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Sammanfattning 

I vårt samhälle informeras det frekvent om alkohol och dess effekter på vår population. Nya 

forskningsrön gällande alkohol uppkommer med jämna mellanrum, men sällan rör dessa den 

äldre befolkningen. Samtidigt visar socialstyrelsen att en ny generation äldre med förändrade 

alkoholvanor växer fram, vilka tar med sig sina vanor in i pensionsåldern. I vår studie har vi 

valt att lägga fokus på alkoholbruk bland den äldre befolkningen, och i arbetet har vi valt att 

rikta oss till personal på äldreboenden. Syftet med studien har varit att undersöka hur 

alkoholkonsumtionen bland de boende bemöts och hanteras av vårdpersonal, detta i 

kombination med att äldres riskbruk tenderar att öka. För att få svar på våra 

problemformuleringar har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie. Urvalet bestod av sex 

vårdpersonal, varav fem av dessa var undersköterskor. Den teoretiska utgångspunkten har 

legat till grund för utformningen av intervjuerna, samt våra funna resultat. Utifrån utsagor från 

intervjuerna fann vi ut fyra teman som rör vårt syfte och problemformuleringar: en bild av 

konsumtionen, självbestämmande och livskvalitet, svårhanterliga situationer, samt skilda 

upplevelser. Med hjälp av dessa teman analyserade vi de resultat som bland annat visar på 

brist på utbildning gällande alkoholrelaterade frågor, mycket fokus på självbestämmande men 

även maktmissbruk. 

 

Nyckelord: socialt arbete, äldreboende, alkohol, missbruk, vårdpersonal, undersköterskor, 

hälsa 
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Alcohol Consumption in the Geriatric Care 
 

A Study on the Attitudes of Nursing Staff towards  

Alcohol Consumption 

Abstract 

In our society we are frequently informed about alcohol and its effects on our population. 

New research findings regarding alcohol occur at regular intervals, but they rarely involve the 

elderly. At the same time, the social board to a new generation of older people with changing 

consumption patterns emerge, who tend to bring their habits into the years of retirement. In 

our study, we chose to focus on alcohol use among the elderly, and in this work we have 

chosen to find information through the nursing staff at geriatric care. The aim of the study is 

to investigate how alcohol consumption among the residents is treated and handled by nursing 

staff, this combined with that the alcohol consumption that is bordering on abuse is increasing 

amongst the elderly. In order to properly answer this, we have conducted qualitative 

interviews. The selection consisted of six nursing staff. The theoretical starting point has been 

the basis for the design of the interviews and the results we found. Based on statements from 

the interviews we found four themes related to our purpose and problem formulations: a 

picture of consumption, self-determination and quality of life, cumbersome situations, and 

different experiences. With the help of these themes, we analyzed the results that among other 

things show the low level of education concerning alcohol in elder care, a lot of focus on self-

determination, but also abuse of power. 

 

Keywords: social work, geriatric care, alcohol, alcohol abuse, nursing staff, health 
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1. Inledning 

Sedan ett par år tillbaka arbetar Socialstyrelsen varje år med att ta fram en lägesrapport i 

vilken svenska befolkningens hälsotillstånd ämnas att beskrivas men även hur deras 

levnadsvanor påverkar dem. I lägesrapporten beskrivs årligen dessutom tillstånd och 

utveckling beträffande Sveriges hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Lägesrapporten från år 

2012 meddelar bland annat att Sveriges befolkning blir allt äldre. Allt eftersom generationerna 

födda på 1920- och 30-talen lämnar plats, växer enligt Socialstyrelsen (2012) en ny 

generation fram. De nya generationerna har visat sig ta med sig sina alkoholvanor i 

pensionsåldern, till skillnad från hur det såg ut på exempelvis 1970-talet då 

alkoholkonsumtionen tenderade att avta i 45-årsåldern (Socialstyrelsen, 2012; Statens 

offentliga utredningar [SOU], 1971). Förändringen leder enligt Socialstyrelsen (2012) till att 

konsumtion som gränsar till missbruk ökar, men även alkoholrelaterade skador. Andelen äldre 

mellan åldrarna 60-79 år inom slutenvården har ökat med 45 procent. Denna procentsats 

inkluderar både män och kvinnor, vars skillnader i alkoholkonsumtion ständigt minskar då 

kvinnor har börjat konsumera mer alkohol än tidigare. Befolkningen som är 65 år eller äldre 

som dricker stora mängder alkohol och därmed riskerar att utveckla ett beroende ökar, vilket 

sannolikt kommer innebära att fler äldre utvecklar ett missbruk eller beroende 

(Socialstyrelsen, 2012; SOU 2011:35). 

Socialstyrelsens lägesrapport från år 2012 uppmärksammar sannolikheten att fler 

äldre riskerar att utveckla ett beroende. Två år tidigare förklarade Gunnarsson (2010) i sin 

studie att åldrande och alkohol vanligtvis inte har sammankopplats inom äldreforskningen 

tidigare. Fokus har snarare varit på exempelvis kopplingen mellan alkohol och läkemedel. 

Alkoholen är mer tillgänglig än förr men även billigare, vilket Jyrkämä och Haapamäki 

(2008) menar att man bör ta i beaktande då ett nytt socialt problem håller på att uppstå. En 

konsekvens av utvecklingen kan enligt Socialstyrelsen (2012) bli en ökad belastning på 

missbruks- och beroendevården på grund av alkoholrelaterade skador som den ökade 

alkoholkonsumtionen kan leda till. Samtidigt som det signaleras om ett växande problem har 

det visat sig att behandlingsprogram framtagna för äldre alkoholmissbrukare i stort sett 

saknas. Jämförelser gjorda av Socialstyrelsen (2012) visar dessutom på att äldreomsorgen är 

den verksamhet som missbruks- och beroendevården har minst samarbete med. 

Kopplat till den enligt Socialstyrelsen (2012) växande problematiken framför 

Hallgren, Högberg och Andréasson (2010) i sin artikel att det i Sverige inte finns någon 
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särskild utbildning för personal inom äldreomsorgen för hur de ska hantera äldre med 

alkoholproblem. Gunnarsson (2012) förklarar att kunskap vad rör alkoholmissbruk inte är 

tillräcklig för att personal som arbetar närmast de äldre ska kunna identifiera problematiken. 

Personalen vet därmed inte heller hur de bör förhålla sig till äldre med alkoholproblematik, 

vilket leder till att deras arbete inte blir enhetligt eftersom enskild personal skapar individuella 

förhållningssätt. En viktig aspekt som självbestämmande, blir enligt Gunnarsson (2012) 

framställt som ett hinder i dessa sammanhang och riskerar att förbises. 

Utöver Socialstyrelsens lägesrapport från år 2012, står det även i lägesrapporten från 

år 2015 att det endast är ungefär en tredjedel av kommunerna som uppger sig ha rutiner för 

intern samordning mellan äldreomsorgen och missbruks- och beroendevården. Problematiken 

innebär att äldre personer riskerar att, trots behov av hjälp, hamna utanför missbruksvården. 

Detta är brister i det tvärprofessionella samarbetet som inom vården är mycket viktigt att ha 

(Socialstyrelsen, 2015). 

2. Syfte 

Syftet är att undersöka hur alkoholkonsumtionen bland de äldre som bor på äldreboenden 

bemöts och hanteras av vårdpersonalen. 

2.1 Problemformuleringar 

 Hur bemöter vårdpersonal på äldreboenden de äldres bruk av alkohol? 

 Vilka möjligheter respektive svårigheter beskriver vårdpersonal i sitt arbete när det 

gäller individer på äldreboenden som konsumerar mycket alkohol? 

 Har vårdpersonalen en överenskommen syn om var gränsen går för förnärmelse av 

den äldres självbestämmanderätt? 

 

3. Tidigare forskning 

Äldres alkoholvanor har enligt Blow och Brockmann (2004) varit svåra att diagnostisera eller 

kartlägga med relevanta mätinstrument, eftersom de äldre generellt får nedsatta fysiska 

funktioner med åldern som kan sätta hinder för att skilja på alkoholens biverkningar och 

åldersrelaterade somatiska förändringar. En annan anledning kan vara att det är svårt att skilja 

på tillfälliga riskfaktorer från korrelat eller falska markörer. Utöver det finner Blow & 
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Brockmann (2004) även att de flesta studier är beroende av psykologiska obduktionstekniker 

vilka innebär att information samlas in från respondenter med fullmakt, efter den äldres död. 

Däremot är det mer tydligt att alkoholen är billigare och mer lättillgänglig än tidigare vilket 

har lett till att det dricks i större utsträckning inom alla åldersgrupper, och ett alkoholbruk som 

kan leda till fysiska biverkningar, men även risk- och missbruk bland äldre blir allt mer 

vanligt (Johansson, 2008; Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsen (2012) beskriver i sin 

lägesrapport att den nya generationen pensionärer i Sverige dricker betydligt mer än tidigare 

generationer. Framförallt kvinnor har ökat sin konsumtion. Detta kommer enligt 

lägesrapporten från 2012 att ställa högre krav på missbruks- och beroendevården, som enligt 

lägesrapporten från år 2015 har ett bristfälligt samarbete med äldreomsorgen. Enligt forskare 

inom området har alkoholism visat sig vara ett ökande problem bland den äldre populationen 

där 20-44 % av äldre psykiskt sjuka även är tungt alkoholiserade (Shahpesandy et al., 2006).  

Det saknas ofta rutiner för intern samordning mellan äldreomsorgen och 

missbruks- och beroendeverksamheterna. Det är ca en tredjedel av 

kommunerna som uppger sig ha sådana rutiner. (Socialstyrelsen, 2015, s. 

104). 

Ett annat sätt att se på problematiken är att alkoholism ger upphov till liknande skador i alla 

åldrar, men äldre kan vara känsligare mot alkohol på grund av receptbelagd medicin och 

nedsättningar i somatiska funktioner till följd av ålder (Shahpesandy et al., 2006; Hallgren, 

Högberg & Andréasson, 2010). Room (2005) är däremot till synes säker på att äldre dricker 

mer än unga men lider i högre grad av problem som exempelvis abstinens. Enligt Room 

(2005) är äldre patienter som konsumerar mycket alkohol överrepresenterade på sjukhus och 

vårdcentraler, men risk- och missbruket är svårt att märka av enligt personalen. Ett exempel 

på en bieffekt är depression, vilket även är den största anledningen till självmord bland äldre. 

Studien visar att direkt efter depression är alkoholmissbruk den vanligaste orsaken till 

självmord bland äldre (Blow & Brockmann, 2004). Vidare förklarar Jyrkämä och Haapamäki 

(2008) att området de facto är outforskat och att alkoholen har varit ett marginellt 

forskningssyfte.  

Det är tydligt att ett nytt socialt problem kan uppstå till följd av den ökade 

alkoholkonsumtionen bland den äldre populationen (Jyrkämä & Haapamäki, 2008; Johansson, 

2008; Socialstyrelsen, 2012). Alkohol i sig är väldigt moraliskt laddat, och betydelsen skiljer 

sig beroende på konsumenternas ålder men även vilken tidsera det rör sig om (Room, 2005). I 

många situationer anses alkoholmissbruk vara stigmatiserande och marginaliserande och leda 
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till social kontroll av familj, vänner men även av social- och hälsovård. Samtidigt anses viss 

alkohol och andra narkotikaklassade substanser tillhöra de rikas eller välbärgades samhälle, 

exempelvis champagne på bröllop eller cannabis på studentfester (Ibid.). I artikeln Ethics and 

Aging skriver författarna att det finns många etiska frågor som rör individens åldrande vilka 

bland annat innebär att ingen i deras omgivning har rätt att ta ifrån dem deras rättigheter 

(Simmons & O’Brien, 2000). Utöver det är äldre ofta mycket bestämda om vad de tolererar 

eller inte, vilket kan leda till svårigheter för personal på exempelvis äldreboenden att säga 

ifrån (Ibid.). 

Förutom svårigheterna för personalen att säga ifrån är också indikationerna på 

missbruk ofta vaga, vilket kan innebära svårigheter för personal på äldreboenden att lägga 

märke till om någon har en problematisk konsumtion. Detta antyder Blondell (2000), kan i 

kombination med att viss medicinering ge psykiska bieffekter som sätter hinder för 

personalens observationsmöjligheter. Hallgren, Högberg och Andréasson (2010) tar i sin 

rapport upp frågan om behoven av en speciell utbildning för personal inom äldreomsorgen för 

att på ett bra sätt kunna arbeta med äldre med alkoholproblem, och de konstaterar att Sverige 

inte har någon sådan. Äldre och yngre individer går igenom samma behandlingsprogram i 

Sverige vad gäller missbruk eller beroende av alkohol, medan det internationellt finns 

särskilda behandlingsprogram för äldre (SOU 2011:35). 

Socialstyrelsen understryker i sin lägesrapport från år 2015 att ett problem inom 

äldreomsorgen är att de berörda yrkesgrupperna inte har relevant utbildning inom 

beroendeområdet. Dessutom är beroendekunskap endast en liten del av de få utbildningar som 

inkluderar ämnet. Gunnarsson (2010) förklarar att åldrande och alkohol inte har 

sammankopplats inom äldreforskningen tidigare, utan snarare har fokus i dessa kretsat kring 

exempelvis kopplingen mellan alkohol och läkemedel. Äldrevården signalerar om brist på 

insatser för äldre människor, och statistik visar på bristande internt samarbete mellan just 

socialtjänstens missbruks- och beroendevård och äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2012). 

Socialstyrelsen (2012) visar dessutom att män och kvinnor, 60-79 år, som har vårdats i 

slutenvård med en alkoholrelaterad diagnos har ökat med 45 procent under år 2000-2010. 

Även dödligheten för personer 60-69 har ökat dramatiskt (Ibid.). 

Det tidiga 1900-talets nykterhetsrörelser och strama alkoholpolitik påverkade den 

tidigare generationens pensionärer vars alkoholkonsumtion generellt sett avtog mot slutet på 

40-årsåldern (SOU, 1971). Dagens alkoholvanor bland äldre har däremot förändrats bland 

både kvinnor och män vilket bör leda till förändringar även inom omvårdnaden och den 
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sociala sektorn. Ifrågavarande uppsats är inte ämnad för att ge rekommendationer för hur ett 

äldreboende bör handla i den rådande situationen, snarare att studera den problematik som 

kan komma att växa fram i samband med att åldrarna stiger, äldre dricker mer och därmed 

även tar med sig sina vanor till äldreboenden. 

3.1 Alkoholpolitikens historia 

I allmänhet har en snarlik utveckling skett i världens industriländer, men i synnerhet har de 

nordiska länderna (Finland, Island, Norge, Sverige och till viss del Danmark) haft likartade 

förändringar i alkoholpolitiken under 1900-talet (Sulkunen et al., 2000). Flera av de nordiska 

länderna förbjöd alkohol under en viss tid och bland annat Sverige var under omröstningen 

1922 nära till alkoholförbud med 49 % av befolkningens röster (Olsson, Olafsdottir, & Room, 

2002). Skillnaden mellan nordiska länder och resterande Europa är främst det 

övervakningssystem som de nordiska länderna har för att utöva individualiserad kontroll. 

Detta påbörjade enligt Olsson, Olafsdottir och Room (2002) i Sverige genom att införa den så 

kallade motboken. Läkaren Ivan Bratt införde motboken år 1914 för individuell ransonering 

och det gjordes skillnad mellan bland annat kön, socioekonomiskt tillstånd och relationsstatus 

i beslut om hur ransonen skulle se ut för den enskilde (Systembolaget, 2010). Motboken 

avskaffades men än idag kontrolleras alkohol i Finland, Island, Norge och Sverige genom ett 

statligt detaljhandelsmonopol för försäljning av sprit, vin och starköl. Utöver det, förklarar 

Olsson, Olafsdottir och room (2002) sker även kontrollen av konsumtionen genom 

begränsade öppettider samt krav på matservering på restauranger och barer med 

alkoholtillstånd. 

Trots att en stor del av befolkningen kämpade emot den tidigare rådande synen på 

alkoholkonsumtion och många förändringar hade slagit kraft, ledde Sveriges inträde i 

Europeiska Unionen (EU) till en liberalisering av alkoholpolitiken. Alkoholkonsumtionen 

som i början på 1900-talet var nära till förbud ökade istället kraftigt i slutet på 1900-talet 

(Johansson, 2008). En av orsakerna var att hur mycket kontroll den svenska staten än hade på 

försäljningen av alkohol innebar medlemskapet i EU att de fyra friheterna även började gälla 

för Sverige. Fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital var menat för en ökad 

ekonomisk tillväxt och många länder kämpade för att bli medlemmar i EU. När Sverige blev 

medlem år 1995 var en av de nordiska regeringarnas gemensamt viktigaste fråga att behålla 

den alkoholmonopol som skilde sig från resterande medlemsländer, vilken innebar betydligt 

högre skatter på alkohol och tobak i jämförelse med resterande EU-länder (Andréasson et al., 

2001). Länderna i Norden ansåg inte att deras alkoholmonopol verkade emot importvaror eller 



12 

 

utländska medborgare och var förenliga med EG-rätten. Därav valde de att inte förhandla om 

monopolen eller ansågs behöva ett godkännande i avtalet (Andréasson et al., 2001).  

Enligt Andréasson et al. (2001) blev däremot det mest avgörande beslutet 

införselbestämmelserna, vilka innebar att kommersiella varor skulle beskattas där det säljs. 

Detta öppnade portarna för något som var bortom statens och det svenska Systembolagets 

makt: att varje individ får ha med sig 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter 

öl från ett medlemsland till ett annat. Samtidigt försvann den nordiska fronten i alkoholfrågan 

och den strategi som de nordiska länderna tidigare haft gemensamt skildes efter att Danmark 

och Finland kapitulerade (Ibid.).  

 

Trots att alkoholpolitikens historia i Sverige är komplex och svår att kortfattat överskåda, 

finns många anledningar utöver Sveriges tillträde i EU som ledde till en ökad 

alkoholkonsumtion. Däribland trädde en ny lag i kraft år 1978 som flyttade kraven från gästen 

till restaurangen och innebar bland annat att måltidstvånget ersattes med Lag (1977:293) om 

handel med drycker som sa att det räckte med att “lagad mat finns att tillgå eller i annat fall 

om särskilda skäl föreligger” (Hillbo, 1979 refererad i Johansson, 2008). Fortsättningsvis 

menar Johansson (2008) på att en stor anledning till den ökade alkoholkonsumtionen på slutet 

av 1900-talet är den kraftiga välståndsökningen från mitten av 1950-talet. Utöver 

välståndsökningen hade även internationaliseringen en klar roll i ökningen men även 

urbanisering, modernisering, sekularisering samt ökad turism. Johansson (2008, s. 356) 

skriver: 

Den ökade alkoholkonsumtionen under efterkrigstiden bör också skrivas in i 

en mer övergripande moderniserings- och liberaliseringskontext. 

Statsmaktens minskade möjligheter och ambitioner att styra människors liv 

har starkt bidragit till en liberalisering inte bara vad gäller tillgängligheten 

till alkohol, utan också synen på alkohol som en naturlig och integrerad del 

av kulturen. I den tidigare allomfattande skötsamhetsdiskursen uppfattades 

drickandet som ett avvikande beteende. Detta är inte minst tydligt vad gäller 

det offentliga drickandet. Det kraftigt ökade antalet krogar och restauranger 

med serveringstillstånd har legitimerat drickandet i ett socialt sammanhang, 

underställt mer informella normer, och bryter starkt mot den stigmatisering 

av det offentliga drickandet som tidigare var den dominerande synen.  
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Brist på forskning inom området 

Forskning inom området äldre och alkohol är relativt outforskat, trots att rapporter tyder på att 

alkoholmissbruk bland äldre individer ökar och att ett nytt socialt problem är på väg att uppstå 

(Jyrkämä & Haapamäki, 2008). Den statliga missbruksutredningen menar att tydligare 

riktlinjer bör införas inom äldreomsorgen för att på ett mer effektivt sätt på ett tidigt stadie 

kunna identifiera och förebygga äldres riskbruk, innan det övergår till ett missbruk. Detta ska 

dels innefatta biståndsbedömarnas del i processen, och vikten av att bedömarna vågar ta 

tillfälle i akt att fråga om alkoholvanor till äldre personer. Om man identifierar ett riskbruk 

under samtalet ska alternativ finnas att tillgå, och riktlinjer för bedömaren att gå efter. Dessa 

kan innefatta, vid samtycke av den äldre, rådgivning och erbjuden fortsatt kontakt. På så sätt 

vill man ha möjlighet att vid ett tidigt stadie ingripa och försöka förebygga ett eventuellt 

riskbruk som i längden kan leda till ett missbruk, med allt vad det inkluderar (SOU, 2011:35). 

 

4. Teori och centrala analysbegrepp 

4.1 Makt 

Sociologen Max Weber var en inspiration för Greta Marie Skau när hon år 2007 skrev boken 

Mellan makt och hjälp. I denna uppsats används denna på grund av Skaus tydlighet och fokus 

på förhållandet mellan makt och hjälpare.  

Makt kan fördelas och användas olika i olika situationer, och är i vissa fall hjälpande 

men i andra fall stjälpande. Ordet makt i sig som begrepp har en värdeladdning som beror på 

omständigheterna. Laddningen är i synnerhet negativ i kombination med andra begrepp som 

“vanmakt” eller “maktmissbruk” (Skau, 2007). Även huruvida resultatet av makten är positivt 

eller negativt beror på omständigheterna. Makt uppstår på grund av olikhet människor 

emellan, och är i vissa fall ett resultat av en annan människas frivilliga underkastelse under 

den andre. Till skillnad från frivillighet kan makt även uppstå exempelvis med våld. Däremot, 

förklarar Skau (2007) även att makt inte är något som behöver utövas, eller för den delen 

existera konstant. Makt kan finnas där som en möjlighet till att någon av parterna kan få sin 

vilja igenom (Ibid.). Detta kan gälla både klient och hjälpare, eller exempelvis boende på 

äldreboende och vårdpersonal. 

Vårdpersonalen har en naturlig makt i sin yrkesroll, då de kan ha ansvar över de 

boendes ekonomi, eller i allvarliga fall tvingas göra intrång i personens privata liv. 
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Maktförhållandet är med andra ord, enligt Skau (2007) obalanserat och maktskillnaden är 

således till klientens nackdel. Maktskillnaden beror på att professionella hjälpare kan känna 

sig maktlösa i vissa situationer, men det är de som lättast “får sin vilja igenom” (Skau, 2007, 

s. 38). En del av obalansen handlar om att vårdpersonalen är utbildade och känner till stadgar 

och lagar, medan exempelvis de boende på ett äldreboende inte är upplysta om sina juridiska 

rättigheter. “I andra fall kanske klienten känner till vissa av sina rättigheter men saknar den 

fysiska och psykiska ork som behövs för att kräva att de respekteras.” (Skau, s. 37). Det finns 

olika sätt för klienter eller exempelvis boende på äldreboenden att motarbeta makten, 

exempelvis kan de delta i intresseorganisationer. Något som däremot är enklare är att utveckla 

en passivitet som kan innebära vägran att ta medicin eller bli hjälpta på annat sätt. 

Det är av vikt att sätta teorin om makt i förhållande till äldres självbestämmanderätt 

då utebliven självbestämmanderätt innebär att den professionelle inte låter individen med 

hjälpbehov att ta egna beslut. Detta kallas paternalism, som är motsatsen till 

självbestämmande, vilket Trägårdh (2000) benämner empowerment. Skau (2007) menar att 

det kan vara en svår gräns för professionella hjälpare att bedöma när de skall ingripa och när 

de skall låta bli. Därav bör personalen utgå från ett resursorienterat tänkande som innebär att 

den professionelle hjälper den äldre att hjälpa sig själv (Ibid.). Enligt Gunnarsson (2012) är ett 

problem att personalen närmast de äldre inte har en tillräcklig kunskap kring 

missbruksproblem och vet därmed inte hur de ska förhålla sig till svåra situationer som kan 

uppstå. Därav tvingas personalen utveckla egna förhållningssätt vilket leder till att 

självbestämmandet ofta anses komplicera arbetssituationen. 

4.2 Socialt handlande 

Maktbegreppet har också förankrats tidigare i samlade verk av Max Webers som trycktes år 

1983, där det dessutom förklaras att en social handling är en meningsfull orientering mot 

andras beteende. Vi har inspirerats av Weber och återvänder till hans teori om socialt 

handlande i resultatdiskussionen. Handlingar är enligt författaren inte alltid sociala till sin 

natur, trots att exempelvis även en beröring de facto sker två människor emellan. Weber tar 

upp ett exempel där han förklarar att om två cyklister försöker väja för varandra men ändock 

sammanstöter, är den diskussion eller det gräl som uppstår till följd av sammanstötningen det 

sociala handlandet. Sociala handlingar kan dock uppstå då individens handlande påverkas av 

omgivningen, eller massan, eftersom denne blir medveten om omgivningens handlande 

(Weber, 1983). 
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Liksom fysiska handlingar kan påverkas av massbeteendet kan även upprymdhet, 

lidelser, vrede och andra känslor påverkas av massans handlande genom individens 

medvetenhet om omgivningen (Ibid.). Socialt handlande kan enligt Weber (1983) vara av fyra 

olika slag. Målrationellt socialt handlande utgörs av individens förväntningar beträffande 

omgivningens beteenden och styrs av huruvida individen på bästa möjliga sätt kan nå målen. 

Förväntningarna rör såväl människor som föremål, och används som medel för individens 

egna mål. Det värdetraditionella handlandet bestäms däremot av det “etiska, estetiska, 

religiösa eller liknande egenvärdet hos ett beteende som sådant oberoende av dess resultat.” 

(Weber, 1983, s. 18). Med andra ord ligger värdet i själva handlingen och inte dess effekter. 

Utöver det målrationella och värdetraditionella förklarar Weber även att det affektuella 

handlandet bestäms av individens känslotillstånd där handlingarna är impulsiva, och det 

traditionella handlandet bestäms av individens vanor (Ibid).
1
 

Till följd av att det uppstår en meningsfull social handling, finns förutsättningar för 

att en social relation uppstår. Innehållet av relationen kan variera mellan allt från konflikt till 

marknadsrelationer och relationen är ofta asymmetrisk i synnerhet i exempelvis 

hjälprelationer där parternas syfte eller mening med relationen är skild (Weber, 1983; Bernler 

& Johnsson, 2001). Det finns även så kallade slutna sociala relationer och en av dem är 

organisationen. Då en social relation betecknas som en organisation innebär det att relationen 

har regler som övervakas av exempelvis en chef. De sociala handlingarna är i en organisation 

inriktade på organisationens ordning eller till den mån handlingarna är organisationsrelevanta 

(Weber, 1983). Exempelvis kan en organisation vara ett socialkontor eller ett äldreboende, där 

det finns personal och deras chef. 

 

Utöver olika typer av relationer, finns även olika typer av handlande. Weber (1983) använder 

sig av bland annat av begreppen bruk, sedvänja och mode där det förstnämnda benämner 

sannolikheten för att en viss social handling sker regelbundet. Vidare är sedvänja en social 

handling som endast beror på en lång vana, vilket bland annat kan vara ett resultat av att 

aktören handlar beroende på tanklöshet eller bekvämlighet. Det innebär att det inte krävs av 

någon annan aktör att följa seden, men aktören kan samtidigt förvänta sig det (Ibid.). 

Motsatsen till sedvänja är mode som innebär att “själva nyheten i ifrågavarande beteende 

utgör grunden för handlingsorienteringen.” (Weber, 1983, s. 21). Både sedvänja och mode är 

                                                 
1
 Vi anser att Webers fyra former av socialt handlande är relevanta i koppling till vårdpersonalens bemötande, 

vilket återkopplas i resultatdiskussionen. 
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dock enligt Weber (1983) regelmässigheter, likt normer, i det sociala handlandet som däremot 

inte nödvändigtvis behöver vara den bakomliggande orsaken till aktörens handlande. Många 

regelmässigheter i socialt handlande beror inte alltid på varken mode eller sedvänja. Det är 

utefter de normala intressen som aktören uppfattar i den specifika sociala handlingen, som 

aktören handlar. Weber (1983) förklarar vidare att om olika aktörers handlande är mycket 

målrationellt, kommer aktörernas reaktioner på samma situationer likna varandra. 

“Därigenom uppstår likheter, regelbundenheter och varaktighet i attityder och beteenden, som 

ofta blir vida mer stabila än då beteendet orienterar sig efter normer och förpliktelser som 

anses “bindande för en grupp människor”. (Weber, 1983, s. 22). Detta är en typ av 

handlingsorientering som har en inre frihet hos aktören, som trots att den är positiv i sin 

bemärkelse också kan leda till att beteendet eller handlandet hos aktören blir för 

målorienterat.
2
 

 

5. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska val och tillvägagångssätt för denna studie. 

Kapitlet behandlar val av metod, förförståelse, val av intervjupersoner, samt en beskrivning av 

hur vi har utformat intervjuguiden. Dessutom presenteras även tillvägagångssättet under 

datainsamlingen, databearbetningen och dataanalysen, vilket också kommer inkludera våra 

avvägningar gällande tillförlitlighet. Avslutningsvis redogörs för studiens etiska 

överväganden. 

5.1 Val av metod 

Kvalitativ metod är passande att använda inom relativt outforskade områden, där målet är att 

få fram olika informativa delar ur ett visst fenomen, och kan härledas till de hermeneutiska 

och fenomenologiska vetenskapsteoretiska traditionerna. I denna studie har den empiriska 

informationen hämtats i samtal mellan oss författare och intervjupersoner. Just samtalet 

förklarar Kvale och Brinkman (2014) är centralt inom hermeneutiken. Malterud (2009) 

förklarar även att det fokus inom hermeneutiken ligger på tolkningen av vad som sägs, vilket 

vi har inspirerats av då vi gjort våra egna analyser av intervjupersonernas utsagor. Inom 

fenomenologin vill man beskriva verkligheten utifrån hur den upplevs och uppfattas av 

                                                 
2
 Detta kräver en stabilitet i aktörernas handlingar och innebär att den som inte handlar likadant kan anses 

framkalla ett motstånd eller skada sina egna intressen. Vi anser att detta kan härledas till vårdpersonalens arbete 

på ett äldreboende då arbetet kan vara influerat av både egenintresse och sedvänjor. 
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människor, samt förstå olika företeelser utifrån andra människors egna perspektiv. Det finns 

enligt Kvale och Brinkman (2014) en risk i analysarbetet som innebär att forskarna blandar in 

förförståelse och egna åsikter. För att undvika att påverka resultatet har vi gjort oss medvetna 

om förförståelse, åsikter och synpunkter i diskussion med varandra och har på så sätt kunnat 

fokusera på intervjupersonernas egna perspektiv. 

Eftersom området alkohol och äldre har visat sig vara ett märkbart outforskat område 

har det tett sig naturligt att utgå från ett induktivt arbetssätt, vilket kan sägas vara 

upptäckandets väg. Ett induktivt arbetssätt innebär att det är just det insamlade materialet, 

empirin, som styr uppsatsen och inte teorierna i sig. Empirin används i slutändan för att 

formulera en teori, vilket innebär att någon säker evidens inte kan uppnås med induktion på 

grund av att den bygger på empiri. Istället inducerar man en sannolik slutsats, vilket passar en 

studie lik denna. Intervjuerna genomfördes med ett explorativt syfte då vi var väldigt öppna, 

det vill säga att vi ämnade att undersöka ett område utan större förkunskap kring det vilket vi 

finner stöd hos i Thuréns (2007) bok. 

5.2 Förförståelse 

I bästa fall kan förförståelsen ge en bra grund att arbeta utifrån, så länge vi som författare är 

medvetna om vår förförståelse och hur den påverkar uppsatsens innehåll, datainsamling, val 

av metod med mera. I annat fall kan förförståelsen utgöra ett hinder under 

forskningsprocessen. Vår egen förförståelse gällande äldreboenden inkluderar att en av oss 

haft praktik som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. En viss förförståelse därifrån är 

erfarenheten av att biståndshandläggaren har en maktposition så till vida att denne i viss mån 

placerar personer på boenden efter eget tycke om vad som passar bäst. Individer som har ett 

risk- eller missbruk kan få bo på boenden som ter sig lämpliga i den mån att 

biståndshandläggaren exempelvis inte placerar individen på ett boende där umgänget hade 

haft likartad problematik. I övrigt sträcker sig våra erfarenheter till släktingar som bott på 

äldreboenden, och den bild vi då fått genom denna person. Med dessa erfarenheter i åtanke 

har vi reflekterat över dess inverkan på vår studie, detta för att det inte på något sätt ska 

överrösta det inhämtade materialet, vilket Malterud (2009) belyser som viktigt för att behålla 

förförståelsen som en god grund i arbetet. 

5.3 Litteratursökning 

Denna kandidatuppsats har främst fokus på Sverige i allmänhet och Jönköping i synnerhet, 

därav har vi tagit mest hänsyn till nationell litteratur gällande exempelvis kommunala eller 
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historiska frågor. Däremot är internationell forskning om alkohol och äldre, enskilt och 

sammansatt relevant även för Sverige och andra mindre länder. Litteratur från USA och andra 

europeiska länder har av den anledningen inkluderats. Artiklar specificerade för särskilda 

geografiska områden, exempelvis delstater i USA, är däremot inte relevanta för studien och 

därav exkluderade. På grund av eventuella skillnader mellan äldres socioekonomiska 

skillnader på grund av på grund av världsekonomiska tillstånd med mera, har tidsspannet varit 

år 1980- 2015. Viss specifik litteratur från tidigare år kan dock givetvis gälla även idag. 

Då vi har utfört artikelsökning har vi för att ha en filtrering fokuserad på socialt använt oss av 

AgeLine som innehåller allmän samhällsvetenskap och anknytningar till åldrande ur 

tvärvetenskapliga perspektiv. Utöver AgeLine finns även relevanta artiklar i SocINDEX som 

är en Ebscodatabas för sociologi och socialt arbete. Antalet träffar skiftade mellan sju och upp 

till tvåtusen, vilket vi filtrerade genom exempelvis att lägga till ämnen i databasen som 

”health personell”, ”attitudes” eller annat relevant för sökorden. Vi filtrerade även 

sökresultaten utefter vårt tidsspann. En variation i sökorden är viktig och de sökord vi har 

använt oss av är: 

 substance AND alcohol abuse elderly 

 substance abuse elderly 

 elderly alcohol abuse 

 elderly AND alcohol 

 geriatric care AND alcohol 

 geriatric care 

 alcohol trends AND elderly 

 alkoholkonsumtion 

 äldreboende 

 åldrande 

5.4 Val av intervjupersoner 

Då vi i början av vårt arbete ämnade hitta ett lämpligt urval till vår studie letade vi efter 

personer som var relevanta kopplat till problemställning och teori, vilket Ryen (2004) 

understryker är av vikt i en intervjustudie. Från början var målet att finna åtta deltagare till 

intervjuerna. Detta visade sig vara svårare än beräknat vilket slutligen ledde till sex intervjuer 

med vårdpersonal inom äldreomsorgen i Jönköpings län. Utav vårdpersonalen som deltog i 

studien är fem av dessa utbildade undersköterskor, och har arbetat inom äldreomsorgen 
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mellan ett till arton år. Urvalet av intervjupersoner är ett strategiskt urval, det vill säga att vi i 

ett tidigt skede bedömde vilket tänkbart material som skulle te sig relevant för att belysa 

studiens syfte. I början av arbetet skickade vi ut en e-post till ett tiotal enhetschefer inom 

Jönköpings kommun. I denna e-post presenterade vi studiens ämne och försökte fånga 

intresset hos enhetscheferna för att på så sätt få dem att hjälpa oss hitta vårdpersonal i deras 

verksamheter. Gensvaret var däremot begränsat, vilket visade sig bli något bättre efter 

telefonkontakt. Detta ledde till det slutgiltiga antalet intervjupersoner. Med hänsyn till att vi 

som intervjuare besöker respondenterna på deras arbetsplats, och att alkohol kan vara 

tabubelagt på vissa ställen, bestämde vi att enhetscheferna skulle få friheten att prata med sin 

personal. Vårt enda önskemål var att inte bli tilldelade intervjupersoner som arbetar inom 

demensavdelningar, ett önskemål som också infriades. 

5.5 Utformning av intervjuguide 

Vid utformningen utav intervjuguide
3
 ämnade vi att i högsta möjliga mån låta den intervjuade 

styra ordningsföljden av frågorna i intervjun. Vi började med att göra frågor utifrån punkter 

som vi antecknat och ville på så sätt klargöra studiens mest centrala delar, vilket Trost (2010) 

menar kan underlätta processen. Den kärna som utgav grunden ledde till tio huvudfrågor, 

utformat i en halvstrukturerad intervjuguide. Vissa följdfrågor var nedskrivna på förhand för 

att underlätta med tanke på att intervjupersonerna skulle berätta fritt, och därmed kunde hoppa 

mellan frågor. Vi valde att hålla våra frågor korta och enkla, för att på så sätt ge 

intervjupersonerna större möjlighet att med egna ord förklara sina tankar och erfarenheter, 

något som Kvale och Brinkman (2014) belyser kan vara mer informativt. Utformningen 

styrdes av våra förkunskaper, studiens syfte men även en medvetenhet om hur vår 

förförståelse kan påverka ordval och frågornas form. 

5.6 Datainsamling 

Malterud (2009) menar att det är av stor vikt att intervjupersonerna känner sig bekväma i 

intervjusituationen, vilket var ett av våra mål. För att uppnå en avslappnad och bekväm 

stämning närvarade båda under intervjuerna, och turades om att ställa frågor. Innan intervjun 

fann vi det av vikt att introducera oss, låta intervjupersonen ställa frågor om oss i den mån det 

var möjligt, men även att förklara att det inte varken finns rätt eller fel svar. Att vara två 

intervjuare som delar på ansvaret under intervjun kan vara av godo då man kan utföra en 

intervju med större informationsmängd och förståelse, i fall då man inte är samspelta blir 

                                                 
3
 Se bilaga 4. 
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effekten tvärtom vilket Trost (2010) påpekar. Med hänsyn till detta diskuterade vi i ett tidigt 

stadium intervjuernas tänkbara scenarion med varandra för att kunna vara samspelta under 

intervjuerna, men även vikten av att vara öppensinnade och avslappnade.  

Förutom att se till att stämningen är avslappnad, är det även viktigt att informera om 

frivillighet, syftet med studien, konfidentialitet, anonymitet, ljudinspelning med mera. Efter 

att vi informerat om dessa punkter fick intervjupersonen skriva på ett informerat samtycke. 

Under intervjuns gång försökte vi att hela tiden uppmuntra intervjupersonen genom att låta 

denna veta att det som sas var väsentligt och att allt var intressant för oss. Detta för att få 

intervjupersonen att känna självförtroende i intervjusituationen (Kjær Jensen, 1995). Vi 

intervjuade vårdpersonalen på deras arbetsplatser under deras arbetstid. Intervjuerna tog cirka 

30-40 minuter vardera.  

Vi skickade i god tid före intervjun ut ett informationsbrev till äldreboendena där vi 

presenterade oss själva och syftet med vår studie. Vi valde att spela in våra intervjuer via 

ljudupptagning, för att på så sätt ge oss själva möjlighet att hålla ett fullständigt fokus på våra 

interpersoners utsagor (Kvale & Brinkman, 2014). Detta efter att intervjupersonerna givit sitt 

medgivande. Utöver det efterfrågade intervjupersonerna att ta del av det slutgiltiga materialet, 

vilket vi kom överens om att skicka. Vi transkriberade sedan hälften av intervjuerna var och 

ämnade att i största möjliga mån ordagrant återge vad intervjupersonerna sagt. Vid vissa 

tillfällen inkluderades inte irrelevanta ordväxlingar. Intervjupersonerna i vår studie 

avidentifierades i transkriberingsprocessen. 

Databearbetning och analys 

Vi valde att genomföra en tematisk analys utifrån vårt syfte för att hitta och sammanfatta 

kärnan av den information som våra intervjupersoner delgivit oss. Kvale och Brinkman 

(2014) kallar denna metod för meningskoncentrering, vilken kan sammanfattas i fem steg. 

Först sammanfattade vi vårt intervjumaterial till kortare formuleringar. Långa utsagor 

förkortades ned och kärnan i det som berättats formulerades sedan i korta och koncisa 

meningar. Först gick vi igenom vårt intervjumaterial för att få en bild av helheten. . I det 

andra steget urskilde vi de naturliga meningsenheterna för att i det tredje steget ge varje enhet 

ett visst tema. I det tredje steget försökte vi hålla oss till så enkla teman som möjligt och valde 

nyckelord, såsom tillgång och mängd. I denna del i analysprocessen valde vi även ut citat som 

belyser aktuella teman. Vi tematiserade sedan dessa utsagor utifrån den intervjuades 

synvinkel. I ett fjärde steg vägde vi dessa nyckelord gentemot studiens specifika syfte. Det 
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femte och sista steget innebar att vi valde ut centrala nyckelord och teman, vilka vi sedan 

sammanförde i en deskriptiv text.  

När vi tematiserade intervjumaterialet utgick vi från att hitta teman som var relevanta 

kopplat till studiens syfte och på de frågor som vi använt oss av i vår studieguide. Ur de teman 

som vi arbetade fram och som lyftes fram av intervjupersonerna själva plockade vi ut 

relevanta citat som på ett förklarande sätt beskrev ett visst tema eller fråga. Eftersom att det 

femte steget innefattar att man med hjälp av olik teman skapar en beskrivande text, fann vi 

citaten som ett passande verktyg att på ett pedagogiskt sätt göra detta. 

Under arbetets gång ändrade vi teman vid ett par tillfällen för att sedan slå samman 

mindre teman till fyra desto mer omfattande. Detta för att hålla texten kompakt och mindre 

spretig, samt att vi ansåg detta passa det material vi samla in på ett gott sätt. 

5.7 Tillförlitlighet 

Kvalitativ forskning är av beskrivande karaktär vilket gör att kvalitetskriterierna skiljer sig 

gentemot kvantitativ forskning. Inom den kvantitativa forskningen är reliabilitet och validitet 

viktiga delar, den kvalitativa forskningen å sin sida har flera olika infallsvinklar genom 

vilka man kan bedöma en studie (Bryman, 2011). I vår studie har vi valt att använda oss av 

kvalitetskriterierna trovärdighet, överförbarhet och transparens.  

I vår studie har vi gjort vårt yttersta för att våra egna tolkningar och beskrivningar 

ska stämma överens med de svar som våra intervjupersoner har bidragit med. Beroende på i 

vilken grad man lyckas med detta påverkas trovärdigheten i studien, enligt Padgett (2008). 

Vid vissa tillfällen uppfattade vi det som att intervjupersonerna hade svårare att ge 

generaliserande svar, vilket gav utrymme för tolkning.  Med detta i våra tankegångar har vi 

försökt att ge en nyanserad bild av intervjupersonernas utsagor. 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning studiens resultat går att generalisera 

till andra individer eller grupper inom forskningsområdet (Padgett, 2008). Inom den 

kvalitativa forskningen finns det svårigheter att generalisera resultatet då man ämnar få ett 

mer djupgående resultat, samtidigt som man använder ett mindre antal respondenter i 

jämförelse med kvantitativ metod (Bryman, 2011). Genom att göra utförliga beskrivningar av 

området som vi i vår studie berör kan vi ändå jämföra vårt resultat i andra kontexter. Bland 

våra respondenter från olika äldreboenden fanns det en hel del likheter i svar gällande vissa 

frågeställningar, där överförbarheten var relativt hög. Här kan man anta att en något enad bild 
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i hur hantering gällande alkoholfrågor finns, boenden emellan. I andra frågeställningar skiljde 

sig svaren åt. Det framkom i intervjuerna att intervjupersonerna hade olika erfarenhet av 

situationer där alkohol är inblandat, vilket bör tas i beräkning när det gäller överförbarhet 

boenden och respondenter emellan. 

För att studien ska kunna bedömas av både andra forskare samt utomstående 

individer, är det viktigt att man har en god transparens i sin studie. Vi har i största möjliga 

mån försökt redogöra för hur vår forskningsprocess har framskridit samt hur vi kommit fram 

till vårt resultat, vilket enligt Bryman (2011) är nödvändigt för att uppnå god transparens. 

5.8 Etiska överväganden 

Ordet etik står för det vi rättar oss efter, det vill säga de olika normer, värderingar och ideal 

som påverkar och till stor del styr oss i vårt handlande. Inom vetenskapsetiken är det viktigt 

att ta sätta gräns mellan vad man kan göra, får göra och bör göra. När man tar hänsyn till vad 

man kan göra ser man till de praktiska och tekniska möjligheterna. Gällande vad man får göra 

blir frågan istället juridisk. Frågan blir etisk först då man frågar sig: vad bör jag göra? Här 

handlar det till stor del om själva värdet av studien (Birkler, 2008). Vid inledningen av vår 

studie kontaktades enhetschefer med ett mail där vi inkluderade ett informationsbrev i vilket 

vi berättade om syftet i vår studie. Informationsbrevet anknyter till en av fyra etiska riktlinjer 

som vi har följt under vår process, och som Daneback och Månsson (2008) betecknar som 

väletablerade inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden. Förutom 

informationsbrevet har vi använt oss av samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt ett 

nyttjandekrav. I informationsbrevet ville vi bjuda in potentiella respondenter att medverka i 

vår studie och berättade således om studiens syfte och upplägg, samt frivillighet att välja att 

inte deltaga. I samtyckeskravet gav våra intervjupersoner sitt godkännande att deltaga i 

studien, medan konfindentialitetskravet innebär att vi som författare ska behandla varje 

deltagares uppgifter som konfidentiella. Vi förklarade för varje deltagare att de utsagor som 

de delger oss med under intervjun endast kommer att användas i forskningssyfte. Denna 

princip kallas för nyttjandekrav och uppfylls då alla intervjuerna endast kommer att användas 

för denna studie.  

För att klargöra de etiska riktlinjer som vi arbetar efter valde vi att inför varje 

intervju tydliggöra information kring studiens syfte och frivilligt deltagande, trots att 

deltagarna redan hade tagit del av denna information då vi på förhand skickat ut ett 

informationsbrev. Gällande konfindentialitetskravet kräver denna princip att vi avkodar de 
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uppgifter som kan anses vara av känslig karaktär för intervjupersonen, att intervjupersonerna 

endast benämns som intervjuperson 1-6, samt att avkoda de berättelser som personalen 

delgivit oss som berört de boende. Detta för att ta hänsyn till deras integritet och det faktum 

att de själva inte har delgivit oss deras samtycke.  

 

Vidare har relationen mellan intervjuare och intervjuperson tagits i beräkning. Målet i 

intervjusituationerna har varit att relationen ska vara av jämbördig karaktär och att 

intervjupersonen ska känna sig bekväm under intervjun. Kvale och Brinkman (2014) menar 

att relationen mellan intervjuare och intervjuperson kan ses som asymmetrisk maktrelation. 

Den asymmetriska makten existerar i det faktum att forskarna ställer frågorna och därmed styr 

samtalsämnena och definierar intervjusituationen. Forskarna är dock i beroendeposition i 

förhållande till intervjupersonen, eftersom denne behövs för att kunna samla in data till 

studien. Intervjuerna genomfördes med båda forskare närvarande, där frågorna ställdes utan 

specifik ordning. Det faktum att båda forskare ställde frågor genomfördes med förhoppning 

att jämna ut maktbalansen och leda till en avslappnad intervjusituation. 

Eftersom personal intervjuades gällande ett ämne som kan vara känsligt för de 

boende, och i vissa fall även för personalen, valdes frågor selektivt då intervjupersonerna 

berättade om specifika situationer gällande de boende. Detta var ämnat för att undvika 

känsliga situationer för intervjupersonerna, då de i annat fall hade kunnat ångra given 

information. Intervjuerna kan beskrivas som intima möten med intervjupersonerna, och just 

denna intimitet beskriver Kvale och Brinkmann (2014) som viktig att ta i hänsyn till. 

6. Resultat 

I resultatavsnittet presenteras de teman som har kunnat urskiljas ur intervjuerna. Dessa teman 

presenterar det innehåll som är av betydande roll för studien. Vi gör i detta avsnitt även en 

begynnande analys vars tyngdpunkt ligger under följande avsnitt, diskussion. Med tanke på 

anonymitet har vi valt att benämna intervjupersonerna Ip.1-6 där Ip. står för intervjuperson. 

Siffran 1-6 är tillgiven varje intervjuperson utan inbördes ordning för högsta möjliga 

anonymitet. För att ge en variation och djupare förståelse i resultatet har vi valt citat som är 

typiska, representativa eller unika för de teman vi urskilt ur insamlad data. I citaten innebär … 

(tre punkter) att intervjupersonen tar en paus på några sekunder. Vissa citat ansåg vi såg 
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svårförståeliga ut eller som tagna ur sin kontext, varför hakparenteser har använts för 

författarens eget förtydligande. 

6.1 En bild av konsumtionen 

Trots att det finns många samband och likheter i svaren vi har fått av intervjupersonerna på de 

olika äldreboendena, finns det även stora skillnader i svaren på våra frågor angående vid vilka 

tillfällen och i vilken mängd de boende dricker alkohol. På samtliga äldreboenden beskriver 

intervjupersonerna att det finns en andel av de som bor på äldreboendet som inte konsumerar 

alkohol över huvud taget. De har svårt att avgöra exakt hur många det är som konsumerar 

alkohol, men alla intervjupersoner har en övergripande kontroll över hur det ser ut gällande 

alkoholkonsumtion på respektive äldreboende. Två intervjupersoner, som arbetar på samma 

äldreboende menar att den låga konsumtionen av alkohol som de upplever på deras 

äldreboende, delvis beror på sjukdomstillstånd som försvårar möjligheterna för de boende att 

konsumera alkohol. Ip.5 förklarar bland annat att sjukdomstillstånden hos vissa individer 

innebär att de rent fysiskt inte kan dricka någon vätska utan att få hjälp av personal eller 

anhörig, vilket enligt intervjupersonen leder till att de inte har något motiv eller intresse för 

alkohol, vilket framkommer tydligare i nedanstående citat. Utöver sjukdomstillståndet 

upplever de intervjupersoner som arbetar på äldreboenden med generellt låg konsumtion, att 

medelåldern på deras äldreboende är så hög att det kan vara en anledning till den låga 

konsumtionen. De anser att en hög medelålder innebär att deras generation inte har 

konsumerat mycket alkohol över huvud taget under livets gång. 

Jag tror att det har mycket med åldern att göra... att de är väldigt gamla och 

inte så pigga. Sen är det ju många som inte ens klarar av att ta ett glas och 

kanske inte ens har möjlighet att be om alkohol… Sen kanske de här ändå 

vill ha men att de inte har möjlighet att efterfråga det själva (Ip.5). 

Vissa av intervjupersonerna upplever att på grund av att äldreboendet inte har någon 

restaurang, har alkoholkonsumtionen minskat eller avtagit helt för vissa som bor där, trots att 

dessa kunde be personalen att köpa alkohol eller om lättöl till maten när de flyttade in. En 

intervjuperson menar att många av de som bor på äldreboenden idag är troende, vilket också 

kan leda till att de väljer att avstå alkohol, medan andra helt enkelt inte har något intresse av 

det. Det låga intresset kan enligt Ip.6 på dennes äldreboende bero på att vissa individer har 

konsumerat så mycket alkohol att de har påverkats fysiskt av det, vilket personalen kan se på 

deras fysik och förstå i samtal med biståndshandläggare. Då dessa individer dessutom flyttar 
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till ett boende där det bor få som konsumerar stora mängder alkohol, avtar även deras 

alkoholkonsumtion med tiden enligt Ip.6. 

Samtliga intervjupersoner beskriver att det på respektive äldreboende finns en skara 

bland de boende som frekvent dricker ett glas av alkoholhaltig dryck till middagen varje helg. 

På två av äldreboendena finns det även personer som förtär alkohol varje dag. De flesta av 

dessa individer nöjer sig med ett glas till middagen, och enligt berörda intervjupersoner finns 

det boende som konsumerar alkohol varje dag men ändå sköter sig bra. På dessa äldreboenden 

finns det även personer som dricker stora mängder alkohol varje dag, vilket leder till 

konsekvenser för individerna själva, deras grannar på äldreboendet, personalen men även 

anhöriga i vissa fall. 

Personalen och anhöriga eller goda män har en viss inverkan på vilken mängd och 

vid vilka tillfällen vissa boende på några av äldreboendena kan konsumera alkohol. På ett 

äldreboende beskriver intervjupersonerna att de äldre har möjlighet att få hjälp med inköp 

genom att de blivit beviljade insatser från biståndshandläggaren, då de inte på egen hand 

klarar av att ta sig till Systembolaget. I dessa fall åker individen enskilt till Systembolaget 

med färdtjänst, oftast en eller flera gånger i veckan. Vissa intervjupersoner förklarar även att 

personalen på respektive äldreboende har ett ansvar att handla råvaror och annat åt de som så 

önskar. I detta ansvar ingår även att handla dryck på Systembolaget vid önskemål eller 

begäran av den boende. Dessa intervjupersoner berättar att trots att individen som ber om det 

kan ha en riskfylld alkoholkonsumtion, har inte personalen rätt att säga nej, då personalen 

“trots allt endast är en hjälpande hand” (Ip.3). Andra intervjupersoner däremot beskriver att de 

aldrig har upplevt att personalen har köpt alkohol åt någon på deras äldreboenden. Ip.5 antar 

att det kan bero på att vid något tillfälle har personalen inte kunnat tidsmässigt, och därefter 

har den som hade önskemålet inte frågat igen. Samtidigt säger den andra intervjupersonen 

från samma äldreboende att hon inte vet med sig om de har tillåtelse att göra det, vilket även 

en intervjuperson från ett annat boende upplever. 

Två intervjupersoner berättar att de till nyligen inte fick köpa alkohol åt någon som 

bor på deras äldreboende enligt arbetsplatsens rutiner, men att de nu får göra det då det inte är 

deras ansvar att förbjuda någon från att konsumera alkohol. Faktumet att personalen på vissa 

äldreboenden har rätt att köpa alkohol kan skapa konflikter med anhöriga till de som bor där. 

Vid vissa tillfällen anser de att personalen på äldreboendet har ett ansvar till att deras anhöriga 

ska sluta konsumera alkohol, delvis eller helt. Vissa anhöriga uttrycker exempelvis frustration 

mot personalen då de besöker sin anhöriga på äldreboendet, och denne är berusad eller har 



26 

 

druckit alkohol till maten. Utöver frustrerade anhöriga finns det på alla äldreboenden som vi 

har besökt anhöriga, men även om någon har en god man, som köper likörer eller vinflaskor, 

trots att de i vissa fall endast “står och dammar orörda i lägenheten” (Ip.3). 

Om de då har haft problem innan och så flyttar de in här, så tänker de 

[anhöriga] att nu när de flyttar in så slutar de dricka, för nu är de ju gamla. 

Och så vill de gamla fortfarande handla. Då hamnar vi emellan dem för då 

vill ju de anhöriga till exempel att mamma inte ska dricka mer, för det är 

jobbigt för dem. Det är ju jättesvårt för oss. Och så skäms den äldre kanske 

inför barnen då... Och ska dricka i smyg och så. Det är svårt. Faktiskt. Men 

bor de här så får de bestämma själva. Men det är inte lätt, det är det inte. 

(Ip.1). 

En intervjuperson upplever en viss förändring i alkoholkonsumtionen, bland annat genom att 

fler anhöriga köper med sig alkohol vid deras besök. Detta förklarar intervjupersonen dock, 

endast är en spekulation, men tror samtidigt inte att det är anledningen till att de har många 

som konsumerar mycket alkohol på deras äldreboende, utan att de alltid har haft flera 

riskbrukare och att det bara har fortsatt så. Däremot upplever ingen av intervjupersonerna att 

antalet äldre som konsumerar mycket alkohol ökar. Även de intervjupersoner som har arbetat 

i tio år eller längre har svårt att se någon tydlig förändring, men är tveksamma till om det 

beror på att det de facto inte sker någon förändring, eller om de blir vana vid hur det ser ut på 

deras äldreboende. Både Ip.1, Ip.3 och Ip.6 förklarar dock att äldreboendena bör förvänta sig 

en ökning, och reflekterar över hur konsumtionen utvecklas generellt i samhället. När 

intervjupersonerna blir tillfrågade om huruvida de tror att personalen kommer vara beredda på 

ett generationsskifte som eventuellt kommer innebära fler alkoholkonsumenter, är de erfarna 

intervjupersonerna säkra på att det kommer gå bra. Samtidigt tror inte de intervjupersoner 

som inte har många som konsumerar mycket alkohol att de kommer vara beredda, om de inte 

börjar bli utbildade eller informerade om hur man bemöter berusade människor. 

6.2 Självbestämmande och livskvalitet 

Intervjupersonerna talar genomgående om vikten av de boendes självbestämmande. Oavsett 

om äldreboendet har många som missbrukar alkohol eller ett fåtal som dricker ett glas vin till 

maten är självbestämmande enligt intervjupersonerna det som styr personalens arbete. “Det är 

ju deras eget boende”, förklarar Ip.1, “så de får själva bestämma.” (Ip.1). Ip.1 är inte den enda 

intervjuperson som uttrycker sig om att individerna på boendet har egna lägenheter, där deras 
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självbestämmande är den viktigaste faktorn för att de ska leva så självständigt som möjligt. 

Flera intervjupersoner förklarar att de eller deras kollegor ofta vill begränsa någon av de 

boendes alkoholkonsumtion, men att de är medvetna om att dennes livskvalitet höjs när hen 

som exempelvis Ip.3 uttryckte sig, får dricka “sin lilla whiskey innan läggdags”. Därav ger de 

inte begränsningar lika ofta som de tänker att de vill göra det, så länge individen inte tar skada 

själv, eller skadar någon annan. Frågan om livskvalitet återkommer genomgående i 

intervjuerna och i vissa intervjuer ganska ofta. De gånger livskvaliteten nämns frekvent är av 

intervjupersoner som arbetar på äldreboenden som generellt har en låg alkoholkonsumtion. 

Självbestämmande och livskvalitet är något som en del intervjupersoner ibland behöver 

förklara för anhöriga som vill bestämma både över personalen och över sina anhöriga på 

äldreboendet. Trots att situationer likt dessa ibland kan bli väldigt jobbiga för personalen, så 

är Ip.1 och kollegorna noggranna med att alltid informera de anhöriga om de boendes 

självbestämmande. Ip.1 förklarar att det på ett sätt är förståeligt att anhöriga agerar på det 

sättet, eftersom levnadsformen är annorlunda och det är lätt att glömma att de boende de facto 

har egna kontrakt och lägenheter. 

Trots den alltigenom märkbara fokus på självbestämmande, uttrycker ett flertal av 

intervjupersonerna att det kan bli problematiskt i vissa situationer som rör alkohol. Ip.2 

berättar exempelvis att det händer på äldreboendet att personalen gömmer alkohol eller på 

annat sätt hindrar de boende att dricka när personalen tycker att det räcker. Ip.2 är dock inte 

den enda intervjuperson som berättar att de tar alkohol ifrån vissa boende, vilket personalen 

endast gör vid vissa tillfällen. Samtidigt förklarar samma intervjuperson att “Man kan ju inte 

neka dem, trots att man själv ibland tycker att de inte bör dricka alkohol.” (Ip.2). Vidare 

förklarar både Ip.2 och en intervjuperson från ett annat äldreboende att de först och främst 

försöka vägleda och motivera den berusade individen till att inte dricka mer. Detta är däremot 

väldigt svårt att göra då den enskilde är mycket berusad, eftersom alkoholen ger 

kommunikationssvårigheter. Bland annat förklarar Ip.2 att det är “svårt att veta om det är 

personen eller missbruket som pratar.”. De intervjupersoner som arbetar på äldreboendet där 

det bor många som konsumerar mycket alkohol, berättar att de vid vissa tillfällen varken har 

tiden eller orken till att ta hand om problem som uppstår på grund av alkoholen. 

Äldreboenden som inte har många risk- eller missbrukare är inget undantag för 

självbestämmandet, enligt intervjupersonerna. Detta är en gemensam faktor för samtliga 

äldreboenden, men även gränssättandet är gemensamt. Flera intervjupersoner berättar utöver 

att vissa gömmer alkohol och dylikt, att det finns gränser för hur långt självbestämmandet 
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gäller. “Tyvärr är det mycket självbestämmande nu, att de ska bestämma mycket själva. Men 

ibland går det inte.” säger (Ip.6) när vi ber hen berätta fritt om hur de hanterar konflikter. Ip.1 

berättar efter ett exempel då de begränsat en boende på restaurangen, att individerna inte tar 

skada av begränsningar i alkoholkonsumtionen. Snarare är det självbestämmandet som tar 

skada, men det är enligt intervjupersonen ingen större fara så länge den boende klarar sig från 

bieffekterna av hög alkoholkonsumtion.  

Dricker man måttligt så är det ju inga problem, och så länge de inte skadar 

sig själva och andra. Det är ju självbestämmandet... Vi jobbar efter det. så 

säger någon att den vill dricka, så får det ju vara så. Men sen om denne hade 

varit aggressiv så hade det vart en annan sak. Samtidigt finns det inte så 

mycket vi kan göra ändå. (Ip.4). 

Självbestämmandet är enligt flera av intervjupersonerna viktigt, samtidigt som det är svårt att 

alltid tänka på det. Vissa situationer berättar Ip.3 gör det nästan omöjligt, då personalen 

exempelvis kan ha ansvar för de boendes ekonomi. Liknande upplever Ip.1 då det innebär att 

om en boende ber om något från Systembolaget, kanske ekonomin inte tillåter det. I detta fall 

kan det uppstå konflikter mellan den boende som inte förstår att det inte är en begränsning av 

personalen, utan att det helt enkelt inte finns pengar till alkohol. Ip.1 förklarar däremot att det 

inte endast har med alkohol att göra, utan att faktumet att inte ha hand om sin egen ekonomi 

kan vara “en knäck för självbestämmandet helt enkelt”. 

6.3 Svårhanterliga situationer 

Intervjupersonerna är även informativa om deras egna svårigheter som personal, i bemötandet 

av berusade äldre. De intervjupersoner som uppger att det på deras äldreboende bor 

missbrukare, har gemensamma nämnare i svårigheterna. En gemensam nämnare är bland 

annat det svåra i bemötandet av äldre när de är så berusade att de inte kan ta hand om sig 

själva. Framförallt blir det mycket att göra för personalen, och flera av äldreboendena är 

underbemannade. Exempelvis kan det på ett av boendena hända att en individ som dricker sig 

berusad ofta urinerar med kläderna på och vägrar bli ombytt. Detta leder till mer arbete för 

personalen då de inte vill lämna hen i det skicket. En intervjuperson berättar att det är otroligt 

svårt att vägleda och motivera en så berusad människa, som dessutom är “gammal och envis” 

(Ip.2). Förutom det förklarar intervjupersonen att situationen blir obekväm och annorlunda 

eftersom man som personal besöker någon i dennes hem, samtidigt som de har ett 

yrkesmässigt ansvar för hälsan hos individerna som bor där. Motivationen gäller inte endast 
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de vardagliga sysslorna eller att delta i aktiviteterna, som Ip.5 upplever. Snarare gäller den 

även livsviktiga faktorer, som medicinering. Vissa av intervjupersonerna upplever att de 

hamnar emellan vikten av de äldres självbestämmande och deras faktiska arbetsuppgifter som 

är att hjälpa de äldre.  

Det blir en väldigt annorlunda situation då någon är så påverkad att den inte 

kan ta hand om sig själv alls… Det går inte att motivera eller prata normalt, 

en ganska svår arbetssituation. Då får man vänta till dagen efter och då 

kanske man [som personal] inte kommer ihåg. (Ip.2). 

Ett flertal intervjupersoner berättar däremot att de eller deras kollegor, trots rätten till 

självbestämmande, på något sätt har fråntagit alkohol från de som har konsumerat mycket 

alkohol under en lång tid, eller varit väldigt berusade vid enstaka tillfällen. Exempelvis har 

det hänt att personal har gömt vin- eller spritflaskor i kylskåpet i köket, men även i skafferiet 

eller andra skåp i allmänrummet. Vi får även berättat för oss av två intervjupersoner att det 

har hänt ett de eller kollegor till dem har ljugit om att de inte får köpa alkohol om någon av de 

boende ber om det. Dessa situationer har utspelat sig när personalen har bedömt att den 

berusade individen inte kan ta hand om sig själv, kommer försämra sin hälsa eller råka illa ut 

på grund av kombinationen medicin och alkohol. Förutom att frånta individerna deras egen 

alkohol, har det även skett på de äldreboenden som har alkoholtillstånd i restaurangen, att 

personalen har satt begränsningar för vissa individer till exempelvis två vinglas. 

Det har även hänt att personal har gömt alkohol från de som bor på äldreboendet, då 

de har blivit mycket berusade, för personalens egen skull. Exempelvis då personalen inte har 

orkat eller hunnit ta hand om de effekter alkoholen har på vissa individer. Personalens ansvar 

gäller alla som bor på äldreboendet, vilket innebär att samtidigt som de måste ta hand om den 

eller de som är berusade, måste de även se till att resten av de som bor på äldreboendet inte 

blir oroliga eller känner obehag för den eller de som är mycket berusade. Oron eller obehaget 

uppstår däremot oftast på de boenden där det finns en eller flera som ofta är mycket berusade 

och går ut till allrummet, eller bjuder in andra äldre till sin lägenhet. 

Jag kan ju inte svara för deras känslor, men jag märker att man [de andra 

som bor på äldreboendet] vill gå undan lite grann. Eller att man tycker att 

[den onyktra] personen kan gå hem till sig. Det kanske inte är 

jätteobehagligt, men det stör och det räcker. (Ip.4). 
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Även på de äldreboenden som vi har besökt där det finns få personer som konsumerar 

alkohol, finns det enligt intervjupersonerna alltid en som har antingen ett risk- eller missbruk. 

Trots att det i dessa fall endast rör sig om en person, kan det uppkomma situationer då denna 

individ stör de andra som bor på äldreboendet. På ett av äldreboendena bor exempelvis endast 

en individ som är missbrukare, och det är vid situationer då hen blir förvirrad och “vankar av 

och an i allrummet” (Ip.5), som det stör de andra på äldreboendet. I dessa tillfällen berättar 

intervjupersonen att individen, efter att ha varit förvirrad i allrummet eller stört andra på 

äldreboendet efter ett tag återvänder till sin lägenhet, där denne mår väldigt dåligt på grund av 

alkoholen. Då uppstår förvirring och oro bland de andra på boendet, då de undrar över hur hen 

mår och vad som har hänt. 

Liknande situationer uppstår även på andra äldreboenden vars personal vi har 

intervjuat, där det uppstår frågor och oro om den berusades tillstånd när denne inte har varit i 

allrummet under en längre tid. I dessa situationer är det ofta så att den berusade individen mår 

så dåligt att denne inte kan ta sig ut ur sitt rum. Även då måste personalen tänka på allas eget 

bästa, och svarar att den berusade personen endast är trött eller dylikt. Flera intervjupersoner 

berättar om en skam hos de som brukar mycket alkohol, även inför de andra på boendet men 

även inför sina anhöriga. Det händer, enligt Ip.1 ofta att när de ska få besök av anhöriga 

gömmer de alkoholen eller på annat sätt försöker dölja att de har druckit. 

6.4 Skilda upplevelser 

Flera av intervjupersonerna förklarar att bristen på utbildning eller information om hantering 

av missbrukare, gör att det blir svårt för personalen att ha samma arbetssätt. På ett av 

äldreboendena har personalen tillgång till handledare i just alkoholfrågor då de har många 

äldre som har ett risk- eller missbruk. De har dessutom nära kontakt med deras chef som 

enligt intervjupersonerna är öppen för samtal och erfaren inom området. Förutom att kunna 

finna stöd hos handledare och chef brukar personalen även ha möten där de pratar om hur de 

ska hantera varje risk- och missbrukares alkoholhantering, i synnerhet när läget har förändrats 

för en enskild individ. Dessa möten är enligt Ip.1 en anledning till att personalen bemöter de 

äldres alkoholvanor ganska lika.  

Även andra boenden där det bor äldre som konsumerar större mängder alkohol 

upplever att de kan vända sig till chefen då det uppstår konflikter, men flera intervjupersoner 

upplever att det finns en stor skillnad i personalens bemötande. En majoritet av 

intervjupersonerna berättar att de upplever att på grund av personalens personliga syn på 
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alkohol så hanterar de även de äldres konsumtion annorlunda. Viss personal som inte har en 

strikt syn på alkohol själva, har lättare för att “ge efter, och ge det där extra vinglaset som de 

ber om” (Ip.3), trots att de under mötet med personalgruppen beslutade annorlunda för en 

eller fler individer som bor på äldreboendet. Trots att Ip.1 anser att personalen är enade i 

många situationer, innebär det inte att all personal har det lika lätt att hantera vissa individer 

när de är berusade. Både Ip.1 och intervjupersoner från andra äldreboenden berättar att 

antingen de själva, eller kollegor till dem kan uppleva rädsla när de ska ta hand om en boende 

som är mycket berusad. Detta gäller framförallt den personal som varken har utbildning eller 

erfarenhet i alkoholfrågor. 

Det skilda bemötandet märks enligt vissa intervjupersoner oftast av vid tillfällen då 

någon eller några av de boendes alkoholkonsumtion leder till negativa effekter. De negativa 

effekterna innebär att någon eller några av de boende har blivit så berusade att de blir 

aggressiva eller beter sig stötande mot andra som bor där, eller mot personal. En anledning 

kan enligt Ip.1 vara alkoholen i sig, men även att de blir tillsagda att dricka mindre eller även 

begränsade i exempelvis restaurangen. Dessa tillfällen utspelar sig ofta då det är tillställningar 

eller då högtider firas på äldreboendet, vilket utifrån vad intervjupersonerna berättar gäller 

alla äldreboenden vi har besökt. Ip.1 berättar att en del personal kan tycka att det är olämpligt 

att ge alkohol vissa gånger, medan andra ger varje gång någon av de boende frågar. Detta, 

enligt Ip.1, lär sig de boende fort och vet vilka de ska fråga och vilka de ska undvika, vilket 

kan leda till dålig stämning. 

Trots att alkohol enligt vissa intervjupersoner kan innebära negativa konsekvenser 

eller en dålig stämning, berättar alla intervjupersoner tveklöst att vissa tillställningar och 

högtider med tillgång till alkohol kan innebära glädje och en positiv stämning. Genomgående 

i alla intervjuer får vi berättat för oss att de boende blir mer sociala, öppna och avslappnade 

under tillställningarna. Alla intervjupersoner vi pratade med berättade att deras äldreboenden 

exempelvis firar jämna födelsedagar, ordnar grillkvällar, firar midsommar, julafton och andra 

högtider. Vid dessa tillfällen ordnar samtliga äldreboenden, antingen via befintlig restaurang 

eller med hjälp av personalen, alkoholhaltiga drycker som öl, vitt och rött vin som de boende 

får köpa själva. 

Till skillnad från antalet alkoholkonsumenter till vardags, ökar antalet vid samtliga 

äldreboenden vid tillställningar av olika slag. Flera boende som inte konsumerar alkohol alls 

till vardags dricker gärna några glas vin eller öl vid festligheter. Även de individer som är 

mest för sig själva och “inåtdragna” blir enligt Ip.5 på dennes äldreboende mer sociala och 
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gladare. Intervjupersonerna har dessutom en likartad syn på huruvida alkoholen spelade en 

stor roll i den positiva stämningen eller inte, vilket de berättar med olika exempel. Bland 

annat förklarar Ip.3 att själva festligheten i sig höjer stämningen, då de dukar fint och alla är 

samlade. “Det blir ju en gemenskap, för även de som är lite skygga pratar och är glada.” 

(Ip.3). Samtidigt är många av intervjupersonerna säkra på att alkoholen har en stor roll i att 

det blir en positiv stämning. Synen på huruvida de boende ska konsumera alkohol eller inte 

vid dessa tillställningar eller festligheter, är enligt en majoritet av intervjupersonerna skild 

personalen emellan. Även här förklarar flera intervjupersoner att de upplever att den personal 

som inte konsumerar alkohol alls själv, inte ser anledningen till att servera alkohol vid dessa 

tillställningar. 

 

7. Diskussion och analys 

I detta avsnitt diskuterar vi och gör en djupgående analys av de resultat vi har kommit fram 

till efter intervjuerna. Diskussionen innebär även att vi anknyter till tidigare litteratur men 

även framställda teorier som är relevanta för denna studie. I avsnittet framförs även eventuell 

påverkan i studien och resultaten, vilket vi diskuterar i en metoddiskussion. 

7.1 Resultatdiskussion 

En bild av konsumtionen 

I resultatet har studien kunnat visa på en skiftande mängd alkohol som konsumeras på 

äldreboendena. På de äldreboenden där det förtärs minst alkohol bland de äldre nämns hög 

ålder som den starkaste bidragande orsaken till den låga konsumtionen. Detta resonemang 

verkar genomgående för personalen, samtidigt som det inte utesluts att det kan vara möjligt att 

de boende som har en hög ålder är för svaga för att dricka alkohol, men egentligen skulle vilja 

det. Upplevelsen av att de inte vill dricka alkohol kan vara just en upplevelse som är beroende 

av personalens individuella syn på vilka önskemål, vad rör just alkohol, en hög ålder innebär. 

Det blir intressant då vi sätter det i ljuset av Socialstyrelsens lägesrapporter både från 2012 

och 2015 som förklarar att fler och fler människor konsumerar stora mängder alkohol högre 

upp i åldrarna. Intervjupersonerna lägger själva fram potentiella anledningar till varför 

alkoholkonsumtionen inte tycks öka på respektive äldreboende. Vissa orsaker är bland annat 

tillgänglighet, religion och grupptrycket att flytta till ett äldreboende där det inte alltid finns 

många som konsumerar alkohol. Samtidigt är Socialstyrelsen inte de enda som 
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uppmärksammar en förändring i konsumtionen, andra forskare har kommit fram till samma 

resultat. Jyrkämä och Haapamäki (2008) menar att den ökade alkoholkonsumtionen bland 

äldre är en begynnande problematik, och kan leda till ett nytt socialt problem. Med andra ord 

är det inte avvikande eller förundrande att de intervjupersoner vi har varit i kontakt med ännu 

inte upplever en problematik eller högre konsumtion på äldreboendena. 

Däremot går det inte att undgå att alla intervjupersoner pratar om mängden 

alkoholkonsumtion på deras äldreboenden som nästintill helt oproblematisk, när vi ber dem 

berätta om mängden alkohol som konsumeras på boendet. Detta trots att exempelvis ett av 

boendena har en betydligt högre konsumtion än de andra, och att de kam berätta om negativa 

upplevelser och konflikter som har uppstått. Vad de möjliga orsakerna till detta kan vara anser 

vi bland annat är exempelvis vana. Med vana menar vi att personalen har anpassat sig till de 

förhållanden som råder på arbetsplatsen och lärt sig att hantera dem. En annan viktig aspekt är 

det Gunnarsson (2010) berättar angående om att tidigare forskning inom området alkohol och 

äldre inte är lika utbredd som forskning om alkohol i kombination med andra faktorer. Enligt 

henne finns det oklarheter inom just äldreomsorgen angående hur vårdpersonalen ska förhålla 

sig till alkoholfrågor. På samma linje är Blow och Brockmann (2004) som förklarar att det är 

svårt för vårdpersonal att skilja på tillfälliga riskfaktorer från falska markörer, som kan vara 

nedsatta somatiska funktioner på grund av åldern. 

Självbestämmande och livskvalitet 

I frågan gällande de boendes tillgång till alkohol tenderar de intervjupersoner på äldreboenden 

med störst alkoholkonsumtion, att förhålla sig på ett annorlunda sätt i jämförelse med det 

boende där alkoholkonsumtionen är klart lägst. De ser det mer eller mindre som en 

självklarhet att de äldre ska ha möjlighet att införskaffa alkohol, oavsett deras möjligheter att 

ta sig till Systembolaget på egen hand. De äldreboenden med låg alkoholkonsumtion har 

däremot en mindre självklar syn på hur man som personal har möjlighet att hjälpa de boende 

som inte kan införskaffa alkohol på egen hand. Intervjupersonerna pratar genomgående om 

livskvalitet och självbestämmande trots att de påvisar klara och tydliga exempel på situationer 

då de har missbrukat sin makt. Å ena sidan förklarar vissa intervjupersoner att det endast är 

för individens hälsotillstånd, medan de å andra sidan även öppet berättar att det sker vid 

tillfällen då personalen är trött, underbemannad eller helt enkelt inte orkar ta hand om en 

berusad boende. Bortom alkoholens effekter, väcker åldrandet i sig många etiska frågor, och 

trots att ålder kan innebära sjukdom eller försämrade psykosomatiska förmågor, har ingen i 
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individens omgivning rätt att frånta dennes rättigheter, vilket även Simmons och O’Brien 

skriver om (2000). 

Kopplat till vad Skau (2007) skriver är detta ett typexempel på en ojämn 

maktrelation. I flera fall berättar intervjupersonerna att de i sin yrkesroll kan ha ett stort 

ansvar för vissa boende, bortom den fysiska hjälpen vanligtvis behöver. Det vanligast 

förekommande är handhavande med ekonomin, då personen själv inte kan ansvara för den 

längre. Vårdpersonal på äldreboenden har därmed en naturlig maktposition då de är en del av 

den så kallade “hjälpapparaten” (Skau, 2007). Några av intervjupersonerna berättar att en 

anledning till att deras äldreboende generellt har en låg alkoholkonsumtion kan vara hög 

medelålder eller att de är så sjuka att de behöver hjälp fysiskt när de vill dricka något. 

Därmed, anser de, att de boende inte orkar tänka på eller be om någon form alkohol. Vi finner 

det av vikt att tänka på situationen ur en maktaspekt. Om de boende, som intervjupersonerna 

säger, är så gamla eller fysiskt dåliga att de inte kan be om alkohol, kanske dessa faktorer 

även innebära att de inte kan ta vårdpersonalens makt ifrån dem. Skau (2007) beskriver i sin 

bok att ett ojämnt maktförhållande kan uppstå när den ena parten (den boende i detta fal) på 

grund av psykosomatiska svårigheter inte kan uttrycka sig för att få sin vilja igenom. Kanske 

kan det betyda att det på dessa äldreboenden har varit personalen som mer eller mindre 

medvetet har fråntagit de boendes rätt, eller frihet, att fråga om alkohol. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara i en negativ aspekt, utan att förhållandena och atmosfären gällande 

alkohol på äldreboendet med tiden har blivit sådan. Det behöver inte innebära att den enligt 

Socialstyrelsen (2012) ökade alkoholkonsumtionen bland äldre inte sker. 

Salutogent perspektiv 

Utvecklingsstrateger, chefer, personal med flera har inspirerats av Aaron Antonovskys texter 

om det salutogena förhållningssättet. Begreppet myntades av Antonovsky år 1979 och tanken 

var att lägga mer vikt på det som gör att individen mår bra, trots påfrestningar och svårigheter. 

Detta förhållningssätt lägger således fokus på hälsofrämjande ting, till skillnad mot det 

patogena förhållningssättet. Medan det patogena perspektivet förklarar ohälsa och vad som 

leder till ohälsa, förklarar det salutogena perspektivet hälsa och vad som leder till hälsa 

(Gassne, 2008). Inom äldreomsorgen har begreppet salutogenes blivit väldigt populärt under 
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senare år, och fokus har i många kommuner varit gällande att omsätta det salutoga 

förhållningsättet i praktiken inom äldreomsorgen.
4
 

Intervjupersonerna för denna kandidatuppsats pratar olika mycket om det salutogena 

förhållningssättet, då två av dem inte nämner det alls, och de andra förklarar förhållandevis 

kort att de arbetar utifrån det salutogena perspektivet. Detta kommer fram samtidigt som 

intervjupersonerna pratar om självbestämmande. Anledningen till populariteten i det 

salutogena perspektivet kommer bland annat från röster inom äldreomsorgen som har 

beskrivit att äldreomsorgen tidigare har varit alltför präglad av det patogena perspektivet. 

Tänkbara orsaker till detta är att personalen i en för stor grad har varit rutinstyrda, att de 

äldres egna förmågor inte tas tillvara på ett tillräckligt sätt (Bergman & Johansson, 2014). 

Trots salutogenes implementering inom de svenska äldreboendena visar en tillsyn 

som Socialstyrelsen gjort (2012) att boendena ofta styrs på rutin och att de förhåller sig till de 

boende på ett kollektivt sätt. För varje boende arbetas en genomförandeplan fram, vilken 

enligt tillsynen behöver förändras för att i högre mån överensstämma med aktuell lagstiftning 

och inbegripa självbestämmande och delaktighet för dem äldre. Tillsynen visar på att de äldre 

ofta är med och bestämmer kring genomförandeplanens uppbyggnad, men att de i flera fall 

inte har någon delaktighet i hur den dagliga vården och omsorgen ska utformas. Ett exempel 

på detta är att de i endast 25 % av kommunerna får skriva under genomförandeplanen, och de 

boendes delaktighet dokumenteras inte i genomförandeplanen (Socialstyrelsen, 2015). 

Bristerna i det faktiska självbestämmandet styrker Socialstyrelsen (2015) än mer med en 

undersökning som visar att psykiska och sociala behov inte uppmärksammas, men även att 

det faktiska utförandet inte ser ut som genomförandeplanen gör. 

Bergman och Johanssons (2014) visar i sin studie att det salutogena medför vissa 

frågetecken. Samtidigt som personalen känner igen begreppet, menar de att det finns 

oklarheter. Forskning visar på att äldre ofta är väldigt sjuka då de flyttar in på ett äldreboende, 

varpå möjligheterna att använda ett salutogent arbetssätt begränsas. Personalen menar att det 

inte finns tillräckliga resurser i omsorgsarbetet. De sjuka tar en stor del av personalens tid 

vilket leder till att de som är friskare får stå tillbaka. Bergman och Johansson (2014) menar 

vidare att ledningen inom äldreomsorgen beskriver stora möjligheter till sociala aktiviteter, 

något som personalen inte alltid ser som sin verklighet. Vårdpersonal själva beskriver hur de 

arbetar med människor med stora vård- och omsorgsbehov, vilket samtidigt kräver en patogen 

                                                 
4
 Utgör personalens arbetsdirektiv och är centralt i delar av dagens sociala arbete. Det utgör dock inte en 

teoretisk fördjupning i föreliggande kandidatuppsats. 
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kunskap, något som enligt de själva kan komplettera det salutogena. Vidare beskriver 

Bergman och Johansson (2014) hur äldres livshändelser får mindre utrymme i jämförelse med 

tilltron på vårdpersonalens möjligheter att ge de äldre en starkare känsla av sammanhang. Ett 

frågetecken gällande införandet av ett salutogent arbetssätt blir då vårdpersonalens kritiska 

röster, vilka många menar att det salutogena arbetssättet redan finns och eftersträvas i deras 

arbete, men att resursbrist försvårar. 

Svårhanterliga situationer och skilda upplevelser 

Intervjupersonerna i vår studie delar med sig av en rad erfarenheter och situationer som 

inneburit komplikationer för dem i deras arbete. En del i av svårigheterna kan enligt 

intervjupersonerna ligga i svårigheter att motivera och vägleda en svårt berusad boende, samt 

att situationen blir obekväm då de försöker vägleda den boende i sitt eget hem. Room (2005) 

beskriver hur alkoholmissbruk i ett flertal fall kan anses vara stigmatiserande och 

marginaliserande. Dessa två aspekter sammansatt, leder till att vi antar att det för de boende 

kan upplevas obekvämt att bli tillrättavisade i sitt eget hem. För att på bästa sätt hantera en 

konflikt som uppstår i samband med alkoholbruk, och samtidigt hålla en balans mellan den 

boendes integritet, personalens möjlighet att utföra sitt arbete och de andra boendes 

välmående i situationen, kan särskild utbildning för personalen antas vara av vikt. Hallgren, 

Högberg och Andréasson (2010) pekar på ett behov som finns men som inte blivit uppfyllt, då 

de konstaterar att Sveriges äldreomsorg inte har någon utbildningsplan för personal gällande 

deras arbete med äldre och alkohol. Även Socialstyrelsens senaste lägesrapport (2015) 

uppmärksammar bristen på utbildning och riktlinjer för de berörda yrkesgrupperna. Utav 

studiens intervjupersoner förklarar många att de varken fått utbildning, eller särskild 

information gällande situationer som kan uppstå på boenden där alkohol brukas. Enligt 

intervjupersonerna försvårar detta möjligheterna att använda sig av samma arbetssätt, något 

som kan antas leda till oklarheter både hos den boende och hos personalen. Risken för 

konflikt kan bli stor i de fall där den boende blir bemött olika från gång till gång beroende på 

vilken personal det är som arbetar. 

Det verkar inte finnas någon stabilitet i handlandet hos personalen på äldreboendena, 

och intervjupersonerna berättar att det kan uppstå konflikter dem emellan vilket Weber (1983) 

förklarar är ett motstånd individen får om denne inte handlar som resten. Det faktum att 

intervjupersonerna upplever att vårdpersonal hanterar alkoholkonsumtion på boenden 

annorlunda beroende på sin personliga syn på alkohol problematiserar bristen på utbildning 

och riktlinjer än mer. Weber (1983) beskriver bland annat detta handlande som 
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värdetraditionellt, och värdet ligger i själva handlandet istället för dess effekter. Istället för att 

se till individens självbestämmande och integritet, lägger personalen värdering i alkoholbruket 

och låter det påverka deras arbetssätt. I en organisation som inte har tydliga riktlinjer kan det 

tänkas att personalens egna värderingar tillåts att uppmärksammas i större utsträckning än i en 

organisation som har gjort tydliga anspråk på hur personalen ska agera i frågor gällande 

alkoholbruk. I en konfliktsituation kan det därför även leda till att handlandet hos personalen 

blir impulsivt och baserat på individuella vanor. Då vårdpersonal väljer att gömma alkohol för 

den boende blir det impulsiva handlandet nära till hands, i synnerhet i situationer som enligt 

vissa intervjupersoner har uppstått på grund av deras egen trötthet eller brist på ork. Med 

tydliga riktlinjer i liknande situationer skulle personalen förmodligen kunna undvika att 

handla i affektion. Detta beskrivs av Weber (1983) som det affektuella handlandet och även 

det är starkt förankrat i vanor. I en organisation med tydliga riktlinjer är det i större 

utsträckning möjligt för personalen att handla målrationellt. Ett målrationellt beteende skulle i 

en organisation kunna innebära att personal strävar efter att följa mål som är uppsatta 

beträffade de boendes självbestämmande, integritet och hälsa, samt personalens 

arbetssituation. Som personal vet du vad du förväntas göra i specifika situationer, vilket gör 

att du redan på förhand vet vad du vill uppnå. 

Utifrån vårdpersonalens perspektiv finns det situationer där boende har varit så pass 

berusade att personalen har känt rädsla då de har behövt ingripa.  Att vårdpersonal som har 

minst utbildning och erfarenhet av alkoholfrågor visar på mest rädsla och oro kan ses som ett 

tecken på att utbildning och riktlinjer inger en trygghet, även då det oväntade sker. De 

intervjupersoner som har tillgång till en handledare i svårbedömda situationer, samt har någon 

form av utbildning inom området visar på allra minst rädsla och oro. Att tillgodose personal 

med utbildning och riktlinjer, samt någon att rådgöra med i alkoholrelaterade situationer är en 

viktig del i att hantera den förmodat ökande alkoholkonsumtionen på äldreboenden framöver. 

Detta innebär att det förhållningssätt många äldreboenden har till alkoholkonsumtion idag kan 

ifrågasättas, vilket Jyrkämä & Haapamäki (2008) gör. 

7.2 Metoddiskussion 

Problematiken i att det är svårt att nå just den äldre populationen har uppmärksammats i flera 

studier, vilket vi tyvärr inte kunde förändra. Att däremot intervjua personal som arbetar 

väldigt nära den berörda populationen ansåg vi skulle kunna ge oss svar på de 

problemformuleringar vi fann utefter att vi skapade oss kunskap i ämnet. Med en avslappnad 

inställning bestämde vi oss för att urvalet skulle bestå av vårdpersonal på äldreboenden, och 
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räknade med ett positivt gehör från de områdes- och enhetschefer i kontaktade. Faktumet att 

vi i slutändan tvingades vara påstridiga och släppa vår ödmjukhet, kan ha påverkat chefernas 

val av intervjupersoner på så sätt att välja exempelvis en intervjuperson med väldigt kort 

erfarenhet inom äldreomsorgen. I slutändan fick vi tag på sex intervjupersoner, istället för vårt 

önskemål som var åtta. Vi tog dock hänsyn till studiens storlek och det faktum att vi ville nå 

djupgående information av intervjupersonernas upplevelser i ett eget och öppet berättande. 

Ämnet är dessutom outforskat och den empiri vi har fått med sex intervjupersoner anser vi 

vara tillräcklig för studiens syfte. Däremot är vi medvetna om att ett större antal skulle ge en 

bredare bild och mer information för framtida forskning. Vi hade inga krav på vilken personal 

enhetscheferna skulle välja, vilket vi inte ansåg var nödvändigt, förutom att inte intervjua 

personal från demensavdelningar då de boende har ett mer komplicerat hälsotillstånd. 

Variationen av intervjupersonerna ansvarade med andra ord cheferna själva för, vilket vi 

möjligtvis borde ha påverkat mer för att få ett bredare perspektiv i svaren. Exempelvis 

intervjuade vi endast kvinnor, men att även ha med manlig vårdpersonal skulle kunna ge en 

annan bild av situationen. Däremot fick vi en god variation på år av erfarenhet, men även 

intervjupersonernas ålder vid intervjutillfällena. Åldersskillnader anser vi kan garanterat vara 

en bakomliggande faktor till att de uppfattar och bemöter alkoholen på deras arbetsplatser 

annorlunda. 

För att på annat sätt få en bredare vinkel hade det enligt oss varit av vikt att 

åtminstone vid en större studie intervjua olika yrkesgrupper. Exempelvis kan en sjuksköterska 

ha en annan syn på alkoholen och personalens bemötande, än vad ett vårdbiträde har, vilket en 

av våra intervjupersoner var. Intervjupersonerna var till synes informerade om studiens syfte 

men även om Socialstyrelsens lägesrapport från år 2012 som vi nämnde i informationsbrevet. 

Det faktum att de har tagit del av bakgrunden till vår studie, kan ha påverkat deras svar och 

resonemang under intervjuerna. Det är svårt att säga, men i vissa fall fick vi en känsla av att 

några intervjupersoner ville ”skydda” sin arbetsplats och därmed till en början i intervjun inte 

pratade öppet eller berättade fritt, vilket vi uppmuntrade dem till. Under intervjuns gång 

slappnade de däremot av. Nervositeten i början kan möjligtvis vara ett resultat av att vi nådde 

dem via enhetscheferna, vilket leder till att enhetschefen vars åsikter vi inte hade intresse av 

för denna studie, blev som en medlare mellan oss och intervjupersonerna. Det hade kanske 

varit mer avslappnat om chefen inte var tillgänglig, om än med sin frånvaro, då vi förmodar 

att personal inte alltid vill berätta något som chefen inte håller med om. 
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Ett annat arbetssätt hade säkert kunnat förändra vinkeln på våra resultat, men 

troligtvis inte resultatet i sig. Vi ser det däremot svårt att exempelvis utforma en studie med 

ett deduktivt arbetssätt på grund av bristen på tidigare forskning. Arbetssättet leder bland 

annat till utformningen av intervjufrågorna och utgör även den grund för vilken information 

intervjupersonerna ger oss. Vid vissa intervjuer upplevde vi att intervjupersonerna inte 

berättade så fritt som vi både önskade, och uppmuntrade dem till. Detta kan vara ett resultat 

av många faktorer, exempelvis att intervjupersonen inte har mycket kunskap om alkoholens 

utveckling i samhället, eller inte har mycket erfarenhet inom yrket. Vår oerfarenhet i 

kvalitativa forskningsintervjuer kan ha påverkat kvantiteten men även kvaliteten av de svar vi 

fick under intervjuerna. 

 

8. Slutdiskussion 

De resultat vi fann bekräftar till stor del den litteratur och tidigare forskning vi har bekantat 

oss med under uppsatsens tillkomst. Vi fann inga tydliga tecken på att antalet äldre som 

brukar mycket alkohol ökar som det ser ut nu, utifrån vårdpersonalens perspektiv, men vi fann 

problematiken som Socialstyrelsen (2012) menar kan komma att utvecklas i framtiden. 

Socialstyrelsen (2012) redogör för att antalet äldre som konsumerar mycket alkohol statistiskt 

sett de facto ökar. Trots att ökningen av olika skäl inte känns av på de äldreboenden vi 

inkluderade i denna studie, kan de nuvarande omständigheterna leda till att Socialstyrelsens 

lägesrapport kommer införlivas. De berörda yrkesgrupperna vad gäller denna studie, har i de 

flesta fall inte fått någon form av utbildning eller information om alkoholkonsumtion och dess 

effekter på äldre människor. I många fall har de inte heller blivit informerade om vem de kan 

vända sig till i just alkoholfrågor, utan antar att chefen kan lösa problemen. Med tanke på att 

flera forskare menar att forskning som kombinerar äldre och alkohol är nästintill obefintlig, 

går det att finna ett mönster i att berörda yrkesgrupper inte har blivit tillgivna information 

eller genomgått utbildning gällande alkohol ännu. 

Arbetsuppgifterna förändras markant när hög alkoholkonsumtion är inblandad, och 

det är till synes svårhanterliga situationer som vårdpersonal får handskas med, i synnerhet i 

kombination med utbildnings- och informationsbrist. Trots att det är viktigt att ta hänsyn till 

vårdpersonalens arbetsförhållanden, är deras arbetsuppgifter i grund och botten fokuserade på 

den boendes bästa. Vi tror att det är av vikt att vårdpersonalen har kunskap inom ämnet för att 

på bästa sätt kunna ta hand om de behov som utvecklas och ökar i samband med 
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alkoholkonsumtion. I synnerhet äldreboenden skapar moraliska dilemman och 

uppmärksammar vikten av personalens etiska överväganden, eftersom boendeförhållandena är 

väldigt speciella, trots att de försöker efterlikna ”vanliga” lägenheter så gott som möjligt. 

Trots att äldre inte ska särbehandlas på grund av deras ålder eller psykosomatiska problem till 

följd av åldern, bör äldreomsorgen inte heller förbise att det sker en konstant utveckling i 

människors levnadsvanor och i detta fall vad gäller alkoholkonsumtion. En hög ålder medför 

ofta fysiska och psykiska besvär vilka innebär att alkoholen kan påverka denna population 

mer än unga, friska individer. Med denna kandidatuppsats hoppas vi kunna uppmärksamma, 

samt ge en bild av den framväxande alkoholproblematik som forskare och Socialstyrelsen 

skriver om. Vi anser att denna studie visar på att förändringar bör ske inom äldreomsorgen för 

att vårdpersonal på äldreboenden på bästa möjliga sätt ska kunna bemöta äldres behov i 

framtiden.  
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Bilaga 1 

Lagstiftning 

I 1 kap. 1§ i Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) finns den s.k. portalparagrafen. Här kan man 

ta del av övergripande mål och värderingar som socialtjänsten ska förhålla sig till i sitt 

vardagliga arbete. Socialtjänstlagen är en ramlag, och vilar i detta fall på demokrati, 

jämlikhet, solidaritet och trygghet. Att den är just en ramlag gör att kommunerna i Sverige får 

stor frihet att själva anpassa sina insatser, beroende på hur behovet ser ut på den aktuella 

platsen. Detta leder givetvis till skiftningar i utformningen inom olika kommuner, men 

möjliggör också att man kan ta hänsyn till olika samverkande faktorer när man ska anpassa 

insatserna (Thunved, 2012). Portalparagrafen är utformad enligt följande:  

 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

– ekonomiska och sociala trygghet 

– jämlikhet i levnadsvillkor 

– aktiva deltagande i samhällslivet  

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmande och integritet (SFS 2001:453). 

 

Särskilda bestämmelser för äldre 

I 5 kap. 4-6§ i socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) står det beskrivet vad målen för 

äldrepolitiken innebär, och lyder:  

 

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre skall inriktas på att äldre personer får leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden skall 

verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under 
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trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra. 

 

5 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och 

skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 

service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen 

skall, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet 

och annan lättåtkomlig service skall ges. 

 

6 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om 

socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen skall planera sina 

insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget 

samt andra samhällsorgan och organisationer. Kommunen skall verka för att 

det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska 

där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor (SFS 2001:453). 

 

Thunved (2012) beskriver hur värdegrunden som anges i 4§ innefattar både handläggning och 

insatser inom äldreomsorgen. Värdegrunden ska innebära att socialtjänstens omsorg om äldre 

ska möjliggöra ett värdigt liv, vilket väldigt övergripande ska innefatta att äldreomsorgen ska 

värna om de äldres rätt till ett privatliv och integritet, självbestämmande, delaktighet, insatser 

av god kvalitet, samt ett gott bemötande. Kortfattat kan meningen med ett värdigt liv 

sammankopplas med hur en person vid hög ålder ska kunna bibehålla sin identitet och 

personlighet, och allt som hör därtill. Vad som nämns gällande privatliv är dels att man tar 

hänsyn till den äldres bakgrund, men likväl att man inte kommenterar i onödan kring den 

enskildes val när det gäller exempelvis vad den äldre vill ha på sig för kläder. Integriteten kan 

innebära att man låter den äldre få mycket att säga till om gällande kroppslig omsorg, men 
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även hur man själv väljer att förhålla sig till sin kropp. Välbefinnande för de äldre är en annan 

punkt som socialtjänstens omsorg ska fokusera på. Med välbefinnande menar man att man ska 

fokusera på varje persons egen känsla av välbefinnande, och hur man kan anpassa omsorgen 

just för att passa personen i fråga.  

 

Socialtjänstlagens 5§ lägger enligt Thunved (2012) fokus på att äldreomsorgen ska anpassas 

så att de äldre har möjlighet att få precis det stöd de behöver, och att deras egna önskemål i så 

stor utsträckning som möjligt ska tillgodoses.  

 

I 6§ beskriver Thunved (2012) kommunens skyldighet och ansvar att planera insatser för de 

äldre i samverkan med andra huvudmän, såsom missbruks- och beroendeomsorgen. Det 

beskrivs även hur 6§ menar till att kommunen genom uppsökande verksamhet ska få en 

inblick i äldre personers levnadsförhållanden, och på detta sätt få en bred kunskap om behovet 

av stöd. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej X! 

 

Vi är två socionomstudenter som är i full gång med vårt examensarbete. Vi hoppas att du har 

tid att läsa vårt meddelande, då vi önskar om att få hjälp av just dig. 

 

Alkoholkonsumtionen har statistiskt sätt ökat bland äldre under de senaste åren, vilket 

framkommer i Socialstyrelsens lägesrapport för år 2012. Därav har vi valt att skriva om 

alkoholkonsumtion- och missbruk bland äldre som bor på äldreboende. Vårt främsta intresse 

är att via vårdpersonalen på boendena få en inblick i hur alkoholfrågor hanteras och upplevs. 

Vi hoppas att med vår uppsats kunna informera och öppna ögonen för förändringarna som 

sker i samband med nya generationer pensionärer och de ökade alkoholvanorna. Förändringar 

kräver nytänkande och som det ser ut idag finns det inte mycket forskning inom området.  

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du vill se efter med personal på det/de äldreboenden du 

ansvarar för, om de kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Vårt enda krav är att det inte är 

personal på avdelning för dementa. Vi önskar intervjua två separata personer efter varandra, 

och intervjuerna beräknas ta ca en timme. Respondenten får välja vilken plats som känns bäst 

för intervjun.  

 

Förhoppningsvis kan intervjuerna ske vecka 19 - men vi anpassar oss efter er. Det slutgiltiga 

resultatet kommer ni givetvis att få ta del av om så önskas. Självfallet kommer vi bidra med 

mer information då vi fått kontakt med respondenterna, samt ta hänsyn till forskningsetiska 

frågor. Deltagandet är frivilligt och respondenten har rätt att när som helst avbryta 

deltagandet. Vi tar hänsyn till konfidentialitet och personuppgifter kommer att avidentifieras 

och skyddas. 

 

Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse! 

Hör gärna av dig om du har några frågor. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Jasmina Serbic   Henrik Sundbring 

Socionomstudent   Socionomstudent 

Mail: --------@hj.se   Mail: --------@hj.se 

Tfn: 07- -- -- ---   Tfn: 07- -- -- --- 
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Bilaga 3 

Informerat samtycke 

Jag har blivit informerad om, och förstått syftet med studien som ingår som del i ett 

examensarbete i socionomprogrammet på Högskolan i Jönköping. 

 

Dessutom har jag blivit informerad om frivillighet och min rätt att när som helst avbryta 

studien utan att behöva ange orsak.  

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att bli intervjuad, att intervjumaterialet kommer att 

användas som underlag till examensarbetet samt att intervjun kommer att spelas in på band. 

 

Underskrift av respondent  Underskrift av student 

 

________________________  __________________________ 

Ort, datum    Ort, datum 

 

________________________  __________________________ 

Underskrift    Underskrift 

 

________________________  __________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

________________________  __________________________ 

Telefonnummer   Telefonnummer 

 

    Underskrift av student 

 

    __________________________ 

    Ort, datum  

  

    __________________________ 

    Underskrift 

  

    __________________________ 

    Namnförtydligande 

 

    __________________________ 

    Telefonnummer 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

 – frågor vi önskar få svar på 

o – följdfrågor, tankar eller förklaringar 

Inledande information 

 Presentera studie 

 Frivillighet, anonymitet, syfte med studien och dess användning 

 Bandspelaren 

 Övriga frågor? 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Uppsatsfrågor 

 Har du genomgått någon utbildning eller fått information om alkoholbruk eller -

missbruk? 

o Känns det tillräckligt för ditt arbete med äldre som brukar alkohol 

 Arbetar ni utifrån några riktlinjer/förhållningssätt/alkoholpolicys? 

o Salutogenes eller dylikt? 

o Är riktlinjerna tydliga? 

o Följs dem?  

 Vad har du för uppfattning/tankar angående alkoholbruk på ert boende?  

o Berätta fritt 

 Hur vanligt är det att de äldre dricker alkohol? 

o I vilken omfattning dricker de uppskattningsvis alkohol? (Dag/vecka/månad) 

o När dricker de äldre alkohol? 

 Hur får de tillgång till alkoholen (restaurang, köper själv, anhöriga mm)?  

 Kan du ge oss något eller några exempel på tillfällen då alkoholkonsumtionen har lett 

till positiva utfall (d.v.s. inte negativa konsekvenser)? 

o Berätta fritt 

 Kan du ge oss något eller några exempel på tillfällen då alkoholkonsumtionen har lett 

till negativa utfall? 

o Berätta fritt 

 Kan det uppstå konflikter i hanteringen av alkoholfrågor? 

o Kränkningar, nödvändiga insatser, förbud, samma möjligheter för alla mm. 

o Rädsla eller oro för att hantera berusade äldre 

 Händer det att du eller dina kollegor behöver ingripa i situationer som rör en eller flera 

av de äldres alkoholkonsumtion? 

o När eller vid vilka tillfällen gör ni det? 

o Vem tar besluten - befogenheter? – Vända sig till enhetschef? Anhörigas 

inverkan? 

o Vad gör ni?  

o Hur hanterar ni det? 

 Finns det något särskilt som du anser att vi bör känna till?  

o Övriga tankar? 


