersonalens resonemang kring missbruk. 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att utforska hur omsorgspersonal som är verksamma inom 

äldreboende resonerar kring äldre män respektive kvinnor som missbrukar alkohol 

utifrån aspekter som synsätt, bemötande, upptäckande, praktiska åtgärder och vård. 

3. Frågeställningar 

Hur uppfattar omsorgspersonal sina handlingsalternativ gällande situationer då äldre 

kvinnor respektive män missbrukar alkohol på äldreboendet? 

Hur uppfattar omsorgspersonal sin egen roll i relation till upptäckande och förståelse av 

äldre som missbrukar alkohol på äldreboende?  

Hur påverkar genus attityder och värderingar angående äldre som missbrukar alkohol? 
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4. Bakgrund 

I detta avsnitt definieras begrepp som är väsentliga för detta arbete. Syftet med detta är 

framför allt att förhindra eventuella missuppfattningar kring begreppen som är 

mångfacetterade och komplexa. I avsnittet presenteras även tidigare forskning. Eftersom 

det finns relativt få inhemska eller internationella forskningsprojekt som berör just 

attityder och värderingar kring äldre som missbrukar, har tonvikten lagts även på teman 

ökande alkoholkonsumtion bland äldre, tvetydigheter i den svenska lagstiftningen samt 

fel och under-diagnostisering av missbruk.  

4.1 Begreppsdefinition: 

4.1.1 Alkoholmissbruk:  

Begreppet alkoholmissbruk används relativt ofta i det allmänna språkbruket för att 

beskriva en människas okontrollerade eller överdrivna användning av alkohol. Dock är 

definitionen av begreppet missbruk inte självklar och det kan användas på olika sätt och 

ges skilda innebörder, beroende på av vem och i vilket sammanhang det används (Fahlke, 

2012). Fahlke (2012) lyfter att det av många kan vara så att begreppet missbruk uppfattas 

ha en nedsättande ton och det finns därmed skäl till att undvika begreppet. Inte allt för 

sällan ger begreppet missbruk till exempel sken av att det handlar om en viss typ av 

personlighet i likhet med “alkoholisten” eller “narkomanen” (Fahlke, 2012, s.15).  

Utöver dess problematiska användning i det vardagliga talet, beskriver begreppet inte 

heller svårighetsgraden av ett missbruk, så som skadligt bruk eller beroende, utan syftar 

mer till att beskriva ett dysfunktionellt förhållande till eller användning av något (Fahlke, 

2012). Blomqvist (2012) kritiserar användningen av begreppet och menar på att det 

saknar en vetenskapligt grundad eller på annat sätt allmänt accepterad definition. I 

enlighet med Blomqvist (2012) Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks och 

beroendevård (2007) rekommenderas det att använda begreppet personer med 

missbruksproblem eller beroendeproblem och undvika begreppet missbrukare. 

Blomqvist (2012) menar dock att begreppet kan ha intagit en så pass stark ställning att 

det kan vara svårt att undvika. I och med att begreppet har en väletablerad position har vi 

ändå valt att använda det i detta arbetet.  
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4.1.2 Äldre människor: 

I socialtjänstlagens femte kapitel ges kommunerna i Sverige ett särskilt ansvar för äldre. 

Någon definition eller åldersgräns för äldre människor ges dock inte i samband med detta 

(Socialstyrelsen, 2006). En vanligt accepterad definition av äldre personer är emellertid 

människor som är 65 år eller äldre och vi kommer därför att utgå ifrån den definitionen i 

detta arbete. 

4.1.3.Äldreboende 

I detta arbete ämnar vi att utgå ifrån följande definition av äldreboende: “ett boende som 

tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form 

av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd” (Socialstyrelsen, 

2016).  

4.1.4. Omsorgspersonal 

I detta arbete ämnar begreppet omsorgspersonal att omfatta all den personal som arbetar 

närmast den äldre på äldreboendens respektive avdelningar och ger daglig vård och 

omsorg. Begreppet omfattar dock inte sjuksköterskor eller läkare, men delas till två olika 

kategorier som definieras nedan. 

 

4.2 Tidigare forskning 

4.2.1. Alkoholkonsumtion bland äldre har ökat de senaste generationerna 

Utländska forskare, t.ex. O’Connell et.al. (2003), Mickus, Wagenaar & Wilson (2001), 

Oslin (2004) har konstaterat att alkoholkonsumtion bland äldre har ökat de senaste 

generationerna. Nordiskt center för alkohol- och drogforskning har upptäckt samma 

tendenser i Norden och att alkoholkonsumtionen även kommer att öka i framtiden 

(Jyrkämä & Haapamäki, 2008). I Sverige har Agahi, Kelfve, Lennartsson och Mattson 

(2014), Marlow, Morin, Skoog, Waeren och Östling (2014) och Gunnarsson och 

Karlsson (2013) visat på ändrade attityder hos den äldre befolkningen i förhållande till 

alkohol. Det har skett både en ökning i mängden per gång och antalet gånger i veckan 

som äldre individer dricker.  
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4.2.2. Otydligheter i lagstiftningen 

Som tidigare konstaterat finns det motstridande bestämmelser i Socialtjänstlagen 

(hädanefter SoL) som påverkar den allmänna praxisen (Gunnarsson, 2013). SoL är en 

målinriktad ramlag som anger nationella mål för Socialtjänstens verksamhet, men dock 

inte hur dessa skall åstadkommas. Kommunerna har en stor frihet inom ramarna för SoL 

att utforma sina insatser efter skiftande behov och önskemål (Socialstyrelsen, 2006). På 

grund av ett brett handlingsutrymme för kommuner, kan lagstiftning gällande äldre 

personer som missbrukar framstå någorlunda oklar. I kap. 5 § 4 SoL står det att: 

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

värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 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. 

Detta innebär att äldre ska garanteras en hög grad av självbestämmande gällande deras 

liv. Inom äldreomsorgen ställs dock inget krav på nykterhet utan deras uppdrag berör 

omsorg för äldre, vilket inte innefattar missbruksproblematik på ett direkt sätt 

(Gunnarsson & Karlsson, 2016). Samtidigt står det i kap. 5 § 9 SoL att: 

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den 

hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. 

Detta innebär att Socialnämnden har en skyldighet att motverka missbruk av alkohol och 

andra beroendeframkallande medel, även i de fall där den enskilde missbrukaren inte 

framställt ett önskemål om hjälp (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2015). Redan i 

lagstiftningen, som verksamheter kring de äldre baseras på, visas en tvetydighet kring hur 

ett ärende med äldre som missbrukar ska hanteras.    

Lagstiftningen kring äldre är utformat utifrån att äldre är en homogen grupp och det tas 

inte i beaktning att äldre kan ha olika typer av problem och behov (Gunnarsson och 

Karlsson, 2017a). Biståndsbedömare som kommer i kontakt med äldre som missbrukar, 

tvingas passa in dessa äldre i ett system som är strikt reglerat i lagstiftning och 

kommunala riktlinjer. Inom dessa ramar finns det inga eller väldigt få insatser som är 

specialanpassade till den aktuella problematiken (Gunnarsson & Karlsson, 2017).  
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Konsekvenser av tvetydigheterna i lagstiftningen  

Att det inte framgår i lagstiftningen hur det övergripande ansvaret bör se ut angående en 

person som är i behov av hjälp både från äldreomsorgen och missbruksvården, 

manifesterar sig i praktiken genom att samarbetet mellan missbrukarvården och 

äldreomsorgen är bristfällig (Gunnarsson & Karlsson, 2017). Socialstyrelsen (2015) 

framhäver att gruppen äldre omfattas av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid 

missbruk och beroende, men uttrycker själv att det inte finns några särskilda 

rekommendationer för gruppen äldre. Det framgår inte heller vem som bär det 

övergripande ansvaret, utan flera verksamheter får ett gemensamt ansvar (Socialstyrelsen, 

2015).   

I Gunnarsson och Karlssons (2013) studie påstår den intervjuade omsorgspersonalen att 

de flesta myndighetsrepresentanter eller vårdgivare genomgående hävdar att det är 

”någon annan” som bär ansvaret för den äldre i situationer då det förekommer 

missbruksproblematik. I studien framgår att även om hemtjänstpersonal larmar om en 

ohållbar situation hos en äldre person, kan det i praktiken bli så att ingen gör något åt 

detta på grund av att ingen har något övergripande samordningsansvar. Gunnarsson 

(2013) konstaterar att en konsekvens av svenska kommuners otydliga och bristfälliga 

policys angående äldre och alkoholmissbruk är att ansvaret för äldres alkoholmissbruk 

därmed för nuvarande är lagt på äldreomsorgens personal. Till exempel gränserna för 

individens självbestämmande definieras i slutändan av omsorgspersonalen. De får avgöra, 

vid inköp av dagligvaror, om de vill och har den tid som finns för att genomföra inköp 

på Systembolaget (Gunnarsson & Karlsson, 2013).   

Eftersom det övergripande ansvaret i nuläget läggs på äldreomsorgens personal är det av 

intresse att flera studier visar på att äldreomsorgens personals själv anser att deras 

kunskap och utbildning kring äldre som missbrukar är bristande (Gunnarsson & 

Karlsson, 2013; Gunnarsson & Karlsson, 2017; Koivula et. al., 2016). Koivula et. al. 

(2016) rapporterar i deras studie om utmaningar kring äldre som missbrukar, att 

insatserna för äldre missbrukare var speciellt krävande. Även Gunnarsson och Karlsson 

(2013) identifierade en rådande stress hos omsorgspersonalen som grundas i den 

maktlöshet personalen upplever eftersom äldre som dricker lever i misär och situationen 

är ingens ansvar.  
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Utifrån den stress och belastning äldreomsorgspersonal utsätts för diskuterar Koivula et. 

al. (2016) i sin studie ett arbetsmiljöperspektiv och menar att mer forskning inom 

området inte bara skulle gagna äldre som missbrukar utan även ha en positiv inverkan på 

undersköterskornas arbetsförhållanden. Gunnarsson och Karlsson (2013) delar samma 

uppfattning och menar att arbetsmiljön påverkas avsevärt om en äldre person har ett 

omfattande alkoholproblem. Personalen tvingas arbeta hos personer som de ser far illa 

men inte har möjlighet och kompetens för att ingripa och när detta anmälas till 

missbruksenheterna upplevs de inte få adekvat stöd.  

4.2.4 Fel- och underdiagnostisering 

Flera forskare anser att det överhuvudtaget inte finns något allmänt godkänt 

diagnostiseringsinstrument för äldre med missbruksproblematik (Johnson, 2000). Det 

finns inte heller någon universell definition av äldre (dvs. att åldersgränserna fluktuerar i 

denna bemärkelse) vilket gör att det är vanskligt att jämföra testresultat. En viktig aspekt 

att poängtera är att många äldre oftast har fler vårdkontakter än vad yngre har vilket kan 

utgöra en kanal i den äldres liv som kan upptäcka ett eventuellt missbruk (Jönson & 

Harnett, 2015). 

I och med att det inte finns något diagnostiseringsinstrument för äldre som missbrukar, 

är det föga förvånat att O´Connell et.al. (2003) har kommit fram till att det förekommer 

under- och feldiagnostisering av missbruk bland äldre. Samma tendens har även 

manifesterat sig i Socialstyrelsens öppna jämförelser mellan kommuner i Sverige (2016). 

O´Connell et.al. (2003) anser dock att detta är ett resultat av olika faktorer snarare än en 

direkt konsekvens av avsaknad av tillförlitliga diagnostiseringsinstrument. Bland annat 

skriver de att vissa sjukvårdspersonal har en laissez-faire-inställning angående de äldres 

ökade alkoholintag, dvs. att de betraktar alkoholbruket som ett rimligt sätt att hantera det 

sviktande hälsotillståndet och förändrade livsvillkoren (ibid.). 

O’Connell et. al. (2003) poängterar att de professionella är mindre uppmärksamma när 

det gäller att diagnostisera alkoholism hos äldre än när det gäller befolkningen i övrigt. 

 En annan faktor kan vara att patienten drabbas av diverse psykiska såväl som fysiska 

alkoholrelaterade åkommor (till exempel depression och förvirring) som sedan felaktigt 

tolkas som naturliga tecken på åldrandet. Dessutom kan äldre vara mindre benägna att 

berätta för personalen om överkonsumtion av alkohol (ibid.). Gunnarsson och Karlsson 

(2017; 2013) har uppmärksammat samma problem och menar att det är skamfyllt och 
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svårt att tala om missbruk av alkohol både för de äldre själva men också för deras 

anhöriga och för personal inom äldreomsorgen. Vidare skriver de att äldre med 

missbruksproblematik inte sällan är ovilliga att söka hjälp för sitt missbruk. Enligt de 

biståndshandläggare som deltog i studien kan det vara diverse orsaker till det, men bland 

annat ansågs det inte meningsfullt att genomgå en behandling för alkoholproblematik 

eftersom de inte vill sluta dricka eller att de anser att det inte kommer ge något resultat.  

O’Connell et al (2003) rapporterar att även personalen på äldreboende ofta har en 

någorlunda pessimistisk syn angående behandlingens effektivitet när det gäller äldre som 

missbrukar, och detta trots det begränsade antalet forskningsprojekt som berör detta 

ämne visar att äldre svarar bra på behandling (Gunnarsson och Karlsson, 2013). 

Gunnarsson och Karlsson (2013) poängterar att dessa attityder, som även de har 

upptäckt, kan leda till diskriminerande handlingar som kan innebära att de äldre inte får 

adekvat hjälp och bemötande. De anser även att utifrån deras forskningsresultat bör äldre 

få mer information angående alkohol, inte minst bör de upplysas om hur äldre generellt 

har sämre tolerans för alkohol än yngre.  

4.2.5 Könsstereotypiska attityder 

Det har uppmärksammats att kvinnor kan löpa en större risk att utveckla alkoholproblem 

än män (Blow & Lawton Barry, 2002).  Detta kan till viss del förklaras med att kvinnor 

har en högre förväntad medellivslängd än män som gör att de ofta måste hantera sorgen 

orsakat av makens och andra bekantas bortgång. Detta innebär att de är speciellt utsatta 

för ensamhet och depression som kan leda till en ökad alkoholkonsumtion (Blow & 

Lawton Barry, 2002). I Sverige har det genomförts forskning kring detta och Grimby och 

Johansson (2009) har detekterat att en tredjedel av de änkor som de hade forskat uppgav 

att de lindrade sorgen med hjälp av alkohol, och tio procent hade ökat deras 

alkoholkonsumtion efter att maken hade gått bort. Gunnarsson och Karlsson (2013) har 

även upptäckt att trots att äldre män fortfarande dricker mer än äldre kvinnor, finns det 

en oroväckande utveckling i gruppen äldre kvinnor som visar att deras 

alkoholkonsumtion har ökat mer än mäns konsumtion och framför allt dricker de mer 

vin än vad tidigare generationer brukade göra. I Blow och Lawton Barrys (2002) 

undersökning påpekas det även att äldre kvinnor har en tendens att lättare utveckla 

alkoholrelaterade fysiska hälsoproblem än män. 
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Trots att äldre kvinnor, enligt forskningsrön som presenteras i det ovanstående stycket, 

uppenbarligen tillhör en riskgrupp på mer än ett sätt, har det inte genomförts forskning 

kring upptäckandet av äldre kvinnors missbruk i Sverige eller diagnostiserings-instrument 

specialiserat för kvinnor i någon större utsträckning. En del forskare misstänker att det 

förekommer en del under-och feldiagnostisering av missbruk hos äldre kvinnor på grund 

av fördomar baserade på uppfattningar av traditionell femininitet och maskulinitet. Till 

exempel Lichtenberg, Gibbons, Nanna och Blumenthal (1993) har granskat skillnader i 

läkarnas bedömningar angående äldres missbruk. Deras forskning visade att läkarna 

upptäckte och gav en missbruksdiagnos till äldre män i hälften av aktuella fallen medan 

inga kvinnliga missbrukare fick en adekvat missbruksdiagnos. 

Katz och Brown (2002) menar på att åldersdiskriminering kombinerat med sexistiska 

attityder är anledningen till att äldre kvinnors missbruk upptäcks, diagnostiseras och 

behandlas i en låg omfattning. Trots detta verkar det inte finnas många forskningsprojekt 

som har lagt tonvikten specifikt i sexistiska attityder som påverkar diagnostiserandet av 

äldre kvinnors missbruk. Katz och Brown (2002) påpekar även att faktorer som 

stigmatisering, skam och de professionellas bristande kunskap angående problemet samt 

bristfällig utbildning påverkar diagnostiserandet. Eliason (1998) har uppmärksammat 

samma problem som Katz och Brown (2002) och skriver att sjuksköterskor ofta 

misslyckas att upptäcka missbruk hos äldre kvinnor på grund av deras egna stereotypiska 

uppfattningar angående dessa klienter. Vidare skriver Eliason (1998) att dessa 

stereotypiska uppfattningar som illustrerar äldre kvinnor som moderliga nykterister som 

är aktiva i kyrkan förhindrar de professionella från att ens misstänka alkohol-eller 

drogrelaterade problem hos äldre kvinnor. Denna problematik tas även upp av 

Gunnarsson och Karlsson (2013) som i sin forskning angående äldreomsorgshandläggare 

noterade att handläggarna trodde att berusade äldre kvinnor var bara förvirrade eller hade 

minnesproblem om de inte såg några tomma flaskor i de äldres rum eller om de äldre inte 

luktade alkohol. Överlag var den vanligaste uppfattningen att äldre inte dricker, och 

speciellt inte kvinnor. 

I likhet med Katz och Brown (2002) resonemang anser även Gunnarsson och Karlsson 

(2013) att perceptioner angående de som dricker eller missbrukar alkohol påverkas av 

som anses som feminint och maskulint. När missbruk hos kvinnor mot all förmodan 

upptäckas, har människor en tendens att använda en förklaringsmodell som härstammar 

från de traditionella könsrollerna. De skriver till exempel hur det i deras 
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fokusgruppsdiskussioner med äldreomsorgshandläggare fanns ett mönster gällande 

perceptioner kring skäl som äldre män respektive kvinnor antogs ha för att dricka 

alkohol. Handläggarna ansåg utan vidare reflektioner att äldre män hade druckit hela sitt 

liv medan kvinnor hade mer specifika skäl, till exempel makens bortgång eller 

demensdiagnos.  

 Även Storbjörk (Busk, 2013) har utforskat samma tema som de ovanstående forskare 

och även hon anser att könstereotypiska attityder påverkar missbrukande kvinnors 

position i samhället i högsta grad. Hon uppmärksammar att inom den svenska 

missbrukarvården finns det tydliga könsskillnader i behandlingsinsatser och skriver om 

“ett mönster som har blivit snedvridet”. Med detta menar hon att insatser som är 

speciellt planerade för kvinnor betonar moderskap, barn, våld och sexuella övergrepp. 

Vidare skriver hon att tonvikten läggs i faktorer som ursprungligen har orsakat missbruk 

samt psykisk ohälsa. Skillnaden till insatser riktad mot män är att faderskap inte betonas i 

samma omfattning och fokusen läggs på att helt och hållet bryta missbruket.  

Enligt Gunnarsson och Karlssons (2013) forskningsresultat präglas även äldreomsorg av 

liknande attityder kring avvikande femininitet kopplad till bristfällig moderlighet hos 

äldre kvinnor som missbrukar. De rapporterar att äldreomsorgshandläggarna som de 

intervjuade anser att det är skambelagt för kvinnor att vara berusade.  Dessutom skriver 

de att kvinnor som dricker sig berusade anses av de professionella avvika från 

moderlighetsidealen som dikterar att de ska kunna ta hand om andra. 

5. Teoretisk referensram 

Våra teoretiska utgångspunkter för detta arbete är socialkonstruktivismen samt 

genusperspektiv. Dessa teorier är av relevans för studien eftersom vi anser att i enlighet 

med socialkonstruktivismens grundläggande drag beträffande kön och genus betraktas 

dessa som sociala konstruktioner som påverkar möten mellan äldre och undersköterskor 

på äldreboenden. Människor och deras beteende präglas av uppfattningar om kön och 

genus och vad som anses vara “typiskt manligt” och “typiskt kvinnligt”. De teoretiska 

utgångspunkterna kommer att presenteras i följande avsnitt och därefter tillämpas de vid 

tolkning och analysering i kommande analys- och diskussionsdel.  
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5.1.Socialkonstruktivismen 

Socialkonstruktivism innebär utifrån en ontologisk synpunkt att verkliga företeelser, 

såsom uppfattningar och erfarenheter, blir en del av existensen som manifesterar sig på 

ett visst sätt på grund av det språket människor delar med varandra (Burr, 2015). 

Mattsson (2010) hävdar att vi kommer påverka och påverkas av varandras erfarenheter 

och tolkningar och därigenom skapa gemensamma antaganden som delas av de flesta, 

antaganden som i viss mån upplevs som objektiva och/eller naturliga sanningar. Vidare 

betonar socialkonstruktivister att fenomen eller ting som skapats av en social 

konstruktion inte är mindre verkliga än något annat (Burr, 2015). Detta gäller även 

föreställningar om vad som är feminint och maskulint, dvs. att dessa inte är något som 

inte påverkar oss i våra dagliga liv, bara för att de är skapelser av sociala konstruktioner 

(Burr, 2015).  

Utifrån en socialkonstruktivistisk ansats betraktas människan som en aktiv skapare av sin 

egen värld (Burr, 2015) och verkligheten anses vara socialt konstruerad (Mattsson, 2010). 

Med detta menas att människor påverkar varandras konstruktioner genom interaktionen 

och det språk de delar med varandra (Burr, 2015). Konstruktionerna ses alltså som en 

påverkbar företeelse och individer har möjlighet att ändra sin egen konstruktion av 

världen och därigenom skapa nya handlingsmöjligheter. Burr (2015) betonar dock att 

förändringar av sociala konstruktioner ofta är svåra och utmanande. 

Eftersom sociala konstruktioner är påverkbara innebär det också att de är föränderliga 

över tid (Mattson, 2010). Det som uppfattas som sant eller naturligt idag kanske tolkas på 

ett annat sätt om tio, tjugo eller trettio år. Ett utmärkt exempel av detta är föreställningar 

om vad som är manligt och kvinnligt och hur män och kvinnor är och därmed bör vara. 

Dessa uppfattningar är väldigt aktuella och under ständig utveckling i samhället idag 

(Gunnarsson & Szebehely, 2013). 

Loseke (2003) har uppmärksammat att sociala konstruktioner som innebär 

kategoriserande av människor och de sociala problem som förknippas med dem, ofta 

innebär att dessa människor delas upp till de som förtjänar sympati och de som inte gör 

det. Denna process har olika beståndsdelar, men bland annat nämner hon ansvar och 

moral kopplad till individens sociala problem som väsentliga. Med detta menar hon att 

det finns en vidspridd kulturellt betingade uppfattning om att individen har en skyldighet 

att ansvara för en stor del av sina egna handlingar. När det gäller moral anser hon att 
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människor är mer sympatiska mot medmänniskor och deras sociala problem ifall de 

betraktas att besitta en hög moral. Loseke (2003) exemplifierar detta bland annat genom 

att diskutera hur sociala konstruktioner kring kvinnor byggs genom moraliska 

kategoriseringar, där en hängiven mor som även är en fantastisk fru är motpol till det 

som hon på ett provocerande sätt kallar för “slampa”. 

5.2. Kön och genus. 

Användningen av begreppen kön och genus är ett väl diskuterat fenomen och 

distinktionen mellan dessa begrepp var under 1970- och 1980-talen klarare än vad den är 

idag. Antropologen Gayle Rubin (1997) introducerade begreppen ”sex” och “gender” (på 

svenska: kön och genus). Uppdelningen av begreppen gjordes för att förklara ett 

samhällsfenomen på en strukturell nivå och att göra samhällets strukturer begripliga 

(West & Zimmerman, 1987).  

I Sverige har diskussioner kring begreppen kön och genus försvårats av att begreppet 

kön i svenskan har en mer fluktuerande innebörd än vad engelskans motsvarighet har. I 

det svenska språket används begreppet kön ideligen både till att förklara det biologiska 

könet och det konstruerade könet (Claezon, 2008). Forskare är idag mer försiktiga med 

användningen av dessa begrepp och väljer allt oftare att endast använda ett av dem och 

därmed låta begreppet innefatta både den fysiska kroppen och de föreställningar som har 

tillskrivits den (Mattsson, 2002; Mattson, 2010; Claezon, 2008). Därmed har vi valt att i 

detta arbete använda begreppet “genus”.  

West och Zimmerman (1987) myntade begreppet “att göra genus” vilket innebär att 

människan skapar skillnaden mellan kvinnor och män, som inte är naturliga, essentiella 

eller biologiska. Butler (1990) har utvecklat detta vidare och menar att denna process 

manifesterar sig i form av sociala konstruktioner. Genom språket materialiseras kroppar 

och därmed också ”görs” dem (Butler, 1990). Med detta menar Butler (1990) att vi 

genom språket ”könar” kropparna, vilket innebär att de biologiska könen, kvinna och 

man, inte är så självklara, sanna eller naturliga utan ett fenomen som är konstruerat 

utifrån våra erfarenheter och tolkningar, alltså en social konstruktion. Butler (1990) 

betonar dock att den sociala konstruktionen av kön i samhället kan vara problematisk 

med tanke på att individer som inte passar in i kategorierna kan på grund av detta bli 

exkluderade eller marginaliserade.  
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Att granska något utifrån ett genusperspektiv är av intresse för att det tillsammans med 

att individen tillskrivs den manliga eller kvinnliga kategorin följer normer och 

förväntningar i samhället på hur personen förväntas vara. Det finns exempelvis mängder 

av normer som handlar om femininitet och hur en kvinna bör vara. När kvinnor bryter 

mot existerande femininitetsnormer, kommer deras femininitet och identitet som 

kvinnor att ifrågasättas (Mattsson, 2010). Hensing (2012) lyfter exempelvis att det är mer 

socialt accepterat för män att bruka alkohol i berusningssyfte. Kvinnors alkoholbruk, 

missbruk och riskbruk anses däremot bryta mot den samhälleliga normen och betraktas 

därigenom som något icke-feminint och icke-önskvärt. Detta kan vara grunden till att 

äldre kvinnor oftast försöker dölja sitt missbruk medan äldre män är mer öppna kring det 

såsom Gunnarsson och Karlsson (2017; 2013) menar. 

Att dricka alkohol, ha ett visst dryckesmönster eller välja vissa alkoholsorter kan 

dessutom vara genuskodat och blir därmed en del av konstruktionen av genus (Hensing 

2013). Hensing menar att ett visst alkoholbeteende kan bidra till att förstärka eller 

försvaga en persons eller grupps maskulinitet respektive femininitet. Fahlke exemplifierar 

(2012) detta fenomen genom att poängterar att aggressivitet är någonting som 

traditionellt har förknippats med framför allt män och att det finns en föreställning att 

män blir mer aggressiva när de konsumerar alkohol.  

Hensing (2013) menar att både män och kvinnor är aktiva i formandet av genus och dess 

tillhörande förväntningar genom sin sociala praktik, dvs. det man gör eller hur man 

förhåller sig till sig själv och andra. Martin (2006), håller dock bara delvis med och anser 

inte att detta alltid sker medvetet. Han menar på att en stor del av dessa handlingar som 

formar genus sker omedvetet och oreflekterat.  Han exemplifierar denna sociala praktik 

och upprätthållandet av genusskillnader genom att skriva hur vi i form av olika vardagliga 

val, som klädsel, skor och frisyrer bibehåller de stereotypiska idealen kring manligt och 

kvinnligt. Ett annat exempel på hur detta kan komma till uttryck är att omsorgspersonal 

diskuterar familj och familjeliv mer med äldre kvinnor än med äldre män (Storm, 2013). 

 

6. Metod 
Omsorgspersonalens resonemang och tankar kring deras arbete med missbrukande 

vårdtagare på äldreboende är ett relativt outforskat område. Därmed valdes en kvalitativ 
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metod för att kunna undersöka ämnet med en öppen inställning och kunna fånga upp 

intresseväckande och betydelsefulla teman och kategorier (Bryman, 2011). Dessutom 

möjliggör kvalitativ metod utforskandet av forskningsobjektens  förståelse och 

erfarenheter samt vilken innebörd dessa har (Mason, 2002). 

6.1. Fokusgrupp 

Eftersom syftet med studien inte är att kartlägga om det finns ett missbruksproblem 

inom äldreomsorg utan att ta reda på hur omsorgspersonal på äldreboende resonerar 

kring missbrukande äldre utifrån diverse aspekter, förefaller det sig rimligt att använda 

fokusgrupper som möjliggör användandet av följdfrågor samt en möjlighet att associera 

och resonera fritt (Bryman, 2011). Dessutom skriver Brinkman och Kvale (2009) att 

fokusgruppsintervjuer passar bra när syftet är att forska ett område som är tämligen 

outforskat eftersom gruppsammanhangen kan skapa mer spontana och känsloladdade 

åsikter än individuella intervjuer. 

Fokusgruppsintervjuer är en datainsamlingsmetod där flera personer intervjuas samtidigt 

om en viss frågeställning eller ett visst tema (Jacobsen, 2012). Grundtanken med 

fokusgruppsintervjuer är att personer som sitter på en viss erfarenhet intervjuas på ett 

förhållandevis ostrukturerat sätt angående detta. Vanligtvis består fokusgruppen av sex 

till tio undersökningspersoner (Brinkman & Kvale, 2009). Den som leder fokusgruppen 

kallas för moderator och ska i största möjliga mån ge fria tyglar åt gruppdeltagarna. 

Moderatorn ska se till att det råder en stämning som möjliggör ett öppet åsiktsutbyte där 

deltagarna vågar att ta ställning till det aktuella ämnet utifrån sina egna utgångspunkter 

(Jacobsen, 2012). Det finns tillfällen då moderatorn får flika in med eventuella följdfrågor 

eller fördela ordet så att alla deltagare får komma till tals (Bryman, 2011). 

Brinkman och Kvale (2009) betonar att det inte är väsentligt att nå en konsensus 

angående diskussionsämnet utan samla in ett rikt urval åsikter angående ämnet. En av de 

största utmaningarna gällande fokusgrupp som också kan vara en stor nackdel för 

datainsamlingen är den makt- och dominansförhållandena som finns i gruppen. 

Gruppdeltagare kan hämmas av att andra pratar mycket eller använder härskartekniker så 

som att förlöjliga andras synpunkter och argumentation. En annan nackdel kan vara att 

en öppen intervju kan ge stora datamängder vilket kan göra materialet svåröverskådligt. 

Fördelen med att individer tillsammans diskuterar ett tema är dock att deltagarna under 

intervjuns gång går igenom en process och bearbetning av sina egna erfarenheter. 
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Genom diskussion hjälper deltagarna varandra att se saker ur andra infallsvinklar och 

reflekterar över erfarenheter och kunskaper som de själv bär på, på ett nytt sätt vilket 

bidrar till att det insamlade datamaterialet blir brett och omfattande (Jacobsen, 2012).  

6.2. Vinjetteknik  

Enligt Egelund (2008) har ett ut av huvudområden inom vinjettforskning varit 

bedömningar som berör essentiella dilemman och problemställningar av praktisk 

karaktär. Vinjetter används även för att undersöka professionellas värderingar, attityder 

och handlingsfärdighet samt motiven till interventioner och åtgärder. Dessutom kan de 

tillämpas i ett komparativt syfte (Egelund, 2008). Eftersom frågeställningar som ska 

besvaras i denna studie handlar om både skillnader i praktiska handlingar när det gäller 

upptäckandet av missbruk (som oftast innebär någon typ av intervention) samt olikheter i 

värderingar och attityder kan vinjetter anses vara en adekvat metod för att utforska dessa. 

Vinjetteknik innebär att det för respondenterna presenteras ett scenario eller en situation 

som de sedan diskuterar och resonerar kring utifrån hur de hade agerat i den 

presenterade situationen. Denna typ av teknik används oftast då syftet med studien är att 

undersöka människors värderingar och normer. Enligt Egelund (2008, s.137) finns det 

några gemensamma nämnare för alla vinjettstudier, bland annat att “de behandlar 

normativt material, dvs. attityder som härrör från professionella principer, moraliska 

uppfattningar och liknande och som gör underlag för de val som människor gör”. 

 

I två av de aktuella boenden där intervjuerna har tagit plats, har deltagarna fått läsa en 

vinjett där vårdtagaren är en kvinna (Greta, 79 år) och i de två andra boenden har 

deltagarna läst en vinjett där huvudpersonen är en man (Börje, 79 år) (Se bilaga 1). Denna 

uppdelning har vi valt att göra eftersom det har möjliggjort användningen av två exakt 

likadana vinjetter. Detta ökar sannolikheten för att skillnader i resonemang beror på 

genusskillnader och inte skillnader i vinjetten. 

En vertikal vinjett innebär att information ges till deltagarna i olika stadier (Jergeby, 

1999). Vi har valt att tillämpa en vertikal vinjett som innehåller två delar. Syftet med detta 

har varit att tillförsäkra en mer djuplodande analys och att kunna observera ifall 

gruppernas svar var karakteristika emellan alternativt upptäcka motsatsförhållanden i 

förhållande till genus (Jergeby, 1999; Egelund, 2008). I den första delen av vinjetten får 
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läsarna en del bakgrundsinformation angående vårdtagaren som har bott i det aktuella 

boendet i fyra månader, varav de tre senaste veckor hen har betett sig någorlunda 

avvikande. All information angående detta avvikande beteende kan tolkas som en 

konsekvens av alkoholbruk, men samtidigt kan det lika väl handla om åldersrelaterade 

symptom, depression eller någon variant av minnessjukdom. I den andra delen av 

vinjetten får läsaren sedan läsa om mer avvikande beteende som uppenbarligen handlar 

om alkoholbruk.  

Viktigt med vinjettstudier är att situationen som ska diskuteras är trovärdig (Bryman, 

2011). Dessutom ska den vara logisk och inte för svåröverskådlig (Jergeby, 2008). För att 

kunna säkerställa att dessa kriterier fylls rekommenderar Egelund (2008) att vinjetter 

testas med representanter av den grupp som används som deltagare i studien. Även 

Jergeby (1999) rekommenderar förtestning av vinjetter.  I vår studie har vi bett två 

undersköterskor som har varit verksamma inom äldreboenden över tjugo respektive 

trettio år att kritiskt granska vinjetten innan den använts i studien. Dessa två granskare 

ansåg att vinjetten var realistisk och började dessutom knyta an till liknande fall de hade 

erfarenhet av, någonting som Egelund anser vara ett kriterium för god kvalité när det 

gäller vinjetter. Egelund (2008) anser även att respondenterna ska få tydliga instruktioner 

angående vinjetten för att säkerställa att de resonerar utifrån samma grundval. Detta 

innefattar bland annat att vertikala vinjetter (vinjett som innehåller två eller fler 

delar) instrueras att läsa bara en delvinjett i sänder. I denna studie har detta lösts genom 

att dela ut del två först efter respondenterna har fått läsa, resonera och diskutera kring del 

ett. 

Gällande validitet av vinjetter och de svar och resultat som de producerar, poängterar 

Egelund (2008) att vinjetter vanligtvis bygger på fiktiva händelser där deltagarna ska 

resonera hypotetiskt istället för att berätta vad de skulle göra i verkliga situationer. Detta 

kan tolkas som att vinjetter i så fall mäter föreställningar angående hur man skulle göra, 

vilket väcker frågan huruvida dessa föreställningar angående handlingsalternativ är reella 

eller ideala. Egelund (2008) påpekar att enligt vissa forskare innebär detta att den 

hypotetiska karaktären av vinjetter, tillsammans med bristfälliga möjligheten att 

undersöka huruvida hypotetiska svar motsvarar verkliga handlingar gör att det finns stor 

sannolikhet för att svaren som vinjetten producerar har en låg validitet. Egelund (2008) 

anser också att denna risk är verklig. Enligt honom gäller detta dock huvudsakligen 

kvantitativa studier.     
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Även Jergeby (1999) anser att riskerna är mindre när forskaren inte mäter exakta värden 

utan är intresserad av bedömningar och värderingar, som har alltså varit meningen med 

detta arbete som inte innehåller några kvantitativa element.  Egelund, (2008) anser även 

att respondenter, speciellt i gruppintervjuer, bör ha möjlighet att associera utifrån hur de 

faktiskt gör i sådana fall som presenteras i vinjetter. För att kunna säkerställa detta, har vi 

bett intervjupersonerna först innan intervjun och vid flertal tillfällen under intervjuernas 

gång att ta ställning utifrån deras egna yrkeserfarenheter från både det aktuella boendet 

och även boenden där de tidigare har arbetat. 

6.3. Urvalsmetod  

I denna studie har bekvämlighetsurval tillämpats.  Bekvämlighetsurval går ut på att välja 

deltagare som är tillfälligt åtkomliga för forskaren (Bryman, 2011). Denna urvalsmetod 

har vi valt eftersom enhetschefer inom äldreomsorg ofta är väldigt upptagna och deras 

verksamheter underbemannade. Vi har kontaktat sammanlagt åtta olika enhetschefer på 

olika äldreboenden och bett om deras lov att intervjua undersköterskor eller 

vårdbiträden. Av dessa åtta chefer har fyra valt att delta i studien. 

Intervjupersoner har valts av enhetschefer utifrån det som är bäst för deras verksamhet, 

dvs. att de har tillfrågat sådana medarbetare att delta i undersökningen som kan medverka 

i den utan att det påverkar verksamhetens funktionalitet.  

6.4. Datainsamling 

Alla fyra fokusgruppsintervjuer har ägt rum i äldreboenden i en mellansvensk kommun i 

april och maj 2017. Intervjuerna har spelats in på två mobiltelefoner på fyra olika 

äldreboende med deltagarnas samtycke och intervjun har därefter transkriberats. För att 

skydda deltagarnas identitet har vi avidentifierat alla boenden och döpt om de till: 

Björkbacken, Rapsfält, Bryggan och Ängen. 

Intervjuerna pågick mellan 25 och 60 minuter och deltagarantalet varierade mellan tre 

och sex personer. Huvudansvaret i intervjuerna skulle ursprungligen delas så att varje 

författare har det vid två tillfällen. När författaren inte hade huvudansvaret, var uppgiften 

att ställa eventuella följdfrågor samt kontrollera att intervjuguiden följs. Vid en intervju 

kunde Lauri tyvärr inte närvara och Emma genomförde intervjun själv. Innan detta 

tillfälle hade vi tillsammans varit på två intervjuer och kommit överens om hur intervjun 

skulle genomföras samt formulerat en intervjuguide med teman och frågeställningar.  
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Grundinställningen till vår studie har upplevts positiv både från deltagare och de 

enhetschefer vi varit i kontakt med. Detta har även visat sig under intervjuns gång 

eftersom det har förts livliga diskussioner i samtliga intervjuer. Alla intervjudeltagare har 

varit aktiva och kommit till tals.  

 

 

 

 

6.4.1 Bakgrundsinformation:  

 

Fokusgrupp: Antal 

deltagare: 

Kön: Antal års erfarenhet 

inom äldreomsorg 

Tid: 

Björkbacken 6 5 kvinnor, 1 

man 

3 - 44 år 42 

min 

Rapsfält 3 3 kvinnor 20 - 23 år 24 

min 

Bryggan 4 3 kvinnor, 1 

man. 

3–18 år 49 

min 

Ängen 4 4 Kvinnor 8 - 35 år 43 

min 

  

6.5. Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) skriver att det är vanligt att kvalitativa studier ska evalueras utifrån helt 

andra bedömningsgrunder än kvantitativa forskningsprojekt. Enligt Lincoln och Guba 

(1985) finns det fyra delkriterier som mäter studiens tillförlitlighet inom kvalitativ 

forskning. Dessa delkriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera.  

Trovärdighet innebär att ifall en social verklighet framställs olika, är det trovärdigheten i 

forskarens beskrivning av denna verklighet som är avgörande i förhållande till andra 
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människors bedömning. Vidare menas med trovärdighet att forskningen ska ha 

genomförts enligt alla regler inom forskningsvärlden samt att studiens resultat 

rapporterats till de personer som är en del av den sociala verkligheten som det har 

forskats kring. Syftet med detta är att säkerställa att dessa människor har en möjlighet att 

verifiera att forskaren har förstått denna verklighet och deras position i den på rätt sätt 

(ibid.). Rapporteringsaspekten har vi tagit hänsyn till i samband med 

fokusgruppsintervjuer genom att informera intervjupersonerna hur de kan ta del av detta 

arbete ifall de önskar så. Dessutom har vi fördjupat oss i forskningsregler för att kunna 

följa dem. 

 

Beträffande överförbarhet har vi utgått ifrån Guba och Lincoln (1985), som anser att 

frågan huruvida resultatet kan tillämpas i en annan kontext eller situation är mest 

empirisk och inte av stor vikt. Detta eftersom kvalitativ forskning vanligtvis handlar om 

djup istället för bredd samt att fokusera på mindre grupper där tonvikten läggs i 

kontextuell förståelse. Därför uppmanar Guba och Lincoln (1985) forskarvärlden att 

producera breda och utförliga beskrivningar som kan vara till hjälp när resultatens 

överförbarhet bedöms i förhållande till en annan miljö. Detta är någonting som även vi 

ha tagit hänsyn till när vi presenterar vårt resultat och analys. 

Guba och Lincoln (1985) menar att pålitlighet i studien på bästa sätt uppnås inom 

kvalitativ forskning när ett granskande betraktelsesätt tillämpas. Med detta menar de att 

arbetet ska innehålla en komplett redogörelse av alla forskningsmoment som är 

tillgängligt för alla. Detta synsätt förutsätter att forskaren ber sina kollegor att granska sitt 

arbete och värdera kvaliteten av forskningsmoment såsom fältanteckningar, val av 

undersökningspersoner, intervjuutskrifter etc. Vi har naturligtvis fått en del feedback från 

vår handledare som har granskat dessa moment. Dessutom har vi kontinuerligt under 

hela studiens process granskat och varandras arbete samt reflekterat noggrant 

tillsammans genom alla val vi tagit i studien.  

Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att eftersom forskare som tillämpar kvalitativ 

metod omöjligt kan uppnå total objektivitet, måste de i största möjliga mån tillförsäkra 

att de agerar i god tro (Bryman, 2011). Denna aspekt av tillförlitlighet redogör vi för i 

nästkommande kapitel. 
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6.6. Etiska överväganden 

När det gäller etiska aspekter har vi följt dessa etiska principer som Bryman (2011) tar 

upp: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Med samtyckeskravet menas att vi informerar deltagarna att de styr själva över sin 

påverkan till forskningsprojektet. Konfidentialitetskravet enligt Bryman (2011) betyder att 

alla uppgifter angående undersökningsdeltagare ska behandlas med ytterst omfattande 

konfidentialitet. Vi kommer till exempel inte att publicera några person- eller andra 

uppgifter som skulle kunna avslöja deltagarnas identitet. Samma gäller även självaste 

äldreboenden och även den aktuella kommunen, dvs. att dessa kommer att anonymiseras. 

Till detta tillhör även att ifall känslig information (i elektronisk eller icke-elektronisk 

form) samlas under forskningens gång så ska de förvaras så att obehöriga människor inte 

får tillgång till dem. 

 

 

Nyttjandekravet kommer vi följa genom att enbart använda samlade uppgifter för 

forskningsändamål. En ytterligare aspekt som bör klargöras är att vi inte har för avsikt att 

genom vårt forskningsprojekt agera som någon slags granskare som påpekar vad som 

görs fel inom kommunens äldreomsorg eller missbrukarvård när det gäller äldre som 

missbrukar, varken på individ-eller ledningsnivå. Vi kommer inte heller uttrycka några 

politiska åsikter kring detta, utan förhåller oss neutrala genom hela forskningsprocessen 

och därmed även följer det som Bryman (2011) beskriver som en ut av beståndsdelarna 

av kvalitativa forskningens tillförlitlighet, alltså möjlighet att styrka och konfirmera. Med 

detta menar Bryman att även fast det är närmast omöjligt att nå totalt objektivitet när det 

gäller samhällelig forskning så ska forskaren i alla fall försöka tillförsäkra att hen agerar i 

god tro, dvs. att forskarens värderingar och val när det gäller teoretisk fokus bör inte 

påverka genomförandet och konklusionerna av undersökningen, vilket vi har haft i 

åtanke. 

När det gäller informationskravet skriver Bryman (2011) att forskarna ska informera 

deltagarna om forskningsprojektets syfte i dess helhet. Dock finns det fall där detta krav 

kan ifrågasättas. I detta arbete har vi valt att tillämpa det som Bryman kallar för 

situationsbetingad etik. Med detta menas ett etiskt förhållningssätt där varje enskild fall 

som handlar om hur mycket de deltagande ska informeras angående forskningsprojektet 
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och dess syfte granskas för sig. Förhållningssättet kan delas upp i två olika argument som 

vanligtvis kopplas till varandra, nämligen “ändamålet helgar medlen” och “inget val”. Det 

första argumentet innebär att det skulle vara nästan till omöjligt att få information 

angående sociala fenomen ifall forskarna inte bröt mot etiska regler i åtminstone någon 

utsträckning. Det andra argumentet står för att man ibland inte har något annat val än att 

låta bli berätta hela sanningen om forskningens syfte och dylikt för att kunna samla in 

viss typ av information (Bryman, 2011). 

Eftersom syftet med detta arbete är att utforska skillnaderna i undersköterskornas 

resonemang kring äldre som missbrukar utifrån genusperspektiv, har vi valt att inte 

informera intervjupersonerna om det valda teoretiska perspektivet med hänvisning till de 

två ovanstående argument. Vi anser att det finns en stor risk för reaktivitet, eller reaktiv 

effekt. (Helgeson, 2015). Reaktivitet innebär att undersökningspersonens svar blir 

påverkat av det faktumet att hen är medveten om deltagandet i ett forskningsprojekt. 

Detta leder ofta till avvikande beteende eller reaktioner (ibid). Ifall intervjupersonerna är 

medvetna om att tonvikten i analysdelen kommer läggas på genusperspektiv, kan de 

medvetet eller omedvetet svara på ett sätt som de vanligtvis inte skulle göra för att till 

exempel undvika framstå i dålig dager. 

Samtyckeskravet kan sägas ha en stark koppling till informationskravet i kontext av detta 

arbete. Vi har naturligtvis hämtat samtycke från samtliga deltagarna men samtidigt har 

deltagarna inte fått veta att vi har utgått från genusperspektiv. Precis som Bryman (2011) 

så anser även Helgesson (2015) att valet att inte tillämpa informerat samtycke (när det 

gäller forskningens syfte) kan vara fördelaktigt och försvarbart ifall det finns skäl att 

misstänka att respondenterna skulle ändra på sitt beteende på grund av det. Både Bryman 

(2011) och Helgesson (2015) anser dock att det är nödvändigt att analysera huruvida 

avvikanden från god forskningssed kan vara till men för deltagarna eller forskningsobjekt. 

Helgesson (2015) tar upp tre vanliga aspekter som traditionellt har ansetts vara väsentliga 

inom etisk behandling av forskningsdeltagare- eller personer: risk för skada, hänsyn till 

den personliga integritet samt autonomin. Helgesson (2015) betonar dock att även om 

dessa aspekter är viktiga, finns det även andra viktiga aspekter att ta hänsyn till och även 

att i praktiken bör man inte per automatik försvara dessa utan göra en noggrann 

evaluering av dem och nyttan som forskningsprojektet kan frambringa. När det gäller 

detta arbete finns det liten till måttlig risk att intervjupersoner kommer att tappa 

förtroendet för forskning och forskare eftersom de kan tänkas känna sig något bedragna 
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på grund av ett icke-informerat samtycke såsom Bryman menar. När det gäller personlig 

skada finns det ingen påtaglig risk för detta. Beträffande deras personliga integritet och 

autonomin kan det givetvis spekuleras huruvida ett icke-informerat samtycke kan räknas 

som integritet-eller autonomikränkande handling, men å andra sidan skapar äldres 

missbruk och det faktumet att det som forskningsområde är underforskat mänsklig 

lidande i hög omfattning. Därmed kan syftet med denna forskning anses väga tyngre än 

dessa spekulationer. 

6.7. Analysmetod 

Analysprocessen har huvudsakligen följt av stegen i en innehållsanalys. Grundprincipen i 

utformandet av teman och kategorier har varit att dessa genereras utifrån observationer 

som gjordes utifrån intervjumaterialet. Samtidigt har diskussionsämnen, forskningsfrågor 

och självaste vinjetten byggts utifrån vissa hypoteser som bygger på tidigare forskning, 

som Mason (2002) anger som ett tillvägagångssätt. Samtidigt har forskningsfrågorna 

hållits öppna genom hela processen (Bryman, 2011). Efter varje genomförd intervju 

diskuterades det kring olika observationer samt vilka särskilda intryck vi fått under 

intervjuerna Redan här gick det att identifiera betydande teman som var av intresse för 

vår studie. Därefter transkriberades alla intervjuer vilket också är det första steget i en 

kvalitativ analys för att göra materialet hanterbart (Kvale & Brinkman, 2009). Utefter 

diskussionerna samt transkriberingarna kunde vi identifiera ytterligare intressanta teman i 

vårt material. 

Tematisering innebär att texten reduceras till en uppsättning teman vilket är en strategi 

att strukturera och förenkla texten (Jacobsen, 2012). Efter att materialet gjorts hanterbart 

hade vi en ny diskussion kring vilka fynd som gjorts i materialet och vad de olika temana 

hade för innehåll. I samband med detta upptäcktes också, vad Johansson och Öberg 

(2008) kallar för underliggande teman. Därefter kategoriseras de olika temana till några få 

grupper. En kategorisering har, enligt Jacobsen (2012), syftet att förenkla en stor mängd 

data samt göra innehållet i de olika intervjuerna jämförbart. Bryman (2011) är det inte 

nödvändigt att kategorierna måste vara ömsesidigt uteslutna, och därför har vi valt att 

använda vissa kategorier som överlappar varandra. Jacobsen (2012) menar att det görs en 

för-kategorisering redan i utformandet av intervjuguiden genom att den innehåller en 

översikt av teman som ska beröras under intervjun. Dessa preliminära teman utformades 

utifrån utifrån vad som upptäckts i tidigare forskning och utifrån vårt syfte med studien. 
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Merparten av de identifierade teman som utmynnats till kategorier har dock identifierats 

efter att data är insamlad, vilket Jacobsen (2012) anser vara ett tecken på öppenhet i 

studien. Parallellt med att teman och därefter kategorier har identifierats har citat som 

illustrerar innehållet i respektive kategori valts ut.  

Efter att en översikt hade skapats, jämfördes innehållet i intervjuerna och skillnader och 

likheter hittades. Detta gjordes med hjälp av en mindmap där alla tankar och 

observationer samlades. I samband med detta reflekterades det kring möjliga skillnader 

mellan Börje- och Greta-grupper. Under denna fas fick vi även förkasta några förvalda 

teman eftersom de inte förekom i intervjuer samt kombinera vissa teman men även 

separera några från varandra.  Efter att likheter och skillnader identifierades söktes 

förklaringar till varför och hur tydliga skillnaderna eller likheterna var, och kopplade detta 

till vår teoretiska utgångspunkt.  

7. Resultat och analys 

7.1 Praktiska åtgärder och ansvarsfördelning. 

I fokusgruppsintervjuerna fick deltagarna till uppgift att utifrån de olika vinjetter 

diskutera hur de praktiskt hade gått tillväga om de hade mött en liknande situation i deras 

arbete. Frågan om vem som har det huvudsakliga ansvaret i situationer då missbruk på 

ett äldreboende ställdes också i samband med detta. Utifrån svaren i intervjun har 

följande teman identifierats: Relationen till den äldre är viktig för att identifiera orsaken 

bakom det förändrade beteendet, anhöriga, sjuksköterskan tillskrivs merparten av 

ansvaret och konsekvenser av de rådande otydligheterna i lagstiftningen. 

  

7.1.1. Relationen till den äldre viktig för att identifiera orsaken bakom det 
förändrade beteendet 

Gemensamt för alla intervjudeltagares resonemang var att ett av de första stegen som de 

hade gjort då de upptäckte en förändring hos personen, var att samtala med kollegorna 

för att undersöka huruvida fler har identifierat samma förändring. Även relationen till 

den äldre visade sig vara en faktor som är av stor betydelse:  

Och sen kan det ju också vara så att det inte behöver vara kontaktperson, han 

kan ha kontakt med nån annan som är jättebra, han har en relation med nån 
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annan, att den går in och tar den, vem är det som har bäst kontakt med dom 

här, går in och försöker ta ett samtal med honom. (Björkbacken)  

Trots att alla äldre i alla boenden har en kontaktman, värdesattes en bra relation högre. 

Därmed ansåg deltagarna att ifall någon hade bättre relation med den aktuelle äldre än 

kontaktmannen så bör denna företrädesvis ta ansvar över det initiala samtalet. Utifrån 

diskussionerna i samtliga intervjuer kunde en indikation på en genusskillnad identifieras i 

resonemangen kring den goda relationens nytta. Då Börje var aktuell så skulle den 

individen med bäst kontakt:  

Prata med honom. Fråga hur han mår. (Björkbacken) 

Diskussionen utvecklades inte mer kring detta och situationen upplevs inte ha någon 

känslomässig innebörd, utan frågan ställs och det förväntas ett svar. Då det gäller Greta 

upplevs personalen inta ett annat förhållningssätt:  

Först hade man väl fått ha ett samtal med henne och se då ifall hon hade 

öppnat upp sig och ville prata om det. (Ängen) 

Storbjörk (2013) har uppmärksammat att det inom svenska missbrukarvården finns en 

tendens att fokusera på orsaker som ursprungligen har lett till kvinnors missbruk. Som 

citaten illustrerar tycks detta vara något som påverkar vilken typ av relation 

omsorgspersonalen skapar med den äldre. Som tidigare konstaterat, fick diskussion kring 

psykisk ohälsa inte samma proportioner i intervjuerna kring Börje. Reflektioner angående 

missbruk får däremot betydligt större utrymme i intervjuer som handlar om Börje när de 

jämförs med Greta.  

Eftersom relationen till äldre kvinnor som missbrukar värderas högre, kan detta antas 

påverka bemötandet och tillvägagångssätten. I praktiken kan detta bland annat innebära 

att män får mindre stöttning och hjälp i vård i deras missbruk och överlag 

uppmärksammas deras missbruk i mindre utsträckning. Å andra sidan har Gunnarsson 

och Karlsson (2013) uppmärksammat att kvinnor kan skämma sitt missbruk i ännu större 

utsträckning än män. Ifall deras missbruksproblematik får oproportionellt mycket 

uppmärksamhet kan detta leda till att de känner att de blir särbehandlade. Detta kan i sin 

tur kan orsaka skamkänslor eller förvärra dem, inte minst ifall de bevittnar hur manliga 

missbrukare betraktas på ett annat sätt. 
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7.1.2. Anhöriga 

I båda vinjetter beskrivs personen ha väldigt få sociala kontakter, men trots detta fick 

diskussionerna olika riktningar beroende på om de handlade om Börje eller Greta. Börjes 

situation diskuterades på följande sätt: 

  

Personal 1: Och det sociala nätverket kanske är likadana. (alkoholister) 

Personal 2: Mm, precis. (skrattar till) 

Personal 1: De är kompisar och då. 

Personal 2: Oftast är det ju så. Anhöriga kanske har tröttnat för många 

herrans år sedan. (Björkbacken) 

  

I vinjetterna gällande Greta överväger deltagarna däremot på att undersöka ifall anhöriga 

kan hjälpa till och ge information angående den äldres missbruk eller vara involverade i 

situationen kring Greta.  

Informera anhöriga och... om dom kan hjälpa till. (Rapsfält).  

Dessutom så misstänks Greta för att ha varit hos sina väninnor och druckit lite vin. 

Utifrån denna observation upplevs intervjudeltagarna alltså ha större förståelse för att 

Börje inte har några sociala kontakter, medan Greta däremot antas ha dessa. Denna 

antagande kan möjligtvis ha sitt ursprung i en uppfattning likt den som Szebehely (2013) 

presenterat, nämligen att kvinnor oftare än män får hjälp och stöd från någon anhörig 

med sitt missbruk. Även Storm (2013) konstaterar att det finns en skillnad i hur 

omsorgspersonalen pratar med de äldre kring anhöriga. Hon anser att familj och 

familjeliv diskuteras mer med äldre kvinnor än med män. Även tidigare nämnda 

uppfattningen angående äldre män som mer självständiga än gamla kvinnor kan också 

påverka detta.  
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7.1.3. Sjuksköterskan tillskrivs merparten av ansvaret   

Redan under den första delen av vinjetten resoneras det kring sjuksköterskans roll i 

situationen och att personalen på avdelningen tillsammans med sjuksköterskan ska 

försöka undersöka vad som är orsaken bakom en ändrad situation. Efter att deltagarna 

hade läst del två av vinjetten diskuteras inte längre vikten av att prata med den äldre själv 

utan då är det utan tvekan sjuksköterskan som ska kontaktas. Två äldreboenden hade 

även lyft frågan på deras team-möte som äger rum varje vecka där personal tillsammans 

med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef diskuterar problem som 

uppstått på äldreboendet. 

Sjuksköterskan förväntas ta de kontakter som behövs, involvera enhetschefen samt 

läkare om det behövs, kontrollera den äldres mediciner så att den inte har några tabletter 

som kan vara riskabla att kombinera med alkohol och erbjuda samtal. Sjuksköterskan 

åläggs således ett stort ansvar i dessa situationer.  

Men återigen är det nog lite att man pratar med sköterskan ifall man 

upptäckte att personen har blivit. Hmm... Ostadig. Det funkar inte det här. 

(Rapsfält).  

...sköterskan att hen går vidare och så tänkte jag. (Björkbacken).  

Asså jag tänker så att hon inte har någon medicin som krockar ihop med 

alkoholen så att det blir någon farlig händelse där. (Ängen)  

Deltagarna ombads att diskutera vilken instans de tycker bär det huvudsakliga ansvaret i 

situationer likt den i vinjetten. Även i denna fråga hänvisades det till sjuksköterskan. 

Tidigare forskning av Gunnarsson och Karlsson (2013) har visat på att det huvudsakliga 

ansvaret då en äldre missbrukar är lagt på äldreomsorgens personal. Vårt resultat skiljer 

sig ifrån Gunnarsson och Karlssons (2013) i den bemärkelsen att sjuksköterskan i 

samtliga intervjuer åläggs ett stort ansvar både i situationen när det är oklart vad som 

ligger bakom det förändrade beteendet, och då det är uppenbart att det handlar om ett 

alkoholmissbruk. En anledning till att vårt resultat skiljer sig ifrån Gunnarsson och 

Karlssons kan vara att deras forskningsobjekt är hemtjänstpersonal och att det är svårare 

för hemtjänstens sjuksköterskor att vara närvarande på samma sätt på ett äldreboende. 

Dessutom arbetar personalen på äldreboenden förmodligen närmare sjuksköterskan och 
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har som rutin att meddela observerade förändringar hos de äldre. I detta tema kunde inga 

skillnader utifrån arbetets teoretiska perspektiv upptäckas. 

7.1.4. Konsekvenser av de rådande otydligheterna i lagstiftningen 

Socialstyrelsen (2015) har i sina nationella riktlinjer inga särskilda rekommendationer 

kring äldre som missbrukar och, flera professioner bär ansvaret för individens situation 

och uppmanas att samarbeta kring detta. Utöver förskjutandet av ansvaret till 

sjuksköterskan, uttrycks en osäkerhet kring vem som egentligen bär det tyngsta ansvaret, 

vilket sannolikt härstammar i otydligheterna i lagstiftningen. På Björkbacken uttrycker 

intervjudeltagare följande: 

Man är ju ett team runt hela den boende så de är väl allas ansvar att se till att 

de mår bra. Och vi som är närmast då måste ju göra uppmärksamhet på dom 

andra runt omkring honom, att de kollar upp honom och tittar på honom. 

Citatet beskriver sättet merparten av studiens intervjudeltagare resonerade på. Utöver vad 

intervjudeltagarna diskuterar kring sjuksköterskan uttrycks ett gemensamt ansvar som 

innefattar att alla ska göra sin del utifrån sin yrkesroll. Känslan av gemensamma ansvar 

kan vara en konsekvens av team-träffarna som äger rum varje vecka, eftersom det kan 

antas förbättra kommunikation och minska tröskeln för att diskutera tillsammans. 

Ett identifierat mönster i svaren kring vem som har ansvar är förekomsten av begreppen 

“väl” och “kanske”. I och med dessa ordval kan en osäkerhet kring vem som bär det 

egentliga ansvaret samt deltagarnas egna roll i detta anas råda.  

Utöver det ansvar som läggs personalen sinsemellan och övriga professioner så lägger 

både Rapsfält och Bryggan det huvudsakliga ansvaret tillbaka på individen själv också. 

Intervjudeltagarna som menar på att det är individens ansvar motiverar detta på följande 

sätt: 

...han har ju hand om sig själv, han är ju vuxen liksom. (Bryggan) 

Men jag kan inte ta ansvar för Börje. Det kan jag inte göra. Det är ju Börje 

som har ansvar över den situationen. (Bryggan) 
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Även den äldre personens självbestämmanderätt betonas under alla intervjuer. Följande 

citat illustrerar ett utav dessa åsikter: 

Sen är det ju alltid självbestämmande ska ju alltid finnas kvar och även om jag 

tycker att det är fel då har jag inte rätt och bestämma över någon annan. Jag 

kan alltid upplysa, jag kan alltid ge råd, jag kan alltid finnas till hands, men jag 

får inte bestämma över andra. Det handlar lite om integritet också, det är 

ingen som säger att man inte får missbruka. Det är klart man får det. Vill man 

supa ihjäl sig så varsågoda. (Bryggan).  

Gemensamt för alla tillfällen då individen åläggs att själv bestämma över sitt liv är de där 

det finns ett känt alkoholmissbruk. Åsikten kring att det är individens egna ansvar kan 

tänkas härstamma från personliga värderingar och attityder. Det kan också ses som ett 

tecken på en osäkerhet hos personalen och att personalen därmed går in i en slags 

försvarsställning, inte minst eftersom konsekvenserna kan vara allvarliga. 

Deltagarna upplevs även använda den äldres självbestämmande som en ursäkt att inte 

göra något åt missbruket och därmed rättfärdiga sina handlingar. Gunnarsson och 

Karlsson (2013) identifierade en tendens bland hemtjänstpersonal att skjuta över ansvaret 

på “någon annan”. Av intervjuernas underliggande dimensioner att döma så är detta ett 

mönster som existerar även här. Något som också kan vara en indikation på en osäkerhet 

och ett sätt att ta avstånd ifrån ansvaret är att det i samtliga intervjuer betonas hur viktigt 

det är att dokumentera vilka observationer som görs angående individen. På Ängen 

uttryckte en intervjudeltagare det på följande sätt:  

Dokumentera varenda händelse. Ifall det nu skulle va någonting så har vi 

ryggen fri att vi har gjort allt vad vi kan. (Ängen) 

Rädslan och osäkerheten kring situationen kan med stor sannolikhet ha sitt ursprung i att 

personalen inte har tillräckligt med kunskap om missbruk. Precis som Koivula et. al 

(2016) och Gunnarsson och Karlsson (2016) kan även vi konstatera att det finns ett 

önskemål hos omsorgspersonal angående utbildning kring äldre som missbrukar. Under 

samtliga intervjuer framkom det att de kunskaper de har kring missbruk härstammar från 

deras egna arbetslivserfarenheter. Vilken slags utbildning som efterfrågas specificerades 

inte mer än att en intervjudeltagare i samband med frågan uttrycker att hen känner sig 

osäker kring hur hen ska bemöta och motivera en äldre person som missbrukar. På 
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Ängen hade det även uttryckts ett önskemål angående utbildning till enhetschefen men 

personalen hade inte fått någon vidare respons på detta.  

Trots att socialnämnden har en skyldighet att motarbeta missbruk av alkohol, framgår 

detta inte på något sätt från deltagarnas erfarenheter (Lundgren, Sunesson & Thunved, 

2015). Missbrukarvård nämns på ett indirekt sätt, men erfarenheter som skulle tyda på 

någon form av samarbete med dem förekommer inte. Detta kan också vara en potentiell 

källa till rädsla och osäkerhet i relationer med missbrukare. 

7.2. Upptäckande av missbruk 

Efter att deltagarna hade fått läsa första delen av vinjetten ombads dem att berätta vilka 

tankar och reflektioner texten väckte hos dem. Trots att de inte fick några som helst 

instruktioner att diagnostisera huruvida huvudpersonen i vinjetten hade börjat missbruka 

alkohol eller ej, handlade diskussioner som följdes till stor del om diagnostisering. 

7.2.1. Börje misstänks ha depression eller att ”ha tagit något” 

Jag hade nog redan där i början funderat om inte han hade vart deprimerad. 

Det var det första man hade tänkt. (Björkbacken) 

Man vet ju heller inte vad han har gjort om han nu är deprimerad så vet man 

inte vad han gjorde när han var ute, han kanske har tagit nånting. 

(Björkbacken) 

Som citaten illustrerar, anser intervjudeltagarna efter att ha läst vinjettens första del att 

Börje visar tecken på depression. I samband med detta det nämns även schizofreni, 

åldrande, någon ospecificerad psykisk sjukdom, demenssjukdom eller några bekymmer i 

privatlivet. Alkoholmissbruk eller missbruk mer generellt uteslöts emellertid inte, utan det 

ansågs möjligt att Börje “kanske tagit nånting” när han hade varit borta från 

äldreboendet. ”Nånting” i detta sammanhang skulle enligt deltagarna även kunna vara 

droger eller läkemedel i missbrukssyfte, inte enbart alkohol. Det poängterades i även 

detta sammanhang att Börje hamnat i en svacka och förmodligen är en periodare. Detta 

motiveras genom att påpeka att Börje har blivit “konstig”, dvs. att han har kommit hem 

och varit ostadig i benen, avviker från hans vanliga sätt att klä sig, är ovårdad och har 

missat måltider. På Bryggan uttryckte sig en deltagare på följande sätt: 
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Jag tänker att eftersom det står att han har blivit konstig, liksom ovårdad och 

att han inte äter och så, då fattar man ju att det är något... (Bryggan) 

Efter del två av vinjetten ifrågasätter ingen av deltagarna att Börje missbrukar alkohol 

och reflektioner angående varken depression eller övriga bakomliggande orsaker till 

missbruk förekommer: 

Ja de känns ju som att han verkligen har varit ute och druckit. och sen är 

frågan om han inte har någon leverskada eftersom han är gulaktig. 

(Björkbacken) 

7.2.2. Gretas misstänks ha fysiska och psykiska besvär 

Diskussionerna kring Greta skiljde sig från diskussionerna angående Börje. Det allra 

första som uppmärksammades av deltagarna var Gretas förändrade utseende: 

Men hon hade ju tappat sin... asså det här omvårdnaden om sig själv. Asså 

kanske orkar inte bry sig om hur hon ser ut och... så där. (Rapsfält)  

Även Greta misstänks ha en depression, dock följs detta av en lång lista av somatiska 

samt psykiska sjukdomar och övriga anledningar som har kunnat orsaka avvikande 

beteende hos henne. Bland annat anser de att miljöombyte (alltså hennes tendens att vara 

självgående och åka iväg självmant) kan göra henne “snurrig”. Psykisk ohälsa generellt, 

depression, förkylning, magbesvär och urinvägsinfektion anges också kunna vara rimliga 

anledningar. 

Asså man utesluter det somatiska först och sen… sen går man in i på mer 

kanske depression när man har uteslutit alla andra. (Ängen) 

Som citatet ovan illustrerar, lyfts det att somatiska sjukdomar bör uteslutas först, och om 

detta inte ger resultat bör det undersökas huruvida Greta har någon form av psykisk 

sjukdom. Deltagarna motiverar misstankar bakom depression och eventuell 

alkoholkonsumtion med att hon inte längre bryr sig lika mycket om hur hon klär sig och 

vårdar håret. 

Diskussion efter vinjettens andra del kring anledningar till Gretas beteendeförändring 

präglas av pendlandet mellan depression och missbruk. En deltagare anser att det inte 
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finns tillräckligt med bevis för att Greta har börjat dricka, medan andra anser att olika 

symptomen Greta har visat, bland annat darrande händer, kan ha uppstått på grund av 

abstinens eller bakfylla.  

I ett fall berättar en deltagare om hennes syn angående alkohol kopplad till depression 

och skillnader mellan män och kvinnor i detta avseende: 

Hon kanske är inne i en period nu. Och då en depression och lite alkohol på 

det. Då blir ju, ja depressionen och allt annat värre. Så är det ju. Många som 

har lite, asså har depressioner… Nu är det kanske inte så vanligt bland 

kvinnor, men män tar ju oftast då till flaskan då. Självmedicinerar då som det 

så fint heter. Mm. Det är inte riktigt så vanligt bland kvinnor men det 

kommer nog det med. (Ängen) 

7.2.3.Intervjudeltagarnas misstankar kopplat till tidigare forskning 

Forskning angående feldiagnostisering har belyst att är det vanligt förekommande att de 

professionella som arbetar med äldre tolkar alkoholrelaterade sjukdomar som exempelvis 

depression som åldersrelaterade (O’Connell et. al., 2003; Socialstyrelsen 2016). I detta fall 

finns det dock starka skäl att misstänka att personalen och deras omdöme angående 

Gretas ändrade beteende även har blivit påverkad av sina egna sexistiska fördomar 

angående äldre kvinnor (Katz & Brown 2002; Eliason, 1998) vilket har kunnat påverka 

deras omdöme. När deltagarnas resonemang angående Greta respektive Börje jämförs, är 

det förvisso uppenbart att ingen av deltagarna tar för givet att Börje respektive Greta har 

börjat dricka alkohol, utan psykiska såväl som somatiska anledningar till det förändrade 

beteendet spekuleras. Skillnaden är dock att diskussion kring psykisk ohälsa eller 

somatiska sjukdomar inte får samma proportioner, och reflektioner kring missbruk för 

betydligt större utrymme i intervjuer som handlar om Börje. Det mest slående inom 

denna kontext är att personal fortsätter att leta efter anledningar till varför Greta har 

blivit deprimerad även efter deltagarna har fått läsa att Greta har börjat missbruka. Det är 

alltså mer eller mindre underförstått att Gretas missbruk härstammar från hennes 

depression. 

Diskussionen följer alltså till stor del ett mönster som enligt Storbjörk (2013) är typiskt 

för svenska missbruksvården alltså att tonvikten läggas i att diskutera psykisk ohälsa. Det 

mest slående är att den enda gången som depression som anledning till Gretas 
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hypotetiska missbruk ifrågasättas, handlar det om att denna deltagare tror att det inte är 

lika vanligt för kvinnor som för män att självmedicinera med alkohol. Paradoxalt nog är 

detta en kommentar som i sig är starkt präglat av traditionella könsroller kopplad till 

missbruk. 

Ett annat tecken som tyder på att intervjudeltagarna har ovannämnda tendenser är att det 

allra första de uppmärksammar och diskuterar är att Greta inte längre orkar ta hand om 

sitt utseende och omvårdnad, någonting som traditionellt har kategoriserats som framför 

allt kvinnliga egenskaper. Som det tidigare konstaterats i detta arbete, betraktas äldre 

kvinnor av en del professionella som moderliga figurer som ska kunna ta hand om andra 

(Gunnarsson och Karlsson, 2013). I Gretas fall kan en parallell dras mellan hennes 

förändrade förmåga att sköta sitt utseende och personalens oro kring hennes hypotetiska 

kapacitet att ta hand om andra, som kan misstänkas härstamma från deras sexistiska och 

åldersdiskriminerande attityder. Med andra ord, ifall Greta inte kan ta hand om sig själv, 

kan hon inte ta hand om andra heller, och därmed har hon avvikit från 

moderlighetsidealen som lyfts upp av Storbjörk (2013) samt Gunnarsson och Karlsson 

(2013). Dessa moderlighetsidealen kan utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv 

betraktas vara ett resultat av det som Mattson (2014), anser vara en del av processen där 

människor genom att utbyta och tolka erfarenheter med varandra skapar gemensamma 

antaganden, som sedan upplevs mer eller mindre som naturliga sanningar. 

Det anmärkningsvärda i intervjudeltagarnas resonemang kring Gretas förändrade sätt att 

ta hand om sitt utseende är ordvalet, nämligen “håret”. Ingen utav deltagarna betonar 

just att Börje inte längre tar hand om sitt hår, något som traditionellt har ansetts vara till 

stor del en huvudsakligen kvinnodominerad börda. Denna typ av resonemang kan tolkas 

som ett exempel av det som Martin (2006) kallar för upprätthållandet av genusskillnader 

kopplad till frisyrer, kläder och så vidare, något som han anser sker är en del av “görandet 

av genus” och som sker både slentrianmässigt och omedvetet. Medan Börjes oförmåga 

att ta hand om sin omvårdnad noteras i en ut av intervjuerna, görs det i mer eller mindre 

neutral bemärkelse, medan deltagarna lägger olika värderingar i Gretas motsvarande 

situation genom kommentarer som “hon bryr sig inte lika mycket”, “orkar inte bry sig 

om hur hon ser ut”. 

Ovanstående stycke är ett bra exempel av skillnaderna som insinuerar att samtliga 

intervjudeltagare har olika tolkningsnycklar för män och kvinnor, och hur det 
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manifesterar sig i sättet att resonera, i ordval och deras små nyanser samt värderingar som 

meddelas genom dem. Även om deltagarna inte visade endimensionellt benägenhet att 

ignorera Gretas hypotetiska missbruk, kan resultatet tolkas vara i linje med tidigare 

forskning av till exempel Gunnarsson och Karlsson (2013) eftersom belägget för Börjes 

missbruk var starkare. Materialet visar att det finns en del attityder och värderingar i deras 

sätt att resonera kring diagnostiserandet som uppenbarligen är genuskodade eller 

relaterade till den äldres kön. Dessa kan i sin tur påverka bemötandet av äldre och den 

vården som ges. För det första så finns det en större risk för kvinnors missbruk att 

upptäcks i mindre utsträckning eftersom fokus på somatiska och psykiska anledningar är 

större i förhållande till manliga missbrukare. För det andra så kan mäns fysiska eller 

psykiska problem hamna i skymundan och fokus läggas på alkoholmissbruket. Detta kan 

leda till att män inte får den hjälp och stöttning som egentligen behövs. 

Större fokus på förändring i kvinnliga äldres utseende kan även underlätta 

diagnostiserandet av missbruk hos äldre kvinnor, men samtidigt kan detta förstärka deras 

känsla av utanförskap som uppstår att när de upplever att de har avvikit från 

femininitets-och moderlighetsidealer och passar inte in i den rådande sociala 

konstruktionen av kön (Gunnarsson &Karlsson, 2013, Storbjörk, 2013). Överlag kan 

denna typ av fokus på kön som social konstruktion orsaka känslor av utanförskap även i 

andra sammanhang hos både män och kvinnor på äldreboendet om de inte känner att de 

passar in i de existerande kategorierna (Butler, 1990). 

  

7.3. Attityder och värderingar angående äldres missbruk 

Ett intressant fenomen som kunde urskiljas från intervjumaterialet var att deltagarna hade 

en tendens att diskutera både fiktiva och faktiska fall där de misstänkte att äldre som 

missbrukar alkohol har gjort det i hela sitt liv eller en längre period. Utifrån tidigare 

forskning finns det belägg för att personalen skulle misstänka att manliga missbrukare har 

druckit mer eller mindre hela sitt liv, medan kvinnors missbruk har påbörjat i äldre ålder 

på grund av demens, makens bortgång eller någon annan liknande faktor (Gunnarsson 

och Karlsson, 2013).  

7.3.1. Äldre som druckit hela sitt liv 
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Utifrån tidigare forskning finns det belägg för att personalen skulle misstänka att manliga 

missbrukare har druckit mer eller mindre hela sitt liv, medan kvinnors missbruk har 

påbörjat i äldre ålder på grund av demens, makens bortgång eller någon annan liknande 

faktor (Gunnarsson och Karlsson, 2013). Intervjumaterialet stödjer inte denna bild på ett 

entydigt sätt. Möjligheten att Greta har druckit hela sitt liv nämndes två gånger, dock 

utvecklades diskussionen i väldigt begränsad omfattning kring detta.  Deltagarna 

misstänkte även att Börje kanske har druckit sedan han var fyrtio eller trettio. Det bör 

dock tilläggas att liknande uttryck kring ämnet förekom angående både Börje och Greta. 

Nedan följer några exempel: 

…så kämpar man för att få någon att sluta dricka som är 79 år och kanske 

har hållit på med det sen tonåren liksom. (Omsorgspersonal på Ängen 

angående Greta) 

...det kan ju vara att den här personen har ju missbrukat mycket under en 

längre tid men det har inte kommit fram för han har ändå sett skaplig 

ut... (Omsorgspersonal på Bryggan angående Börje)  

Även en erfarenhet från arbetslivet kring ämnet delades. En undersköterska berättar om 

en missbrukare som de har haft på boendet och som fortfarande är aktiv i sitt missbruk.  

... vad kan han ju levt i det här...förmodligen en större del av sitt liv. kanske 

som en periodare… om man säger... (Björkbacken) 

Han kategoriseras alltså som en människa som “förmodligen” har missbrukat hela sitt liv, 

även om det utifrån osäkerheten i denna kommentar inte verkar finnas några uppgifter 

angående detta. 

7.3.2. Kopplat till tidigare forskning 

Vad kommer till självaste resultatet, är det utifrån genusperspektiv något tvetydigt. Även 

om båda huvudpersonerna blir misstänkta för att ha druckit i hela sitt liv eller en stor del 

av sitt liv, finns det andra element i intervjuerna som talar för att tankegångar kring detta 

kan vara något genuskodade. Som det beskrivs mer utförligt i kap. 7, misstänker 

deltagarna att Börje kanske inte har många nyktra kontakter kvar i sitt liv, dvs. att han 

bara har missbrukande vänner och att familjen har tröttnat på honom. Detta innebär att 

missbruket med största sannolikhet hade pågått tämligen länge. Gretas sociala nätverk 
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däremot betraktas som potentiellt värdefulla kontakter i att hjälpa henne med missbruket. 

Dessutom, som det nämns i andra delar av arbetet, är deltagarna benägna att använda en 

förklaringsmodell där kvinnors missbruk har uppstått på grund av någon bakomliggande 

orsak som har uppstått nyligen. Mot denna bakgrund finns det anledning att misstänka 

att attityderna kring ämnet fortfarande är tämligen likt dem som presenterats av aktuell 

forskning. 

Det går dock inte att ignorera att även Greta får sin del av misstankar, något som strider 

mot det som Gunnarsson och Karlsson (2013) har konstaterat i deras forskning. Utifrån 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan detta förklaras genom att fenomen och förståelse 

som människor utvecklar är inte stabila genom tiden, utan de utvecklas och förändras 

kontinuerligt (Gunnarsson & Szebehely, 2013; Mattsson, 2010). Dessa föreställningar 

existerar inte heller i något vakuum, utan människor påverkar varandra genom 

interaktionen och det språket som de delar med varandra (Burr, 2015). Dessa 

arbetsgrupper har kanske erfarenhet av kvinnor som har missbrukat hela sitt liv, vilket 

har ändrat deras syn på ämnet ifall den tidigare har varit mer likt den som har 

dokumenterats i aktuell forskning. 

Oavsett om det är äldre kvinnor eller män som blir objekt till den här typen av 

kategorisering, tyder resultatet på att personalen på äldreboenden har attityder och 

värderingar kring äldre som kan påverka bemötandet och vården som ges på ett negativt 

sätt. Ifall personalen antar att en äldre missbrukare har druckit hela hens liv, kan detta ge 

upphov till skeptiska attityder mot behandlingens roll, såsom O'Connell et. al. (2003). 

Dessutom kan detta styra personalens tankegångar på ett sätt som förhindrar dem från 

att se bakom missbruket, vilket kan leda till att de misslyckas med att upptäcka psykiska 

eller somatiska sjukdomar som kan vara anledningar till missbruk alternativ dess 

konsekvenser. 

  

7.3.3.Förståelse för äldre som dricker och behandlingens roll 

Att en del av de professionella har tillåtande attityder angående äldres missbruk och 

motiverar dessa med att det förståeligt att äldre självmedicinerar deras försämrade hälsa 

och förändrade livsvillkor har dokumenterats i tidigare forskning (O’Connell et. al., 

2003). Det finns även belägg för att personalen på äldreboende samt biståndshandläggare 

inte anser att det är viktigt för äldre för att få behandling eftersom de inte anses vara 
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villiga att sluta dricka alternativt att behandlingen inte skulle ge positiva resultat 

(O’Connell et al, 2003; Gunnarsson & Karlsson, 2013). 

Fokusgruppsintervjuerna som utfördes avslöjar att deltagarna uttrycker likadana attityder. 

Alla fokusgrupper ansåg att det var Gretas respektive Börjes rättighet att fortsätta att 

dricka. Detta motiverades oftast med hänvisning till självbestämmande, äldreomsorgens 

värdegrund eller människovärde.  

Personal 1: Det är ju lite svår fråga för att det är ju eget boende. 

Personal 2: Och hon är väl ute och köper sin egen öl själv. 

Personal 2: Ja dom får ju det. 

Personal 1: Det är ju det, självbestämmande... krockar… 

Personal 2: Ja precis. 

Personal 1: Värdegrunden och det. (Rapsfältets omsorgspersonal efter att de 

läst andra delen av vinjetten) 

Dessa organisatoriska regler och riktlinjer nämndes av alla deltagare i en sådan 

utsträckning, och på ett sådant sätt som tyder på att de är nästan standardsvar som alla 

bör kunna hänvisa till.  Även status som änka och änkeman diskuterades, dock i Gretas 

fall som anledning till att hon har blivit deprimerad och därför börjat dricka medan detta 

inte misstänks ha hänt Börje. Utöver förståelse som har sitt ursprung i regler och 

riktlinjer, diskuteras detta i tämligen liten omfattning. I Börjes fall nämns smärta som en 

förståelig anledning och även följande: 

...Börje kanske har ett svårt liv bakom sig om man tänker att livet har kommit 

ikapp sen. Och han kanske har varit en riktig högsittare innan...(Bryggan) 

När det gäller Greta däremot, anser deltagarna att hon kanske har blivit ledsen av 

miljöombyte eller att av att hennes självbestämmande har begränsats i matsalen.  Det bör 

dock betonas att deltagarna uttrycker genom även dessa anledningar förståelse för 

depression som har orsakat hennes missbruk, inte nödvändigtvis faktiska missbruket i sig. 
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Personal 1: Asså det hade gjort mig rätt så trött på situationen också. Att bli 

bestämd över...Varför ska personalen bestämma sittplatserna på måltiderna? 

Jag kanske inte alls vill sitta jämte dig.... Jag får ingen matlust av dig. 

Personal 2: Asså det finns jättemånga olika funktioner asså som spelar in och 

kan leda verkligen till depression. Jag kanske vill sitta jämte henne. Vi pratar 

jättemycket bättre med varandra. För hon sitter två bord borta…(Ängen) 

  

7.3.4. Svagt förtroende för behandling  

Även fast intervjumomenten inte innehöll några frågor angående behandling, 

diskuterades det på alla boenden förutom Rapsfältet. Behandling presenteras inte som en 

hållbar lösning utan dess effektivitet och lönsamhet ifrågasättas, ibland med tämligen 

hårda ordval:  

Drick då. Vad ska jag sätta dig i något rehabhem? 79 år gammal. Vad är det 

jag väntar mig liksom att det ska komma ut därifrån, drick då. Så är det. Om 

du inte bränner ner huset och sånt då. (skrattar) (Bryggans personal angående 

Börje).  

Ovanstående attityder är ett exempel av attityder som enligt Gunnarsson och Karlsson 

(2013) leder till att äldre inte får korrekt typ av hjälp och bemötande. Motiveringar för 

behandlingens irrelevans överlappade i vissa fall med föregående kapitlets tema, alltså att 

Greta eller Börje har kanske missbrukat hela sitt liv. Det misstänktes även att både Börje 

och Greta skulle bara må sämre av behandlingen. Även abstinens nämndes som en 

anledning till att inte remittera äldre till behandling. Inga skillnader i resonerandet kring 

Börjes eller Gretas möjliga behandling utifrån genusperspektiv kunde upptäckas. 

7.3.5. Genuskodad acceptans  
  

Det intressanta är, utöver gemensamma organisatoriska regler och riktlinjer, de mer fritt 

formulerade motiveringar vars uppdelning verkar följa vad som traditionellt uppfattas 

som feminina och maskulina värden. Motiveringar som ligger bakom förståelse för 

Börjes missbruk kan kategoriseras representera godtagbara anledningar utifrån klassiska 

manlighetsidealer: det är förståeligt att en man självmedicinerar med hjälp av alkohol 
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istället för att prata om sitt hårda liv eller värk i benen. Somatiska symptom som 

anledningar till missbruk har förvisso kopplats mestadels till män i både tidigare 

forskning och detta arbete. Skillnaden är dock att smärta associeras enbart med Börje. 

Kommentaren angående Börjes hypotetiska prestigefyllda liv kan till och med förknippas 

med manlig hegemoni.  Motiveringar kring Greta illustrerar en bild av en skör tant som 

är lättpåverkad av livsförändringar och som sätter stort värde för traditionellt feminina, 

mjuka värden som stabilitet och sällskap av en god vän och diskussionspartner. Samtidigt 

har Greta har visat tecken på avvikande femininitet genom att bryta mot ovanstående 

värden och vedertagna femininetsnormer i form av alkoholmissbruk (Hensing, 2012; 

Mattsson, 2010).  Eftersom sociala konstruktioner anses vara påverkbara men även 

föränderliga, kan deltagarnas motiveringar bakom förståelse för Gretas och Börjes 

alkoholmissbruk ses som ett tecken att hålla vid de sociala konstruktioner de känner sig 

trygga i och som förklarar Gretas avvikande beteende och sätter Börjes missbruk i en 

referensram som stödjer samma konstruktioner (Burr, 2015; Gunnarsson & Szebehely, 

2013).   

Ovanstående uppdelningar till olika förståelsemodeller kan tänkas ha olika påföljder till 

bemötande och vård av äldre som missbrukar alkohol. För det första så kan det påverka i 

vilken utsträckning manligt respektive kvinnligt missbruk uppmärksammas. Medan mäns 

missbruk kanske ses som mer socialt accepterad, närmast naturligt fenomen som de är 

berättigade till på grund av rimliga förklaringar, betraktas kvinnors som en avvikelse av 

större magnitud (Hensing, 2012). Därmed finns det en risk att kvinnors missbruk 

uppmärksammas på ett annat sätt när det väl har upptäckts. Dels kan manliga 

missbrukare och deras hjälpbehov bagatelliseras medan kvinnliga missbrukare får 

oproportionellt mycket uppmärksamhet, och inte nödvändigtvis i positiv bemärkelse. Att 

avvika från ovannämnda femininetsidealer kan även betraktas skamfullt och leda till att 

äldre kvinnor döljer sitt missbruk i ännu större utsträckning än män, vilket kan försvåra 

diagnostiserandet samt kommunikation med dem avsevärt (Gunnarsson & Karlsson, 

2013; Katz & Brown, 2002). Samma risk gäller även det stödet som äldre missbrukare får: 

ifall personalen tar det för givet att alla män uppskattar manliga värden och kvinnor 

feminina, kan kvinnor till exempel få mer stöd i form av samtal även om vissa män 

kanske har precis lika stort behov för detta.  
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7.4. Rätt och fel typ av missbruk 

Förståelsen för missbrukare har sina gränser, och utifrån intervjumaterialet går det att 

tydligt urskilja ett tema som överlappar med men även begränsar båda föregående teman. 

Detta kan beskrivas som uppdelning av missbrukare till två olika kategorier, som har 

konstruerats på ett sätt som är häpnadsväckande sammanhängande boenden och 

deltagarna emellan.  

7.4.1. Aggressiv eller harmlös? 

Utifrån alla intervjuer kan urskiljas två olika typer av missbruk. Ett missbruk som 

illustreras som icke-acceptabelt är en variant som oftast kopplas till Börje, män och 

attributen som traditionellt har kopplats till manlig beteende. Den andra förknippas 

mestadels med Greta, kvinnor och traditionellt feminina värden. Medan det i 

ovanstående kapitel analyseras hur mäns missbruk anses som ett naturligt fenomen och 

kvinnors som avvikande beteende, förändras bilden när missbruket manifesterar sig på 

ett sätt som stör äldreboendets vardag, utsätter personalen, andra äldre eller missbrukaren 

själv för fara. 

En beståndsdel i konstruerandet av icke-acceptabelt missbruk är aggressivitet. Deltagarna 

från alla boenden beskriver hur besvärligt och till och med skrämmande detta är, inte 

bara för dem utan även för andra äldre:  

...det är just dom här aggressiva och så liksom...du vet inte...det räcker kanske 

att du säger nånting så är dom jättearga… (Rapsfält) 

Det är nog hemskt jobbigt för de närboende när de kommer hem sent på 

kvällarna. Eller typ nätterna och skriker och gapar och slår i dörrar och är 

allmänt hotfulla då va. (Björkbacken) 

Missbrukarna i exempel de hämtade från deras arbetslivserfarenheter var antingen män 

eller ospecificerade förutom ett fall där en kvinnlig missbrukare hade en tendens att bli 

aggressiv när hennes man kom på besök, och de började slåss när de var 

alkoholpåverkade. Hon kunde även vara aggressiv ifall hon väcktes. Även Börjes närvaro 

på äldreboendet ifrågasätts av båda aktuella grupper, sammanlagt tre gånger eftersom han 

möjligtvis kan vara till fara för andra.  
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...går han in i sin lägenhet eller går han in i andra lägenheter. Och är aggressiv 

och hur kommer det att fungera. Och det kanske tar mycket tid då om han är 

stökig och de andra äldre då om de behöver mer hjälp… (Björkbacken) 

Aggressivitet kom till tals överlägset mest när deltagarna frågades huruvida de anser 

att de behöver utbildning angående missbruk samt när de resonerade kring en fråga 

vars avsikt var att ta reda på vad de anser om att äldre missbrukare bor bland icke-

missbrukande äldre. Även fast de flesta önskade att få utbildning, ansåg vissa att de 

kunde hantera missbrukande äldre ifall de inte var aggressiva, något som illustreras i 

nedanstående citat: 

Är de ledsna så är det inte så svårt, är de aggressiva så är det svårare.  

(Björkbacken)  

På samma sätt ansågs missbrukarnas närvaro på boendet oftast inte som problematiskt 

ifall de inte var aggressiva. I ett fall gjordes en direkt kategorisering:  

Personal 1: ... Alltså jag menar det finns ju missbrukare som är hur lugna… 

Personal 2: Och harmlösa 

Personal 1: Ja som inte gör fluga för när, sen finns det missbrukare som blir 

väldigt utåtagerande och det är klart, ja sitter det då kanske några tanter där i 

85 årsåldern. Dom kan ju bli lite rädda... (Ängen) 

Även manipulation, ljugeri, samt utnyttjande och snatteri diskuterades. Dessa kopplades 

antingen till män eller specificerades inte. Nedan följer ett exempel:  

Nej men sen är det ju också när det handlar just om tillgångar så, pengar. 

Som pengar som försvinner…. din gubbe har snattat pengarna liksom. 

(Bryggan) 

I ett fall misstänkte personalen att Greta försöker dölja sitt missbruk, men hon 

anklagades inte direkt för ljugeri. En annan aspekt av missbruk som av deltagarna 

uppfattades som en del av icke-acceptabelt missbruk var missbrukare som inte kunde ta 

hand om sig själva. Detta innefattade bland annat att deras äldre hade druckit så mycket 

en svek dem och deltagarna var tvungna att agera som ledsagare eller att de inte längre 
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kunde hålla deras urin eller avföring.  Exemplen kring detta handlade mestadels om 

manliga missbrukare. Problematiken beskrivs nedan: 

Personal 1: ...fick leda han i hans rum bara och försöka få honom. 

Personal 2: Och sköta hygien asså, för det kan ju också bli...gör ner sig och så. 

(Rapsfält) 

På Ängen definierades mer eller mindre vad riktigt missbruk och missbrukare anses vara 

enligt dem. I nedanstående citatet jämförs Gretas hypotetiska alkoholmissbruk som 

anledning till depression med annan typ av missbruk:  

...för missbruk tänker jag ju någon som har hållit på i mång, många år. Flyttar 

in i ett boende, vad gör vi då? Då...asså kanske har rökat brass sen han var 15 

år. Kommer in på ett boende och är 75. Ska jag gå ut och köpa det åt honom 

eller hur ska vi lösa. Där har vi problemet känner jag, nu kan vi snacka 

missbruk då va. Och likadant alkohol då va. (Ängen)  

Kvinnors missbruk fick mindre uppmärksamhet i detta kapitlets kontext och innehöll 

även ett fall där missbruk bagatelliserades. På Rapsfältets äldreboende hade deltagarna 

erfarenhet av en äldre kvinna drack vin till genom hela dagar, och att hennes kylskåp var 

välutrustad med bag in box. Deltagarna var noga med att poängtera att “det hålls vid det” 

samt “man vet inte vad det ger till henne liksom”. Berättelsen avslutas med att en av 

deltagarna konstaterar att hon har hört att ett glas vin om dagen är bra, dock är hon inte 

säker på detta, vilket leder till att alla deltagarna börjar skratta. 

Liknande typ av missbruk beskrivs även på Bryggans äldreboende där en av deltagarna 

upplyser andra att det finns olika typer av missbruk under del två av intervjun. Med detta 

menas att dessa missbrukare har en viss mängd alkohol i kroppen, men att de “håller det 

plant och sköter det fint”. Dock är andra deltagare snabba i att poängtera att Börje är 

“risig” och därmed tillhör ej denna kategori.  

På Bryggans äldreboende uttrycker deltagarna även mycket starka aversioner mot 

missbrukare som har kommit till deras boende som bostadslösa, arbetslösa, skuldsatta 

med få sociala kontakter kvar och för övrigt dåligt ställda i socio-ekonomisk bemärkelse, 

dvs. att de inte kan ta hand om sig själva utan externa hjälpinsatser. 
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Hemlösa. Dom har inget. Och sen när dom kommer in dom redan skuldsatta, 

dom är hos kronofogden, överallt. (Bryggan).  

Samtidigt uttrycks dock någon form av undergivenhet eller fatalism kring detta i form av 

hänvisning till hur det svenska samhället är uppbyggt så att det är möjligt att fortsätta 

missbruka på grund av all hjälp man får. De uppmärksammar även att det är deras 

skattepengar som ska användas att åtgärda detta eller tillåta missbruket att fortsätta.  

Värt att notera här är att denna diskussion leder till reflektioner kring personliga 

värderingar och attityder och huruvida de påverkar bemötandet och vården man ger. 

Detta är ett tema som diskuteras kort även av personalen på Rapsfält där deltagarna 

uppmärksammar att vissa inom personalstyrkan kanske har värden som “krockar” 

med missbruk. Diskussionen på Bryggan har dock mer detaljerade och vågade drag. 

Deltagarna berättar att medan de försöker diskutera missbruk som sjukdom och ha 

förståelse för det, förekommer det situationer i personalrummet då missnöje angående 

detta och till och med “värsta negativa tankar” uttrycks. De anser dock att detta inte 

ska, och inte heller har en påverkan på den vården de ger åt dessa äldre. 

7.4.2. Konstruering av kategorierna 

Deltagarnas uppfattningar av vad som är acceptabelt och icke-acceptabelt missbruk eller 

vad som överhuvudtaget kan anses vara missbruk är intressanta både utifrån 

socialkonstruktivistiskt- och genusperspektiv. Aggressivitet är någonting som har 

traditionellt förknippats med framför allt män och enligt Falhke (2012) finns det en 

föreställning att män blir mer aggressiva när de konsumerar alkohol. Mot denna 

bakgrund är det föga förvånande att personalen fokuserar på män i deras 

erfarenhetsutbyte. Medan det inte är rimligt att direkt ifrågasätta att de har mestadels 

erfarenhet av aggressiva manliga missbrukare, kommer detta förändras troligtvis i någon 

omfattning eftersom antalet missbrukande kvinnor har visat en ökning under senaste 

åren och äldre kvinnor möjligtvis löper större risk att utveckla alkoholproblem (Blow & 

Lawton Barry, 2002). Därmed väcker detta tanken huruvida personalen kommer ha 

svårigheter att ändra sin sociala konstruktion kring aggressivitet kopplad till manliga 

missbrukare såsom Burr (2015) menar. Denna inställningen kan även tänkas påverka 

bemötandet av äldre missbrukare. För det första kan personalen utsätta sig för farliga 

situationer ifall de bagatelliserar äldre kvinnors förmåga att vara aggressiva. Omvänt, så 
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kan personalen bemöta manliga missbrukare på ett sätt som avslöjar deras rädsla samt 

fördomar och därmed kränka eller undvika dem vilket kan leda till sämre vård. 

Dessutom kan intensivt fokus på aggressiva och utåtagerande missbrukare, oavsett deras 

kön, dra bort uppmärksamhet från sådana som beter sig lugnare. Att deltagarna vid flertal 

tillfällen uttrycker hur utbildning krävs just för att kunna bemöta aggressiva missbrukare 

medan de som är “ledsna” anses vara lättare att bemöta. Medan detta kan mycket väl 

spegla deltagarnas känslor och färdigheter på ett genuint sätt, är det också någorlunda 

oroväckande i förhållande till problematik såsom suicidbenägenhet som kanske döljs 

under den lugna och ledsna ytan och som riskerar att hamna i skymundan.  

När det gäller ljugandet samt manipulerandet diskuteras detta som tidigare konstaterat 

oftast i förhållande till manliga missbrukare. Medan dessa företeelser kan ha olika källor, 

kopplas det inte sällan till döljandet av missbruk eller dess omfattning (dock misstänkte 

även personal på Ängen att Greta möjligtvis missbrukar).  Dock visar forskning att äldre 

manliga missbrukare oftast är öppna med sitt missbruk, medan äldre kvinnor vanligtvis 

försöker dölja det (Gunnarsson & Karlsson, 2013 och 2017). Detta kan kopplas till 

Butlers (1990) syn på kön som social konstruktion som hon ser som ett problematiskt 

fenomen, eftersom detta kan ge upphov till exkludering när vissa individer inte passar in i 

de existerande kategorierna i samhället. Äldre kvinnors döljande av sitt missbruk kan 

därmed betraktas som ett försök att neutralisera deras avvikande från femininitetsnormer.  

Uppfattningen av att ljugande, snatterier och utnyttjande samt manipulering 

huvudsakligen är någonting som manliga missbrukare engagerar sig i kan det även 

misstänkas påverka bemötandet av äldre och påverka omsorgspersonalens attityder och 

vården som ges. Detta kan dels ge upphov till onödig starka misstankar mot män och 

deras möjliga missbruk, vilket allvarligt kan skada vårdrelationen och integriteten hos 

dessa äldre. Dessutom kan både det att äldre kvinnor döljer sitt missbruk på grund av 

rådande femininitetsnormer samt att personalen kanske är mindre uppmärksamma och 

misstänksamma i upptäckandet av missbruk hos äldre kvinnor leda till att kvinnors 

missbruk går oupptäckt i större omfattning. 

Ett intressant fynd är även attityder angående vad som överhuvudtaget uppfattas som 

missbruk, eller som missbruk som förtjänar någon sorts intervention. Beskrivningen av 

kvinnan på Rapsfältet som dricker vin varje dag, exemplifierar denna inställning på ett 



 

49 
 

utmärkt sätt. Kvinnan anses varken vara till fara för sig själv eller personalen och 

uppfattas inte heller som besvärlig eller problematisk utifrån arbetsmiljö- eller 

belastningsperspektivet. Diskussionen kring henne kopplas inte heller till den bilden av 

(oftast) manliga, tunga missbrukare, som manipulerar, stör verksamhetens vardag, är 

aggressiva eller till fara till sig själva, hamnat i ett dåligt socioekonomiskt läge och blivit 

objekt till straffrättsliga påföljder. Att personalen är snabba i att poängtera att Börje inte 

tillhör kategorin som “sköter det plant och fint” är ytterligare bevis på att det finns olika 

kategorier för missbrukare.  

Enligt Hensing (2013) formar både män och kvinnor aktivt genus och dess tillhörande 

förväntningar genom handlingar och hur de förhåller sig till varandra. Martin (2006) 

skriver att detta leder till social praktik som ständigt upprätthåller genusskillnader, något 

som kategoriserandet av män som representanter mer allvarligt missbruk kan betraktas 

vara ett exempel av. Det intressanta i hans resonemang är att ibland sker dessa handlingar 

omedvetet, utifrån rådande genusnormer, vilket kan mycket väl vara fallet här.  Eftersom 

kvinnan på Rapsfältet inte passar in i denna kategori, bagatelliseras eller fel-diagnostiseras 

hennes uppenbarliga missbruk av deltagarna antingen medvetet eller omedvetet, det till 

och med skrattas bort. Med andra ord, trots att hon avviker från genusnormer genom att 

missbruka alkohol, betraktas detta inte som en allvarlig företeelse eftersom hon inte 

orsakar några problem och kan ta hand om sig själv och därmed troligtvis även andra 

enligt rådande moderlighetsidealer (Hensing, 2012; Mattsson, 2010). Eftersom val av 

vissa alkoholsorter kan dessutom vara genuskodat, är det även möjligt att 

bagatelliserandet eller feldiagnostiserandet av hennes missbruk ytterligare påverkas av det 

faktumet att hon dricker vin, inte minst eftersom deltagarna har under intervjun visat 

tendenser att associera vin med kvinnor och starksprit med män (Hensing, 2013).  

Ett gemensamt drag för kategorin missbruk som inte anses acceptabelt är att merparten 

av dess beståndsdelar förmedlar förflyttning av ansvar till vårdpersonalen, myndigheter 

eller andra instanser.  Eftersom dessa missbrukare inte tar ansvar för sina handlingar, kan 

det spekuleras ifall de och deras sociala problem möjligtvis inte förtjänar sympati 

(Loseke, 2003). Vidare, när deltagarna diskuterar personliga värden som kolliderar med 

professionella värden, diskuterar de även indirekt moral. Detta kan tolkas på många olika 

sätt, men den stora frågan är huruvida detta innebär att alkoholkonsumtion och inte 

minst ett missbruk enligt vissa är omoraliskt och därmed även tillhörande problem som 

skulder, bostadslöshet samt arbetslöshet som självförvållade (Loseke, 2003). Att 
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deltagarna pratar om sina personliga värderingar som är negativa till missbruk i 

personalrummet kan, oavsett vad de själva anser av dess betydelse, sprida negativ anda, 

inspirera inte minst yngre medarbetare att uttrycka sig på liknande sätt eller förstärka 

deras fördomar samt påverka bemötandet av äldre på ett negativt sätt. Eftersom intervjun 

visar att ansvarslösheten kopplas mest till män drabbar detta antagligen mest dem. Ifall 

några äldre kvinnor kategoriseras på samma sätt kommer de dock troligtvis utsättas för 

ännu större kritik och sämre bemötande i ljuset av det som tidigare i detta arbete har 

skrivits om bland annat avvikande från femininitets-och moderlighetsidealen. 

7.5. “Under kontrollerade former” 

Detta tema står i skärningspunkt till “äldre som druckit hela sitt liv”, “förståelse för äldre 

som dricker” samt “fel typ av missbruk”. I alla intervjuer förekommer erfarenheter eller 

uttryck för önskan att på något sätt reglera äldre missbrukares alkoholkonsumtion. I vissa 

fall uttrycks detta direkt och tydligt, men även mer indirekta former förekommer.  

Resultatet från intervjun bekräftar ett fenomen tidigare presenterat i detta arbete, alltså att 

vissa äldreomsorgspersonal hjälper äldre att införskaffa alkohol (Gunnarsson och 

Karlsson, 2013). Enligt deltagarna förekommer det även portionering av alkohol som 

styrs av antingen undersköterskor eller undersköterskor och sjuksköterskor tillsammans. 

I vissa fall beskrivs detta nästan som en allians eller överenskommelse mellan personalen 

och den missbrukande äldre: 

...då har det ju varit alltså inom kontrollerade former och då har det varit just 

sköterskor och personal som har nästan styrt deras missbruk lite. Att man 

portionerar ut och att man jobbar med det på det viset och så, och när det 

handlar om inköp och det och då har vi haft både personal som har hjälpt till 

att handla hem och anhöriga och sånt där. (Ängen) 

En annan aspekt som nämns är att missbrukande äldres medicinering kan minskas eller 

vissa mediciner dras bort så att missbruket kan fortsätta utan att medicinen korsreagerar 

med alkoholen. 

...så har man ju haft innan, att man har ej doserat för man är 

överenskommelse med sjuksyster då att om man är påverkad så exempel 21 
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medicinen får man inte ge. För att det är sömnmedel och sånt också som gör 

att man kan dö… (Bryggan) 

Personalens benägenhet att försöka kontrollera äldres missbruk kan anses vara en 

konsekvens av olika faktorer. Bland annat har äldreomsorg väldigt lite eller ingen kontakt 

med missbrukarvården, och personalen överhuvudtaget är skeptiska till att äldre kommer 

att svara på behandling (Socialstyrelsen, 2015; O’Connell et. al., 2003). När personalen då 

kommer i kontakt med en äldre missbrukare som missbrukar på något ut av de sätt som 

beskrivs i ovanstående kapitlet, kan kontrollering av missbruk betraktas som ett 

tvingande element i deras beslutstagande: eftersom de inte får extern hjälp och 

verksamheten måste fungera utan att varken personal eller äldre far illa, finns det inte 

några andra alternativ. Istället för att åtgärda missbruket försöker de alltså se till att det 

tar en form som är hanterbar. Detta exemplifieras i citatet nedan där personalen 

beskriver ett tillvägagångssätt ifall Börje blir aggressiv:  

...sen kan man ju känna det att om det här skulle gå överstyr att personalen 

tycker att det är väldigt obehagligt att gå in, att vi säger att behovet av hans 

vård ökar på grund av hans missbruk, och att man kanske är rädd att, ja men 

att personalen far illa eller något sånt då. Då kanske man får försöka i alla 

falla att minska lite på missbruket… (Bryggan) 

I intervjumaterialet kan det upptäckas en benägenhet att kontrollera kvinnor som 

missbrukar såsom citatet nedan visar:  

Personal 1: ... har det pågått länge jag menar, är det någon ide att jobba på det 

överhuvudtaget. Hon kanske mår sämre av att man, då kanske man får titta 

på mediciner och sånt istället. 

Personal 2: Ja se över. 

Personal 1: Man kanske kan ta bort mediciner för att hon ska kunna fortsätta 

dricka… (Ängen) 

I citatet presenteras en godtagbar anledning till att kontrollera äldres missbruk, alltså 

uppfattningen om att en äldre har missbrukat hela sitt liv eller merparten av det. Citatet 
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kan även samtidigt ses innehålla element som har med förståelse för äldres missbruk samt 

behandlingens ineffektivitet att göra. Samma kriterier tillämpas dock även på Börje. 

Vidare, eftersom aggressivitet och tendens att dricka sig så berusad att det behövs 

ledsagning är fenomen som får mycket uppmärksamhet, finns det skäl att misstänka att 

det är mestadels män som blir objekt för kontrollerande åtgärder. I så fall påverkar detta 

säkerligen även bemötandet och vården som äldre får. En konsekvens kan vara att de 

missbrukare som håller en låg profil får fortsätta dricka stora mängder av alkohol, och de 

som visar tecken på missbruk som inte anses hållbart eller acceptabelt förhindras av 

personalen från att dricka motsvarande mängder. 

8. Diskussion  
8.1 Slutsats  

Syftet med vår studie har varit att utforska hur omsorgspersonal som är verksamma inom 

äldreboende resonerar kring äldre som missbrukar. Resultatet tyder på att upptäckande av 

alkoholmissbruk, tillvägagångssätt, praktiska åtgärder och vård samt omsorgspersonalens 

attityder och värderingar angående äldre som missbrukar alla påverkas av genus. Vidare 

visar resultatet inte bara att deltagarnas uppfattning angående handlingsalternativen och 

deras egen roll i situationer där de upptäcker att äldre missbrukar alkohol är 

genuskodade, utan även att dessa är begränsade till laissez-faire alternativt kontrollerande 

åtgärder. Därutöver finns det mönster i materialet som tyder på att även förståelse för 

äldres missbruk påverkas av föreställningar som har med genusnormer att göra. 

Behandling ansågs inte som ett realistiskt eller effektivt handlingsalternativ. Genus 

påverkar attityder och värderingar på ett sätt som gynnar varken den ena eller den andra 

kön speciellt mycket, utan negativa konsekvenser drabbar båda.  

8.2. Metoddiskussion  
Att studera hur omsorgspersonal på äldreboende resonerar kring äldre som missbrukar 

genom fokusgruppsdiskussioner har medfört både för- och nackdelar. En fördel är att 

gruppintervjuer med totalt 17 deltagare har gett ett brett datamaterial att arbeta med. 

Diskussionerna har berört många intressanta aspekter och teman som är av värde för vår 

studie. Att ha ett material med 17 olika personers åsikter medförde också att materialet 

tog väldigt lång tid att sammanställa och var väldigt svåranalyserat. Att vi är två som har 
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läst igenom transkriberingarna och analyserat dessa har å andra sidan minskat risken för 

att missa några viktiga detaljer som framkommit.  

Valet att använda en kvalitativ fokusgruppsintervju i detta arbete leder till frågan om 

huruvida de identifierade skillnaderna i studien är individuella och inte genusrelaterade. I 

studien jämförs resonemang mellan olika boende. Hade vi istället valt att ge två vinjetter 

till varje grupp, varav en var om en kvinna och en om en man, hade individuella 

skillnadernas påverkan på studien varit mindre. Dock såg vi detta tillvägagångssätt som 

en risk eftersom det kan bidra till att intervjudeltagarna blir medvetna om studiens 

genusperspektiv och ifrågasätter hela studien. Dessutom hade utformandet av vinjetterna 

varit problematiskt eftersom två likadana vinjetter inte kan presenteras utan det hade 

behövt finnas skillnader i vinjetten som då på ett naturligt sätt lett till skillnader i 

resonemang. Hade detta tillvägagångssätt lyckats hade studien fått mycket starkare 

resultat, men utifrån en relativt hög risk att intervjumaterialet blivit påverkat, valdes att ge 

en vinjett per intervju. Tiden per vinjett hade också halverats vilket hade bidragit till 

mindre djup i diskussionerna.  

Inför intervjuerna var vi något osäkra på huruvida personalen skulle vara villiga att 

diskutera ämnet med varandra. Dock visade det sig att de flesta var väldigt engagerade att 

utbyta erfarenheter med varandra och diskussionerna var livliga. Att ha fått intervjua 

personal som har omfattande erfarenhet inom äldreomsorg har gjort att intervjuerna har 

berikats med detaljerade historier angående äldre som missbrukar alkohol. Deltagarna 

uttryckte även att de gärna bidrog till mer forskning kring ämnet eftersom de upplevde 

att missbruk inom äldreomsorg inte uppmärksammas tillräckligt mycket. 

Vinjetten upplevdes vara svår att utforma och det har varit väldigt tidskrävande att skriva, 

inte minst eftersom det är väsentligt att den är realistisk. Utformandet av vinjetten 

försvårades ytterligare av att äldreboenden har olika rutiner och organisering av arbetet 

kan variera avsevärt boendena emellan. På grund av detta var vi noggranna med att 

vinjetten skulle vara neutral i den bemärkelsen att alla deltagarna kunde relatera till den. 

Att vi hade möjligheten att testa vinjetten på två erfarna undersköterskor och få feedback 

kring vinjetten upplevdes betryggande.  Att vi båda har arbetslivserfarenhet inom 

äldreomsorg och missbruksvård underlättade också denna process. Samtidigt kan 

erfarenheternas roll även ifrågasättas. Trots att vi har i största möjliga mån strävat efter 

ett neutralt förhållningssätt, är det givetvis möjligt att våra erfarenheter har påverkat 
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vinjettens utformande, intervjusituationer eller andra delmoment i skrivandet på ett 

negativt sätt. Utöver de åtgärder som har redogjorts för i andra delar arbetet har vi även 

aktivt reflekterat över och diskuterat erfarenheternas roll och möjliga fallgropar. 

En försvårande aspekt med fokusgruppsintervjuer var att det var tämligen svårt att hitta 

fyra enhetschefer som kunde avsätta 4–6 personal till att medverka i studien. Vi hade 

önskat att varje intervju skulle pågå i en timme och ville gärna ha 5–6 deltagare per 

intervju, men äldreboenden har inte sällan svårigheter med bemanning, vilket påverkade 

även vår planering. En ut av intervjuerna blev till exempel inställd, vilket medförde en 

veckas försening i planeringen. Dessutom förkortades intervjutiden på Rapsfältet till 25 

minuter och deltagarantalet minskades från fem till tre. 

8.3.Vidare forskning 

Eftersom ämnet är underforskat och denna studie tyder på att omsorgspersonalen som 

arbetar på äldreboende har attityder och värderingar som är påverkade av genusnormer 

samt att självaste omsorgsarbete riktad till äldre missbrukare är genuskodat, finns det 

utan tvekan behov för vidare forskning. En observationsstudie skulle belysa ämnet 

ytterligare samt ge en bättre uppfattning om hur stor påverkan genus och kön har och 

därmed även styrka resultat av detta arbete. En sådan studie skulle även kunna tänkas 

svara på varför vissa av våra teman avviker från bilden som tidigare forskning har gett. 

Vidare kan en observationsstudie även avslöja vilken påverkan informella diskussioner i 

till exempel fikarummet har i formandet tillvägagångssätten samt vilken roll de har i 

spridandet av resoneringssätt angående alkoholmissbrukande äldre.  

En förvånande aspekt i intervjuerna var att deltagarna även diskuterade erfarenheter 

angående äldre som är drog-eller tablettmissbrukare samt dessa typer av missbruk mer 

allmänt. På Björkbackens boende misstänker deltagarna till och med att Börje kanske har 

tagit antingen tabletter eller droger. I USA har vissa forskare publicerat tämligen dystra 

prognoser angående äldres drogmissbruk, och det spekuleras med att antalet individer 

som är över 50 och har ett drogproblem kommer att vara fördubblat år 2020 (Gfroerer, 

Han, Colliver & Penne, 2009). I Sverige har det uppmärksammats att drogrelaterade 

dödsfall ökar (Socialstyrelsen 2016) och till exempel år 2013 hade Sverige tredje mest 

drogrelaterade dödsfall inom EU (i relation till befolkningsstorleken) (CAN, 2016). Mot 

denna bakgrund kan det även finnas behov för att kartlägga hur utspritt drogmissbruk 

bland äldre i Sverige är samt hur prognosen ser ut.  
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Ett annat intressant fynd var självbestämmandets roll i förhållande till äldres missbruk. 

Detta var ett tema som diskuterades från olika perspektiv av nästan alla deltagare. Även 

fast intervjuguiden inte innehöll några frågor angående detta, var materialet angående 

ämnet så omfattande att det hade nästan räckt till en hel C-uppsats. Vi menar att den 

stora variationen i hur självbestämmande tolkades i förhållande till äldres missbruk av 

deltagarna gör detta till ett intressant och behövligt forskningsområde. Att forska ämnet 

vidare skulle möjligtvis kunna ge vägvisning i hur regler och riktlinjer kan göras mer 

enhetliga och samarbetet förbättras. Detta skulle säkerligen gynna inte bara missbrukande 

äldre utan även äldreomsorg och missbrukarvård mer allmänt.
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9. Bilagor 
 

9.1. Bilaga 1  

9.1.1. Vinjett del 1 

Börje/Greta (79 år) har varit en hyresgäst på Gjutarens äldreboende i 4 månader. 

Börje/Greta är inte särskilt social eller pratglad, men deltar ändå gärna i olika aktiviteter 

som anordnas av aktiverarna och vistas ofta i allmänna utrymmen för övrigt.  Han/Hon 

är en änkeman/änka och utanför boendet har han/hon väldigt lite sociala kontakter. 

 Börje/Greta är oftast självgående och han/hon brukar ta promenader och åka taxi in till 

stan för att fika och låna böcker från biblioteket. Periodvis har Börje/Greta besvär med 

värk i benen. Han/Hon upplever att benen ibland inte bär honom och att han/hon har 

ont. Detta gör att han/hon inte alltid kan vara så aktiv som han/hon önskar. 

Börje/Greta är välvårdad (han rakar sig regelbundet och ser till att få sitt hår klippt varje 

månad/ hon rullar sitt hår regelbundet och ser till att gå till frisör varje månad) och vistas 

alltid i allmänna utrymmen klädd i en välstruken skjorta och klackbyxor/kjol. Han/Hon 

är väldigt mån av att ha det rent och organiserat i hans lägenhet.  

Under de senaste 3 veckorna har Börje/Greta bara deltagit en gång i aktiviteterna. 

Han/Hon vistas inte i de allmänna utrymmena lika ofta som tidigare och när han/hon 

gör det så är han orakad och klädd i en ostruken skjorta/har hon inte rullat sitt hår och är 

klädd i en ostrukna kläder. Dessutom har han/hon missat en del måltider och enligt 

nattarna har han/hon kommit hem ganska sent och sover längre på morgonen än 

tidigare. Börje/Greta darrar i händerna och verkar något förvirrad och/eller nere. När 

personalen frågar Börje/Greta om allting är okej med honom/henne blir han/hon lite 

irriterad och säger att han/hon har varit förkyld. Börjes/Gretas granne påstår att hon har 

sett Börje/Greta komma hem sent på kvällen och då haft väldigt dålig balans samt gjort 

mycket väsen av sig. Grannen har dock som känt en del vanföreställningar och det mesta 

hon säger brukar man ta med en nypa salt.  

10.1.2. Vinjett del 2 

Senaste veckan har du upptäckt att Börje/Greta ser väldigt sliten ut. Han/Hon är 

dessutom ofta röd i ögonen och hans/hennes hud har blivit gulaktig. Vid ett par tillfällen 

har du och några av dina kollegor varit ganska säkra på att ni har kunnat lukta alkohol i 
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hans/hennes andedräkt. Vid tillsynsbesök noterar du att hans/hennes lägenhet är ganska 

stökig och att det finns en del tomma ölburkar. Flera hyresgäster har rapporterat till 

personalen att när Börje/Greta kommer hem så har han haft väldigt dålig balans.  
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