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Abstract 

The purpose of the study were to investigate what obstacles and opportunities the home care staff 

describes regarding working with abuse treatment based on their professional role in daily client 

work. The work had a qualitative approach with five semi-structured interviews. To analyze the 

results, role theory and ageism were used. The results showed obstacles consist of a lack of 

knowledge of the staff, the client's self-determination, permissive attitudes about the elderly and 

alcohol and a lack of resources in the elderly care. The opportunities consist of proximity to the 

client, guidelines for the purchase of alcohol and collaboration with relatives. In addition, the 

staff describes a great commitment where they are prepared to provide support in the event that a 

client wants help for their abuse. 

 

Keywords: abuse, alcohol abuse, alcohol consumption, collaboration, drug abuse, elderly, elderly 

people, home care. 

 

  

 

  



 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilka hinder och möjligheter hemtjänstpersonalen beskriver 

avseende att arbeta med missbruksbehandling utifrån sin yrkesroll i det dagliga klientarbetet. 

Arbetet hade en kvalitativ ansats med fem semistrukturerade intervjuer. För att analysera 

resultaten användes rollteori och ålderism. Studiens resultat visade att hindren består av 

kunskapsbrist hos personalen, klientens självbestämmande, tillåtande attityder kring äldre och 

alkohol samt resursbrist inom äldreomsorgen. Möjligheterna består av närheten till klienten, 

riktlinjer för inköp av alkohol och samverkan med anhöriga. Därutöver beskriver personalen ett 

stort engagemang där de är beredda att utgöra ett stöd i händelse av att en klient önskar hjälp för 

sitt missbruk 

 

Nyckelord: missbruk, alkoholmissbruk, alkoholkonsumtion, samverkan, drogmissbruk, äldre, 

äldre människor, hemtjänst. 
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1 Inledning 
Den här studien handlar om äldreomsorgens hemtjänstpersonal och deras roll och erfarenheter av 

äldre klienter med risk- eller missbruk av alkohol. I fokus är professionens upplevelse av att 

kunna utgöra ett stöd för klienterna att komma ifrån ett missbruk. 

 

1.1 Bakgrund 

Det är vanligt förekommande med en hög alkoholkonsumtion bland äldre (Hanson & Gutheil, 

2004). Personer över 65 år med missbruksproblematik räknas som en särskilt sårbar grupp som 

löper risk att falla mellan stolarna (Socialstyrelsen, 2018a). Socialnämnden i kommunerna har ett 

övergripande ansvar för att dess medborgare får hjälp och vård för sitt missbruk. 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i 5 kap 9§ lyder: “Socialnämnden skall aktivt sörja för att den 

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

missbruket” 

 

Större delen av socialnämndens vård för missbrukare sker genom socialtjänstens öppenvård 

(Socialstyrelsen, 2014). Öppenvård innebär ett stöd i klientens egen miljö där denne deltar i olika 

utformade behandlingar, alla utifrån evidensbaserade metoder där tolvstegsprogrammet är ett 

känt exempel (Grip, 2005). Socialstyrelsens (2019b) riktlinjer avseende missbruk gäller alla 

åldersgrupper och det finns ingen speciell rekommendation riktat mot äldre. Däremot är det 

vanligt att man lyfter fram statistik över och anpassar vården för den yngre målgruppen inom 

missbruksbehandling (Gustafsson, 2017; Statens institutionsstyrelse, 2018).  

 

Socialnämnders största verksamhet inom äldreomsorg är hemtjänsten och i juni 2018 hade 230 

000 personer över 65 år insatsen i Sverige (Socialdepartementet, 2017). Verksamheten har 

utvecklats från att omfatta enklare service i vardagen till att även tillhandahålla omvårdnad, 

sjukvård och rehabilitering i hemmet. Denna utveckling möjliggör kvarboende trots ett 

omfattande hjälpbehov men medför också mindre social samvaro och ökad isolering för gruppen 

äldre. Hemtjänsten är därför särskilt betydelsefull för äldre och utgör ofta en nära relation 

(Evertsson & Johansson, 2007). Enligt Socialstyrelsen (2019a) är hemtjänstpersonalen en av de 

första som upptäcker ett missbruk och de kan därigenom också verka förebyggande och 

stödjande. Men enligt deras lägesrapport (Socialstyrelsen 2019a) framkom att år 2018 hade 

endast 40% av landets kommuner rutiner för hur hemtjänstpersonalen skall agera och fråga vid 

misstanke eller upptäckt av ett missbruk hos den äldre.  
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Den tidigare forskningen i arbetet har främst hämtat sin empiri från chefer, biståndshandläggare, 

sjukvårdspersonal eller omsorgstagare själva. Detta gäller både den svenska och utländska 

forskning som vi sökte fram (Evertsson & Johansson, 2007; Gunnarsson, 2013; Gunnarsson & 

Karlsson, 2017; Johannessen, Engedal & Helvik, 2015; Mortimer, 2011). En av rapporterna var 

utifrån en svensk undersökning som hade tretton fokusgruppsintervjuer med omsorgspersonal 

och fokus låg på hur personalens arbetssituation påverkas av klienter med missbruk (Karlsson & 

Gunnarsson, 2018). Millard & McAuley (2008) gjorde en annan stor undersökning i Skottland för 

att komma åt missbrukande klienters behov och synliggöra hinder i organisationsstrukturer. Där 

intervjuades 90 anställda och chefer inom omsorgen. De fann dock själva att resultatet var starkt 

präglat av den skotska kulturen och vi fann ingen motsvarighet i en svensk kontext. Den 

kunskapslucka detta arbete avser fylla är en förståelse för personalens förutsättningar från sitt 

eget perspektiv i en svensk kontext. Omsorgspersonalen är den som är nära och ibland den enda 

som är nära den äldre. Därför är det viktigt att belysa hur de uppfattar hinder och möjligheter i sin 

yrkesroll. Därefter kan mer precisa åtgärder och satsningar utformas till fördel för äldres 

möjligheter till ett liv utan missbruk. 

 

För att underlätta den fortsatta läsningen följer nedan en redogörelse för några centrala begrepp i 

studien. 

 

1.2 Begrepp 

Nedan förklaras centrala begrepp för studien. 

 

1.2.1 Äldre och hemtjänst 

I likhet med Socialstyrelsen (2019a) menar vi med äldre de över 65 år.  Hemtjänst är en insats 

som äldre kan ha rätt till genom Socialtjänstlagen SoL (SFS 2001:453) 5 kap. 5 § då de har behov 

av stöd i hemmet. Stödet kan vara i form av omsorg eller service. Inom socialt arbete används 

olika benämningar på de individer man vänder sig till och i denna studie benämns hemtjänstens 

omsorgstagare som klienter (Heule & Kristiansen, 2016).  

 

1.2.2 Riskbruk, missbruk och beroende 
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Med riskbruk menas ett högt intag av alkohol som är förenat med risk för skadliga konsekvenser 

och som kan utvecklas till ett missbruk. Socialstyrelsen (2018b) redogör för vilka mängder som 

avses:   

 
I Sverige definieras riskbruk som mer än 14 standardglas per vecka för män och mer än  

standardglas per vecka för kvinnor eller minst 5 standardglas för män respektive 4 för  

kvinnor vid samma tillfälle. Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 cl starköl, 

12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit. 

 

Med missbruk menas ett skadligt intag av alkohol. Det kan synliggöras genom att individen får 

svårighet att leva ett liv med åtagande, utsätter sig för riskfyllda situationer, får upprepade 

problem med rättsväsendet eller svårighet att avstå intag trots konsekvenser (Socialstyrelsen, 

2019b). I denna studie innefattar vi även beroende i begreppet missbruk. Symtomen vid missbruk 

är inte i den grad som ett beroende och vi beskriver det i nästa stycke. 

 

Beroende kan beskrivas med när en klient uppfyller minst tre av dessa kriterier: får en ökad 

tolerans, abstinensbesvär, saknar förmåga att styra intaget, oförmåga att sluta trots denna har en 

vilja, mycket tid går åt att tänka på alkoholen samt att införskaffa denna, försummar 

betydelsefulla relationer och aktiviteter eller fortsatt användning trots fysiska och psykiska 

konsekvenser (Socialstyrelsen, 2019b)  

 

1.2.3 Lag om vård för missbrukare i vissa fall LVM 

  

I Sverige har vi Lag om vård för missbrukare i vissa fall LVM (SFS 1988:870). LVM är en 

tvångsvårdslag vilken kompletterar Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL när individen sätter 

sig emot en frivillig behandling. Beslutet om tvångsvård fattas av förvaltningsrätten enligt 5§ 

LVM.  

 

Enligt 4 § LVM (SFS 1988:870) skall tvångsvård beslutas om dessa kriterier är uppfyllda: 

● när en individ har ett omfattande missbruk som denne behöver vård för att komma ifrån. 

● när en individs behov av vård inte kan tillgodoses med SoL insatser. 

● när individens fysiska eller psykiska hälsa är i allvarlig fara. 

● när man har fastställt att det finns en hög risk att individen skadar sig själv eller någon        

anhörig. 
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1.3 Problemformulering 

Missbruksvård och äldreomsorg är två områden inom socialt arbete som utvecklats och bedrivs 

separata. Hemtjänstens klienter med missbruksproblematik skulle således behöva stöd även från 

missbruksvården men den är idag inte anpassad för en äldre målgrupp.  

Hemtjänstens personal är de som är nära och ibland den enda som är nära den äldre. Därför finner 

vi det intressant att undersöka yrkesrollen hinder och möjligheter avseende att arbeta med 

missbruksbehandling i sitt arbete med klienterna. Därefter kan mer precisa åtgärder och satsningar 

utformas till fördel för äldres möjligheter till ett liv utan missbruk. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Den kunskapslucka vi avser fylla är en förståelse för personalens förutsättningar från sitt eget 

perspektiv i en svensk kontext. Omsorgspersonalen är den som är nära och ibland den enda som 

är nära den äldre. Därför är det viktigt att belysa hur de uppfattar hinder och möjligheter i sin 

yrkesroll. 

 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka hinder och möjligheter hemtjänstpersonalen 

beskriver avseende att arbeta med missbruksbehandling utifrån sin yrkesroll i det dagliga 

klientarbetet. 

 

  

För att undersöka vårt syfte har vi utgått från två frågeställningar: 

 

● Vilka hinder och möjligheter att arbeta med missbruk beskrivs relaterat till verksamheten? 

● Vilka hinder och möjligheter att arbeta med missbruk beskrivs relaterat till klienten? 

Med hemtjänstpersonal avses endast de som är deltagare i denna studie. 

 

1.5 Relevans för socialt arbete 

Socialt arbete bedrivs på en rad olika sätt, med allt ifrån fältarbete bland den tilltänkta målgruppen 

till att utföras mer svåråtkomligt genom besökstider eller andra regleringar. För att en behövande 
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ska kunna få stöd genom samhället krävs ofta att denne anpassar sig till hur systemet är uppbyggt. 

Det kan göras genom att kvalificera sig på olika sätt utifrån ålder eller problematik. Det kan också 

innebära att den behövande rent fysiskt måste uppsöka en verksamhet för att erhålla stöd 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Äldre med missbruksproblematik är en svag grupp och 

faller ofta mellan stolarna (Socialstyrelsen, 2018a). Vi finner det av vikt att lyfta problematiken 

och undersöka hur det sociala arbetet kan utvecklas för att tillgodose ett behov där klienten kan ha 

svårt att anpassa sig till rådande system.  

 

  

2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har för oss, i enlighet med Backman (2016), lagt en grund till vårt 

arbete genom att påvisa vad som tidigare kunnat påvisats inom området. Den har även klargjort 

hur tidigare resultat framkommit vilket påverkat vårt val att ha yrkesrollens perspektiv då vi 

ansåg att det saknades. 

 

Litteratursökningen för denna studie gjordes via databaserna Discovery och SocINDEX. Vi fick 

få träffar, som mest 19, i våra sökningar trots sökning med både svenska och engelska ord samt 

olika synonymer. Vartefter vi fann rapporter så bekräftade dessa att det finns ett stort behov av 

forskning på området. De sökord som användes i olika kombinationer var addiction, alcohol 

abuse, alcohol consumption, collaboration, drug abuse, elderly, elderly people, home care, older 

adults, older people, silos, social services, social work, substance abuse. Svenska ord som 

användes vid sökningen var alkohol, alkoholmissbruk, missbruk, missbruksbehandling, 

organisation, samverkan, ålderism, äldre, hemtjänst, äldreomsorg. Vetenskapligt material söktes 

även via Socialstyrelsens hemsida utöver den litteratur som införskaffats under studierna samt 

böcker lånade via bibliotek under detta arbete. 

  

Den tidigare forskningen som vi fann relevant har delats in i fyra teman vilka redovisas nedan. 

Det första temat äldre, med missbruk, handlar om problemets omfattning och utveckling. Sedan 

delges forskning kring vilken betydelse som hemtjänsten har för dess klienter. Det tredje temat 

berör yrkesrollens svårigheter i omsorgsarbetet och slutligen redovisas för kunskap om brister i 

missbruksvård för äldre.   

 

2.1 Äldre med missbruk 
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Alkoholmissbruk bland äldre är ett stort och växande problem och missbruket kan innebära ett 

allvarligt problem för de äldres hälsa (Johannessen, Engedal & Helvik, 2015; Socialstyrelsen, 

2019a). Mellan åren 2001 och 2015 har dödligheten orsakad av alkoholmissbruk hos äldre, över 

65 år, ökat med 41% och under 2015 uppgick antalet i över 1000 personer i Sverige. Även 

riskbruk hos äldre följer liknande utveckling (Socialstyrelsen, 2017). Problematiken är dold och 

det finns dålig kunskap och forskning kring ämnet (Gunnarsson, 2013; Hanson & Gutheil, 2004). 

Undersökningar och forskning visar på låg förekomst av rutiner för samverkan mellan missbruks-

enheter och äldreomsorgens verksamheter (Johannessen et al., 2015; Socialstyrelsen, 2018a). 

  

2.2 Hemtjänstens betydelse för äldre 

Hemtjänstpersonalen kommer klienten nära inpå livet och klienterna upplever ofta att de får en 

positiv relation till personalen. Hjälpen är uppskattad då den underlättar i det dagliga livet och för 

vissa är den helt avgörande för att klienten skall kunna bo kvar i sitt hem (Evertsson & 

Johansson, 2007; Gunnarsson, 2009). Karlsson & Gunnarsson (2018) beskriver att 

hemtjänstpersonal ser en utsatthet hos klienter med missbruk och att de upplever att det inte finns 

något samhällsstöd utformat för denna målgrupp. Chefer inom äldreomsorgen beskriver en 

avsaknad av både krav på och riktlinjer för yrkesrollen att ingripa vid missbruk. De menar att 

personalens grad av intervention till största del beror på dennes egna personliga beslut där och då 

i situationen (Gunnarsson, 2013). 

 

2.3 Yrkesrollens dilemman och förutsättningar 

Ett av de dilemman som tidigare forskning ringar in är hur svårt ämnet är att prata om. 

Omsorgspersonal uppfattar det som känsligt att föra missbruk på tal med risk för att skada 

relationen med den äldre (Millard & McAuley, 2008). Det upplevs också av personal som att det 

vore ett intrång i de äldres privatliv (Gunnarsson, 2013; Johannessen, Engedal & Helvik, 2015). 

Det finns en otydlighet kring vem som skall arbeta med problemet då det uppstår vilket anses 

kunna bero på att organisationsstrukturer och mandat har utformats för att ta itu med bara ett enda 

fokusproblem. Denna specialisering medför en risk att klienter med flera olika behov hamnar 

mellan stolarna (Mason, Wolf, O´Rinn & Ene, 2017). Utöver etiska dilemman samt de 

organisatoriska strukturerna så finns olika förutsättningar utifrån vilken attityd som finns 

gentemot äldre och alkoholmissbruk (Gunnarsson, 2013). Millard & McAuley (2008) visar att det 

finns en tillåtande attityd som innebär en föreställning om att det är försent med 
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missbruksbehandling på äldre dagar. Men det finns även forskning som visar på det motsatta 

förhållningssättet - dvs att det aldrig är försent att bli fri från ett missbruk (Mortimer, 2011). 

  

2.4 Brister i missbruksvård till äldre 

Tidigare forskning påvisar flera brister och förbättringsområden för att arbeta med missbruk hos 

en äldre målgrupp. Både missbruksvård och äldreomsorg har en kunskapsbrist och är i behov av 

varandras kunskaper. Därför behöver omsorgspersonal och socialarbetare blanda sina olika 

kunskaper om äldre respektive missbruksvård genom samarbete för att utveckla 

behandlingsmetoder som passar de äldre och effektivisera dessa (Hanson & Gutheil, 2004; 

(Mason, Wolf, O´Rinn & Ene, 2017). Från sjukvårdspersonalens perspektiv är det svårt att 

uppmärksamma missbruk och de efterfrågar mer kunskap, förbättrade rutiner och samarbete i 

vården (Johannessen, Engedal & Helvik, 2015). Karlsson och Gunnarsson (2018) har också 

påvisat omsorgspersonalens komplexa arbete, både fysiskt och emotionellt. De fann också att 

chefer inom omsorgen upplevde att hemtjänstpersonalens yrkesroll saknade resurser, kunskap 

och rutiner. Att minska negativa attityder och öka kunskapen om äldre och missbruk skulle kunna 

öka deras möjligheter till ett liv utan missbruk (Mason et al., 2017). Mortimer (2011) menar att 

missbruksvården behöver anpassas för den äldre målgruppen. Detta föreslås ske genom utökad 

forskning, specialkunskap för alkohol-demens, stöd till personal från missbruks-enheter och han 

menar att det är viktigt att inte undvika problemet. 

  

3 Teoretiska utgångspunkter 

De teorier som använts för att förstå informanternas berättelser är rollteori och ålderism. 

Teorierna har också varit en utgångspunkt under hela studien, alltifrån utformning av 

intervjufrågor till ett perspektiv och fokus vid analys. Teorierna beskrivs mer ingående i 

efterföljande stycken.  

 

3.1 Rollteori 

Rollteorin har länge använts inom socialt arbete då den fokuserar på hur människor samspelar i 

relation till varandra. Teorin kan då vara till hjälp för att förklara samspelsmönster mellan 

yrkesroll och klienter. Människor innehar flera olika roller i livet och dessa förändras också under 

livets gång. Enligt rollteori så formas dessa roller genom socialt konstruerade förväntningar som 

vi agerar utifrån (Payne, 2008). Andersson (2007) beskriver att hemtjänstens yrkesroll innehar 

olika sådana förväntningar, dels utifrån kön där kvinnor antas besitta en naturligt inneboende 
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kompetens för yrket i motsats till männen med yrkesrollen. En roll påverkas också av vilken 

position de innehar i den sociala kontext som de ingår i (Payne, 2008).  

 

Hemtjänstpersonalen innehar således ett antal olika roller som individer. De har exempelvis en 

tillskriven roll med sin könstillhörighet vilket för en kvinna kan innebära en uppsättning 

förväntningar på hennes gestaltning. Därtill har denne en förvärvad roll i sin tillhörighet som 

omsorgspersonal och sin position i organisationen. Med den förvärvade yrkesrollen som 

hemtjänstpersonal tillkommer en förväntning om hur de skall vara som de sedan omsätter till hur 

de gör i sitt rollutförande som hemtjänstpersonal (Tornstam, 2011).  

 

I studien har rollteori använts för att synliggöra vilka förväntningar och positioner som kan 

kopplas till hemtjänstpersonalens yrkesroll i relation till missbruksbehandling för äldre. Teorin 

kan även belysa om det finns påverkansfaktorer utifrån de förväntningar som den sociala 

omgivningen har på rollen “äldre missbrukare” (Payne, 2008). Klientens roll framträder i 

samspelet med personalen, för att synliggöra hur yrkesrollen påverkas av faktorer kopplade till 

klientens ålder valde vi att kombinera denna teori med ålderism.  

 

3.2 Ålderism 

Engelskans motsvarighet “ageism” introducerades i slutet av sjuttiotalet i Amerika av Robert 

Butler, psykiater och gerontolog. Begreppet ålderism är således en relativt nyupptäckt form av 

fördom om man jämför med “rasism” som uppkom ca fyrtio år tidigare (Andersson, 2008). 

Ålderism uppträder genom attityder och fördomar utifrån ålder och professor i gerontologi, Lars 

Andersson (2008) har definierat ålderism såhär: ”Fördomar eller stereotypa föreställningar som 

utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering” (sid.12).  

 

Det finns dels en positiv form av ålderism vilket kan exemplifieras genom rabatterade priser för 

pensionärer eller attityder som gör att den äldre inte har lika stora krav på sig (Jönson & Harnett, 

2016). Den andra, negativa, formen kan bland annat ses när sjukvården sätter en övre gräns för 

olika undersökningar av sjukdomstillstånd, till exempel screening av bröstcancer. Inom 

lagstiftningen ses ett annat exempel där de under 65 år har rätt till insatser från samhället för att 

uppnå en “god levnadsnivå” medan de över 65 år bedöms utifrån vad som är “skälig levnadsnivå” 

vilket är en lägre grad av livskvalité (Andersson, 2008). Konsekvenser av ålderism kan påverka 

både yngre och äldre men denna studie har vi fokuserat på de äldre. 
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Samhället är uppbyggt på åldersindelningar, de äldre delas in i tredje och fjärde åldern vilka är de 

två sista i livet. Den tredje åldern bär på föreställningar om frihet och en möjlighet att förverkliga 

sina drömmar, den fjärde åldern ses den äldre som skröplig och beroende av samhällets hjälp 

(Jönson & Harnett, 2016). Ålderism har använts för att kunna upptäcka om fördomar och 

attityder påverkar yrkesrollen avseende missbruksbehandling för äldre. 

  

4 Metod 

Ansatsen i arbetet är hermeneutisk och har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Den 

hermeneutiska traditionen söker förståelse genom det som berättas och återfinns i 

socialkonstruktionism. Socialkonstruktionismen söker förståelse av oss själva och andra i den 

konstruktion vi skapar genom samverkan med varandra (Hanssen, 2016). Vi har gjort en 

kvalitativ intervjustudie med fem personer som arbetar inom hemtjänst. Genom intervjuerna 

söktes en förståelse hur hemtjänstpersonalen förhåller sig till att stödja äldre människor med 

missbruksproblematik utifrån sin yrkesroll. En kvalitativ ansats ger en beskrivande och nyanserad 

kunskap genom informantens berättelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Förhoppningen är att 

materialet kommer att ge nytta för framtida arbete med äldre missbrukare eller ge uppslag till 

vidare forskning.  

 

4.1 Urval 

Planeringen innefattade att intervjua sex stycken undersköterskor med erfarenhet av att i sitt 

arbete möta klienter med missbruk. En förfrågan mailades till sex olika privata hemtjänstföretag 

samt till två kommuner för att få kontakt med informanter. Vi sökte de som var anställda som 

undersköterskor och att de skulle ha kommit i kontakt med klienter som har ett risk- eller 

missbruk. Anledningen till att kravet på undersköterskeutbildning är att dessa har genomgått 

utbildning för hemtjänstarbetet. För att få en mer nyanserad bild genom varierande kontexter 

eftersträvades att rekrytera och intervjua informanter från olika arbetsgrupper.  

 

Tre enhetschefer återkom med svar vilket gav fyra inplanerade intervjuer och genom personliga 

kontakter rekryterades två till. Urvalet i studien kom att representera utförare från tre kommuner 

samt både privat och kommunal regi. Vi var förvånade över hur svårt det var att få ihop ett så litet 

antal personer att intervjua trots att de innehar Sveriges vanligaste yrkesroll (SCB, 2017). En 

intervju ställdes in och på grund av tidsbrist så blev det slutligen fem intervjuer.  
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Äldreomsorgen utgör en kvinnodominerad arbetsplats men i studien finns båda könen 

representerade.  Genusperspektivet betraktas vanligen som en självklar aspekt i studier av sådana 

verksamheter (Storm, 2012). Smith (1990 se Storm, 2012) menar att kvinnors upplevelser 

behöver förstås för att kunna uppnå förståelse för den samhälleliga kontext de ingår i. 

Forskningen visar även att män med ett kvinnodominerat yrke inte upplever samma hinder och 

möjligheter i sin yrkesroll som sina kvinnliga kollegor (Storm, 2012). På grund av studiens 

begränsning i omfattning så har vi valt att inte fokusera på genusperspektivet. 

 

 

4.2 Intervjuer 

Intervjuerna spelades in av oss båda för att säkerställa att materialet inte går förlorat. Några 

informanter pratade mycket medan några var svårare att hålla igång ett samtal med och 

tidsåtgången låg därför mellan 30 och 60 minuter. Vi turades om att intervjua och att föra 

anteckningar. I intervjun med en av de informanter vilken rekryterades genom personlig kontakt 

så höll sig den med en kännedom om denne, mer i bakgrunden för att minska påverkan på 

informanten. Anteckningarna bestod av stödord under intervjutillfället vilket är att rekommendera 

utifall att den tekniska inspelningen skulle gå förlorad (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Intervjuerna bedrevs på olika platser, på informanternas arbetsplatser samt på vårt studiecentrum, 

allt enligt överenskommelse med informanterna. Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte vilket 

kan vara bra vid narrativa, berättande, intervjuer där man vill komma åt beskrivande svar. Att 

kunna läsa av kroppsspråk kan vara betydelsefullt för att kunna avgöra när man behöver ställa en 

följdfråga eller bara avvakta så personen hinner tänka efter (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna var semistrukturerade med några fasta frågor och följdfrågor. De fasta frågorna var 

lika i varje intervju, följdfrågorna blev lite olika då de är beroende av svaren på de fasta frågorna. 

Att forma frågorna på detta sätt anses gynnsamt då man vill undersöka teman utifrån 

intervjupersonens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.3 Transkribering 

Transkribering från tal till text delade vi upp så att vi transkriberade de ljudupptagningar där vi 

varit den som ställt frågorna. Allt material skrevs ut med tids anteckningar med ungefär fem 

minuters intervaller för att lättare kunna gå tillbaka och lyssna på inspelningen igen. Detta 

material har sedan utgjort studiens hårda empiriska kärna som lästs av båda utförarna av studien 
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ett flertal gånger. Syfte, frågeställningar samt teorier har diskuterats löpande för att urskilja 

relevanta teman genom vår analysmetod som beskrivs i det följande.  

  

4.4 Analys 

Studien har en induktiv ansats vilket är vanligt förekommande i kvalitativ forskning. Det 

empiriska materialet analyseras då genom att, så långt det är möjligt, låta materialet tala om vilka 

delar som är av vikt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har använt oss av en tematisk analys i likhet 

med det tillvägagångssättet som Ryan & Bernard (2003 se Bryman 2011) förespråkar. Det 

innebär att vi vid sökande av teman tittade på upprepningar av likartade begrepp och 

meningsinnehåll samt likheter och skillnader i det transkriberade materialet (Bryman, 2011). 

Genom analysen fann vi ett flertal teman i vårt empiriska material och dessa teman svarade på 

våra frågeställningar.  

 

4.5 Validitet 

Validitet handlar om huruvida man undersöker det som avses att undersöka. I en kvalitativ studie 

bör validitetsfrågor ställas under hela forskningsprocessen, allt ifrån tematiseringen till 

rapporteringen. För att öka validiteten följdes därför Kvale & Brinkmann (2014) i de sju stadierna 

under arbetet. De första två stadierna handlar om att bedöma om valda teorier och metoder är 

passande för att få svar på forskningsfrågan. Vi har kommit fram till att rollteori och ålderism var 

relevanta vilket motiveras mer ingående i avsnittet om teoretiska perspektiv.  

 

Nästa steg bestod av att bedöma tillförlitligheten avseende våra informanter och även själva 

intervjuerna. Det gjordes främst genom urvalet där kriteriet var fast anställd och utbildad personal 

med flera års erfarenhet. Detta för att öka personalens känsla av trygghet i sin anställning och roll 

vilket anses ökar informantens ärlighet i sina svar men som i likhet med Foley (2012, refererad i 

Kvale & Brinkmann, 2014) kan vara en aspekt som bara vi själva anser betydelsefull. En viss 

bedömning av validiteten gjordes också genom att efter varje intervju reflektera huruvida vi 

upplevde informanten under själva intervjutillfället.   

 

Det fjärde och femte stadiet handlar om på vilket sätt materialet hanterats, både avseende 

transkribering och analysering (Kvale & Brinkmann, 2014). Som redogjorts i analysdelen så 

transkriberades text till tal och analysarbetet har en öppen ansats till de teman som framträder. 

Även fast avsikten varit att förhålla oss objektiva och öppna till resultaten så anser vi att metoden 



 

19 

 

oundvikligen till viss del format vårt resultat. Ett annat val av teorier eller annan 

datainsamlingsmetod kan ha synliggjort andra aspekter.  

 

I enlighet med det sista stadiet så har vi under arbetet ställt oss frågan om vilken grad av 

validering arbetet varit i behov av och om slutrapporten kan anses utgöra en trovärdig bild av ett 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi anser att resultatet av det enskilda arbetet har behov av 

en nivå av validitet som är jämförbar med andra studier på denna nivå och har därför tittat på 

sådana, kandidat uppsatser, löpande under arbetet. Bedömningen är att den uppnår den satta 

nivån. Vi anser att arbetet ger en valid bild av resultatet och responsen från vår mentor har fått 

utgöra läsarens godkännande avseende validering av resultatet vilket också är en del i detta sista 

steg (Kvale & Brinkmann, 2014). Det hade naturligtvis varit intressant att få informanternas 

respons men på grund av begränsning i tid så har det inte varit möjligt. 

 

4.6 Reliabilitet 

Om validiteten ovan handlade om passande verktyg, material och arbetsmetod så kan reliabilitet 

sägas handla om en mer subtil aspekt. Reliabiliteten i forskning med kvalitativa intervjuer kan 

värderas genom sannolikheten att en informant bibehåller sin ståndpunkt eller att en annan 

intervjuare skulle erhålla samma svar från informanterna. Det handlar således om att uppskatta 

troligheten i att denna forskning kan utföras igen med “samma” resultat och är en fråga om 

resultatens tillförlitlighet i de delar som inte fullt ut kan kontrolleras (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att öka reliabiliteten arbetade vi för att skapa en så neutral position som möjligt för att på så 

sätt minskat vår påverkan på informanten.  Detta har gjorts genom att i första hand söka 

informanter genom neutrala kontakter och vid intervjuer genom personlig kontakt har den av oss 

utan kopplingar till informanten haft huvudansvaret. Trost & Hultåker (2016) menar att det är 

viktigt att undvika ledande frågor för att öka reliabiliteten och det är något vi haft med i tanken 

när intervjuguiden utformades (bilaga 1). Det är dock inte möjligt att garantera att andra skulle få 

ett annat resultat då yrkesrollen också påverkas av personen själv och yrkesrollen i organisationen 

och mer därtill. Det finns alltså även fler påverkansfaktorer vilket leder oss in på nästa del om 

arbetets generaliserbarhet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

 

4.7 Generaliserbarhet 

Även om en forskningsrapport har hög validitet och reliabilitet så innebär det dock inte per 

automatik att resultatet är generaliserbart. Generaliserbarhet är en aspekt i sig att avgöra huruvida 
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resultatet kan vara giltigt för fler personer i liknande situation eller personer i en annan kontext 

(Svensson & Ahrne, 2015). För exempel har Jönson (2002) redogjort för flera undersökningar 

avseende uppfattningen om äldre människor och resultaten visar på en variation både mellan 

länder, tidsepoker och åldersgrupper. Med hänvisning till föregående samt att vår studie endast 

fångar upp fem personers erfarenheter så anser vi inte att våra resultat skall betraktas som 

generaliserbara. Just denna svaghet är en vanlig kritik mot kvalitativa metoder (Svensson & 

Ahrne, 2015). Vårt syfte med studien var dock inte att generalisera, utan vi ville undersöka ämnet 

på djupet. 

 

4.8 Etiska överväganden 

När vi inledningsvis valde ämne att skriva om var vi intresserade av vilken möjlighet äldre med 

missbruk har att få behandling för sitt missbruk. Utifrån forskningsetiska principer så gjorde vi en 

avvägning om huruvida vi kunde undersöka detta utifrån klientens perspektiv (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi kom fram till att det skulle innebära negativa konsekvenser för den enskilde och att vi 

inte kunde motivera det med något övervägande forskningsvärde. Vi valde därför att istället ha 

personalens perspektiv, och därmed dem som informanter, för att minska skade-aspekten.  

 

Det grundläggande individskyddskravet i forskningen delas in i fyra olika huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav styr 

hur forskningen skall bedrivas för att säkerhetsställa att forskningen bedrivs etiskt rätt i 

förhållande till individ och samhälle (Vetenskapsrådet, 2002). Beskrivning om vad dessa krav 

innebär och hur vi gjort för att uppfylla dessa beskriver vi här nedan. 

 

För att uppfylla kravet på information så delgav vi det inledningsvis via ett förfrågning- och 

informationsbrev (bilaga 2). Informationen innehöll uppgift om uppsatsens syfte, hur den 

kommer att publiceras samt att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas under 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2002). Det framgick även att intervjuerna skulle komma 

att pågå i en timme och att vi kunde genomföra intervjun i deras lokaler eller annan önskad plats. 

Att de fick möjlighet att påverka platsen var för att de skulle känna sig trygga under intervjun. 

Tre av informanterna valde att göra intervjun på sin arbetsplats och de andra två träffade vi på ett 

studiecentrum enligt överenskommelse.  

 

Samtyckeskravet har beaktats genom ett skriftligt samtycke (bilaga 3). Detta inhämtades i 

anslutning till intervjun efter att vi försäkrat oss om informanten läst och förstått 
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informationsbrevet. Vid intervjutillfället betonades återigen rätten att när som helst avbryta och 

på så sätt säkerställdes ett giltigt samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Kravet på konfidentialitet har säkerställts genom ett skriftligt tystnadspliktsavtal (bilaga 4) mellan 

oss som skrivit uppsatsen och respektive informant. Avtalet ger de intervjuade en säkerhet om att 

känslig information inte kommer obehöriga tillhanda. I transkriberingen skedde en 

anonymisering för att det inte skall finnas information som kan kopplas till informanterna eller de 

kommuner som vi utfört vår studie i. Under forskningsprocessen har materialet lagrats på våra 

datorer vilka har inloggningskoder. Övriga dokument och inspelat material har förvarats på 

ordnat sätt.  

 

Uppgifter om enskilda personer får endast användas till forskningsändamål enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Materialet kommer därför makuleras när vi är klara med studien. 

Information i det insamlande materialet får inte användas till åtgärder som kan påverka den 

enskilda individen.  

 

5 Resultat & analys 

Vid den tematiska analysen var två huvudteman, hinder och möjligheter, lite givna för handen 

utifrån syftet. Dessa visade sig dock passa bra då flera underteman skapades utifrån dem båda, 

det blev totalt fyra stycken underteman. Under huvudtemat möjligheter återfinns följande 

underteman: riktlinjer som stöd, tillträde till livsrummet, engagemang som drivkraft samt 

samarbete med anhöriga. Underteman på hinder är: kunskapsbrist, självbestämmande & 

integritet, etablerad & accepterad livsstil samt verksamhet med begränsningar. Först redovisas 

samtliga resultat under huvudtemat möjligheter, följt av en analys. Därefter redovisas samtliga 

resultat avseende huvudtemat hinder, även här med en följande analys.  

 

5.1 Presentation intervjupersoner 

Inför denna studie fick slöts kontakt med fem informanter vilka var i medelåldern. Samtliga av 

informanterna arbetade vid intervjutillfället inom hemtjänsten i mellan Sverige i tre olika 

kommuner och var utbildade undersköterskor. Nedan kommer en presentation av informanterna: 

 

Informant ett är en manlig informant med fem års erfarenhet inom privat hemtjänst. 

Informant två är en kvinnlig informant med tjugo års erfarenhet inom kommunal hemtjänst. 
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Informant tre är en kvinnlig informant med tjugosex års erfarenhet av arbete inom kommunal 

hemtjänst och privat hemtjänst. Hon arbetade vid intervjutillfället hos en privat aktör. 

Informant fyra är en manlig informant med fjorton års erfarenhet av kommunal hemtjänst.   

Informant fem är en kvinnlig informant med fem års erfarenhet av kommunal hemtjänst. 

 

 

 

 

5.2 Resultat - Möjligheter 

5.2.1 Tillträde till livsrummet 

Informanterna berättade om flera saker som gör att de upptäcker att en klient har 

missbruksproblem. De beskrev att eftersom de arbetar i den äldres hem så kommer de dem nära 

inpå, dvs har tillträde till klientens livsrum. De berättade att klienter sällan döljer en stor 

alkoholkonsumtion för dem. Det dricks öppet i hemmen och stora mängder alkohol blir 

hemlevererat på ett eller annat sätt. Informant fyra från kommunal hemtjänst berättade om en 

tidigare klient. 

 

Men som sagt var han hade inköp på affären och då var det ju stående 10 folköl två gånger i 

veckan så det vart ju 20 folköl i veckan som han satt ju å. Han drack ju konstant då hela tiden. Sen 

var det nån bekant där jag vet inte riktigt vem men det var nån som försåg han iallafall med 

starksprit. Vi mötte dom flera gånger i trappen. 

 

Andra tydliga tecken är hur livssituationen ser ut överlag. Det beskrevs kunna vara misär i 

hemmet hos en missbrukare och personalen får extra arbete för att hålla ordning i dessa hem. 

Informant fyra berättade om ett hem där det var riktigt nedgånget på grund av 

missbruksproblematik: 

 
Vi handlade åt han då, vi gick ju dit varje dag till honom och städade så gott det gick  

men det … man försökte bara hålla undan. Till slut hade man skyddsdräkter på och  

pannlampor för att kunna städa. Du var tvungen att slänga alla kläder och duscha sedan 

du varit där. Det var så inpyrt där inne så det gick inte att vara därinne ens en gång. Det 

blir som misär tyvärr. 

 

Informanterna berättade också om hur de genom beteenden, händelser, mönster och konsekvenser 

i vardagen förstår att de har ett skadligt bruk. Berättelser om hur de i sin vardag får se och ta reda 

på konsekvenser av klientens missbruk, informant fyra ger exempel på det: ”Men vi gör så gott vi 

kan och ge dom mat och … vi får ofta hjälpa dom att kräkas och torka avföring efter dom och 

…” 
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Informant två sade att de märker det på klientens humör, att denne ramlar, inte kan ta sig fram på 

egen hand eller är utslagen. Informanten beskriver att de har den möjligheten utifrån sin 

kännedom om personen: 

 
Sen märker man ganska lätt på en människa om de har om man träffar en människa 

ganska ofta då märker man ju idag har du druckit en starköl och idag har du bara druckit 

en folköl, idag har du nog tagit ett piller för mycket. 

 

Informant två ger ytterligare ett exempel där missbruket är mer uppenbart: ”Då låg han 

någonstans i en snödriva på byn kanske. Han har vi plåstrat om ganska många gånger när han 

har ramlat och slagit sönder ansiktet å händer och knän å sådära.” 

 

Informant ett berättade om klient där de förstod att denne hade problem med alkohol. Där fick de 

inte förvara handsprit i klientens hem utan fick ha med sig i fickan: 

 
Vi hade ju handsprit till exempel och i början ställde vi en handspritsflaska alltså till … inom 

räckhåll för han och det hade han ju druckit ur. Sen fick vi inte ta in nåt till hands lägenhet så vi 

hade ju det i bilen men sen hade vi ju såna småflaskor med oss i byxfickorna såhär. 

 

I intervjuerna framkom att det i ett fåtal fall varit svårare att upptäcka missbruket då personen 

ifråga kan kontrollera det till viss del. Efter en tid brukar dock allt fler personal ha registrerat 

tecken på att det inte står rätt till. Det kan vara att det luktar eller att de hittat flaskor 

undangömda. Informant ett beskrev hur det kan vara svårt att upptäcka ett missbruk: 

 
Så att ibland kan det ta jättelång tid innan vi ser att “jäklar - han var ju full”. Och ibland  

ser man inte men det luktar nog nånting. Inga flaskor inte en ölburk ingenting finns ens  

en gång … å ibland kan man ha städat och ha varit på ställen man inte brukar vara och 

jaha! Där stod flaskan ja. 

 

Kvinnors missbruk beskrivs som lite svårare att upptäcka än männens. Personalen har inte 

erfarenhet av att kvinnorna är utåtagerande som männen och deras dryckesmönster skiljer sig 

också från männens. Informant fyra sade så här: ”Det är mer män vi har, det är mer i det tysta 

liksom när det är kvinnor ja, är det mer uppenbart när det är män” 

 

5.2.2 Riktlinjer som stöd 

Informanterna berättade om olika riktlinjer som kunde hjälpa yrkesrollen att motverka 

alkoholmissbruk. Framförallt handlade det om riktlinjer som reglerar inköp av alkohol. 

Hemtjänstpersonal kunde då neka klienter alkoholinköp på systembolaget om de bedömde att 
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klienterna hade en missbruksproblematik. I en hemtjänstverksamhet hade de en policy om att 

personal inte fick främja missbruk. Informant två berättade följande: ”Dom som vi vet har en 

missbruksproblematik när vi gör inköp berättigar vi aldrig inköp från systemet. Och så får dem 

skaffa sin egen sprit om det är så.” 

 

I en annan privatdriven hemtjänstverksamhet var man enligt informant ett strängare och förbjöd 

hemtjänstpersonal helt att utföra inköp på systembolaget åt klienters räkning, oavsett om klienten 

hade en missbruksproblematik eller inte. 

 

I en kommunal verksamhet beskriver informant två ett arbetssätt där man begränsade vilken hjälp 

en klient kunde få om den bedöms vara berusad eller i aktivt missbruk. Informanten berättade om 

att de hade möjlighet neka klienten hjälp om denne inte gick på toaletten utan gjorde sina behov 

där den befann sig pga. berusning. Då lämnade personalen klienten tills denne nyktrade till och 

tog reda på sin avföring själv. 

 

5.2.3 Samarbete med anhöriga  

Några av informanterna från kommunal hemtjänst berättade om relationer till de anhöriga. De 

informanterna betonar är att det finns ett samarbete mellan en del av de anhöriga och 

hemtjänstpersonalen kring klientens missbruk. Personalen kan ringa de anhöriga och informera 

om hur det är med klienten, den anhöriga kan då åka dit och titta till klienten eller prata med 

denne om situationen. I ett fall bad en anhörig informant fem om hjälp vid en högtid: 

 
Den här anhöriga ber ju liksom om en tjänst ... XX (den anhörige) har växt upp så. XX visste ju 

exakt att vid en högtid blev det ju riktigt illa med YY (klienten). XX visste precis vart YY hade 

sin sprit i alla lådor och så här liksom … då bad XX mig plocka undan allt. 

 

Informanten beskriver händelsen som ovanlig i det avseende att han hällde ut alkohol. Däremot 

uppgav alla informanter att det är relativt vanligt att få frågan från anhöriga att göra detta. 

 

5.2.4 Engagemang som drivkraft 

Hemtjänstpersonalen beskrev att de har en viktig roll i klientens liv och att de många gånger gör 

mer än vad som ingår i uppdraget. De säger sig också få utföra sysslor som egentligen hör till 

andra yrkesroller. Personalen beskrev att de blir känslomässigt berörda av sina klienters livsöden 

och därför gör mer än de egentligen ska. Informant två och fyra beskrev det såhär: 

 
I vårt arbete vi har ju jättestor roll vi. Vi gör ju nästan allt faktiskt för att sköta hus och  
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hem å, rörmokare, sotare. eldare, skottare och elektriker liksom plus omvårdnad och  

sånt här då. Sen är vi ju egentligen lite psykologer åt ganska många. 

 
Då får han kanske en tillsyn, vi ska gå dit några gånger per dag och titta till XX och 

kolla att han verkligen bara sitter upp. Det är vad vi får på ett beslut. Sen hur mycket vi 

går in och gör utöver, som vi inte ska göra egentligen … man är ju människa - vi ser ju! 

 

Alla informanter sade sig vara villiga att stå till tjänst om det skulle vara så att en klient ber dem 

om hjälp för sitt missbruk. Om det inträffade så skulle de försöka hjälpa denne att få kontakt med 

missbruksvård eller sjukvård på något sätt även fast de inte har rutin eller uppdrag på det. 

Informant fem sade såhär på frågan om hur hemtjänstpersonalen kan stödja äldre att komma ifrån 

missbruksproblematik: ”Jag kan tänka mig att vi skulle kunna ha en ganska viktig roll. Man 

kanske skulle kunna följa dem till någon att träffa ja vet inte hur man gör … mm … men kanske 

samtal och sådana saker.” 

 

Informanterna är medvetna om att de utgör en nyckelperson för sina klienter många gånger och 

ibland är det personalen som står klienten närmast av alla. Informant fyra beskrev det såhär: 

”Fördelen jag har är att jag träffar dom mycket mycket oftare än vad sköterskorna gör, eller 

anhöriga om dom nu träffar dom överhuvudtaget. Det är ju kanske oss dom har som närmaste 

då.” 

 

5.3 Analys - Möjligheter 

Våra informanter säger att det kan vara svårt att upptäcka ett missbruk men beskriver ett flertal 

olika tecken som de ser i sitt dagliga arbete med klienter. I en organisation där yrkesutövaren inte 

innehar en maktposition är det onaturligt att inta en kontrollerande roll vilket kan förklara denna 

motsägelse (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det är inte uttalat att det ingår i 

informanternas yrkesroll att söka efter tecken på missbruk men de beskriver att de innehar en 

faktisk möjlighet att upptäcka det genom att de arbetar så nära inpå klienterna i deras hemmiljö.  

 

Alla informanter har någon slags riktlinje avseende inköp av alkohol i sin verksamhet som ger 

dem möjlighet att motverka missbruk, om än i olika grad beroende på vart man arbetar. En form 

av rollteori, strukturfunktionalistisk rollteori, belyser individens position i sociala strukturer. 

Teorin menar att en yrkesroll delvis formas av rutiner och regler som finns i dennes organisation 

vilket dessa riktlinjer är ett exempel på (Payne, 2008). Rutinerna gällande alkoholinköp är 

utformade av de organisationer som informanterna ingår i och dessa regleringar tycks vara det 

som styr yrkesrollens agerande i detta avseende. Vad gäller personalens val av agerande i de 
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situationer där klienter är kraftigt berusade när de ska utföra omsorgsarbetet ses mer vara ett 

beslut som personen i yrkesrollen utformar på egen hand. 

 

Att samverka med anhöriga utgör en ytterligare möjlighet för yrkesrollen att ingripa mot 

missbruket. Det sker genom ett slags informella uppdrag från anhöriga. Vanligt förekommande är 

då att personalen har en övervakning av missbruket åt den anhörige och rapporterar till dem när 

det gått överstyr. I undantagsfall har personalen gått in och handgripligen tagit bort alkohol på 

uppmaning av anhörig.  Rollteorin ger oss en möjlig förklaring av detta genom ett begrepp som 

kallas “ombytta roller” där den äldre och dennes barn skiftar roller och barnet blir den auktoritära 

(Tornstam, 2011). Samarbetet med de anhöriga som informanterna beskriver liknar detta 

rollskifte. Ett skifte där klienten till viss del blir omyndigförklarad likt ett barn och där anhöriga 

är ansvariga motsvarande det som förväntas utav en föräldraroll.  

 

Begreppet omsorg inbegriper enligt Szebehely (1996 se Erlandsson, 2016) både att hjälpa och att 

känna något inför den man tar hand om. Personalen ger uttryck för ett känslomässigt engagemang 

vilket anses som fördelaktigt för äldre omsorgstagare (Erlandsson, 2016). Palmore (1992 se 

Andersson 2008) har på nittiotalet argumenterat för att ålderism inte alltid behöver innebära 

särbehandling i negativ mening. Han menade att det även finns en positiv ålderism representerat i 

samhället. Exempel på det är olika förmåner eller föreställningar, som att äldre är snälla 

(Andersson, 2008). Det engagemang som yrkesrollen beskriver kan genom teorin tolkas som en 

positiv form av ålderism. Positiv i det avseendet att det kan gynna äldre missbrukare eftersom 

personalen är villiga att utgöra ett stöd för dem. 

 

5.4 Resultat - Hinder 

5.4.1 Brist på kunskap 

Samtliga av informanterna berättade att de saknar specifik kunskap om missbruk. Den kunskap 

informanterna innehar är från egna erfarenheter eller från generell utbildning om missbruk. 

Informanterna önskade att de skulle få mera kunskap från sina arbetsgivare för att bemöta 

klienter med missbruk. Informant ett som arbetade på ett privat bolag berättar att han hade någon 

kurs om beroende i sin undersköterskeutbildning. De utbildningar som informanterna säger sig ha 

fått av sina arbetsgivare berör psykiatriska diagnoser, våld i nära relation och demens. Informant 

fyra arbetade inom kommunal hemtjänst berättade: 

 
Jag tror att de skulle få ut mer utav en personal som var specialutbildad för missbruk.  



 

27 

 

Jag tror det för dom kanske ser med helt andra ögon och dom kanske bara träffar dom  

här missbruks människorna och kan jämföra med andra missbrukare. 

 

Informant fem från kommunal hemtjänst tyckte att det skulle ingå mer av missbruk och droger i 

undersköterskeutbildningen. Informant två sade så här på en följdfråga om vilken kunskap som 

erhållits från arbetsgivaren; “Praktiskt kunskap, föreläsning eller utbildning det har vi aldrig fått 

ju. Kanske för jättemånga år sedan, mycket psykiskt då de hamnar i emellan stolarna.” 

 

5.4.2 Självbestämmande & integritet 

Flera av informanterna berättade att de måste vara rädda om relationen med klienterna för att få 

komma in i klienternas hem. Informant fyra från kommunal hemtjänst berättade att de måste 

tänka på hur de är hemma hos klienten och de kan behöva lirka med klienterna så de inte blir 

upprörda: 

 
Det är mycket så att tänka sig för … och helst med missbrukare då , det räcker med fel  

tonläge att man har … man låter kanske aggressiv … fel ordval så räcker det att det  

tänder till. Så...man måste ju ha ögonkontakt med dom så men vet aldrig vad som 

händer. För det finns de som är utåtagerande och tänder då … och blir aggressiva. 

 

Samtliga av informanterna betonade att de måste förhålla sig till att de går in i klientens hem och 

denne bestämmer själv vad som ska utföras i hemmet. Informanten från ett av de privata 

hemtjänstbolagen berättade att de händer att klienten säger nej till hjälp och då får personalen gå 

därifrån. Flera av informanterna gör en jämförelse med klienter i eget boende mot de som bor på 

ett boende för äldre. Informant tre från ett av de privata bolagen berättade: 

  

Jag tycker att det är svårast just att de är i sitt egna hem ja det är lättare att säga ifrån det  

här mitt hem det är jag som bestämmer hemma tycker jag det är. Det är lättare sen när  

de kommer på ett boende eller sådär. Där är dom liksom inte hemma och då tar dom 

lättare till sig ... jag vet inte. 

 

Flera av informanterna berättade att de har varit med om att missbrukande klienter vägrat att 

öppna dörren eller ringt och sagt att de inte vill någon hjälp. Informant fem från kommunal 

hemtjänst berättade: ”Vi har ju en tant som har ju ett missbruk, när hon tackar nej till sina besök 

så då vet man att hon vill dricka ifred så att … ” 

 

Informant två från kommunal hemtjänst berättade att om klienten har en insats för promenad och 

personalen därför är följeslagare på promenaden, då kan denne bestämma att promenaden ska gå 

till systembolaget och en inhandling av alkohol ska ske. Informant från ett av de privata bolagen 
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berättade att de har tilläggstjänster där klienterna kan välja att köpa en tjänst som inte går att 

erhålla genom biståndsbedömning: ” ... har vi en som kallas tilläggstjänst då får dom betala för 

en tjänst då är det flera stycken men några har ju gärna betalat för att vi går på systembolaget 

liksom.” 

 

Samma informant berättade om en klient som ville att personalen skulle pytsa upp en ranson sprit 

åt om hen varje dag. Flera av informanterna berättade att de varit med om att klienter ber dem att 

ta fram sprit eller vin till dem, detta gör då personalen eftersom de är i klientens hem och där 

bestämmer dom själva. Informant två berättar om dilemmat: 

 
Tack vare att vi jobbar i DERAS hem … så man får ju alltid anpassa sig … alltså det jag som 

kliver in i deras hem så jag har ju liksom en skyldighet också och kan inte göra det jag vill 

egentligen. 

 

Informanterna berättade också att det är svårt för dem att prata om alkohol med sina klienter. De 

vill inte gärna ta upp det med dem av rädsla för att röra upp känslor hos klienterna. På frågan om 

man kan prata med klienter om man misstänker ett missbruk svarar informant fem: ”Jag tycker 

det är svårt och sen vill man ju inte bli upprört eller såhär heller utan att, sen är det ju lite 

förnekelse också.” 

 

Informant två berättade att de som de vårdar är av en annan tid och kultur än klienterna och att 

det därför känns riskabelt att prata om dryckesvanor. Hon uttrycker sig såhär: 

 
De som har hemtjänst nu de är ju nittio dom. Dom har ju inte haft det leverne förr heller  

dom. Herregud man vet ju inte om man vågar prata alkohol med tanterna, de är ju  

religiösa. Så är det på vissa ställen och till vissa karlar å man vet ju inte vad man vågar  

säga för man vet ju inte om de ens har tagit något i sitt liv, det där försvinner det nu 

inom några år det är inte så många som går i kyrkan längre. 

 

5.4.3 Etablerad och accepterad livsstil 

Informanterna sade att de missbrukare som de kommer i kontakt med har haft det här levernet i 

många år. Det kan visserligen ha eskalerat på äldre dagar men problemet har funnits sedan 

tidigare. Ingen av de vi intervjuat har varit med om att en klient bett om hjälp för sitt missbruk 

och informant fyra från en kommunal hemtjänst säger såhär: ”Har inte dom lyckas få pappa att 

inse att han är alkoholist under alla de här åren så läre inte jag lyckas och göra det på de korta 

minuter jag är där. Så….det är ju väldigt svårt.” 

 
Men jag har ju aldrig hört nån som har bett om det, aldrig någon. Utan mest blir det att  

dom lever i förnekelse. Alla andra ha ju problem också så att ... det spelar ingen roll om  
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man tar en öl, nej. Å det är ju oftast de man får höra. 

 

Informant två från kommunal hemtjänst sade att det finns olika acceptans av missbrukande 

klienter inom personalgruppen och att det blir som två läger i frågan. Hon menar att en del 

personal tycker inte att hemtjänsten skall behöva hjälpa dessa alls då de är påverkade medans hon 

själv tycker sig representera det andra lägret. Hon anser att det inte är läge att ändra på de äldres 

dryckesvanor på ålderns höst: ”Då sa ja vill du ha fil? Fil? Jag dricker öl. … Det gör du rätt i är 

man över nittio år så får man väl de rå.” 

 

De andra informanterna uttryckte också att missbruk i sig är ett väldigt svårt problem att få bukt 

med och att beroendet är så starkt att det oftast styr hela klientens liv. Informant fyra från den 

kommunala hemtjänsten sade: 

 
Men som sagt var det är jättesvårt - ett beroende är ett beroende och det är ju inte bara  

att vika av ifrån. Nej, det spelar nog ingen roll vilken ålder det är. Nej det spelar ingen 

roll … Det är som kärleken det går inte sätta … om jag är 75 kan jag iallafall bli kär i 

nån det spelar ingen roll. 

 

Informanterna berättade om många ensamma missbrukare men i flera fall så har det ändå funnits 

ett socialt nätverk. Detta nätverk utgörs då oftast av andra personer med missbruksproblematik 

vilket upprätthåller och förvärrar för klienten. I vissa fall har personalen varit med om att det är 

anhöriga som bidrar till att missbruket kan fortsätta. Det handlar då om att de köper hem alkohol 

åt den äldre. Personalen tycker det är fel av de anhöriga men har också en förståelse för att de 

troligtvis är medberoende och att de därför har svårt att sätta gränser. Informant tre från det 

privata bolaget berättade om en särskilt minnesvärd klient med ett socialt nätverk som försvårade 

missbruket: 

 
Det är många man har haft men så hade vi en han var ju också väldigt narkoman det var  

ju liksom droger mediciner både alkohol o mediciner. Mycket folk från stan som letade 

sig dit o var där …det var ju rena handeln liksom då. Där fick man ju låsa när man gick  

in å när man var inne för det kunde komma in folk å sådär. 

 

Informanterna förmedlade att det är ovanligt att deras klienter med missbruksproblematik åker 

iväg på någon behandling. De beskriver att missbruket ska ha gått väldigt långt innan någon kan 

gå in och styra upp en annan persons tillvaro. Informant två från kommunal hemtjänst sade såhär 

när hon försöker dra sig till minnes om de haft någon som åkt in på behandling: 

 
Ja jag kom på vi har nog haft sådan å men då är det ju liksom efter ett väldigt långt  

missbruk och då kanske det måste dricka kopiösa mängder egentligen och anhöriga 

alltihopa sos ska vara inkopplad polisen ska vara inkopplad å och det händer incidenter. 
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Det tycks finnas flera etablerade föreställningar som påverkar yrkesrollens agerande. 

Föreställningar om att det är för sent och för svårt, samtidigt som någon menar att 

missbruksproblematiken är lika oavsett ålder. Inom ålderism är det vanligt att tala om just sådana 

stigmatiseringsprocesser utifrån ålder vilket vi tolkar att ovanstående exempel utgör för äldre 

missbrukare (Andersson, 2008).  

 

5.4.4 Verksamhet med begränsningar 

Informanterna har upplevt att dessa klienter får för lite hjälp från samhällets sida. De beskrev att 

verksamheten inte får kosta för mycket och personalen saknar resurser för att kunna stödja äldre 

med missbruk, både inom sin verksamhet men också från andra aktörer. Informant fyra från den 

kommunala hemtjänsten sade så här angående begränsade resurser: ”Allt går ut på att det ska 

sparas och sparas … det går inte att spara på människor. Dom som vi har idag dom förstår inte 

att dom inte får tillbaka någonting, de blir alltså jätteledsna hur det är.” 

 

Informant två från en privat verksamhet sade så här om äldres möjligheter att få stöd för att 

komma ifrån sitt missbruk: ”Jag tycker personligen att de får lite hjälp dom äldre ja …” 

 

Personalen sade att de tror att det är viktigt att klienterna har ett stort förtroende för någon som 

skulle gå in och stödja i ett missbruk. Ett sådant förtroende upplever de kan vara svårt att få till 

med den personalomsättning de har idag samt att behovet av hjälp kan inträffa dygnets alla 

timmar och alla dagar i veckan och personalen behöver också ledighet. Informant fyra uttrycker 

sig såhär om hur han tycker äldre med missbruk ska stödjas: 

 
Kontinuitet så det blir samma personer som går så man får det här förtroendet med  

varandra. Och det är jättesvårt, det är grupper som är stora, det är mycket vikarier som 

är inne och jobbar, semestrar det är sjukdomar och så. Vi försöker så mycket vi bara kan  

att samma personer går till samma då, men det går inte alltid. 

 

Informanterna upplever att klienter med missbruksproblematik kräver extra tid. Hemtjänstens 

tidsystem utgör då en begränsning. Informant två från kommunal hemtjänst berättade om en 

klient som tog en hel del tid i anspråk: 

 
Det är inte så himlans lätt att åka in och ut på psyk heller du blir knappt inlagd där om  

du ens försöker med det värsta. Då är du hemma och ältar. Då är det jättesvårt att  

komma som nu då när vi har våra tider fem minuter på ett ställe där det tar trettiofem  

eller en timme. Vissa vill ju prata medans andra gånger får man kanske inte ens öppna  

ytterdörren och då missbrukar ju [den klienten] psykofarmaka mediciner som brukar 

missbrukas tillsammans med annat. 
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De vi intervjuat uttryckte att de är villiga att hjälpa en klient som ber om deras hjälp med sitt 

missbruk. Men de sade att de är osäkra på hur de skulle gå tillväga om det hände då det inte finns 

några rutiner för det. Informant ett från den privata hemtjänsten sade så här: 

 

Men skulle det vara nu såhär att … det var nån av de äldre ... som säger att jag tror att  

jag har problem med spriten kan du hjälpa mig … ja då finns det olika vårdalternativ att  

tillgå...det finns ju … ehhh … jaaa … missbruksterapeuter, vad som helst som kan  

hjälpa till eller ... ja mer än vad jag kan göra. 

 

Informant fem från kommunal hemtjänst uttryckte sig så här angående brist på rutiner: ”Det 

kanske skulle vara tydligare från jobbet sida också vad man har för befogenheter och vad man 

kan göra vart man kan vända sig mer det är väldigt luddigt nu! Det blir från fall till fall.” 

 

Informant två från kommunal hemtjänst betonade att det finns en bristande rutin mellan 

psykiatrin och kommunen i arbetet med klienter som har dubbeldiagnoser. Informant tre från 

privat hemtjänst berättade att det saknas rutin och samarbete avseende klienter som haft insats 

från ett beroendecenter. 

 

5.5 Analys - Hinder 

Enligt 3 § i 3 kap. av SoL (SFS 2001:453) skall personalen inneha lämplig utbildning och 

erfarenhet för de arbetsuppgifter denne utför, detta för att säkerhetsställa att insatserna uppfyller 

en god kvalitet. Informanternas utbildning motsvarar lagkraven men upplever ändå att den är 

otillräcklig med tanke på missbrukande klienters behov. I enlighet med rollteorin så påverkar en 

yrkesrolls kunskap både vad arbetstagaren fokuserar på och hur denne agerar i sitt dagliga arbete 

(Tornstam, 2011). Vilken kompetens som anses lämplig till omsorgspersonal utgår från den 

föreställning som finns om omsorgstagarens behov (Markström, 2007). Det är vanligt att se de 

äldre som en homogen grupp med liknande behov (Tornstam, 2011). En föreställning om att 

äldre inte har missbruksproblem skulle kunna vara en orsak till att den delen upplevs bristfällig i 

undersköterskeutbildningen. Om personal som arbetar med äldre saknar kunskap om missbruk så 

kan det utgöra ett hinder för missbruksbehandling till den äldre (Røkenes, 2016). Detta hinder 

utgör enligt ålderism, i dessa negativa form, en diskriminering av äldre missbrukare utifrån just 

ålder (Andersson, 2008). 
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Hemtjänsten lyder under SoL och där lyfts att verksamheten skall förhålla sig till 

självbestämmande. SoL (SFS 2001:453), i 1 kap 1§ lyder: ”Verksamheten skall bygga på respekt 

för människornas självbestämmanderätt och integritet.” 

 

Informanterna redogör för flera situationer där klientens självbestämmande är överordnat och 

hindrar dem att motverka missbruk trots att de skulle vilja det. En organisation är styrd av regler 

och lagar vilken personalen är skyldig att förhålla sig till i sin yrkesroll (Svensson, Johansson & 

Laanemets, 2008). Att personalen begränsas på detta sätt utgör ett exempel på det som den 

struktionalistiska rollteorin menar med positionens betydelse för en persons agerande (Payne, 

2008). Det faktum att klienten bor i ett eget boende upplevs som en faktor som ytterligare 

förstärker den äldres självbestämmandet enligt personalen.  

 

I intervjuerna framkommer att det finns olika attityder till äldre med missbruk bland 

omsorgspersonalen. Dessa attityder utgör på olika sätt ett hinder vilket stämmer med tidigare 

forskning (Gunnarsson, 2013; Millard & McAuley, 2008). Att informanterna till viss del gav 

uttryck för en tillåtande attityd till äldres missbruk kan både genom ålderism och rollteori förstås 

som en samhällelig attityd som innebär att åldringsrollen omfattas av färre förbud (Andersson. 

2008; Tornstam, 2011). De vi intervjuat har uttryckt en viss acceptans till äldres missbruk, om än 

i olika grad. En äldre person som haft ett långtgående missbruk tenderar att bli “en missbrukare”. 

De äldre med missbruksproblematik tillskrivs därmed problematiken och hemtjänstpersonalen ser 

inte de övriga egenskaper individen innehar (Andersson, 2008). För den äldre innebär detta ett 

slags stigma enligt både ålderism och en dramaturgisk form av rollteori (Andersson, 2008; 

Angelöw & Jonsson, 2000). Det utgör också en slags särbehandling enligt ålderism att behandla 

äldre med missbruksproblematik på ett visst sätt, som i det här fallet blir missgynnande 

(Andersson, 2008). För att äldre skall kunna få hjälp att sluta med missbruk behövs en 

attitydförändring (Mason, Wolf, O´Rinn & Ene, 2017).  

 

Ett skäl som informanterna upplever som ett hinder för att medverka i missbruksbehandling är 

verksamhetens knappa resurser. De förmedlar en bild av att verksamheter riktade mot äldre 

varken har tiden eller rutiner som skulle krävas för det och att det är just utifrån målgruppens 

ålder de inte är högt prioriterade. Detta överensstämmer med tidigare forskning där bland andra 

Andersson (2008) beskriver hur det inom verksamheter för vård och omsorg finns skillnader i 

prioriteringar utifrån ålder. Samhället ger inte de över 65 år lika rättigheter till omsorg eftersom 

det skulle kosta för mycket. Ett sätt att tolka ålderism enligt Jönsson & Harnett (2016) är att de 
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äldre ses som en kostnadsfråga vilket vi också ser i resultatet. Gunnarsson & Karlsson (2017) har 

undersökt biståndshandläggares arbete kring äldre och missbruk. De redogjorde att hemtjänstens 

insatser tillgodoser behov utifrån föreställningar om ålder och sjukdom, de är dock inte anpassade 

för äldres problem som är relaterade till missbruk. Enligt Lundquist (1998 se Svensson, 

Johansson & Laanemets, 2008) sker en utformning av yrkesrollen genom att den anställda 

anpassar sig till förutsättningarna som finns inom organisationen.  

 

5.6 Sammanfattande analys 

Vid analysen av vårt resultat har vi funnit att personalen på olika sätt har flera erfarenheter av att 

stödja missbrukande klienter. Dock har de förmedlat bilden av en yrkesroll som saknar mandat 

för att utgöra ett stöd i det som man i folkmun benämner som missbruksbehandling. Rollteori och 

ålderism har påvisat ett flertal påverkansfaktorer på personalens agerande. Dessa faktorer utgör 

både hinder och möjligheter att agera vid missbruk. Hindren består av kunskapsbrist, lagar, 

tillåtande attityder och en äldreomsorg med resursbrist. Möjligheterna som förmedlas är det 

klientnära arbetet, riktlinjer för inköp, samverkan med anhöriga och ett stort engagemang som 

drivkraft. 

6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras i tre avseenden, först lyfts resultatet i sig och sedan 

diskuteras valet av metod för studien. Slutligen delges uppslag för vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och möjligheter hemtjänstpersonalen beskriver 

avseende att arbeta med missbruksbehandling utifrån sin yrkesroll i det dagliga klientarbetet. 

Informanternas beskrivelser gav oss en bild av att antalet klienter med missbruk är begränsat till 

ett fåtal personer. Vi förväntade oss det motsatta utifrån vår förförståelse genom tidigare 

forskning som menade att det är ett vanligt förekommande problem (Johannessen, Engedal & 

Helvik, 2015; Socialstyrelsen, 2019a). I det följande lyfts centrala delar i resultaten och diskutera 

vad de kan ha för betydelse på en mer generell nivå. 

 

Yrkesrollen påverkas av ett flertal faktorer vilka vi redovisat i tidigare avsnitt. En betydande 

faktor är SoL (2001:453) som bygger på frivillighet och lagen betonar individens 

självbestämmande och integritet. Det är därför intressant att resultatet visar på att yrkesrollen 

ändå kringgår självbestämmandet till viss del. En möjliggörare till detta är då verksamheten 
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reducerar självbestämmandet hos klienter genom rutiner som begränsar inköp av alkohol. I andra 

fall sker det i samarbete med anhöriga som agerar ställföreträdare på ett sätt som hindrar klienten 

till egna val fullt ut. Personalen gör en form av avvägning huruvida klienten har rätt att leva som 

den vill och bedömningen grundar sig på missbrukets omfattning och konsekvenser i relation till 

personalens referensramar. Genom denna reducering av självbestämmandet tycks en 

maktförskjutning ske, från klienten till personalen som ger dem möjlighet till intervention. Trots 

att den äldre har lagstöd genom SoL (2001:453) gällande rätten till självbestämmandet så 

förmedlar informanterna att klientens egna hem är det som främst förstärker självbestämmandet. 

Det egna hemmet utgör således ett hinder för att närma sig missbruksproblematiken hos sina 

klienter. Det centrala i yrkesrollens agerande tycks kretsa kring klientens självbestämmande och 

att därefter, i situationen, avväga om det finns skäl att bortse från det.  

 

Trots goda intentioner att motverka missbrukets skadeverkningar så tolkar vi det som att det 

förekommer juridiska övertramp, avseende självbestämmandet, gentemot klienten inom de ramar 

man verkar. Missbruket hålls därigenom inom sådana gränser att yrkesrollen kan hantera det 

parallellt med verksamhetens formella arbetsuppgifter. Vi har därför ställt oss frågan om vilka 

konsekvenser det kan innebära för den enskilde. Detta då denne i princip aldrig blir föremål för 

missbruksbehandling genom LVM trots att den enskilde troligen skulle kvalificera sig till det om 

yrkesrollen inte begränsat missbrukets omfattning (SFS 1988:870). Varför verksamheten tar hand 

om det själv och inte signalerar till socialnämndens enheter för missbruk är en del som vi 

diskuterat och kopplat till tidigare forskning om specialiseringens nackdelar. En orsak kan enligt 

den vara att äldreomsorgen, likt många andra verksamheter, är organiserad likt stuprör som är väl 

avgränsade mot andra verksamheter och har bristfällig samverkan med övriga (Mason, Wolf, 

O´Rinn & Ene, 2017). Utifrån personalens engagemang och nära relation har vi också tangerat 

vid tankar om att personalen utvecklar en form av medberoende där det är svårt att ställa sig 

utanför och kunna se objektivt och reagera. Detta kom vi att diskutera utifrån att tidigare 

forskning visar att det är svårt för personal att upptäcka missbruk men våra informanter delar med 

sig av erfarenheter som talar för det motsatta. Dessa tänkbara teorier till att problemet stannar 

inom verksamheten har vi dock inte haft möjlighet att undersöka närmare. 

 

Vårt resultat påvisa attityder hos yrkesrollen och i samhället som utgör en risk för stigmatisering 

av äldre med missbruksproblematik genom att inte se missbruket på samma sätt som om det vore 

en yngre person. Resultatet påvisar att det förekommer skilda attityder till missbruk inom olika 

personalgrupper. Våran tolkning är att båda dessa attityder missgynnar den äldre. En 
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accepterande attityd gör att personal låter missbruk fortgå utan något försök till motivation eller 

intervention. Den personal som inte accepterar missbruket på samma sätt kommer heller inte att 

bidra till förändring eftersom dessa beskrivs undvika klienten. Resultatet förmedlar också 

attityder på samhällsnivå som formar yrkesrollens förutsättningar genom den utbildning som 

krävs för arbetet, de resurser som tilldelas verksamheten samt vilken levnadsnivå som är 

lagstadgad för äldre.  

 

Den bild som vi skapat oss genom detta arbete är att grunderna för ett tvångsomhändertagande, 

enligt LVM, ofta finns. Hemtjänstpersonalen innehar dock en komplex position med flera 

påverkansfaktorer och förväntningar från många håll. Det är därför svårt att se hur en förbättring 

skall komma till stånd bara genom att ålägga verksamheterna att utforma rutiner och vi tror att 

problematiken bör lyftas på en högre nivå.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Enligt den tidigare forskning som vi redovisat inledningsvis, så efterfrågar forskningsområdet 

mer kunskap på området. Vi anser därför att den induktiva formen har varit lämplig då den 

inhämtar och på så sätt fyller på med data från fältet (Svensson, (2015). I enlighet med Kvale & 

Brinkmann (2014) så fann vi att den kvalitativa metoden gav oss en nyanserad bild genom 

informanternas beskrivningar. Antalet intervjuer fann vi tillräckligt då vi erhöll ett omfattande 

empiriskt kärnmaterial efter transkribering av intervjuerna. Vi upplevde att vi i stora drag erhöll 

liknande svar från informanterna, dock är antalet intervjuer för få för att tala om mättnad. För att 

eventuellt kunna uppnå mättnad hade flera intervjuer krävts vilket begränsats av studiens 

tidsutrymme (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). För att säkerställa att vi fått svar som knyter 

an till vårt syfte så var intervjuerna semistrukturerade och på så sätt styrde vi svaren till viss del 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi anser dock att vi fick relativt fria, individuella och utförliga svar.  

 

Våra teoretiska perspektiv har förutom att styra vårt fokus, indirekt utgjort ett verktyg för att hålla 

oss stringenta under arbetets gång och under analysen har de haft sin huvuduppgift. Rollteorin har 

bidragit med att belysa ett flertal påverkansfaktorer kopplat till yrkesrollens position i olika 

sociala strukturer och som återfinns både på individ- och samhällsnivå. Ålderismen har genererat 

en förståelse för hur samhällets attityder till äldre påverkar yrkesrollen på olika plan såsom 

personliga attityder, innehåll i utbildning samt verksamhetens förutsättningar.  
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När vi i efterhand utvärderar våra metoder så finner vi att de har varit relevanta var för sig och 

tillsammans. Att teorierna varit våra ledsagare under hela processen kan dock ha utgjort en 

begränsning i vårt sökande och analyserande (Svensson, 2015). Det är naturligtvis så att andra 

teoretiska perspektiv skulle gett andra data men vi finner det svårt att sia om vilka det skulle 

kunnat vara. Resultat från material inhämtade genom intervjuer bör ses som kontextuellt skapat 

och kan därför vara svårt för andra att upprepa med samma slutsats (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Studiens resultat kan, trots dess ringa omfattning, användas i representativt syfte. Detta eftersom 

den i sig har en mättnad, att informanterna ingår i olika organisationer samt att resultatet är 

relativt samstämmig med den tidigare forskning som finns (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi menar 

att resultatet kan utgöra ett bra komplement till tidigare forskning. Detta genom att det redogör 

för personalens perspektiv i en svensk kontext samt att det lyfter flera möjligheter till skillnad 

från tidigare forskning. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har vi återkommit till begreppet självbestämmandet vilket därför ses som en 

kärna i problematiken med missbruk. En aspekt som vi speciellt fastnat för är hur det egna 

hemmet framställs som en betydande maktfaktor i detta avseende. Flera av informanterna lyfter 

fram hur mycket enklare det vore om klienterna bodde på ett särskilt boende, även de som har 

erfarenhet av att arbeta på ett sådant boende. Det vore därför intressant att undersöka hur äldres 

självbestämmandet påverkas av att flytta in på ett särskilt boende, och framförallt de med 

missbruksproblematik. 

  



 

37 

 

Referenser 
Andersson, K. (2007). Äldreomsorg och kön - som arbete och insats. I S. Johansson (red.), Social 

omsorg i socialt arbete (upplaga 1:2, s. 200-217). Malmö: Gleerup. 

  

Andersson, L. (2008). Ålderism (upplaga 1:4). Lund: Studentlitteratur. 

  

Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. (upplaga 2) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (upplaga 2:1). Malmö: Liber. 

 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (red.), 

Handbok i kvalitativa metoder (upplaga 2:2, s. 34-54). Stockholm: Liber. 

 

Erlandsson, S. (2016). Hjälprelationer. I S. Johansson & A. Taghizadeh Larsson (red.), 

Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra. Malmö: Gleerup. (upplaga 1:1, s. 

107-117). Malmö: Gleerup. 

 

Evertsson, L., & Johansson, S. (2007). Springet i hemtjänsten. I S. Johansson (red.), Social 

omsorg i socialt arbete (upplaga 1:2, s. 176-199). Malmö: Gleerup. 

 

Grip, L. (2005). Att bryta missbruk: nio nedslag i öppenvården. Stockholm: Sveriges kommuner 

och landsting. 

 

Gunnarsson, E. (2009). The welfare state, the individual and the need for care: older people´s 

views. International Journal of Social Welfare, 18(3), 252-259. doi: 10.1111/j.1468-

2397.2008.00610.x 

 

Gunnarsson, E. (2013). Alkoholmissbruk och självbestämmande - en kartläggning av den 

svenska hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre personer med alkoholproblem. Nordic 

Studies on Alcohol and Drugs, 30(3), 227-242. doi: 10.2478/nsad-2013-0017 

  



 

38 

 

Gunnarsson, E., & Karlsson, L.-B. (2017). Äldre, alkohol och omsorgsbehov: 

Biståndshandläggare om arbetet med äldre personer med missbruksproblem. Nordic Studies on 

Alcohol and Drugs, 34(1), 43-56. doi: 10.1177/1455072516682439 

 

Gustafsson, K. (2017). Kartläggning av LVM vården i Gävleborgs län. (Arbetsrapport 2017:5). 

Gävle: FoU- Välfärd, Region Gävleborg. Hämtad: 2019-06-08 från 

https://www.fouvalfard.se/file/kartlaggning-av-lvm-varden.pdf 

 

Hanssen, P.-H. (2016). Det intersubjektiva mötet. I O. H. Røkenes & P. -H. Hanssen, Bära eller 

brista: kommunikation och relationer i arbetet med människor (upplaga 2:1, s. 43-64). Malmö: 

Gleerups Utbildning AB. 

  

Hanson, M., & Gutheil, I. (2004). Motivational Strategies with Alcohol-Involved Older Adults: 

Implications for Social Work Practice. Social Work, 49(3), 364-372. doi:10.1093/sw/49.3.364 

 

Heule, C., & Kristiansen, A. (2016). Vem är vem i socialt arbete? I V. Denvall, C. Heule & A. 

Kristiansen (red.), Social mobilisering: en utmaning för socialt arbete (upplaga 2:2, s. 37-47). 

Malmö: Gleerups utbildning.   

  

Johannessen, A., Engedal, K., & Helvik, A-S. (2015). Use and misuse of alcohol and 

psychotropic drugs among older people: Is that an issue when services are planned for and 

implemented? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(2), 325-332. doi: 10.1111/scs.12166 

  

Jönson, H. (2002). Ålderdom som samhällsproblem. Lund: Studentlitteratur. 

  

Jönson, H., & Harnett, T. (2016). Diskriminering. I S. Johansson & A. T. Larsson (red.), 

Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra (upplaga 1:1, s. 139-152). Malmö: 

Gleerups. 

  

Karlsson, L. B., & Gunnarsson, E. (2018). Hemtjänstpersonals förhållningssätt till äldre personer 

med alkoholproblem. Arbetsmarknad & Arbetsliv 24 (1-2), 47-61. Hämtad 2019-04-04 från 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1240040/FULLTEXT01.pdf 

  

https://www.fouvalfard.se/file/kartlaggning-av-lvm-varden.pdf


 

39 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (upplaga 3:5). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Markström, C. (2007). Omsorg på remiss. I S. Johansson (red.), Social omsorg i socialt arbete 

(upplaga 1:2, s. 119-134). Malmö: Gleerup. 

 

Mason, R., Wolf, M., O´Rinn, S., & Ene, G. (2017). Making connections across: intimate partner 

violence, mental health, and substance use. BMC Women's Health, 17(1), 1-7. 

doi:10.1186/s12905-017-0372-4 

  

Millard, A., & McAuley, A. (2008). Alcohol and over 65s: Service gaps seen from home care in 

Scotland. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 8(3), 417-420. 

doi:10.1080/15332560802224675 

  

Mortimer, J. (2011). Never too late: older people and alcohol misuse. Working with Older 

People, 15(2), 71-79. doi: 10.1108/13663661111144781 

 

Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete (upplaga 2:3). Stockholm: Natur & 

Kultur. 

  

Røkenes, O. H. (2016). Förförståelse, människosyn och kommunikation. I O. H. Røkenes & P. -

H. Hanssen, Bära eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med människor (upplaga 

2:1, s. 143-159). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Røkenes, O. H., & Hanssen, P. -H. (2016). Kommunikationsprocessen. I O. H. Røkenes & P. -H. 

Hanssen, Bära eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med människor (upplaga 2:1, 

s. 193-219). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

SCB. (2017). Yrken i Sverige. Hämtad 2019-05-19 från https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-

i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/yrken-i-sverige/ 

 

SFS 1988:870. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet.  



 

40 

 

 

Socialdepartementet (2017). Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan. Hämtad 2019-

06-02 från 

https://www.regeringen.se/49ee56/contentassets/faebe5c0bff14b9fb7cd9df7625d2e10/framtidens

-aldreomsorg--en-nationell-kvalitetsplan-2017_18_280.pdf 

 

Socialstyrelsen  (2014). Öppna jämförelser 2014 Missbruk och beroendevården. (Artikelnummer 

2014-6-11). Hämtad  2019-05-07 från  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19462/2014-6-11.pdf 

 

Socialstyrelsen (2017). Vård och omsorg om äldre: lägesrapport 2017. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2018a). Öppna jämförelser 2018 - missbruks- och beroendevård. 

(Artikelnummer 2018-6-3). Hämtad 2019-04-04 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20962/2018-6-3.pdf 

 

Socialstyrelsen (2018b). Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor: stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2019a). Vård och omsorg om äldre: lägesrapport 2019. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2019b). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende: stöd 

för styrning och ledning.  (Artikelnummer 2019-1-16). Hämtad 2019-05-20 

från  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21220/2019-1-16.pdf 

 

Statens institutionsstyrelse (2018). SiS årliga statistik 2018. Stockholm: Statens 

institutionsstyrelse. Hämtad 2019-08-07 från https://www.stat-inst.se/publikationer/sis-arliga-

statistik/ 

 

Storm, P. (2012). Män som arbetar i äldreomsorgen - en osynlig grupp? I K. Piuva & L.B. 

Karlsson. (red.), Genusperspektiv i socialt arbete. (upplaga 1:1, s. 238-255) Stockholm: Natur & 

kultur. 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19462/2014-6-11.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20962/2018-6-3.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21220/2019-1-16.pdf
https://www.stat-inst.se/publikationer/sis-arliga-statistik/
https://www.stat-inst.se/publikationer/sis-arliga-statistik/


 

41 

 

 

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme: utmaningar i socialt 

arbete. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne & P. 

Svensson (red.), Handbok i kvalitativa metoder (upplaga 2:2, s. 17-31) Stockholm: Liber. 

 

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson (red.), 

Handbok i kvalitativa metoder (upplaga 2:2, s. 208-219) Stockholm: Liber. 

  

Tornstam, L. (2011). Åldrandets socialpsykologi. (upplaga 8:1) Stockholm: Norstedt. 

 

Trost, J. & Hultåker, O. (2016). Enkätboken. (upplaga 5:4) Lund: Studentlitteratur. 

  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

  



 

42 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vilken arbetslivserfarenhet har du inom äldreomsorgen?  

• Vilken anställning har du idag?  

• Vilken utbildning har du? 

Personalens syn på sin roll 

• Vilken roll har du som hemtjänstpersonal i att stödja äldre komma ifrån sin 

missbruksproblematik? 

• Hur ska äldre med risk-eller missbruk stödjas att komma ifrån sitt missbruk? 

• Vad tänker du kring hemtjänstpersonal som ett stöd för äldre att komma ifrån 

missbruksproblematik?  

• Vad anser du är hemtjänstpersonalens roll generellt sett?  

Personalens kunskap och erfarenhet 

• Vilken kunskap har du om risk-/missbruk?  

• Kan du berätta om en ”minnesvärd” klient med missbruksproblem du har kommit i     

kontakt med? 

• Kan du berätta om andra erfarenheter? 

Upplevda hinder och möjligheter 

• Vad förväntas du göra för risk-/missbrukare utifrån din roll? 

• Vilka möjligheter upplever du utifrån din roll?  

• Vilka begränsningar upplever du utifrån din roll?  

Avslutningsvis 

• Är det något du vi berätta som jag inte har frågat? 

• Känner du någon du kan rekommendera att vi intervjuar? 
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Bilaga 2: Förfrågnings- och informationsbrev 

 

 
Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

Förfrågan om att delta i en studie om hemtjänstens arbete med klienter med 
missbruksproblematik. 
  
Vi är två studenter på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle, vi heter Rose-Marie 
Wallin och Jenny Östlund. Vi läser kursen examensarbete i socialt arbete och i denna 
ingår att skriva en c-uppsats. Vi söker därför personer att intervjua. De vi söker ska vara 
anställda som undersköterskor och ha kommit i kontakt med äldre hemtjänstbrukare 
som har eller misstänks ha en missbruksproblematik. 
 
Beskrivning  
Missbruk hos äldre är ett växande problem och kan innebära stora problem för äldres 
hälsa. Äldre med missbruk som har behov av hemtjänst medför ofta svårigheter för 
omsorgspersonalen att hantera. Tidigare forskning på området beskriver 
omsorgspersonalens komplexa arbete, både fysiskt och emotionellt, och deras 
upplevelse av behov av både resurser, kunskap och rutiner.  
 
Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur äldreomsorgens hemtjänstpersonal beskriver sin roll 
i att stödja klienter att komma ifrån sitt missbruk.  
Detta är inte en granskning utan ett arbete som avser belysa hinder och möjligheter som 
personalen upplever. Resultatet hoppas vi kan öka kunskap och förståelse som i 
förlängningen kan möjliggöra förbättringar för både omsorgspersonal och äldre med 
missbruk. 
 
Var 
Vi kommer ut gärna på er arbetsplats, eller en annan plats som ni själva väljer. För oss 
är det viktigt att intervjun ske i ostörd miljö. 
 
När 
Mellan 15-18 April 2019, enligt överenskommelse med er.  
Beräknad tidsåtgång ca. 60 minuter. 
 
 
Hur                                                                                                                    
Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut i text. Utskrifter förvaras säkert i låst 
skåp. Ljudupptagningar lagras på datorer som endast vi två studenter har tillgång till. 
Bearbetning och lagring av material under studien kommer att ske i Google Drive som är 
lösenordsskyddat, endast vi studenter som utför studien har tillgång till det. Under 
arbetet kommuniceras materialet via mail mellan oss som skriver och vår handledare. 
Materialet kommer vid utskrift av intervjuer att avidentifieras, redovisningen av resultatet 
kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i 
form av en muntlig och skriftlig presentation till andra studerande samt till examinator i 
form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 
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lagras i en databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna, arbetsmaterial på data och 
den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer 
ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  
Deltagande                                                                                                                   
Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. Besked om deltagande kan lämnas via 
mail eller telefon till Rose-Marie eller Jenny, se kontaktuppgifter nedan. 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering. Även efter intervjun kan du begära att dina uppgifter inte ska 
användas. 
Ansvariga för studien är Rose-Marie Wallin, Jenny Östlund och handledare Jimmy 
Munobwa. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss 
 
Risker och fördelar  
Även om vi avidentifierat materialet avseende personuppgifter så kan det framkomma 
detaljerade uppgifter om enskilda vilket riskerar att dessa kan igenkännas. Om detta 
sker görs en avvägning mellan nyttan för studien och skadan för den enskilde eller 
närstående. För att hantera känslig information som vi kan få del av under studien avser 
vi underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Ingen ersättning kommer att utgå för att 
medverka i studien. Fördelen för de medverkande är en möjlighet att förmedla sina 
upplevelser utifrån sin yrkesroll. Detta kan i sin tur generera kunskap som yrkesgruppen 
överlag kan ha nytta av genom att goda exempel kan spridas och svårigheter kan 
belysas. 
Vid klagomål om hantering av personuppgifter kan du vända dig till datainspektionen. 
Länk till blankett för klagomål: 
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-klagomal.pdf 
 
Rose-Marie Wallin                                                                                      
xxx16xxx@student.hig.se 
076-xxx xx xx 
 
Jenny Östlund 
xxx16xxx@student.hig.se 
070-xxx xx xx 
                                                                                       
Jimmy Munobwa  
Handledare  

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-klagomal.pdf
mailto:xxx16xxx@student.hig.se
mailto:xxx16xxx@student.hig.se
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Bilaga 3 Informerat samtycke 
 

 
Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

Informerat samtycke 

 

Skriftligt informerat samtycke till att delta i studie om hur hemtjänstpersonal 
beskriver sin roll i att stödja klienter att komma ifrån sitt missbruk. Studien är ett 
examensarbete inom Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. 
 

Jag har sedan tidigare erhållit informationsbrev om studien. Jag har därmed tagit del av 
informationen om studiens syfte, hur insamling och lagring av material sker, hur 
personuppgifter hanteras samt hur rapportering av resultatet kommer att ske. Jag är 
medveten om att jag kan avbryta min medverkan när som helst under studiens gång 
utan att behöva ange något skäl till detta. Jag samtycker härmed att medverka i studien 
som handlar om hur hemtjänstpersonal beskriver sin roll i att stödja klienter att komma 
ifrån sitt missbruk. 
 

Ort/Datum/År _________________________________________ 

 

Underskrift___________________________________________ 

 

Namnförtydligande_____________________________________ 

 

Ort/Datum/År _________________________________________ 

 

Studie-ansvarigs underskrift _____________________________ 

 

Namnförtydligande_____________________________________ 

 

Ort/Datum/År _________________________________________ 

 

Studie-ansvarigs underskrift _____________________________ 

 

Namnförtydligande_____________________________________ 
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Bilaga 4 Förbindelse om tystnadsplikt 
 

 
Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

Förbindelse om tystnadsplikt  
Skriftlig förbindelse om tystnadsplikt i studie om hur hemtjänstpersonal beskriver 
sin roll i att stödja klienter att komma ifrån sitt missbruk. Studien är ett 
examensarbete inom Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. 
 

Härmed förbinder vi oss till tystnadsplikt avseende känslig information som vi kan få del 
av under studien. Tystnadsplikten innebär att känslig information skall endast användas 
till studiens syfte samt inte komma utomstående tillhanda. Med känslig information 
avses etiskt känsliga uppgifter om personer som kan identifieras. Förbindelsen har ingen 
tidsbegränsning utan gäller även efter studiens genomförande. 
 

Ort/Datum/År _________________________________________ 

 

Studie-ansvarigs underskrift _____________________________ 

 

Namnförtydligande_____________________________________ 

 

Ort/Datum/År _________________________________________ 

 

Studie-ansvarigs underskrift _____________________________ 

 

Namnförtydligande_____________________________________ 

 


