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Förord  

 Vi har skrivit uppsatsen ihop men har haft vissa uppdelade ansvarsområden. Sofia hade det 

övergripande ansvarade för metodkapitlet och Anton hade det övergripande ansvaret för 

kapitlet om aktuellt kunskapsläge.  

Vi vill tacka vår handledare och medlemmarna i vår handledningsgrupp för konstruktiv 

kritik. Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till vårdpersonalen från de två olika 

äldreboendena för att ni tog er tid att träffa oss. 

 

Sofia Cassel och Anton Lyberg. 
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Abstract  

We have done a qualative study. Data were collected trough semi- structured interviews with 

eight nursing staff from two different nursing homes. The aim of the study was to gain 

knowledge about nursing staffs attitudes and values towards older people’s alcohol habits in 

two nursing homes with different profile. We have analyzed and interpreted our empirical 

data along with Paynes (2008) definition of social constructionism and Richard Buttny`s 

theory about accounts.  

The results shows that the nursing staff considers that there should be some rules and 

boundaries around older people’s alcohol habits. This rules and boundaries where expressed 

different from the two nursing homes. The result also shows that there are different ways in 

which the nursing staff justifies their attitudes and values when it comes to older peoples 

alcohol habits. Finally we also find a gender aspect when it comes to the nursing staff’s 

attitudes and values that we find important to not exclude from the study.  

Our conclusions are that the nursing staff’s attitudes and values when it comes to older 

people’s alcohol habits characterize of the view of alcohol as partly a social beverage and 

partly as a noxious beverage. We could see that the ambivalent approach to alcohol leads to 

the need for the nursing staff to justify their attitudes and values towards older peoples alcohol 

habits. We also found that the nursing staff attitudes and values about older people’s alcohol 

habits show that women living with alcohol addiction are an especially vulnerable group.    
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Sammanfattning 

Vi har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med åtta vårdpersonal från 

två olika äldreboenden. Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen om vårdpersonalens 

attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor på två äldreboenden med olika profil. 

Intervjuerna transkriberades och vi kunde utkristallisera tre olika teman i resultatet. Materialet 

analyserades med hjälp av Paynes (2008) tolkning av socialkonstruktionistisk teori samt 

Richard Buttny (1993) som har utgått från socialkonstruktionism i sin teori om accounts. 

Resultatet visar på att vårdpersonalen vi intervjuade ansåg att det skulle finnas vissa 

gränser och regler kring äldres alkoholvanor. Hur dessa gränser och regler tog sig uttryck 

skiljdes åt mellan de olika äldreboende. Vårt resultat visar även att det fanns olika sätt på 

vilka vårdpersonalen rättfärdigade sina attityder och värderingar när det kommer till äldres 

alkoholvanor. Slutligen kunde vi också finna en könsaspekt när det kom till vårdpersonalens 

attityder och värderingar som vi anser vara viktigt att inte utelämna.  

De slutsatser vi kan dra visar på att vårdpersonalens attityder och värderingar kring äldres 

alkoholvanor präglas av synen på alkohol som dels en skadlig dryck och dels som en social 

dryck. Vi kunde se att denna ambivalenta syn på alkohol leder till behovet för vårdpersonalen 

att rättfärdiga sina attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor. Vi kunde också se att 

vårdpersonalens attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor på boendet med 

missbruksprofil visade på att kvinnor är en speciellt utsatt grupp. 
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1.0 Inledning  

Vi befinner oss i nuläget i en situation där antalet äldre personer ökar och kommer så också att 

fortsätta att göra. Orsaken finns dels i den ökade livslängden och det minskade födelseantalet, 

men också dels i de stora massor av människor som förflyttar sig över landsgränserna. Detta 

demografiska brytningsskede i demografin betraktas ofta som framtida problem för samhället. 

Förändringen medför även att nya årskullar kommer att träda in i ålderdomen. Dessa årskullar 

för med sig sina egna unika sätt att leva, livsstilar och alkoholkonsumtion som skiljer sig ifrån 

de tidigare generationerna (Jyrkämä & Haapamäki 2008 s, 7).  

 I Sverige har vi gått från ett restriktivt synsätt till ett mer liberalt förhållningssätt gentemot 

alkohol (Johansson 2008 s, 17). I och med inträdet i EU har Sverige blivit influerad av andra 

Europeiska länders alkoholpolitik och deras mer ”avslappnade” syn till alkohol (Johansson 

2008 s, 414). De förändringar kring attityder till alkohol har också påverkat konsumtionen 

vilket bland annat visar sig i 2009 års folkhälsorapport från Socialstyrelsens som pekar på att 

alkoholkonsumtionen har ökat sedan början av 1990- talet. Detta faktum har även gett effekt 

bland äldre. Folkhälsorapporten (2009) visar på att antal alkoholrelaterade dödsfall har ökat 

stadigt bland personer mellan 65-74 år sedan början av 1990-talet (Folkhälsorapport 2009 s, 

312). Med bakgrund av den ökade alkoholkonsumtionen samt det mer liberala 

förhållningssättet till alkohol i landet kommer det då, om vi blickar in i framtiden, att runt om 

på landets äldreboenden finnas en utbredd alkoholkonsumtion? Eller är vi redan där? Vad 

ställer det i sådana fall för några krav på vårdpersonalen som arbetar på dessa inrättningar?   

I 1 kap 1§ socialtjänstlagen (2001:453) den så kallade portalparagrafen, står det i tredje 

stycket uttalat att, socialtjänstens insatser skall bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Med detta menas att insatser från socialtjänsten är 

frivilliga (se förarbetet till 1:1§ SoL i Bergstrand 2010). Frågor som rör äldre personer 

omnämns specifikt i 5 kap 4§ SoL där det i förarbetet till denna lag framgår att 

utgångspunkten skall tas i de grundläggande kraven på självbestämmande och normalisering. 

Vidare nämns att självbestämmande och integritet skall ligga till grund för dels mötet mellan 

individer samt även för planering och organisation av omsorgsarbetet (se förarbetet till 5:4 

SoL i Norström & Thunved 2010 s, 128-133). Ett led i arbetet med äldres rätt till 

självbestämmande togs i och med regeringens proposition (2009/2010:116) Värdigt liv i 

äldreomsorgen, där ett av lagförslagen bestod av en gemensam nationell värdegrund för 

äldreomsorgen. Regeringen har utifrån denna proposition tillsatt en utredning med syfte att 

bland annat se över möjligheten att på äldreboenden kunna servera alkohol till maten. Motivet 
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till detta förslag beskrivs i kommittédirektivet, Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och 

alkoholservering på särskilda boenden på detta vis:  

 

Regeringen har i propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/2010:116) presenterat en 
nationell värdegrund för äldreomsorgen. I värdegrunden ligger bland annat att äldre-omsorgen 
behöver respektera och stödja den enskildes själv-bestämmande och autonoma livsföring. T.ex. 
ska den äldre kvinnan eller mannen kunna påverka när måltider ska intas och vilken mat man 
önskar äta. En utgångspunkt för utredarens analys ska vara att individens självbestämmande ska 
respekteras (dir. 2010:21).  

 

I kontrast till regeringens nyligen tillsatta utredning angående möjligheten att i framtiden få 

servera alkohol på äldreboenden finns det i Sverige äldreboenden som har ett annat sätt att se 

på äldres alkoholvanor. Dessa äldreboenden riktar sig till äldre missbrukare med oftast en 

komplex social bakgrund (hemlöshet, arbetslöshet, social isolering) där personalen tillåter de 

som bor där att konsumera alkohol istället för att aktivt arbeta mot att de skall sluta med sin 

alkoholkonsumtion. Kan förekomsten av denna typ av boenden bidra till att personalen som 

jobbar där får en syn på dessa äldre som svåra att behandla? Risken att detta ska ske har 

Järvinen (2001) framhållit då hon menar att det som börjat som en subjektiv och högst 

personlig syn på missbrukare som hopplösa fall har över tid gått till att verka som en objektiv 

syn som har kommit att prägla på vilket sätt man arbetar med denna målgrupp. De klienter 

som drabbas av denna uppgivenhet hamnar därigenom på omsorgsinstitutioner, där det 

erbjuds boende men inte vård (a.a. 2001 s, 126). 

Vårdpersonal kan ha normativa värderingar angående vad som anses vara lämpliga sätt att 

bemöta äldre. Detta kan ses som ett uttryck för personalens maktposition. Det är något som 

Harnett (2010) har påvisat då hon i sin avhandling utför intervjuer med vårdpersonal från sju 

olika äldreboenden (Harnett 2010 s, 70-78). På liknande sätt anar vi en problematik när det 

kommer till bruket av alkohol inom äldreomsorgen. Kan det finnas normativa värderingar hos 

vårdpersonal på äldreboenden när det kommer till äldre och deras alkoholvanor? Det kan 

anses ur en medicinsk synvinkel som orätt att dricka alkohol när man äter starka mediciner, 

men det kan även anses som moraliskt fel att neka äldre möjligheten att dricka alkohol om 

dem som så önskar. Denna balansgång mellan å ena sidan respektera den enskilda individens 

rätt till att själv bestämma över sina alkoholvanor, och å andra sidan ha ansvar för den 

enskildas omsorg och hälsa är något som vårdpersonal kan ställas inför i det dagliga arbetet. 

Detta belyser den eventuella ambivalens som vårdpersonal kan stå inför när det kommer till 

äldres alkoholvanor: tillåta att den äldre själv skall få bestämma när han eller hon skall få 
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dricka alkohol, å andra sidan begränsa den enskildes valmöjlighet med syfte att verka för den 

enskildes bästa.   

 

1.1 Problemformulering 

I ljuset av regeringens nyligen tillsatta utredning angående möjligheten att kunna servera 

alkohol på äldreboenden väcks frågan vad vårdpersonal har för attityder och värderingar när 

det kommer till äldres alkoholvanor på äldreboenden. Vårdpersonalens attityder och 

värderingar kring äldres alkoholvanor kan skilja sig, inte bara mellan olika äldreboenden, utan 

också från person till person. Oavsett vad de har för attityder och värderingar kring alkohol så 

kommer dessa fram i det maktöverläge vårdpersonalen per automatik befinner sig i. Det vi 

söker belysa är den eventuella komplexiteten i vårdpersonalens arbete med äldre när det 

kommer till bruket av alkohol på äldreboenden. Vi vill med denna uppsats öka kunskapen 

kring de mångfacetterade attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor hos 

vårdpersonal som arbetar på äldreboenden med två olika profiler.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om vårdpersonalens attityder och värderingar 

kring äldres alkoholvanor på två äldreboenden med olika profil. 
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2.0 Metoder och material 

2.1 Val av metod 

Vi har intagit en induktiv hållning då vi inte utgår från någon teori utan vi genom våra  

iakttagelser vill dra egna slutsatser och låta teorin läggas till under studiens gång (se Klausen  

2006 s, 135).   

Det empiriska tillvägagångssättet vi använt har varit kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer med åtta vårdpersonal från två olika äldreboenden. Ett mål med 

kvalitativ forskning är att få en förståelse om något som rör individer samt situationer i dessa 

individers verklighet. Man vill som forskare söka en insikt i hur dessa individer anpassar sig 

till sin livssituation (Dalen 2008 s, 11). I vårt fall så vill vi genom en kvalitativ metod få en 

insikt om vårdpersonalens attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor. Med 

semistrukturerade intervjuer menas att forskaren i förväg valt ut vissa ämnen som samtalet är 

inriktat på (a.a. 2008 s, 31). Utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) hade vi delvis öppna frågor 

som informanterna fick resonera kring. Denna intervjuform passade vår studie bra då vi ville 

att informanterna skulle kunna tala och reflektera fritt utifrån våra frågor. Vi valde även att 

medvetet ha med vissa fixa frågor i vår intervjuguide, då Kvale (1997) talar om att en 

semistrukturerad intervju varken är en blandning av ett öppet samtal eller ett strängt 

formulerat frågeformulär (a.a. 1997 s, 32). Utformandet av intervjuguiden baserades på den 

läsning vi gjort inom ämnet. Dessa frågor var formade efter vårt syfte samt frågeställning och 

denna intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer. Vi gav även utrymme till att ställa 

följdfrågor på sådant som vi ansåg var intressant samt att vi lät informanterna tala fritt om 

olika områden som de ansåg var viktiga att berätta för oss. På så sätt behövde vi inte helt låsa 

oss vid en intervjuguide.  

 

 

2.3 Urval samt tillvägagångssätt vid materialinsaml ing 

Det ena boendet som vi utförde intervjuer på var ett boende för äldre med alkoholmissbruk. 

Det andra boendet var ett traditionellt äldreboende för personer med somatiska problem, 

demens sjukdom samt psykisk funktionshinder (en utförligare beskrivning av äldreboendena i 

resultatkapitlet). Vi intervjuade fyra stycken vårdpersonal från vardera boende. Av 

vårdpersonalen på det traditionella äldreboendet så var alla vårdbiträden och på äldreboendet 

med missbruksprofil var alla undersköterskor. Av de totalt åtta informanterna var en man och 

sju kvinnor och ålderspannet gick mellan 20-60 år. Varje intervju tog ungefär 40-60 min och 
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intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. På så sätt kunde vi alltid gå tillbaka till de 

inspelade intervjuerna för att kontrollera att vi inte missat något samt att vi helt kunde 

koncentrera oss på intervjusituationen. Ord och tonfall under en intervju fångas upp då den är 

inspelad vilket intervjuaren alltid kan komma tillbaka till (Kvale 1997 s, 147). Detta hjälpte 

oss i tolkningen av vårt material. Vi bestämde redan innan intervjuerna att vi skulle intervjua 

varannan gång och den som då inte höll i intervjun skulle bara lyssna och koncentrera sig på 

att ställa följdfrågor vid behov. En annan viktig anledning till att vi turades om att intervjua 

var att vi är av olika kön. Vi tror att det faktum att vi är en kvinna och en man kan ha 

betydelse i intervjusituationen och vill därigenom i största möjliga mån utesluta den faktorn. I 

urvalet av äldreboenden med missbruksprofil uppstod snabbt en begränsning. Antalet boenden 

i landet var få. Den första kontakt som etablerades resulterade i ett avslag men bidrog däremot 

till ett tips om ett annat liknande boende. Vi ringde och fick ganska omedelbart ett positivt 

svar och intervjuerna kunde därmed bokas. Det andra traditionella äldreboendet fann vi 

genom att söka på ”äldreboenden+stockholm” via Google. Urvalet begränsade vi genom att 

välja bort de boenden med en särskild profil, då vi sökte efter ett boende som stod i motpol till 

äldreboendet med missbruksprofil. Vi ringde först till en verksamhet som visade intresse av 

att ta emot oss. Efter några dagar fick vi dock ett mejl där det framfördes att på grund av 

omstruktureringar och brist på tid så kunde de inte ta emot oss. Vi ringde vidare tills vi fick 

tag i ett boende som var intresserade av att ta emot oss. Kontakten med de båda 

äldreboendena togs med respektive enhetschefer. Efter visat intresse från deras sida skickade 

vi ett e-postmeddelande där vi förklarade mer sakligt vilka vi var och vad som var syftet med 

studien samt hur många vi hade som önskan att få intervjua. Utifrån denna information 

meddelade cheferna på respektive verksamhet vårdpersonalen om att vi var studenter från 

Ersta Sköndal högskola samt syftet med studien. Alla åtta intervjuer ägde rum på respektive 

äldreboende. Efter intervjuerna transkriberade vi det inspelade materialet. Detta betyder att 

man som forskare skriver ut intervjuerna från tal till text ordagrant (Olsson & Sörensen 2007 

s, 79). Den transkriberade intervjuerna användes som material för vår analys.    

 

2.4 Litteratursökningar 

Vi har bland annat sökt artiklar via Ersta/Sköndals bibliotekdatabaser. De databaser som vi 

fann artiklar ifrån var SocINDEX, Academic Search premier och Ageline. Vi valde att dela 

upp sökningar mellan tre olika sökområden, vårdpersonal, alkohol och autonomi. Detta 
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gjordes för att på så sätt fånga in det breda kunskapsområde som innefattas i vårt syfte. När vi 

sökte efter artiklar inom ämnet autonomi så användes sökorden autonomy och long term care. 

Sökningen gav 638 resultat och vi valde ut artikel efter att ha läst sammanfattningarna tills vi 

hade hittat den artikel som vi fann relevant för vår forskning. När vi sökte efter artiklar inom 

ämnet alkohol använde vi oss av sökorden alcohol och nursing homes för att finna de artiklar 

som vi fann relevanta. Sökningen resulterade i 144 träffar och varav artiklar granskades och 

ett val gjordes sedan utifrån relevans kopplat till syftet. I sökningen inom ämnesområdet 

vårdpersonal användes sökorden attitudes och nursing staff, alcohol. Resultatet gav 10 träffar 

och artikel valdes efter en genomgång av samtliga artikelträffar. Vidare har vi sökt på Libris 

databas med sökorden äldre, alkohol. Vi har även sökt litteratur via Centralförbundet för 

alkohol och narkotikaupplysningens (CAN) hemsida. Där hittade vi litteratur som berör 

alkoholmissbruk. De sökorden som vi använde var alkohol och äldre och alkohol. Harnetts 

avhandling The Trivial Matters. Everyday power in Swedish Elder Care, hittade vi genom ett 

inslag i Sveriges radio P1:s program Vetandets värld som sändes den 23 mars. Vi har genom 

Harnetts doktorsavhandling även funnit förslag på forskning för vår undersökning. Vi gick 

igenom hennes litteraturförteckning och sökte genom Libris databas samt artikeldatabaser upp 

den litteratur som vi fann vara adekvat för vår uppsats. Den litteratur vi fann där var Eliasson 

(1996), Jyrkämä och Haapamäki (2008). Från Harnetts avhandling fick vi även tips på teori 

(mer om detta under teoretisk referensram). Järvinen (1998) fann vi då den har förekommit 

tidigare under vår utbildning och att vi fann den adekvat inom ramen för vårt 

uppsatsskrivande. Forskning som berör könsaspekten fann vi genom Ersta Sköndal 

högskolebiblioteks katalog. De sökord vi använde var könsperspektiv, missbruk och kvinnliga 

missbrukare. Från dessa sökningar fann vi litteratur från Karin Trulsson (2006) och Leissner 

& Hedin (2002).  

 

2.5 Analysmetod 

Efter transkriberingen kunde vi utkristallisera tre olika huvudteman som låg till grund för vårt 

resultat med tillkommande underrubriker. Då personalen på de båda äldreboendena uttryckte 

att de hade olika gränser när det kom till alkohol så ansåg vi att ett tema skulle belysa hur 

dessa gränser gestaltades och utövades. Detta tema anknyter på ett adekvat sätt till det syftet 

och var ett återkommande tema i vår transkribering av materialet. Under vårt andra tema, 

rättfärdigande av vårdpersonalens attityder av värderingar, så fann vi i vår transkriberingsfas 

att vårdpersonalen hade ett behov av att förklara sina attityder och värderingar. Detta 
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rättfärdigande ansåg vi vara intressant då det gav en ökad kunskap om alkoholens plats på 

äldreboenden, men också belyste alkoholens komplexitet. Vårt tredje tema som berörde 

könsaspekten valdes ut på grund av den särskilda utsatthet som drabbar kvinnor vistandes på 

äldreboenden med missbruksprofil. Vi ansåg att det var av en så pass stor vikt att det inte var 

motiverat att utelämna detta tema i vår uppsats. Under varje tema placerade vi citat som 

belyste respektive tema. Denna metod kallar Dalen (2008) för den tematiska metoden vilken 

är en av de vanligaste analysmetoderna (a.a. 2008 s, 108). Kvalitativa undersökningar kräver 

en tolkning. Humanvetenskaplig metod kännetecknas ofta som hermeneutisk då hermeneutik 

just handlar om tolkning (Klausen 2006 s, 174-175). Vi har influerats av vissa, för oss, viktiga 

aspekter inom hermeneutiken för att vi vill tolka vårdpersonalens attityder och värderingar 

kring äldres alkoholvanor. Det vi har influerats av är att med vårt syfte med studien finna en 

förståelse, inte en förklaring, och därigenom öka kunskapen kring fenomenet. Vi menar att bli 

influerad inte är detsamma som att framhålla att man kommer att använda sig av hermeneutik 

helt och hållet. Det vi även har influerats av inom hermeneutiken är att det är viktigt att vara 

medveten om sin förförståelses påverkan och ständigt beakta detta vid tolkningen av sitt 

material. Det är även viktigt att man inför en forskningsintervju har tillräckligt med kunskap 

om det fenomen man vill undersöka för att kunna uppfatta olika möjliga tolkningar av sitt 

material (Kvale 1997 s, 52). Vi hade en viss kunskap innan intervjuerna, då vi läst litteratur 

samt artiklar som rör det ämne vi vill skriva om. Vidare arbetar vi båda extra inom 

äldreomsorgen, en av oss med liten och den andra med ingen erfarenhet av alkohol på 

äldreboenden, vilket även det har påverkat vår förförståelse. Denna förförståelsen är viktig då 

den kan ses som bas för vår förståelse samt tolkning. Förförståelsen ger också riktning i vårt 

sökande och är betydande i valet av den aspekt som vi väljer att lägga på det fenomen som vi 

studerar. Om man som forskare inte har en förförståelse så existerar inte heller något problem 

och därigenom inget som kan ge ledtrådar till fortsatt arbete (Ödman 2005 s, 81). Vi har i 

analysen av vårt material valt att använda oss av två teorier. Dessa är socialkonstruktionistisk 

teori och folklig logik (se teoretisk referensram).  
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2.6 Etiska överväganden 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor avser inte 

högskolestudenter. Däremot har vi tagit del av vetenskapsrådets (2002) fyra olika 

forskningsetiska principer vilka är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet: Under detta krav informerade vi om vad som var syftet med studien.  

Vidare förklarade vi vad vårdpersonalens deltagande innebar samt hur vi rent praktiskt hade 

tänkt lägga upp intervjun. Vi förklarade även att deras deltagande var helt frivilligt och att 

detta innebär att de när som helst får avbryta intervjun om de inte längre känner att de vill 

vara med. Vi var noga med att förklara syftet med studien samt vad deras deltagande innebär 

både muntligt men också skriftligt. På så vis kändes det tryggare för oss, och förhoppningsvis 

även för informanterna, att de har förstått den information vi gett och att de förstått att de 

deltar frivilligt. Vi ansåg att det var viktigt att den information vi gav, inte var för omfattande 

så att den kunde uppfattas som svårbegriplig eller krånglig, därför använde vi oss av ett 

neutralt språk i både den muntliga samt den skriftliga informationen. De fick även våra 

kontaktuppgifter så att de kunde ta kontakt med oss om de efter intervjun hade några frågor 

eller om de kände sig osäkra kring något som sagts under intervjun. 

Konfidentialitet: Vi berättade för informanterna att all information som de delar med sig av 

till oss kommer behandlas konfidentiellt och med respekt för deras anonymitet. Vi framförde 

att inga namn kommer att nämnas i uppsatsen, inte heller namnen på deras verksamheter. Det 

inspelade materialet sparades på ett USB- minne och förvarades på ett endast för oss känt 

ställe. Vi informerade även informanterna om att allt inspelat material kommer att raderas 

efter avslutad kurs och att den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för dem att läsa 

efter avslutad kurs.  

Krav på samtycke: När vi träffade informanterna så fick de skriva på det skriftliga intyget  

med information om studien (se bilaga 2). Efter både den muntliga och skriftliga 

informationen så fick vi deras underskrift på informerat samtycke.  

Nyttjandekravet: Detta krav tog vi även hänsyn till då vi informerade om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas i studiesyfte. Vidare informerade vi att uppsatsen 

kommer att finnas tillgänglig på Ersta Sköndal högskolas bibliotek samt att respektive 

äldreboende kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen. 
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2.7 Validitet och Reliabilitet  

Validitet i kvalitativ forskning är det samma som sanningsenligt. För att uppnå validitet i en 

kvalitativ undersökning så bör man som forskare mäta det som man avser att mäta. Man 

måste som forskare svara på frågorna vad och varför man undersöker något. Dessa frågor bör 

komma före frågan hur man gått tillväga för att undersöka det man som forskare avser att 

undersöka. Att validera är också att ifrågasätta. Det är viktigt att kontrollera sitt material för 

att uppnå validitet, samt att kontrollera att studien är relevant i förhållandet till syftet (Kvale 

1997 s, 215-219). Vi anser att då syftet är att öka kunskapen om vårdpersonalens attityder och 

värderingar kring äldres alkoholvanor på två äldreboenden med olika profil så är den bästa 

metoden för att genomföra studien en kvalitativ metod. Vi har under studiens gång 

återkopplat till syftet, detta i strävan att uppnå hög validitet. Att uppnå validitet är också att 

forskaren under intervjutillfällena ifrågasätter meningen samt att kontrollera den information 

som man får in. Vi har som ovan nämnts valt att göra en kvalitativ intervjustudie med åtta 

stycken vårdpersonal från två olika äldreboenden. För att de frågor som vi ställde under 

intervjutillfällena skulle vara relevanta i förhållande till vårt syfte så utformade vi en 

intervjuguide som baserades på vårt syfte.   

Reliabilitet i kvalitativa studier handlar om att uppnå tillförlitlighet eller trovärdighet. För att 

uppnå en hög reliabilitet så ska det vara möjligt att göra samma studie på nytt och få samma 

resultat (Neuman 2006 s, 188). Neuman (2006) framhåller att det inom kvalitativ forskning 

ofta kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet då andra forskare, eller forskare som använder 

andra mått, kan få andra resultat (a.a. 2006 s, 196). Eftersom vi söker en ökad kunskap utifrån 

vår tolkning av vårt material så är vi medvetna om att andra som undersöker samma fenomen 

kan komma fram till ett annat resultat. De teorier som man som forskare väljer i sin studie kan 

också påverka utfallet. Vi är därav medvetna om att vår tolkning av materialet kan påverka 

vårt resultat.   

 

 

2.8 Teoretisk referensram 

Socialkonstruktionistisk teori 

Socialkonstruktionism är tanken om att den verklighet som vi lever i är konstruerat av sociala 

sammanhang där kunskap utbyts genom tankar och handlingar människor emellan (Payne 

2008 s, 29). Socialkonstruktionistiska teorier utgår från uppfattningar att individer skapar en 

förståelse av den verklighet de lever i genom ett samspel (a.a. 2008 s, 97). Dessa sociala 

konstruktioner av verkligheten blir sedan till objektiva sanningar. På sätten vi handlar i 
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sociala situationer blir till vanor och vi skapar på så sätt en uppfattning om hur världen 

förhåller sig och hur vi skall förhålla oss till den. I slutändan blir detta synligt genom vårt 

beteende och på det sättet genom vi handlar inom olika delar av samhället. Vi 

institutionaliserar vår uppfattning om verkligheten genom att tillskriva våra handlingar 

meningar och i slutändan skapar vi ett legitimt system av normer och värderingar (Payne 2008 

s, 29). Denna konstruktion upprätthålls genom att individer hela tiden föds in i denna sociala 

förståelse och internaliserar och legitimerar värderings och handlingsmönster inom olika 

sociala strukturer. Vi har härigenom fått en process vilken i individer skapar och omskapar 

sociala strukturer som styr på vilket sätt individerna i dessa strukturer handlar och beter sig 

(a.a. 2008 s, 30).  

 

Folklig logik 
Varje ny dag i en människas liv innebär att denne ställs inför situationer där han eller hon kan 

tvingas att stå till svars för sina handlingar. Denna särskiljande mänskliga förmåga att bli 

skuldbelagd och stå till svars för sina handlingar skapar det praktiska behovet att tala om 

accounts. Människor är självreflekterande varelser angående deras egna och andras 

handlingar. Det är ändå i slutändan den person som begått handlingen som har den största 

vetskapen om omständigheterna runt handlingen. Det blir därför intressant att ta reda på vad 

som låg bakom handlingen i form av exempelvis personens intentioner, kontext, och så 

vidare. Dessa bakomliggande faktorer är inte alltid tillgängliga för omgivningen och 

uppfattningen om vad som egentligen hände kan skilja mellan personer som var med om 

samma upplevelse (Buttny 1993 s, 3-5).  

Richard Buttny (1993) har utgått från socialkonstruktionism i sin teori om accounts vilket 

beskrivs som en grundläggande funktion för det mänskliga talet (a.a. 1993 s, 1). Begreppet i 

sig kan ses ha många olika betydelser, dels som i en begreppsmässig mening men även i ett 

icke- begreppsmässigt sammanhang. I den icke- begreppsmässiga meningen så kan det ha 

meningen ”att förklara”, ”en anledning till” eller ”en förklaring till” (Buttny 1993 s, 14). Som 

ett begrepp har accounts använts på ett flertal olika sätt men vi kommer att välja att se på det 

genom två olika glasögon. Dels som ett sätt att genom en ursäktande eller rättfärdigande 

förklaring försöka att förändra andra människors bedömning av ens egna handlingar från 

något negativt till något positivt. I stort sett alla sociala situationer kan skapa behovet att 

använda sig av accounts. Det kan vara alltifrån att be om ursäkt för att man kommer för sent 

till en föreläsning, förklara ett svek för en vän, till att försvara sina handlingar i en rättssal. 
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Accounts kan här förstås med orden: ursäkter, att be om förlåtelse, rättfärdigande, försvara 

sig, förklaringar och liknande (Buttny 1993 s, 1).  

Man kan också se på accounts som ett sätt att beskriva, ge förklaringar och rapporteringar 

från vardagliga händelser. Det förstås här som ett sätt för individen att referera till 

oproblematiska och rutinmässiga situationer och blir därigenom ett sätt för oss att se hur 

människor beskriver vardagliga situationer, handlingar och relationer till andra personer i sin 

omgivning. Alltså hur de återger dessa förklaringar genom språket. Genom det får vi en 

förståelse för hur personer skapar en mening i deras tillvägagångssätt (Buttny 1993 s, 15). 

Accounts kan delas upp i två olika huvudsakliga delar, ursäkter och rättfärdigande. Där 

ursäkter innebär att man medger de negativa följderna av en händelse som man avsäger sig all 

eller en del av ansvaret för. Ett exempel kan vara, Jag fastnade i trafiken på vägen hit. 

Rättfärdigande å andra sidan innehåller argument som syftar till att underförstått ta på sig 

ansvaret men hänvisar till de goda avsikter som föranledde händelsen. Exempelvis, Jag var 

tvungen att avsluta projektet innan jag kunde lämna arbetet. Detta syftar till att rättfärdiga en 

försenad ankomst med anledningen av en viktigare och högre form av övervägande (Buttny 

1993 s, 16).  

Accounts används alltså för att språkligt förklara handlingarna i en specifik situation. Det kan 

exempelvis finnas olika kulturella förutsättningar för att verbalt kunna (re) konstruera en 

händelse. På samma gång så fungerar accounts inte bara som ett sätt att återskapa själva 

situationen utan samtidigt också som ett sätt att förklara sig själv och relationen till den man 

talar med. Accounts kan därigenom fungera som ett sätt att förbättra intrycket av en själv samt 

att stärka den relationen man har till den man talar med. Det står dock klart att funktionen av 

en account som ett sätt att omvandla en situation eller en händelse från någonting negativt till 

något positivt hänger på att mottagaren ger sin förlåtelse eller förståelse för den uppstådda 

situationen (Buttny 1993 s, 6-7). 

 En individs rykte kan bli återupprättat eller i vissa fall till och med förbättrat med hjälp av 

accounts. Hur man som individ väljer att använda sig av accounts är avhängigt vilken 

kulturell och social kontext man befinner sig i. Gruppens vokabulär, praktiska regler och 

rutiner gällande utvärderingar kan alla vara påverkans faktorer som avgör hur man som 

individ använder sig av accounts. Individens känsla av att själv kunna fatta sina egna beslut 

blir därigenom direkt avgörande för vilken socialt sammanhang denne befinner sig i. Vilka 

handlingar som är rätt eller fel avgörs av vilken social kontext individen befinner sig i. Buttny 

(1993) kallar denna typ av socialt och kulturellt förknippade ansvarsskyldighet för folk logic 
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(Buttny 1993 s, 7) eller på svenska, folklig logik (se här Harnett (2010) för den svenska 

översättningen).  

 I klartext förklarar Buttny (1993) att vetskapen om exempelvis vilka restriktioner som 

finns inom en grupp minskar den enskildes möjlighet att kunna utöva sina förmågor. Eller, 

vetskapen om vilka handlingar som kan bidra till att man dras med ett skuldbeläggande 

påverkar individens syn på ansvar. Sättet på vilket man som grupp använder begreppen och 

hur dessa samverkar leder fram till hur vi tänker kring den egna strukturen och i slutändan 

också hur vi utvärderar våra egna och andras handlingar. Denna folkliga logik angående hur 

man praktiskt bör handla innefattar hur vi förhåller oss till förståelsen av sociala och 

moraliska förhållningssätt. Ansvarsskyldigheten fungerar som en reglerande faktor genom att 

påverka medlemmarna i en grupps handlingsutrymme. Accounts kan vara ett sätt för 

individen att föregå att bli ställd till för svars genom att ha en godtagbar account. Den 

möjliggör för honom eller henne att avvika från normer som denne utan ett, från omgivningen 

sett, rimligt account knappast skulle kunna göra annars (Buttny 1993 s, 8). 

 Buttny (1993) menar att dessa antagande om vad som är rätt och fel ligger underförstått i 

människans medvetande och tas därför för givet. Det finns därför en analytisk fördel att lyfta 

fram dessa implicita antaganden som är för givet antagna och plocka isär dem. Buttny (1993) 

menar vidare att den folkliga logiken skiljer från dessa klassiska antaganden om övertygelser 

som tas för givet på så vis att den synliggör hur personer utför och resonerar kring 

lämpligheten för den särskilda händelsen utifrån hur man ställer sig till vem som bär ansvaret 

för händelsen. Folklig logik blir därigenom inte bara en samling implicita regler och 

gemensamma övertygelser utan inkluderar också hur man använder sig av dessa regler och 

övertygelser genom begreppen skuld och accounts. Hur man i praktiken arbetar eller handlar i 

olika situationer är grundläggande för att förstå den folkliga logiken. Hur man i praktiken gör 

visar på hur moraliska övertygelser, värderingar, ideologier används av en person i en särskild 

situationsanpassad kontext. Det kan finnas flera olika motstridiga folkliga logiker kring 

samma situation eller händelse. Den folkliga logik som används i vardagliga situationer måste 

åtskiljas från den som används i institutionella eller specialiserade kontexter, såsom 

exempelvis rättssalar, anställningsintervjuer och terapisamtal (Buttny 1993 s, 49- 51).  
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3.0 Aktuellt kunskapsläge  

Vår tidigare forskning kommer först att ta upp ett avsnitt om äldre och alkoholbruk där vi tar  

upp hur den svenska alkoholpolitiken och alkoholkulturen i Sverige historiskt har sett ut. 

Därefter så kommer ett avsnitt då vi vill belysa den roll vårdpersonal samt personal inom 

socialt arbete har när det kommer till äldres rätt till självbestämmande. Dessa värderingar som 

personal inom all form av socialt arbete har, menar vi, blir direkt avgörande för de äldres 

livssituation. Vi har också tagit upp könsskillnader när det kommer till bruk samt missbruk av 

alkohol. Sist kommer ett avsnitt om hur det internationellt ser ur. Där redogör vi först om 

vårdpersonalens roll och vad deras värderingar har för påverkan i omsorgsarbetet. Sedan 

kommer forskning som berör självbestämmande och autonomi.  

 

 

3.1 Äldre och alkoholbruk 

Äldre personer idag har levt i en tid då den svenska alkoholpolitiken och kulturen genomgått 

stora förändringar. Johansson (2008) tar upp fyra olika epoker för att belysa den historik som 

omger svensk alkoholpolitik och kultur. De två sista perioderna har berört äldre i dagens 

samhälle och det är även dessa som har utgjort den största påverkan på det alkoholklimat som 

vi har i Sverige idag. Den tredje perioden varade mellan år 1922-1955 och präglades av 

restriktivitet och måttlighet när det kom till alkohol. Modernitet och nykterhet gick hand i 

hand och bidrog till att välfärdssamhället ökade kontrollen med inskränkningar på den 

enskilda individens behov och beteende som följd (Johansson 2008 s, 234). Motboken (en bok 

som berättigade inköp på systembolaget) infördes som en följd av ovan nämnda restriktioner. 

Att ha motbok innebar också, tillsammans med kommunalrösträtt, att man ansågs vara en 

ordentlig och duktig medborgare (Johansson 2008 s, 243). Förflyttningen av 

alkoholförbrukningen från allmänna utrymmen till hemmets lugna vrå som delvis motboken 

och de restriktioner som införts hade bidragit till fortskred under denna epok och 

utskänkningstillstånden stod endast för 10-14 % av totalkonsumtionen. Den servering som 

ändå skedde i offentliga miljöer var hårt kontrollerad av kontrollstyrelsen i form av 

exempelvis måltidstvång, kvantitet och vilken tid på dagen man drack (Johansson 2008 s, 

301-306). 1955 avskaffades motboken mycket på grund av att den stred mot den ideologiska 

grund som låg bakom välfärdssamhället. En annan möjlig förklaring var att den ekonomiska 

tillväxt som rådde under slutet av denna epok bidrog till att vi hade resurser så att ingen skulle 

behöva supa i brist av exempelvis social samvaro, bostad eller nöd (Johansson 2008 s, 348).  
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År 1955-2005 utgör den fjärde epoken som Johansson (2008) talar om. I denna period blir 

synen på alkohol motsägelsefull i och med den expanderingen av antal systembolag, 

starkölsförbudets upphävande och mellanölets införande år 1965, för att under 1970-talet 

svänga och förbjuda mellanölet, införa lördagsstängt på systembolaget och förbjuda 

alkoholreklam (Johansson 2008 s, 17). Dryckesmönstren hade ändrats och lördagsstängt på 

systembolaget var en direkt följd av det. En utvärdering av beslutet att hålla lördagsstängt 

visade att den allmänna ordningen hade förbättrats, lägenhetsbråken minskat liksom fallen av 

misshandel (Johansson 2008 s, 404). Inträdet i EU bidrog återigen till en mer liberal 

inställning till alkohol. Lördagsöppet, reklamförbudets ifrågasättande och öppna gränser var 

förändringar som EU-medlemskapet förde med sig (Johansson 2008 s, 414). Regeringen 

bemötte denna liberalisering med modernt utformade informationskampanjer och bildandet av 

Oberoende Alkoholsamarbete (OAS) (Johansson 2008 s, 434).  

I takt med demografiska förändringar i form av ett ökat antal äldre personer i de nordiska 

länderna lever vi idag i en alkoholpolitisk förändringstid. I dag är alkoholen exempelvis 

billigare samt mer lättillgänglig än förr vilket leder till att alkoholkonsumtionen stiger bland 

alla åldersgrupper. Den äldre befolkningens stigande konsumtion av alkohol kan leda till 

utmaningar för äldreomsorgen (Jyrkämä & Haapamäki 2008 s, 7-8). Det saknas forskning 

som fokuserat på alkoholbruk bland äldre personer. Förklaringen till detta ligger exempelvis i 

att det råder tankar om att alkoholbruket minskar med stigande ålder. Forskningsintresset när 

det gäller alkohol och äldre har istället riktat fokus på alkoholens påverkan på den åldrande 

kroppen, alltså mer hälsorelaterade samband med alkohol, exempelvis mediciner och alkohol. 

För att förstå äldres alkoholbruk så bör man se till de äldres livssituation och miljön de vistas 

i. Man kan exempelvis se åldrandet ur individens synvinkel där livssituationer ibland 

förändras väldigt dramatiskt. En person kan bli änka och flytta till servicehus under en relativt 

kort tid. Dessa förändringar betyder omställningar i miljön vilket i sin tur kan påverka 

alkoholbruket för den äldre. Den äldres alkoholbruk kan i detta sammanhang förändras på 

grund av förändringar i miljön. Den äldre kan bo på ett ställe som skapar tryck att öka eller 

kontrollera alkoholbruket. När man som äldre är pigg och aktiv kan hon eller han bestämma 

själv över sitt alkoholbruk, men det blir mer problematiskt det människor som bor på 

servicehus eller äldreboenden samt äldre som är behov av hemtjänst (a.a. 2008 s, 57-59). 

Inom äldreomsorgen finns en klar oro över äldres alkoholbruk i alla nordiska länder. Vidare 

framhåller Jyrkämä & Haapamäki (2008) en till synes hotbild som kan innebära problem för 

människor som arbetar inom socialt arbete. Det kan i mångt och mycket handla om ökade 

olycksfall, medicinerna glöms samt att kombinationen alkohol och viss medicin kan leda till 
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aggressivitet och sinnesfrånvaro. Det blir på grund av detta svårt att finna vårdplatser för 

exempelvis äldre missbrukare då allmänna behandlingshem inte passar de äldre missbrukarna 

(a.a. 2008 s, 63).  

Avslutningsvis menar Jyrkämä & Haapamäki (2008) att det är viktigt att påpeka att det 

krävs en försiktighet då samhälliga problem skall definieras, i detta avseende äldres 

alkoholbruk. Det finns risk för att vi har moraliska aspekter på vad som är ett normalt 

åldrande. Därför är det viktigt att formulera vad som är problemet så att man i bästa möjliga 

mån kan utesluta tvång för de äldre (a.a. 2008 s, 66).  

 

 

3.2 Könsaspekt  

Samhällets syn på bruk och missbruk av alkohol kan ses utifrån ett könsperspektiv. Historiskt 

sätt förknippas kvinnor med ansvar över hemmet medens män förknippas med ett ansvar 

utanför hemmet. Kvar vilar kulturella normer där kvinnors onykterhet kan ses som omoraliskt 

då kvinnor förväntas ta hand om hemmet och ha ansvar över barnen. Moderskapet innebär att 

kvinnan tar på sig en roll som förknippas med en stereotyp syn på kvinnlighet och ett 

misslyckande att leva upp till detta kan leda till känslan av skuld. Dessa förväntningar är inte 

lika starka hos männen då de kanske snarare har förväntningar att ha kvar sina arbeten. Både 

kvinnor och män är således medvetna om samhällets krav på dessa traditionella roller vilka de 

försöker leva upp till (Leissner & Hedin 2002 s, 75).  

Trulsen (2006) syfte med sin avhandling är att utifrån ett genus och klassperspektiv 

beskriva missbrukande kvinnors livsvillkor i familjen och i behandling. Däri beskriver hon att 

fler kvinnor med missbruksproblem än män talar om problem i uppväxten och att dessa 

problem har större betydelse för kvinnor för att utveckla ett missbruk. Samhällets har en mer 

fördömande syn på kvinnliga missbrukare än på mannliga missbrukare vilket kan leda till 

stigmatisering av dessa kvinnor. Denna stigmatiserande syn kan i sin tur leda till att kvinnor i 

större utsträckning än män, drabbas av depressioner och försök till självmord. Vidare är det 

vanligare att kvinnorna berättar om upplevelsen av att känna sig värdelös. Det som också 

skiljer sig mellan manliga och kvinnliga missbrukare är att kvinnorna ofta lever i en relation 

där hennes partner också är missbrukare (a.a. 2006 s, 53).  Det som Trulsen (2006) bland 

annat visar i sin studie är att de missbrukande kvinnorna är medvetna om samhällets syn på 

den kvinnliga idealbilden samt samhällets syn på missbrukande kvinnor vilket de tvingas leva 

med (a.a. 2006 s, 175). 
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3.3 Värderingar som en maktresurs 

Tove Harnett kom i år (2010) ut med sin doktorandavhandling vid namn The Trivial Matters. 

Everyday power in Swedish Elder Care. Avhandlingen handlar om makt i äldreomsorgen men 

också om inflytande i äldreomsorgens vardag. Studien är uppdelat i fyra delstudier varav den 

andra studien baseras på intervjuer med vårdpersonal från sju olika äldreboenden. Det som 

enligt oss är intressant i denna delstudie är att resultaten visar att personalens makt kommer 

till uttryck genom deras normativa värderingar om vad som uppfattas som lämpliga sätt att 

bete sig gentemot de äldre. Personalen rättfärdigar situationer när de exempelvis hindrar de 

äldre att göra vissa saker, eller då de tvingar dem att gå och lägga sig en viss tid genom att 

exempelvis skylla på bristande resurser. Personalens begränsningar av de äldres inflytande 

blev en rutin och dessa begränsningar rättfärdigades genom att påstå att de var logiska samt 

moraliskt riktiga. Författaren beskriver att avhandlingen visar på att personalen använder, som 

hon kallar det, trivialiseringsretorik som en maktresurs. Med detta menar hon att saker som 

kan upplevas som viktiga för de äldre eller för närstående negligeras genom personalens sätt 

att tala. Det kan handla om att de äldre inte gillar maten eller en närståendes klagomål. 

Genom språket beskrev personalen dessa ”klagomål” som ”gnäll” eller som ”småsaker” vilket 

skapade en slags logik. Trivialiseringsretoriken kom till uttryck då rutinerna framstod som en 

högre prioritet än de äldres ”mindre viktiga” önskemål (Harnett 2010 s, 70-78).  

Eliasson (1996) framhåller att personal som arbetar med äldre har ett ansvar gentemot och 

känner starkt för de äldres rätt till ett värdigt liv. Detta ansvar kan lätt slå över till att verka 

som ett omyndigförklarande samt ett övergrepp gentemot de äldres möjlighet till 

självbestämmande. Vårdpersonalens respekt för den äldres självbestämmande och strävan 

efter att inte omyndighetsförklara de äldre kan i motsats bidra till oengagemang och 

underlåtenhet. Respekten kan i värsta fall få den verkan att man som vårdpersonal exempelvis 

låter de äldre ”supa ihjäl sig” med hänvisning till de äldres rätt till självbestämmande (a.a. 

1996 s, 84).  

Makt är alltid en närvarande faktor inom vården på grund av den asymmetriska relationen 

vårdtagare, vårdgivare emellan. Detta behöver inte betyda att vårdpersonalen använder makt 

med avsikt att utöva makt för maktens skull, utan makten formas exempelvis då personalen 

står i ett etiskt dilemma då val av behandling väljs och därigenom rättfärdigas maktutövandet 

exempelvis genom att det anses som det bästa för patienten för att hon eller han ska tillfriskna 

på bästa sätt (Stål 2008 s, 79-80). Vidare menar Bengtsson (2005) att som vårdgivare kan man 

också ställas inför två val där båda alternativen kränker personen och kan innebära att man tar 

ifrån den äldres rätt att själv bestämma (a.a. 2005 s, 65). Blennberger (2005) menar att rätten 
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till självbestämmandet kan begränsas då man handlar på ett sätt som leder till att någon annan 

tar skada av ens handlande. Självbestämmandet begränsas också då personens handlade 

bedöms som självdestruktiv och att då personen inte kan anses som kapabel att själv fatta 

beslut (a.a. 2005 s, 195).  

 

 

3.4 Uppgivenhet 

En typ av attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor kan uttryckas i en slags 

uppgivenhet ifrån vårdgivarna. Järvinen (2001) resonerar i Nordisk alkohol- och 

narkotikatidskrift, med utgångspunkt från resultat av en av hennes egna undersökningar från 

några år tidigare, om den danska missbruksbehandlingen. Artikeln baseras på resultat ifrån 

boken Det dårlige selskab – misbrug, behandling, omsorg.  Boken tar sin empiriska 

utgångspunkt i 54 kvalitativa intervjuer med tungt alkoholmissbrukande danskar samt med 

personal på behandlingsinstitutioner, härbärgen och kontaktcenter för socialt utslagna. 

Järvinen (1998) synliggör i sina intervjuer två olika definitioner av tunga missbrukare, de 

omotiverade och de nedprioriterade, som personalen ger uttryck för. De omotiverade 

missbrukarna definierades av personalen på behandlingsinstitutioner som i total avsaknad av 

motivation och att de trivs med sin livssituation och helt enkelt inte vill ändras. De utnyttjar 

systemet och anses ifrån vårdinstitutioner som ett slösande på resurser då en behandling inte 

skulle ge något resultat. De tunga missbrukarna ses ifrån detta synsätt som ett klientel som 

inte går att behandla. De vill  inte få behandling och personer som inte vill få behandling kan 

inte heller behandlas (Järvinen 1998 s, 58-61). 

Den andra definitionen av tunga missbrukare, som definierades av personal på härbärgen 

och kontaktcenter för socialt utslagna, är de nedprioriterade. Här är man först och främst 

skeptiskt emot uttrycket tunga missbrukare. Begreppet anses inte synliggöra den breda och 

komplexa grupp människor de möter och att det inte tjänar något till att sätta etiketten ”tung 

missbrukare” på någon av dem. För övrigt anses det ha en stark negativ laddning och indikera 

att de är bortom all hjälp och att det inte är någon idé att längre försöka. Personalen tror här, 

angående bristande motivation, på att klienterna vid några tidpunkter under sitt missbruk vill 

sluta och att det är personalen jobb att fånga upp de då. Det handlar inte om att personalen har 

en vision om att missbrukarna skall leva ett ”rent” och avhållsamt liv fritt från alkoholen utan 

att de skall ges samma rätt till behandling som alla andra. Järvinen (1998) talar också om att 

det i intervjuerna framkom institutioner där man tillät ett fortstatt drickande utan behandling. 

Den uppfattning som fanns på dessa boenden var att missbrukarna var som alla andra 
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alkoholkonsumenter. Det handlade inte om att sluta helt utan om att få ett hälsosamt 

förhållande till alkohol (Järvinen 1998 s, 61-64). 

Om vi går tillbaka till Järvinens (2001) artikel så sammanfattar hon där resultaten av boken 

som att det inte existerar någon behandling för personer med långvarig missbruksproblematik 

med en komplicerad social situation (hemlöshet, social isolering, arbetslöshet). Hon 

identifierar också två olika grupper av missbrukare som av det danska behandlingssystemet 

kategoriseras; de som är värda att satsa på och de som inte anses vara värda att satsa på. Till 

denna grupp tillhör äldre missbrukare som samhället på något vis har tappat hoppet om. 

Denna uppgivenhet myntades av Kerstin Stenius (1999) som en institutionaliserad 

uppgivenhet i en recension av boken Det dårlige selskab. Järvinen (2001) tar i sin artikel upp 

detta begrepp och använder det för att förklara att det med tiden har gått från att vara en 

subjektiv klassificering till att verka som en objektiv syn på missbrukare som har kommit att 

genomsyra rutiner, professionell praxis samt institutionell arbetsfördelning. De klienter som 

drabbas av denna uppgivenhet hamnar därigenom på omsorgsinstitutioner, som erbjuder 

boende men inte vård.  

 

3.5 Internationell forskning 

Förändringar i alkoholpolitik och alkoholkultur menar vi påverkar de attityder och värderingar 

som finns i samhället. Den kultur och politik som finns kring alkoholen i Sverige följer med 

in på landets äldreboenden och vårdhem runtom i landet. Klein och Jess (2002) talar i sin 

artikel om hur förhållandena kring alkoholbruk på vårdhem ser ut i en av USA:s nordöstra 

stater. 111 intervjuer genomfördes på lika många vårdinrättningar. Från intervjuerna framkom 

att all personal hade ett genuint engagemang och omtanke för de äldre som de jobbar med. 

Engagemanget och omtanken innefattade också bruket och missbruket av alkohol på 

boendena (a.a. 2002 s, 193). Det fastslås dock att den förvirring som finns i samhället 

angående alkohol som en social dryck eller en drog som förändrar humör och beteende, 

förekommer likväl hos personal på boenden för äldre personer. Den osäkerhet som råder kring 

hur man som personal skall hantera alkohol tar sig uttryck i en mängd olika sätt. Exempelvis 

så var boenden med en tämligen enkel policy gentemot såsom, ”Alkohol förbjuden”, så tilläts 

ändå alkohol. Fastän att nära hälften av respondenterna i artikeln svarade att det inte var 

lämpligt med alkohol hos de boende så svarade tre av fyra att alkohol var tillåtet vid 

acceptabla tillfällen. Denna lite svävande linje mellan organisationens policy och personalens 

ambivalenta handlande i dagliga situationer bidrar till att bortse från ansvar i oklara, och 

kanske socialt hotande situationer. Utifrån denna aspekt så svarade fyra boenden att 
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personalen skall kontrollera de äldres alkoholvanor. Dessa boenden reflekterade över 

konflikten mellan de äldres rätt till självbestämmande och boendets roll till att verka för att 

stärka äldre att bli oberoende av alkohol eftersom det är en dryck som är skadlig. Bland de 

boenden som uttryckligen tillät alkohol så varierade hanteringen av alkohol från att använda 

det som något som personalen förvarar och som finns med på en signeringslista likt en sådan 

som finns för medicinen, till dem som använde alkohol som ett inslag i de sociala aktiviteter 

som fanns på boendet. Detta menar författarna vara ett tydligt exempel på den kontrasterande 

synen på alkohol som dels en farlig och skadlig drog, till att ses som social dryck (Klein och 

Jess 2002 s, 200). Klein och Jess (2002) menar vidare att social arbetare inom äldreomsorgen 

har en viktig roll att spela när det kommer till förekomsten av alkohol på äldreboenden. Detta 

genom att bidra med en kritisk förståelse kring alkoholens roll och effekt på äldre samt att 

visa på alternativa levnadsmönster. Social arbetare är väl positionerade för att kunna bidra till 

en mer ansvarsfull förhållningssätt gentemot alkohol (a.a. 2002 s, 202). 

 Dyson (2006) skriver om att missbruk bland äldre är ett dolt och negligerat problem. Både 

Department of health och i Alcohol Harm Reduction Strategy for England så tas frågan om 

äldres missbruk upp knapphändigt eller inte överhuvudtaget. Fokus ligger istället på yngre 

och deras alkoholproblem. En delförklaring till osynliggörandet av äldres osunda 

alkoholvanor anser Dyson (2006) ligga i att vårdpersonal undviker att rapportera och att fel 

diagnoser ställs (a.a. 2006 s, 32). Det råder också en lägre grad av misstänksamhet hos 

vårdpersonal när det kommer till alkoholberoende hos äldre. Vårdpersonal uppfattar det också 

som mer acceptabelt med alkohol hos äldre personer på grund av deras försämrade hälsa och 

allmänna levnadsförhållanden. Problemet i att upptäcka missbruk bland äldre anses också 

ligga i att det oftast göms bakom andra faktorer. Det kan exempelvis vara att missbruket tar 

form av andra fysiska åkommor, såsom fallolyckor, förvirring och depression. Missbruket kan 

också osynliggöras genom sociala faktorer, främst då genom ensamhet som kan bidra till att 

missbruket sker i ensamhet utan någon annans närvaro (Dyson 2006 s, 33). En av slutsatserna 

i artikeln tas i att attityderna kring äldres alkoholvanor måste förändras för att rätt vård och 

omsorg skall kunna ges till denna grupp. Vidare så fastslås det att uppfattningen som finns 

bland vårdpersonal att äldre inte vill eller kan förändra deras beteende måste förändras. Dyson 

(2006) hoppas på att studier som visar att äldre som har fått vård på institutioner särskild 

anpassade för alkoholmissbrukare har ändrat deras dryckesvanor skall bidra till att attityderna 

bland vårdpersonal skall ändras (a.a. 2006 s, 35). 

Boyle (2008) menar att forskningen kring autonomi och äldre har varit bristfällig. Vidare 

menar Boyle (2006) att äldre själva anser att autonomi i allmänhet och att känna kontroll över 



 25

det dagliga livet i synnerhet är viktiga delar i att kunna uppnå livskvalité. Forskning om 

autonomi på institutioner (äldreboenden, sjukhem) har också varit bristfälligt. Den forskning 

som har gjorts visar på att rätten att kunna bestämma över sitt dagliga liv var av stor betydelse 

när det kom till att kunna känna livskvalité. Författaren tar vidare upp autonomi som en fråga 

om behov, en rättighet eller en lyx. Äldre personer upplever autonomi som ett behov speciellt 

ifråga om att kunna påverka det dagliga livet. Äldre som lider av demens och/eller psykisk 

sjukdom är här en särskilt utsatt grupp som i synnerhet måste bejakas när det kommer till 

autonomi. Autonomi bör ses som ett behov, men även som en rättighet, hos äldre. Detta bör 

vara något som genomsyrar all verksamhet som har att göra med äldre. Boyle (2006) anser att 

anledningen till att autonomi har försummats i arbetet med äldre är att det uppfattats som en 

lyx och därigenom inte varit prioriterat (a.a. 2006 s, 290-307).  
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4.0 Resultat   

I denna del kommer vi att presentera det empiriska material som vi fått fram efter att ha  

genomfört våra åtta intervjuer och därefter transkriberat materialet. Empirin kommer att 

bestå av de attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor som framkom i intervjuerna 

med vårdpersonalen från två äldreboenden med olika profil. Det vi avser belysa när vi 

använder begreppen attityder och värderingar är hur vårdpersonalen agerar, handlar i 

situationer som har med äldres alkoholvanor (attityder) samt hur vårdpersonalen tänker och 

resonerar kring de äldres alkoholvanor (värderingar). Vi har utkristalliserat tre olika teman. 

Gränser och regler, rättfärdigande av attityder och värderingar och slutligen en könsaspekt 

när det kommer till äldres alkoholvanor. 

Först kommer vi att ge kort beskrivning av de två äldreboendena då de båda har en tydlig 

och uttänkt policy när det kommer till äldre alkoholvanor och detta anser vi kunna vara till 

fördel när man tar del av resultatet. 

Äldreboendet med missbruksprofil är ett boende för personer från 50 år och uppåt med 

kroniska alkoholproblem. Vid det tillfället vi besökte boendet så var kvinnorna i minoritet, då 

endast cirka tio av de boende var kvinnor. De äldre som bor på detta äldreboende har genom 

sitt missbruk omöjliggjort ett eget boende på den allmänna bostadsmarknaden. De boende får 

fortsätta att dricka men uppmuntras till att minska ner på sitt alkoholbruk. Alkohol utgjorde en 

central del av arbetet. Det andra äldreboendet, som vi nedan emellanåt betitlar som det 

traditionella äldreboendet, riktar sig till äldre personer (finns ingen fast åldersgräns) som har 

vård och omsorgsbehov som denne inte kan tillgodose själv. Boendet består av 86 

enrumslägenheter som är fördelade över sex våningar. Utöver sjukhemsavdelningar så finns 

också avdelningar som riktar sig till äldre personer med demens och psykisk sjukdom.  

 

 

4.1 Gränser och regler  

Under denna rubrik så har vi tänkt ta med olika typer av begränsningar samt regler när 

det kommer till de äldres alkoholvanor på de två olika boendena. Det kan handla om när 

de får dricka, var de får dricka, hur mycket de får dricka samt hur de får tillgång till 

alkohol. Beroende på vilket äldreboende vårdpersonalen arbetade på kunde 

begränsningarna och reglerna se olika ut. Vi finner det intressant att belysa den 

spännvidd som fanns i begränsningarna gentemot äldres alkoholvanor.  
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Hur de fick tillgång till alkoholen varierade från de olika boendena. På boendet med 

missbruksprofil serverade personalen inte alkohol. Det förklarades exempelvis genom 

att, Det funkar riktigt dåligt. Det har skett någonting, någon gång med någon och det 

föll inte i så god jord med kära doktorn. Istället så fick de boende köpa det själva, få det 

genom anhöriga, vänner eller genom langare. En av informanterna från äldreboendet 

med missbruksprofil förklarade tillgången till alkohol på detta vis. 

 

Ja, en del tar ju sig en taxi ner till systembolaget i vår kära grannkommun här, xxx. En del får hjälp 
av dem som ska till xxx. En del har ju langarkontakter så att de kan köpa smuggelsprit. En del har 
ju vänner som gärna kommer och hälsar på med jämna mellanrum. En del har barn som kommer 
och hälsar på med jämna mellanrum, ja det varierar men in kommer det ju på något sätt.   
 

På det traditionella äldreboendet tilläts servering av alkohol. Det serverades lättöl och vin 

till maten för de som ville ha. De boende kunde också ha alkohol på sina rum. Då var det 

anhöriga eller den personal som var kontaktperson åt den boende som införskaffade 

alkoholen. Det kunde förklaras på detta vis, Jag är kontaktman, så skulle min boende säga 

att han skulle vilja ha en flaska vin då köper jag en flaska vin. Inget mer med det. En 

annan informant uttryckte det på detta sätt. 

 
När de flyttar in så får vi ju information och i så fall så är det ju kontaktpersonen som har en 
handkassa för de boende. Så antingen så har man kommit överens med de anhöriga att 
kontaktpersonen köper när det tagit slut, eller så är det anhöriga som tar med vin till sin mamma 
eller pappa så får vi servera då.  

 

När det kommer till frågan var de boende fick dricka så skiljde det sig mellan de olika 

äldreboendena. På äldreboendet med missbruksprofil så var de äldre begränsade var de 

fick och inte fick dricka alkohol, De är fria att dricka på rummet. De får inte dricka 

överallt, inte i korridoren, inte i dagrummet, inte i matsalen, bara i sitt rum.  På det 

traditionella äldreboendet så serverade personalen vin till maten för de personer som 

ville ha. De hade också olika aktiviteter på boendet där det kunde förekomma att 

alkohol serverades.  

Även när det kommer till begränsningar angående hur mycket alkohol de boende fick 

dricka varierade. På boendet med missbruksprofil var exempelvis gränsen för när de 

äldres konsumtion av alkohol var för mycket när de rent fysiskt inte längre kunde klara 

sig själva. Detta exemplifierades av personalen på detta vis. 
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Om de har druckit och ramlat omkull och slagit huvudet eller någonting sånt så att man måste 
plåstra om dom. Då har de ju fått för mycket egentligen. Och är det så att de är för berusade så kan 
man dra ner madrassen på golvet med kudden så att dem ligger där. För då slår de sig inte om de 
ramlar. 

 

Vidare framförde samma informant. 
 
En del behöver ju nästan bara lukta på korken så är det för mycket. Men alltså egentligen är det så 
att när de förlorar så mycket fysisk förmåga, när de blir så berusade så att de absolut inte kan klara 
sig. När du ser att en person är så onykter så att han kommer ramla, han kommer slå sig, han 
kommer skada sig. Det kan du se. 

 

När det kom till attityder och värderingar kring gränssättning när det gäller alkohol så 

förklarade en vårdpersonal på boendet med missbruksprofil att gränsen går vid beteende 

istället för alkoholmängd. 

 

När vi ser någon som bara dricker då och då, och så börjar personen dricka oftare och oftare. Då 
kan man reagera på att ” Nej, nu är det för mycket. Är du inte berusad så är du bakfull.” Vissa 
gånger kan man också vara osäker då de ibland kan dricka en månad och sen slutar de ett par 
dagar.  Nu har han lugnat ner sig, man behöver inte gå vidare med det. Och så börjar det igen. 

 

Då det bara var tillåtet att dricka på rummen så framkom det ifrån en informant på boendet 

med missbruksprofil att gränsen för hur mycket de boende fick dricka gick när den boende 

ifråga isolerade sig på sitt rum och därigenom väcktes oro från personalens sida. 

 
Gränsen går tillexempel när vi ser att han inte kommer ut, han kommer inte ut på en vecka. Vi går 
dit ofta, varje morgon och knackar och ser om de lever och hur det är med dem och om de dricker 
mycket. Sen ser vi att det är samma sak idag som igår och vi ser att han inte mår bra. 

 

På det traditionella äldreboendet så kunde ingen av informanterna se något negativt med 

servering av alkohol, Nej, det kan jag ju inte se. Det är ju om någon dricker sig berusad. Men 

det är det ju alltid personalen som styr. De hade heller aldrig känt sig osäkra på hur de skulle 

bemöta en boendes alkoholvanor. En personal förklarade att de hade vinet inlåst på 

avdelningen, Vi köpte sådana där lådor och då hade vi vin fredag, lördag, söndag till maten. 

Så hade vi det inlåst i vårt förråd. Och så gick vi dit med en fin kanna och så serverade vi, 

och det funkade jättebra.  
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4.2 Rättfärdigande av attityder och värderingar 

Attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor har ovan lyfts fram i form av 

gränssättningar samt regler. Det vi under denna rubrik ämnar belysa är på vilket sätt 

vårdpersonalen på de båda äldreboendena förklarade sina olika attityder och värderingar. 

Alltså hur de rättfärdigade deras attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor. 

Rättfärdigande används av oss som ett begrepp för att förklara hur vårdpersonalen 

argumenterade kring sina attityder och värderingar till äldres alkoholvanor med hänvisning till 

något som ansågs ha högre prioritet (Buttny 1993 s, 16). Dessa högre prioriteringar, 

rättfärdiganden, tog sig uttryck på olika sätt. Vi har här nedan valt att lyft fram 

vårdpersonalens olika sätt att rättfärdigande sina attityder och värderingar kring äldres 

alkoholvanor under rubrikerna hälsa, mediciner, professionalitet, guldkant på tillvaron och 

hopplöshet.  

 

Hälsa 

Det som lyftes fram av många av de intervjuade var att förklaringarna till deras attityder och 

värderingar kring alkohol låg i hälsorelaterade orsaker såsom exempelvis, Det är väl det som 

de är rädda för, att de ska ramla och göra sig illa. Det är ju vi också som personal, rädda om 

dem, att det inte ska hända något. Omtanken om de äldres hälsa kunde också exemplifieras 

genom att vårdpersonalen talade om trygghet, Vi ska ha koll, vi ska veta, vi ska kunna 

leverera. Och det gör vi ju för allas trygghet. Det är ju det vi gör. Skapar trygghet. 

Informanterna talade om hälsan som orsak till deras attityder och värderingar kring de äldres 

alkoholvanor på exempelvis följande vis. 

 

Det är ju inte kul om personen i fråga mår dåligt. För det är ju inte tanken att de ska få dricka så att 
de mår dåligt utan de ska ju kunna ta några glas tillsammans för att det är trevligt. Kanske 
tillsammans med en väninna eller när dem sitter och tittar på tv.  
 

Det kunde också röra sig om direkta hälsorisker med att dricka alkohol. Personalen, och då 

framförallt på boendet med missbruksprofil, talade om alkoholens skadliga påverkan på de 

äldre och vad som ansågs vara skadlig, T-sprit får vi lov att ta. Om vi ser att de har det. Det 

är ju skadligt för dem. Vidare också, Det är för deras egen säkerhet, för att de ska ha så lite 

fysiska skador som möjligt naturligtvis, så att de inte ska skada sig. Det faktum att de blev 

sjuka av sina alkoholvanor ställde också krav på personalen för att kunna upprätthålla en god 
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och trygg omvårdnad. Detta talade en av informanterna om på följande vis från boendet med 

missbruksprofil. 

 
De dagar som de är berusade då måste man vara på sin vakt. De kan ju ramla och slå både huvudet 
och bryta armar och bena. Man måste ju ta vara på dem. Man måste ha ett vakande öga på dem. Så 
att de inte skadar sig mer än vad dem verkligen ska göra.  

 

En av informanterna på boendet med missbruksprofil talade också om hur åldern kunde bidra 

till att frågan om den äldres hälsotillstånd diskuterades i ett särskilt perspektiv och att den, i 

och med det, fick en annan prioritering. Informanten nämnde vidare om hur vårdpersonalen 

sen går vidare med den uppstådda situationen. 

 
Han är ganska ung för att dricka dagligen. Han är dagligen väldigt berusad. Och vi ser att han blir 
värre och värre och ibland får han blödningar och så ser vi att, nu räcker det! Då pratar vi med 
sköterskan så går de vidare med det. Så vi kan ibland påverka lite grand. 

 

Förklaringen till attityderna och värderingarna kunde också finnas i den sjukdom som 

den äldre led av. Hälsan fungerade här som en orsak till hur tillåtande man som personal 

skulle vara gentemot den äldres alkoholvanor. Alkoholvanorna kontrollerades utefter 

hur sjukdomsbilden såg ut. En informant på det traditionella boendet ansåg att gränsen 

för hur mycket en boende fick dricka gick då man som personal såg att den boende var 

berusad. Informanten rättfärdigade gränssättningen av alkohol genom att man som 

personalen var rädda om dem och rädda att de skulle ramla. 

 

Ser man att personen blir berusad då tycker man ju att nu räcker det. Då säger man ju det liksom 
att, ”Nu tror jag att du inte ska ha något mer, för nu verkar det som att det är lagom”. Så då får 
man försöka stoppa det. Man får försöka förklara det på ett bra sätt att det räcker nu, det är inte så 
bra att ta mer. För hon eller han ska ju klara sig inomhus sen. Sen beror det ju på om personen kan 
gå själv med rullator eller inte, det är ju också en grej. Jag menar personen kan ju inte dricka så 
mycket att den inte kan ta sig själv från sängen till toaletten om den vanligt är pigg och kan gå 
själv med rullator.  

 

Flera av informanterna på det traditionella boendet jobbade med särskilda grupper av äldre 

med diagnoser som till exempelvis demens och psykiska sjukdomar som exempelvis 

schizofreni. Dessa sjukdomar användes som förklaringar till varför man som vårdpersonal bör 

minska eller kontrollera den äldres alkoholvanor. Allt detta gjordes med hänsyn till den äldres 

bästa samt att de själva ansåg att de hade en viktig roll i att se till att det inte blev några 

mängder som serverades. En av informanterna rättfärdigade personalens kontroll över 

alkoholen. Hon arbetade på en våning för dementa och förklarade att det serverades alkohol 

till maten för dem som ville men det var personalen som hade hand om alkoholen. Vidare 
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förklarade informanten att det inte är någon nackdel att servera alkohol så länge det är lagom 

mängder och att personalen alltid måste ha koll på hur mycket de boende dricker just för att 

de är dementa. Ett exempel på detta förklarades av informanten på detta sätt. 

Om vi har fester här till tillexempel, vissa vill ju ha ett glas till och ett glas till. De tänker ju inte på 
att dem har haft ett glas innan. Men då brukar vi antingen ge lite alkoholfri cider eller ja. Vi har ju 
alltid koll på hur mycket dem dricker och det måste vi ju ha när det gäller dementa. Så det är ju 
personalen som handhar allt så jag har aldrig varit med om att någon dricker för mycket. 

 

På det traditionella boendet kunde det också handla om att personalen förklarade det bristande 

behovet av alkohol på den diagnos som de äldre hade. En av informanterna framförde att på 

grund av den äldres psykiska funktionshinder så fanns inte vanan av att dricka alkohol samt 

att sjukdomen i sig gjorde att behovet av alkohol inte fanns.  

 
Jag tror inte de har den vanan. Det är mycket möjligt att om man är psykiskt sjuk så kanske inte 
vin är den här njutningen som vi andra tycker att det är gott att få ett glas vin till maten. Ofta så är 
de ju schizofrena och sådana saker. Det är väl inte vin man tänker på när man ser syner, och så är 
det ju ett annat liv som de har haft. 
 

En annan informant på samma äldreboende förklarade att om en boende har ett 

alkoholmissbruk bakom sig så serveras ingen alkohol. Informanten ansåg att gränsen för 

hur mycket en boende fick dricka var två glas vin. Detta rättfärdigades genom att säga 

att många av de boende åt värktabletter. Vidare förklarade informanten att om det skulle 

köpas alkohol till en boende så ansåg hon att en flaska räcker. Jag skulle sätta en flaska 

i så fall. För vi har ingen aning om hur de varit som unga. De kan ju ha haft problem 

med alkoholen.  

 

Mediciner 

Personalen på det traditionella boendet ansåg att det var viktigt att rådgöra med läkare eller 

sjuksköterska huruvida de boendes mediciner gick ihop med alkohol, Just med mediciner och 

kolla att det funkar ihop med alkohol. Oftast får man ju kanske nya mediciner när man flyttar 

in eller efter hand att man kanske ökar medicinerna. Om en medicin inte funkade ihop med 

alkohol så ansåg informanten att den boende antingen helt och hållet fick strunta i alkoholen 

eller att ge den boende alkoholfria drycker, Det finns ju alkoholfria drycker som smakar 

likadant. Man får trixa lite. Vidare förklarade informanten att gränsen för hur mycket en 

boende får dricka går då man som personal ser hur personen beter sig och om den uppträder 

störande inför de andra boende. 
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Det beror på hur den här personen blir och vad den utsätter andra för. Jag menar hon eller han bor 
ju med andra människor och återigen om de har mediciner, om de har demenssjukdom. Ja det är 
många faktorer som spelar in. Men det är väl klart att man inte vill att de ska bli för fulla så är det 
ju. 

 
På äldreboendet med missbruksprofil så hade man ett annat sätt att bemöta 

problematiken med alkohol och medicinering. Följande citat visar på att personalen på 

boendet med missbrukarprofil avstod från att ge de boende medicin under de dagar då 

de var berusade istället för att förhindra dem att dricka alkohol. 

 
 
Har personen ifråga druckit alkohol, han har mediciner som han absolut inte ska äta ihop med 
alkohol och han kräver att få dem. Och jag, ja vad gör jag då? Jag har ju till uppgift att räcka över 
de här medicinerna, det är min arbetsuppgift. Jag vet att den här medicinen inte är bra för honom 
om han druckit alkohol och att det kan få ödesdigra konsekvenser. De spelar med sitt liv men han 
säger ”Herregud det här har jag gjort i hur många år som helst, du har ingenting med det här att 
göra” och han har rätt. Han har rätt till sin medicin. Jag har ingen rätt till att neka honom den.  
Vi har lyckats ingjuta en sorts kultur någonstans i det här huset där man underförstått inte ger dem 
sin medicin om de inte ber om det. 

 

Professionalitet 

Ett annat sätt att förklara varför man som vårdpersonal handlade på ett visst sätt gentemot de 

äldres alkoholvanor på boendet med missbruksprofil var att det på ett eller annat sätt var en 

del av ens yrkesroll. Det kunde vara att hänvisa till sina arbetsuppgifter, De har frågat mig om 

jag kan gå och köpa till dem men jag har sagt nej. Det får jag inte lov att göra. Då ryker mitt 

jobb. Och det har jag inte lust med. Det kunde också ligga i boendets arbetsmetoder, Vi har 

hjärnkoll egentligen när dem dricker och vem som dricker med vem och vad. Och det är väl 

för deras egen skull sen är det också för vår egen skull. Jag menar det är 129 personer som 

bor här. Deras roll i arbetet med äldres alkoholvanor förklarade och rättfärdigade därigenom 

vårdpersonalens attityder och värderingar. En av informanterna rättfärdigade vidare sättet de 

på dennes boende arbetade på och sin syn på äldres alkoholvanor på följande sätt. 

Informanten förde en diskussion om den policy de arbetade efter och hur denne inte kunde 

tänka sig att arbeta på ett annat sätt. 

Om vi nu försöker att få bort så mycket som vi kan med spriten då kanske de kommer in i samma hjulspår 
igen och det är ju inte meningen. Då skadar vi oss själva. Då har vi ju byggt upp en grej och då får han ett 
glas, ja då är ju han igång igen.  
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Guldkant på tillvaron 

Alkoholen kunde också ses som en rättighet precis som alla andra, Jag ser inget negativt i det. 

Jag ser det som en rättighet. Den blir därigenom odiskutabelt som inslag i de äldres liv på 

äldreboendet. Här kan man tala om ett stort respekterande av de äldres rätt till 

självbestämmande ifrån vårdpersonalens sida. Detta var på det traditionella äldreboendet. Det 

talades om att, också det med ett tydligt erkännande av den enskilda äldres självbestämmande, 

orsakerna till hur man bemötte äldres alkoholvanor rättfärdigades genom att man som 

personal skulle bevara det som de äldre var vana med sen i sitt tidigare liv, Kan man bevara 

så mycket som möjligt med deras vin, vad de tycker är gott och härligt. Då tycker jag att man 

ska göra det. Det kunde handla om att det bevara det som de var vana med i sitt tidigare liv 

och relation. Alla informanterna talade om att tillgången, förekomsten av alkohol på 

äldreboenden var något positivt och bra. Det kunde ses som en guldkant på tillvaron. På det 

traditionella äldreboendet uttryckte vårdpersonalen att det var viktigt att de boende skulle 

känna sig trygga precis som om de bodde hemma. På grund av att deras boende på 

äldreboendena räknas som deras egna boenden så menade informanterna att det inte fanns 

någon rätt att bestämma vad som skedde innanför väggarna. Det ansågs även viktigt att 

bemöta den boende precis som han eller hon var van vid. Detta kunde rättfärdigas på detta vis. 

 

Bara för att de kommer hit så är det ju inte vi som kontrollerar deras liv. Dom måste ju få ha kvar 
sina rutiner och gamla vanor. Så det är väl den fördelen att de får dricka alkohol om de vill det. 
Just att få känna sig hemma och ta sig sitt röda vin.  

 
 

En av informanterna jämförde alkohol med andra behov eller önskemål där 

självbestämmandet bör beaktas. 

 
Jag har alltid använt kläder som de själva vill ha. Det skulle aldrig falla mig in att sätta på något 
som den boende inte vill ha. Om det inte är så att den boende är så pass sjuk eller har en sådan 
vårdtyngd så att den behöver särskilda kläder. Men de ska välja kläder likaväl som de ska välja vin 
eller välja sockerdricka eller vad de nu vill ha. 
 

 

Alkoholen sågs också som något positivt i sociala sammanhang. En informant berättade att 

man kunde se på de boende att alkoholen var något som de såg fram emot att få. Man ser att 

de verkligen lyser upp, att nu sätter vi oss vid middagsbordet och nu äter vi och så får vi skåla 

med allihop. Man ser hur de tittar på varandra och sen höjer de sina glas och så säger de, nu 

skålar vi, och så skålar dem. Hon trodde att många av de boende tyckte att det var trevligt att 

ha vin i sitt glas och att de mår bra av det. Hon trodde att det kan bidra till att de känner sig 
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värdiga, dem känner sig värdiga. Det är ingen som ställer fram ett glas saft eller någonting 

sådant där. En annan informant berättade att de finns boende som drack en drink fram på 

kvällen när de satt och tittade på tv eller tillsammans i sociala sammanhang. 

 

De kanske har ett litet kex och en liten ostbit och har det mysigt. Ibland har vi ju lite fester för de 
äldre också på avdelningen. Då gör ju vi i personalen ordning. Man kanske kan ha lite ost och kex 
och till det dricker man lite vin och skålar och har jättetrevligt. Ibland har det hänt att man har 
gjort smörgåstårtor och att de har fått äta det och druckit sitt vin till det och tyckt att det har varit 
jättetrevligt. Vi har gjort någon maträtt som de hade som de fick dricka vin till. 

 

På boendet för alkoholmissbrukare så ansåg alla de fyra informanterna att alkohol generellt på 

äldreboenden var något positivt. En informant uttryckte att man som vårdpersonal på 

traditionella äldreboenden kanske har mer uppsikt över hur mycket de boende dricker och att 

det inte är något negativt med servering av alkohol om den boende inte är alkoholist. 

 
 
Vissa kan ju vara både 90 och 95 år, en gammal gumma som sitter, ge henne ett glas likör i så fall. 
Hon trillar ju snart av pinnen ändå eller vad man nu ska säga. Hon är ju ingen alkoholist. Det kan 
ju vara bra för henne eller honom. Men hade man gjort det här så tror jag inte att det hade funkat. 
Då hade man nog dränkt dem istället. Eller fått dem i andra hjulspår istället.  

 

En annan informant på boendet med missbruksprofil menade att om ett äldreboende ska vara 

alkoholfritt så måste det finnas en bra anledning till det, Det kan ju inte vara ett helt hus med 

människor som inte dricker någonting. Vidare ansåg hon att om ett äldreboende ska vara 

alkoholfritt så måste personalen vara det också. Om du inte ska ha personer som har druckit 

eller dricker alkohol som bor där då måste du ju ha en likadan personalgrupp också och var 

hittar du den personalgruppen? Informanten menade att det är behjärtansvärt med ett 

äldreboende fritt från alkoholen men kunde inte se syftet med det. Jag skulle kunna tänka mig 

att ha mitt lilla glas rödvin till min lilla maträtt eller vad det är jag nu ska äta på lördagen. 

Och tant Agda vill säkert ha sin sherry på kvällen.  

 

Hopplöshet 

I de intervjuer som vi genomfört så framkom också en form av hopplöshet fram hos 

informanter inför möjligheten att kunna påverka de äldres alkoholvanor. Detta ser vi också 

som en form av ett rättfärdigande av deras attityder och värderingar. Det handlade om att 

personalen, på boendet med missbruksprofil, kände sig maktlösa i strävan efter att se till de 

äldres omsorgsbehov. Maktlösheten eller hopplösheten berodde på att den policy man hade 
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gentemot de äldres alkoholvanor på boendet och ibland kolliderade med de personliga mål 

och önskningar personalen hade satt upp i sitt arbete. 

 
Man ser att den här personen dricker väldigt mycket och man vill verkligen hjälpa den här 
personen men samtidigt så kan du inte göra någonting åt det. Speciellt när de säger, ”Det är mitt 
liv, det är jag som bestämmer och du ska inte bry dig”. Jag vill gärna hjälpa och så stå där och inte 
kunna göra någonting. Det är jobbigt tycker jag. 

 

Några av dem vi intervjuade upplevde en hopplöshet inför att förändra en alkoholvana som 

den äldre har haft under en väldigt stor del av livet. Förklaringarna hittades i den äldres ovilja 

att förändras, alkoholismen som en kronisk sjukdom men också i de bakomliggande orsaker 

som ligger till grund för missbruket. Förklaringarna hittades i en ovilja att förändras trots det 

allvarliga hälsotillstånd som den boende befann sig i. En informant berättade exempelvis att 

vissa av de boende var väldigt sjuka, Vi brukar gå in och säga att ”dricker du bara en till öl 

så är det kört, alltså din lever funkar inte längre”. ”Det skiter jag i, jag dricker”.  En annan 

informant förklarade att de äldres alkoholmissbruk har pågått så pass lång tid och att det därav 

blir svårt för personal att få dem att sluta dricka. 

 

Ja det har gått för långt med dem. Dom är redan i skiten. Då är det svårt att plocka ur det från dem. 
En gång alkoholist, alltid alkoholist. Det är ett uttryck. Som jag sa förut också, de kan ju ha haft 
egna firmor, skilsmässor, frugan kan ha dött eller vad som helst. Då är det lätt att ta till flaskan. 

 

Även om hopplösheten och maktlösheten fanns där så kom det också fram en typ 

rättfärdigande av att deras jobb och insats ändå fyllde en funktion för de äldre. 

Jag kan omöjligt ha några moraliska eller etiska aspekter över huvud taget över att de dricker. Vist 
jag kan tycka det är jättetråkigt men det är lite kört. Dom är över 50 år. Om jag, som nästan är 50 
år, skulle bli avtvingad mina cigaretter mot min vilja för att ”Det är inte bra att du röker nu längre 
och för att du ska kunna bo här så får du inte göra det.” Jag hade inte valt att bo där. Men om jag 
hade erbjudits ett boende där jag fick lov att röka, då hade jag valt att bo där. Och det är precis 
detsamma som för de som bor här. 

 

 

4.3 Könsaspekt 

Något som kom fram i våra intervjuer med vårdpersonalen som vi finner intressant att lyfta 

fram var att deras attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor kan ses ur ett 

könsperspektiv. På det traditionella äldreboendet så ansågs könet som något som inte på 

påverkade de äldres alkoholvanor speciellt mycket. Det var då istället framförallt på boendet 

med missbruksprofil som könet var av betydelse. Där kvinnorna dels var i minoritet men 
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också uppfattades som mer utsatta. Kvinnorna ansågs inte dricka lika mycket men deras 

symptom under berusning var desto svårare att bemöta och hantera. På det traditionella 

äldreboendet så skilde sig äldres alkoholvanor mellan könen vilket bland annat tog sig uttryck 

i att männen drack andra drycker än vad kvinnorna gjorde. Männen drack öl varje dag till 

skillnad från kvinnorna som drack vin men vid speciella tillfällen. Följande citat kommer från 

en informant från det traditionella boendet. 

De män jag jobbat med vill ju oftast ha öl varje dag. Men då är det lättöl. Medan kvinnor kanske 
vill ha ett glas vin eller så om det är någon tillställning. Det är inte så många kvinnor som dricker 
till varje måltid.  

Männen drack mer enligt en av informanterna från boendet med missbruksprofil, 

Kvinnorna dricker kanske inte så kopiöst som männen gör. De ansåg även på boendet 

med missbruksprofil att männen var lättare att bemöta. Kvinnorna blev otrevliga, 

började gråta, de kunde bli aggressiva och blev ångerfulla. Dessa symtom gjorde att 

personalen tyckte att kvinnorna var svårare att bemöta än vad männen var. 

Dom blir mer aggressiva och otrevliga än män. Plus det här med depression och gråtande. För det 
mesta så är det så att perioden efter att de har druckit så kan de tänka på vad de har gjort och de 
tänker på sina barn och barnbarn. Den här jobbiga perioden när man skall försöka stödja dem.  

Flera av dem intervjuade vårdpersonalen från boendet med missbruksprofil ansåg att 

kvinnorna sattes i en speciellt utsatt situation. Det kunde röra sig om misstankar om att 

kvinnorna blev sexuellt utnyttjade, att de befann sig i en beroendeställning gentemot männen 

samt en dålig självbild. Denna utsatthet förklarades av flera av informanterna och gav också 

ett uttryck för en viss uppgivenhet inför att inte kunna säga ifrån när så behövdes. En 

informant förklarade att det var en helt annan situation för kvinnor. Kvinnorna var mer 

beroende av männens godtycklighet när det kom till missbruksbiten. Antingen hade kvinnorna 

fallit in i missbruket gemensamt med en man just för att kunna vara med mannen, eller så 

hade de förlorat sig själva i alkoholen just för att vara med mannen. Vidare förklarade 

informanten att dessa kvinnor ofta blir utnyttjade av männen just för att även dem är 

alkoholister. Detta kunde då leda till att kvinnorna ofta hamnar i en beroendeställning till sin 

omgivning, vilket oftast är män. Informanten menade också att kvinnorna oftast är väldigt 

ensamma som kvinnor, Kvinnorna de är oftast ensamma, väldigt ensamma som kvinnor. Det 

är inte kvinnogäng som det är mansgäng. Det är märkligt. Men jag tror att de har en helt 

annan självbild. En annan informant förklarade kvinnornas utsatthet på detta sätt. 
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Kvinnorna de blir väl, vad ska man säga, mera utnyttjade utav gubbarna här. Det vet man ju inte 
men man kan ju nästan misstänka det för att deras pension kanske inte räcker till så mycket sprit 
och bara för att de ska få lite mer sprit så kanske de lägger upp sig för att få lite mera. Det har hänt. 
Inte nu längre eller inte som jag vet men det har väl förekommit. Och vi vet ju inte vad som händer 
här på nätter och kvällar. Efter att vi går hem. För att få den här spriten så utnyttjar ju kanske 
mannen kvinnan. Det vet man ju inte. Det kan ju förekomma, det är ju hemskt om det är så alltså. 
Men vi är ju inga poliser.  

 
 

Det bidrog också till att man som personal var tvungen att bemöta dessa kvinnor på ett annat 

sätt och det framkom också att det kunde finnas en djupare problematik i bemötandet av 

kvinnorna. 

 
Till kvinnor så talar jag på ett annat vis, också för att jag är kvinna. Ja, jag talar på ett annat sätt till 
honom. Jag tror det är lite lättare med männen. Med männen är det är lite lättare för dem att förstå, 
men med kvinnorna är det svårare när de dricker. För att de har mycket känslor när de dricker. De 
börjar prata om den tid som har gått och börjar gråta och hittar på. Med männen är det inte så. 
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5.0 Analys 

Vi ämnar utföra analysen genom att koppla samman vårt empiriska material tillsammans med  

tidigare forskning samt valda teorier. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om 

vårdpersonalens attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor på två äldreboenden med 

olika profil. Vi kommer i detta kapitel att bearbeta de teman vi fått fram, Gränser och regler, 

Rättfärdigande av attityder och värderingar och slutligen en könsaspekt när det kommer till 

äldres alkoholvanor. Syftet fungerar som en bakgrund i vårt arbete med att analysera de teman 

vilka vi presenterat under resultatet. Under varje rubrik kommer en kort sammanfattning av 

resultatet finnas för att lättare kunna sammankoppla resultat och analysdel. 

 

 

5.1 Gränser och regler  

Informanterna framhåller vissa gränser och regler gällande äldres alkoholvanor. Dessa gränser 

handlade om var de boende fick dricka, samt hur mycket. På äldreboendet med 

missbruksprofil tilläts ingen servering av alkohol över huvud taget vilket skiljde sig från det 

traditionella äldreboendet som tillät servering av alkohol. Denna servering skedde under 

middagar eller under olika sociala aktiviteter som de regelbundet hade på boendet. Det som 

serverades var då lättöl eller vin. De boende kunde också ha alkohol på sina rum, då var det 

anhöriga eller den personal som var kontaktperson som köpte alkoholen. På äldreboendet med 

missbruksprofil fick de boende införskaffa sig alkoholen på egen hand, genom anhöriga eller 

genom så kallade langare som ofta vistades utanför boendet. De var även begränsade var de 

fick dricka. De tilläts att dricka alkohol inne på sina rum men inte på allmänna utrymmen.  

 Vårdpersonalen på boendet med missbruksprofil ansåg att gränsen för hur mycket de 

boende fick dricka gick när de rent fysiskt inte längre kunde klara sig själva. Det fanns även 

värderingar kring gränssättning när det gäller alkohol som mer handlade om beteende istället 

för alkoholmängd. Gränser för när en boende enligt personalen hade druckit för mycket var 

när man som personal såg hur den boende betedde sig. En av personalen på boendet med 

missbruksprofil exemplifierade detta genom att berätta att om en boende dricker allt oftare 

och allt mer regelbundet så måste man som personal gå vidare med det. En annan informant 

på boendet med missbruksprofil menade att gränsen för hur mycket de boende fick dricka 

gick när den boende ifråga isolerade sig på sitt rum. Detta väckte oro från personalens sida 

som i sin tur uttryckte ett ställningstagande om att det då måste göras något åt detta, genom 

exempelvis gränsdragning. På det traditionella äldreboendet så kunde ingen av informanterna 
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se något negativt med servering av alkohol. De hade heller aldrig känt sig osäkra på hur de 

skulle bemöta en boendes alkoholvanor.  

Dessa ovan nämnda gränser och regler som fanns på de båda äldreboendena existerade alla 

med hänsyn till de äldres bästa. Gränserna och reglerna tolkar vi som ett sätt för 

vårdpersonalen att bemöta ett problem. Problemet som personalen känner sig tvungna att 

bemöta är äldres bruk av alkohol. Vi menar här att alkoholen upplevs som ett problem för att 

vårdpersonalen tillhör två olika sociala sammanhang. Eller som Payne (2008) kallar det, 

sociala verkligheter (a.a. 2008 s, 97). Den ena verkligheten ses här som personalens 

personliga förhållningssätt till alkohol som i hög grad präglas av de normer kring alkohol som 

finns i vårdpersonalens sociala nätverk. Den andra verkligheten som vårdpersonalen befinner 

sig i präglas av äldreboendes normer och värderingar kring alkohol. Dessa två verkligheter 

kan innebära två motsatta synsätt på alkohol. Dels som en social dryck (personliga 

värderingar) och dels som en hälsofarlig dryck (äldreboendets värderingar). Härigenom 

tydliggörs behovet av regler och gränser. Skulle alla dela samma normer och värderingar 

kring alkohol så skulle inte behovet av regler och gränser finnas. Det vi söker belysa är att 

vårdpersonalen kommer ifrån varsin social verklighet med sina egna normer och värderingar 

kring alkohol. I mötet med äldre och deras alkoholvanor krävs ett gemensamt 

värderingssystem för att tillförsäkra de äldre en god omvårdnad. Äldreboendets regler och 

gränser kring äldres alkoholvanor blir härigenom ett lämpligt verktyg för att samanföra de 

olika sociala verkligheterna till en gemensam verklighet. Payne (2008) skulle kunna förklara 

detta som att vårdpersonalen tillsammans skapar en förståelse om äldres alkoholvanor som ett 

problem. Denna objektiva sanning resulterar i slutändan till att vårdpersonalen sätter upp 

gränser och regler som kommer i uttryck genom deras handlingar (a.a. 2008 s, 29).   

I en intervju med en informant på det traditionella äldreboendet framkom det att servering 

av alkohol skedde på helgerna och att vinet förvarades inlåst på avdelningen. Även på boendet 

med missbruksprofil hade vårdpersonalen kontroll och regler kring de äldres alkoholvanor. 

Exempelvis fick de inte dricka i de offentliga miljöer som fanns på äldreboendet. Då 

personalen ständigt hade kontroll över alkoholen samt kontroll över hur mycket de boende 

drack så fanns det, enligt oss, ingen osäkerhet eller oklarheter kring hur man som 

vårdpersonal skulle bemöta de äldres alkoholvanor. Kontrollen över alkoholen blev 

härigenom ett sätt för vårdpersonalen att lösa ett problem. Anledningen till att det från 

vårdpersonalens sida upplevdes som att alkoholen var något som måste kontrolleras är något 

som Klein & Jess (2002) tar upp. De framhåller att denna till synes kluvna linje mellan 

organisationens policy och personalens ambivalenta handlande i dagliga situationer bidrar till 
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att bortse ifrån ansvar i oklara, och kanske socialt riskfyllda situationer. För att bemöta detta 

dilemma så menar Klein & Jess (2002) att personalen uppmuntrades att kontrollera de äldres 

alkoholvanor (a.a. 2002 s, 200). Detta anser vi, utifrån Eliassons (1996) tankar om balansen 

mellan självbestämmande och underlåtelse, kan bidra till svårigheter mellan å ena sidan ta 

hänsyn till de äldres självbestämmande då alkohol kan betraktas som en social dryck, och å 

andra sidan kontrollera alkoholen då den kan anses som en skadlig dryck för de äldre. Vi ser 

här, likt Klein & Jess (2002), att gränser och kontroll över äldres alkoholvanor på båda 

äldreboendena som ett sätt för vårdpersonalen att hantera denna problematiska situation. 

Denna kontroll var inget som någon av vårdpersonalen reagerade över eller hade funderingar 

kring. De ansåg att sättet på vilket de arbetade på fungerade väl och skulle fortgå. Payne 

(2008) kan här bidra med tänkvärda resonemang i hans tolkning av socialkonstruktionismen. 

Man kan genom dessa glasögon se på acceptansen inför kontrollen av de äldres alkoholvanor 

som en socialt konstruerad värdering. Genom att bemöta äldres alkoholvanor med kontroll 

och funnit att detta har gett önskat resultat så har det inom den specifika sociala strukturen 

(läs äldreboendet) blivit en del av den gemensamma normen och värderingssystemet. När nya 

anställda kommer in i den sociala verklighet som skapats på äldreboendet så internaliseras 

snart de nyanställda och blir på så sätt en del av sättet på vilket man bemöter det äldres 

alkoholvanor (Payne 2008 s, 29).    

 

5.2 Rättfärdigande av attityder och värderingar 

En annan del av vårt resultat handlar om hur personalen förklarade eller rättfärdigade deras 

attityder och värderingar gentemot äldres alkoholvanor. Skillnaderna mellan dessa olika 

rättfärdiganden har vi delat in i olika underrubriker, hälsa, medicin, profession, guldkant på 

tillvaron och hopplöshet.  

Förklaringarna eller rättfärdigandena av vårdpersonalens attityder och värderingar var alla 

tagna med utgångspunkt för de äldres bästa. Stål (2008) talar här om att maktutövning kan 

rättfärdigas genom att hänvisa till att man agerar utifrån vad man anser vara det bästa för den 

äldre (a.a. 2008 s, 79-80). Vi menar att oavsett om man som vårdpersonal förklarar sina 

attityder och värderingar kring alkohol som en rättighet, en guldkant på tillvaron eller som 

något som var skadligt för de äldres hälsa så anser vi att detta ger en ökad kunskap kring vad 

vårdpersonalen har för några attityder och värderingar. Ovan har vi analyserat 

vårdpersonalens regler och gränser gällande äldres alkoholvanor utifrån Paynes (2008) 
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tolkning av socialkonstruktionistisk teori. Här kommer vi att analysera hur vårdpersonalen 

rättfärdigar deras attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor.  

Vårdpersonalen pratade om hälsan som en anledning då de var rädda om de äldres hälsa till 

följd av de äldres alkoholvanor. Hälsan aktualiserades också genom att åldern togs upp som 

en bidragande faktor. Vidare så ansåg vårdpersonalen att de äldres hälsotillstånd, alltså vilken 

typ sjukdom den äldre led av, påverkade på vilket sätt de bemötte de äldres alkoholvanor. 

Jyrkämä & Haapamäki (2008) visar att det finns goda skäl för vårdpersonalen att rättfärdiga 

deras bemötande av de äldres alkoholbruk ur hälsosynpunkt. Enligt författarna finns ett 

orosmoln inom äldreomsorgen generellt över äldres alkoholbruk med exempelvis ökade 

olycksfall, samt att kombinationen alkohol och viss medicin kan vara direkt skadligt för den 

äldre (a.a. 2008 s, 63).  

Medicinen användes också som ett rättfärdigande till hur man som personal hade för 

attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor. På boendet med missbruksprofil avstod 

man som personal från att ge de äldre mediciner de perioder de drack som mest. Harnett 

(2010) tar här upp en intressant tanke, utifrån teorin om folklig logik. Hon menar att 

vårdpersonalen rättfärdigar sina handlingar genom att hänvisa till olika orsaker som de anser 

vara logiska och moraliskt riktiga (a.a. 2010 s, 72). I vårt fall hänvisar vårdpersonalen till att, 

det är så vi gör här när de inte ger berusade vårdtagare sin medicin. De rättfärdigar på så vis 

sitt handlande med hänvisning till något som anses ha högre prioritet. I detta fall rutiner för att 

tillförsäkra de äldre en god hälsa. På det traditionella äldreboendet prioriterade 

vårdpersonalen medicinen före alkoholen. Det kan förklaras, enligt Buttny (1993), genom att 

vårdpersonalen befinner sig i en social kontext som uppmuntrar till denna typ av accounts 

eller rättfärdigande (a.a. 1993 s, 8).  Skillnaden mellan de två olika äldreboendenas sätt att 

rättfärdiga kan tolkas som ett exempel på den folkliga logik som Buttny (1993) tar upp. 

Buttny (1993) talar där om att vad som anses vara en rätt eller en felaktig handling bestäms av 

den sociala kontext som individen befinner sig i (Buttny 1993 s, 7). Vårdpersonalens accounts 

i det här fallet synliggörs av hälsan men skillnaden på sättet man som personal rättfärdigar om 

man delar ut medicin eller inte beror på den folkliga logik som genomsyrar verksamheten. I 

fallet med vårdpersonalen från äldreboendet med missbruksprofil som avstod från att ge 

medicin så hittade vårdpersonalen ett skäl till handlingen genom att hänvisa till att det var en 

del av boendets kultur vilket kan ses som en folklig logik. På det traditionella äldreboendet 

avstod man som personal från att ge äldre alkohol om de åt starka mediciner genom att ange 

som skäl att det skulle vara skadligt att blanda alkohol med mediciner som kan ses som en 

annan folklig logik. 
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Det fanns även rättfärdiganden av vårdpersonalens som direkt går att koppla till det ansvar de 

känner i sin yrkesroll. Alltså, vårdpersonalen handlade på ett visst sätt vilket de rättfärdigade 

genom att påstå att det ingår i deras arbetsuppgifter. Detta kan ses som ett sätt för 

vårdpersonalens att förklara hur det vardagliga arbetet går till. Buttny (1993) talar om detta 

som en typ av account vilket används för att förklara rutinmässiga händelser i vardagen och 

blir för oss som betraktare ett sätt att förstå hur dessa människor skapar mening i deras 

tillvägagångssätt (a.a. 1993 s, 15). Vidare menar Buttny (1993) genom att rättfärdiga 

handlingar med hänvisning till sina arbetsuppgifter kan vara ett tecken på att vårdpersonalens 

handlingsutrymme begränsas. Detta på grund av den ansvarsskyldighet som vårdpersonalen är 

bunden till inom den folkliga logik som råder på det äldreboendet som denne arbetar på (a.a. 

1993 s, 8). Ett exempel på detta kan ses i en vårdpersonal på boendet med missbruksprofil. 

Där består förklaringen att inte kunna köpa ut till en boende att detta skulle innebära en risk 

för uppsägning. Denna account skulle inte vara acceptabel på det traditionella äldreboendet 

där förklaringen inte skulle vara godtagbar eftersom vårdpersonalen där inte riskerar 

uppsägning om de köper ut. Den folkliga logiken inom de olika boenden skiljer sig och 

påverkar där igenom indirekt de äldres alkoholvanor. 

Hopplösheten av att inte kunna göra något åt de äldres skadliga alkoholvanor förklarades 

på boendet med missbruksprofil genom den äldres ovilja till hjälp. Detta kan ses som en form 

av ett rättfärdigande av deras attityder och värderingar. Rättfärdigande förklarar Buttny 

(1993) som argument vilka syftar till att underförstått ta på sig ansvaret men hänvisar till de 

avsikter som orsakade händelsen (a.a.1993 s, 16). Utifrån Buttnys (1993) definition av 

begreppet rättfärdigande kan vi i detta sammanhang exemplifiera personalens rättfärdigande 

på detta vis: Den boende ville inte ha hjälp, därför kan jag inte ingripa. Vårdpersonalen tar i 

ett avseende på sig ansvaret för de äldres omvårdnad, men i ett annat avseende avstår de från 

ansvaret när det kommer till de äldres alkoholbruk. Detta skulle enligt Buttny (1993) syfta till 

att personalen rättfärdigar deras val att inte ingripa med anledningen av en viktigare och högre 

form av dominerande prioritet, i detta fall de boendes rätt att själv få bestämma över sitt 

alkoholbruk (a.a.1993 s, 16).  

En informant framförde att man som personal omöjligt kan ha några moraliska eller etiska 

aspekter över att de boende dricker alkohol. Vidare kunde informanten tycka att det var 

tråkigt att de dricker men att det på grund av att det har gått så lång tid så är det kört för dem 

då de boende är över 50 år gamla. Detta kan ses som en hopplöshet ifråga om den boendes 

förmåga att förändras. Järvinen (1998) framför att de missbrukare som anses som de 

omotiverade av personalen på behandlingsinstitutioner betraktas sakna motivation till att 
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förändras. Detta förklaras av personalen genom att de omotiverade trivs med hur deras 

livssituation ser ut och vill därför inte förändras. De tunga missbrukarna uppfattas från detta 

synsätt som en grupp klienter som inte går att behandla då de inte vill (Järvinen 1998 s, 58-

61). 

Vårdpersonalen hade också attityder och värderingar om äldres alkoholvanor som något 

positivt och som bidrog till att öka det sociala umgänget bland äldre. De framförde att de äldre 

kunde samlas och umgås, exempelvis vid måltider, och där ansåg de att alkoholen var något 

som bidrog till en extra krydda i samvaron. Vidare framförde de också att anledningen till att 

de äldre skulle få fortsätta med sina alkoholvanor berodde på att det var något som var en del 

av deras autonomi och därigenom skulle vanorna som den äldre hade med sig från tidigare i 

sitt liv bevaras. Boyles (2006) artikel där autonomi tas upp som något som äldre tillskriver 

stor betydelse och som vårdpersonal antingen ser som en lyx eller en rättighet blir enligt oss 

relevant (a.a. 2006 s, 206- 207). Relevant därför att detta synliggör vårdpersonalens syn på de 

äldres rätt att själv kunna bestämma över sina alkoholvanor ses som en lyx och något som är 

lite mer än vanligt.  

Att vårdpersonalen rättfärdigar alkohol genom att se det som en guldkant på tillvaron är 

också en del av resultatet som vi vill titta närmare på. Hur kan vi då tolka detta som ett 

rättfärdigande? Payne (2008) framför att människors gemensamma värderingar om ett visst 

fenomen skapar en sorts objektiv sanning som i slutändan tar sig i uttryck genom människors 

handlingar (a.a. 2008 s, 29). Alkohol som en accepterad dryck kan ses som en socialt 

konstruerad värdering. Men samtidigt finns vetskapen hos människor att det är en skadlig 

dryck vilket även det kan ses som en socialt konstruerad värdering. Denna situation med två 

motstridiga folkliga logiker runt ett och samma fenomen tar även Buttny (1993) upp (a.a. 

1993 s, 49). Äldreboenden kan anses stå för en folklig logik där vårdpersonalens 

gemensamma värderingssystem strävar efter en god omvårdnad och trygghet. I denna folkliga 

logik ingår inte alkoholen som en given rollfigur. Buttny (1993) menar att folkliga logiker i 

vardagliga situationer och folkliga logiker i speciella kontexter såsom exempelvis 

äldreboendet måste åtskiljas (a.a. 1993 s, 51). Men i detta sammanhang är det inte möjligt. 

Äldreboende är präglad av ett medicinskt synsätt, samtidigt som vårdpersonalen måste bevara 

de äldres gamla vanor och personliga behov där alkohol kanske ingår. Detta leder till att två 

folkliga logiker hamnar under samma tak. Därav blir behovet för vårdpersonalen av att 

rättfärdiga alkoholens existens nödvändig då den inte har en given plats i den folkliga logik 

som kännetecknas av ett förhållningssätt präglat av omvårdnad.  
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Sättet på vilket vårdpersonalen rättfärdigade äldres bruk av alkohol som en guldkant på 

tillvaron används, enligt Buttny (1993) som ett argument för att förklara sina handlingar och i 

viss mån rekonstruera händelsen inför den man talar med (a.a. 1993 s, 6). I detta fall så 

använder vårdpersonalen argumentet att alkohol är något som höjer livskvalitén för de äldre 

på grund av att argumentet förväntas vara godtagbart inom den folkliga logik som 

informanten förutsätter att vi sympatiserar med. Det är en förutsättning för att detta account 

skall fungera som ett sätt att rättfärdiga attityden och i slutändan erhålla vår förståelse för 

handlingen. Detta belyser ännu en gång den allmänt rådande synen på alkohol som å en sida 

en dryck för sociala sammanhang och å andra sida som en skadlig dryck för hälsan.  

 

 

5.3 Könsaspekt 

I vårt resultat framkom att beroende av vad man som äldre har för några alkoholvanor så blir 

könet en påverkansfaktor för vårdpersonalens attityder och värderingar. Denna del ansåg vi 

var viktig att ha med på grund av att skillnaden var så stor mellan de båda boendena. På det 

traditionella äldreboendet så ansågs inte könet som något som påverkade de äldres 

alkoholvanor. Den enda skillnaden tycktes vara att kvinnorna endast drack vid speciella 

tillfällen medens män gärna ville ha en lättöl till maten varje dag. På detta boende var 

kvinnorna en majoritet.  

Det var på boendet med missbruksprofil som värderingar om kvinnors extra utsatta 

situation kom fram under intervjuerna. Kvinnorna var där en minoritet men uppfattades som 

mer utsatta än männen. De ansågs inte mer utsatta för att de drack mer utan deras beteende 

under och efter berusning upplevdes från vårdpersonalen svårare att hantera jämfört med 

männen. Vårdpersonalen beskrev kvinnorna som svåra att bemöta då de kunde bli otrevliga, 

ångerfulla, aggressiva och gråtmilda. Många av dem hade också en depression. En informant 

förklarade att en stor skillnad mellan kvinnorna och männen var perioden efter kvinnorna 

druckit då de tänker på vad de har gjort och på sina barn och barnbarn. Det var då viktigt för 

personalen att stödja dem.   

Leissner & Hedin (2002) tar upp en för oss intressant aspekt i detta avseende för att kunna 

förstå vad som kan tänkas vara skillnader med kvinnors situation då de har exempelvis ett 

alkoholmissbruk. Författarna menar att det vilar kvar vissa kulturella normer om kvinnor i 

samhället där kvinnors onykterhet kan ses som omoraliskt då de förväntas ha ansvar över 

barnen samt hemmet. Moderskapet kan då förknippas med en stereotyp syn på kvinnlighet. 

Denna stereotypa syn på kvinnlighet som ursprungligen kommer från samhällets krav på 
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traditionella könsroller är alla kvinnor medvetna om. Kvinnor som misslyckas med att leva 

upp till denna stereotypa syn på kvinnlighet kan få skuldkänslor (a.a. 2002 s, 75).  

Trulsen (2006) menar att missbrukande kvinnor drabbas i större utsträckning än män, av 

depressioner och försök till självmord. De har oftare en sämre självkänsla än män och det är 

vanligare att kvinnorna berättar om upplevelsen av att känna sig värdelös. Kvinnorna lever 

oftare i en relation där hennes partner även är missbrukare (a.a. 2006 s, 53).   

Flera av de intervjuade vårdpersonalerna från boendet med missbruksprofil framförde att 

de hade misstankar om att kvinnorna blev sexuellt utnyttjade och de hade värderingar om att 

kvinnorna hade en dålig självbild. De hade också värderingar om att de trodde att kvinnorna 

befann sig i en beroendeställning till männen. En informant förklarade även att hon trodde att 

många av kvinnorna har fallit in i ett missbruk tillsammans med män just för att kunna vara 

med dessa män. Detta kunde enligt personalen leda till att kvinnorna ofta hamnar i en 

beroendeställning till sin omgivning som oftast är män.  

Att vårdpersonalen upplevde kvinnorna som en extra utsatt grupp kan förklaras genom 

samhällets krav på traditionella könsroller som en social konstruktion. Payne (2008) 

framhåller att vi människor institutionaliserar vår uppfattning om verkligheten och i slutändan 

skapar vi ett legitimt system av normer och värderingar (Payne 2008 s, 29). I detta 

sammanhang så vilar det kvar vissa kulturella normer om kvinnor i samhället som ”den goda 

modern”. I det här avseendet kan denna konstruktion av hur en kvinna bör vara upprätthållas 

genom att människor hela tiden föds in i denna sociala förståelse och avviker man då som 

kvinna från dessa förväntningar på hur man bör vara kanske man som kvinna både känner sig 

samt uppfattas som misslyckad. Payne (2008) menar att vi internaliserar och legitimerar 

värderings och handlingsmönster inom olika sociala strukturer (a.a. 2008 s, 29). Av de 

intervjuade på boendet med missbruksprofil var tre av totalt fyra av de intervjuade kvinnor. Vi 

ställer oss frågan om detta har betydelse för hur de uppfattar dessa utsatta kvinnors situation? 

Det framkom att både kvinnorna och männen på boendet bar på en skuld på grund av deras 

missbruk men kvinnorna hade ett annat sätt att uttrycka sig. Den sociala konstruktion av hur 

en kvinna bör vara är så djupt inplanterat i oss människor och medför en press oavsett om 

kvinnan är missbrukare eller inte.  Alla kvinnor är medvetna om denna stereotypa syn på 

kvinnlighet. Vårdpersonalens värderingar konstrueras för att kvinnornas extra utsatta situation 

ligger nära de intervjuades förståelsevärd och den skuld det kan innebära att som kvinna inte 

lyckas leva upp till denna stereotypa syn på kvinnlighet (se Leissner & Hedin 2002 s, 75). 

Vårdpersonalens egen syn på vad det innebär att vara kvinnor har blivit ett legitimt system av 
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normer och värderingar (se Payne 2008 s, 29) och dessa kanske kan påverka deras attityder 

och värderingar om kvinnor som en extra utsatt grupp.  
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6.0 Slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om vårdpersonalens attityder och värderingar 

kring äldres alkoholvanor på två äldreboenden med olika profil. Vi vill redan nu framföra att 

det inte utifrån vår studie går att dra några generella slutsatser om vad vårdpersonal har för 

några attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor utan den skall ses i den kontext som 

den har gjorts.  

Utifrån vår tolkning av materialet visar resultatet på att vårdpersonalen vi intervjuade 

ansåg att det skulle finnas vissa gränser och regler kring äldres alkoholvanor. Hur dessa 

gränser och regler tog sig uttryck skiljdes åt mellan de olika äldreboende. Vårt resultat visar 

även att det fanns olika sätt på vilka vårdpersonalen rättfärdigade sina attityder och 

värderingar när det kommer till äldres alkoholvanor. Slutligen kunde vi också finna en 

könsaspekt när det kom till vårdpersonalens attityder och värderingar som vi anser vara 

viktigt att inte utelämna.  

De slutsatser vi kan dra visar på att vårdpersonalens attityder och värderingar kring äldres 

alkoholvanor präglas av synen på alkohol som dels en skadlig dryck och dels som en social 

dryck. Den här ambivalenta synen på alkohol synliggör enligt oss behovet för vårdpersonalen 

att använda rättfärdigande förklaringar. 

Dessa synsätt på alkohol som både en skadlig och social dryck är inga typiska värderingar 

för just äldreboenden utan existerar som en samhällsnorm. Svensk alkoholpolitik har sedan 

lång tid präglats av kontroll och restrektioner. Johansson (2005) talar om att svensk 

alkoholkultur har påverkats av den alkoholpolitik som förts. Från motbokens dagar fram till 

dessa tiders informationskampanjer så har alkohol hela tiden varit ett ämne som delat 

samhället. Även i miljöer där vi uppmuntras att dricka alkohol, på barer och restauranger, så 

finns en outtalad värdering att alkohol är skadligt och därför bör kontrolleras. Ett exempel på 

detta är den landsomfattande kampanjen Varannan vatten som syftar till att människor som 

dricker alkohol, som de köpt på det statliga systembolaget eller på någon av de barer som fått 

utskänkningstillstånd, skall göra detta med måtta genom att dricka vartannat glas med vatten. 

Samhället säger här till folket att köp och drick gärna alkohol men gör det med måtta för 

annars skadar det er. På samma sätt ser vi liknande resonemang på de två äldreboenden vi har 

besökt. 

Regeringens tillsatta utredning angående möjligheten att kunna servera alkohol lyfter 

denna fråga in till landets äldreboenden. Vi kan här se i vårt resultat att även i denna kontext 

så finns en tudelad inställning gentemot alkoholens förekomst som dels något som förhöjer 
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det äldres livskvalité och dels något farligt som därför bör kontrolleras. På äldreboenden ökar 

enligt oss dock problematiken då de redan komplexa grundläggande begreppen 

självbestämmande, makt och ansvar (jämför Eliasson 1996, Blennberger 2005, Stål 2008 och 

Bengtsson, 2005) ställs emot varandra i förhållande till alkohol. Komplext därför att 

alkoholen tillskillnad från andra behov ställer ökade krav på att vårdpersonalen måste brottas 

med deras högst personliga förhållningssätt till alkohol. Då vårdpersonalen måste förhålla sig 

till dessa begrepp i arbetet med de äldre och därtill deras egna personliga inställning till 

alkohol kan det leda till att personalen känner sig tvungna att rättfärdiga sina attityder och 

värderingar. Ett rättfärdigande som enligt oss inte är nödvändigt när man som vårdpersonal 

exempelvis förespråkar för de äldres rätt att själv bestämma över vanor när det kommer till 

mat eller sömn. Detta tolkar vi som att de attityder och värderingar som framkom i 

intervjuerna med vårdpersonalen är socialt konstruerade av den kultur, eller folkliga logik, 

som finns på respektive äldreboende. Det personliga förhållningssättet och det förhållningssätt 

som finns inom den sociala strukturen som vårdpersonalen arbetar i måste därför enligt oss 

integreras för att kunna uppnå de rättigheter till självbestämmande och inflytande över sin 

livssituation som är en grund i arbetet med äldre och som Norström & Thunved (2010) 

redogör för (a.a. 2010 s, 128-133). Denna integration mellan de två värdesystemen ställer 

stora krav på vårdpersonalens kunnande och professionalitet.   

Alkoholen är inte det enda som går att koppla till de äldres behov och deras rätt till 

självbestämmande, men det skiljer sig från andra behov, exempelvis rätten att själv få 

bestämma när man vill gå och lägga sig, då alkoholen kan ses som ett gift och som faktiskt 

har en skadlig påverkan på kroppen. Vi anser att alkoholen därför kan uppfattas som ett laddat 

ämne inom äldreomsorgen i allmänhet och äldreboenden i synnerhet. Ett annat behov som kan 

jämföras med alkohol är rökning. Men vi menar att alkoholen har en mer allmän acceptans i 

samhället i stort trots det faktum att det kan vara skadligt för hälsan. Därför tror vi att 

alkoholen blir ett ännu mer problematiskt fenomen på äldreboenden än vad exempelvis 

rökning är.  

Om regeringens förslag blir verklighet och servering av alkohol blir en del av de rutiner 

som vårdpersonalen skall förhålla sig till så ser vi ett ökat behov av utbildning och diskussion 

om attityder och värderingar kring alkohol. Diskussionen anser vi bör föras kring huruvida 

alkohol bör bli en del av de äldres dagliga behov som vi idag anser exempelvis matvanor vara. 

Vad vi idag anser innefattas när vi talar om de äldres rätt till självbestämmande ser vi komma 

att förändras i och med den nya generationens äldre människor inträde i pensionsåldern. 

Dessa äldre kommer att ha med sig sina särskilda vanor och konsumtionsmönster (se Jyrkämä 
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& Haapamäki 2008 s, 7) som vi tror kommer att bidra till att äldreomsorgen måste 

omdefiniera vad man idag innefattar i ord som autonomi och livskvalité. Det vi i vårt resultat 

ser som gränser kommer kanske att flyttas. Kommer det att finnas fler äldreboenden med 

missbruksprofil i framtiden tillföljd av de nya konsumtionsvanor och det mer liberala 

förhållningssättet till alkohol? Eller kommer alkoholen vara en av många rättigheter som de 

äldre skall tillgodoses? 

En annan slutsats som vi kan dra utifrån vårt empiriska material är att vårdpersonalens 

attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor på boendet med missbruksprofil visade på 

att kvinnor är en speciellt utsatt grupp. Vi kom fram till i vår analys att den traditionella synen 

på kvinnlighet är en social konstruktion vilken påverkar vårdpersonalen i deras syn på 

kvinnorna. Vi ställer oss frågande huruvida det hade varit annorlunda om majoriteten av 

informanterna från boendet med missbruksprofil var män? Då vårdpersonalen hade 

värderingar om orsaker till varför kvinnorna var en extra utsatt grupp genom att de tillhörde 

samma stereotypa könsroll så kanske männen inte på samma sätt kunde se orsakerna till 

kvinnornas utsatthet? Vi menar att det kan finnas fördelar och nackdelar med att man som 

vårdpersonal tillhör samma kön. Fördelarna är att man som personal kan sätta sig in i 

kvinnornas situation och möta kvinnan där hon är. Nackdelen är att eftersom de kan sätta sig 

in i kvinnornas situation så finns risk för att deras egna personliga värderingar om orsakerna 

till kvinnornas utsatthet förstärker kvinnornas känsla av misslyckande. Kvinnorna på boendet 

blir då dagligen bemötta av de kvinnliga vårdpersonalerna som har lyckats leva upp till denna 

stereotypa syn på kvinnlighet och vi menar då att detta kanske förstärker kvinnornas känsla av 

misslyckande. Sedan ställer vi oss även frågande om förekomsten av denna typ av boende 

bidrar till en stigmatisering av dessa kvinnor och därigenom en faktor som ökar skuldkänslan? 

Då informanterna framförde att kvinnorna har levt ett liv omgivet av män och att det även 

fortsätter med det på äldreboendet så kanske det skulle vara bättre för dessa kvinnor om de 

kom till ett annat äldreboende med fler kvinnor i samma situation. Hur stor och vilket sätt som 

är det rätta att bemöta denna grupp kan vi tyvärr, inom ramen för denna c-uppsats, inte utröna 

men vi ser här ett område för framtida forskning att gräva djupare in i.  

Avslutningsvis ställer vi oss frågan om det finns problem med att äldre på äldreboenden 

dricker alkohol? Eller ännu viktigare, om det finns, vems problem är det? Och vem har då rätt 

att definiera det? Dessa frågor får säkerligen olika svar beroende på vem man frågar men det 

är enligt oss av högsta vikt att lyfta fram för att på så sätt problematisera alkoholens roll på 

äldreboenden, inte minst för oss blivande socionomer. Mycket av det sociala arbetet i 

framtiden kommer att röra sig inom äldreomsorgen och här ser vi socionomens viktiga roll att 
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väcka dessa frågor. Det kanske inte är så okomplicerade frågor som vi tror. När vi började 

skriva denna uppsats hade vi som syfte att öka kunskapen om vårdpersonalens attityder och 

värderingar kring äldres alkoholvanor. Vi vill hävda att vi inte bara har fått en ökad kunskap 

om deras attityder och värderingar utan att vi även har fått en djupare förståelse för hur 

vårdpersonalen motiverar deras attityder och värderingar till äldres alkoholvanor. Därigenom 

synliggörs de värderingssystem som ligger till grund för de attityder och värderingar som 

vårdpersonalen har och möjliggör för oss som blivande socionomer att påverka dessa 

värderingssystem.  

Vi hoppas med vår uppsats kunna väcka ett nytt ämne som vi tror kommer vara aktuell 

idag och för en lång tid framöver. Vårdpersonalens bemötande av äldres alkoholvanor på 

äldreboenden och andra behov som den kommande generationen äldre bär med sig ser vi som 

framtida aktuella frågor i det sociala arbetet med äldre. Vi ser här ett växande behov av, och 

vill uppmuntra till, framtida forskning kring detta ämne.  
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8.0 Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat inom vården? 

Hur lång tid har du arbetat på det här boendet? 

Vad har du för någon utbildning? 

Allmänt om alkohol på boendet 

Har ni på boendet någon speciell policy kring alkohol på boendet, alltså rutiner och regler, 
personalens roll? 

- Om ja, instämmer du med den eller skulle du vilja att den såg annorlunda ut? 

Kan du berätta för oss om, och i så fall hur alkoholen tar plats här på boendet? 

Om en boende vill dricka alkohol hur får hon/han då tag på detta?  

Har det hänt att en boende frågat dig efter alkohol och i sådana fall hur såg den situationen ut? 

Attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor .  

Kan du ge exempel på tillfällen då det finns fördelar med att de boende kan konsumera 
alkohol på boendet? 

- Om ja, berätta gärna varför? 
- Om nej, berätta gärna varför? 

Kan du ge exempel på tillfällen då det finns nackdelar med att de boende konsumerar 
alkohol? 

- Om ja, berätta gärna varför? 
- Om nej, berätta gärna varför? 

Hur tänker du kring gränssättning när det kommer till äldres konsumtion av alkohol? 

Hur skulle du göra om att du känner dig osäker på hur du ska bemöta de boendes 
alkoholvanor? 

Anser du att personalen har en roll eller ansvar när det kommer till äldres alkoholbruk? 

- Om ja, hur tänker du då? Berätta gärna varför? 
- Om nej, hur tänker du då? Berätta gärna varför? 
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Kan du se några skillnader på mäns och kvinnors alkoholvanor på äldreboendet? 

- Om ja, berätta gärna hur dessa skillnader kan se ut enligt dig?  

Enligt din erfarenhet, tycker du att äldres alkoholvanor har förändrats under den tid du har 
arbetat inom äldreomsorgen? 

Vad anser du generellt om alkohol på äldreboenden? 
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8.1 Bilaga 2 

Skriftlig information angående deltagande i studie 

Tack för att du vill ställa upp och bli intervjuad. För att få en ökad kunskap om vårdpersonals 

attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor så behövs studier som belyser detta. För 

att genomföra studien så önskar vi att få samtala med dig vid ett tillfälle angående dina 

attityder och värderingar kring äldres alkoholvanor. Samtalen kommer att pågå någonstans 

mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in med hjälp av en diktafon (inspelningsapparat). 

Intervjuerna kommer sedan att skrivas ut ordagrant för att sedan ligga till grund för vår 

uppsats. Allt material kommer att raderas efter avslutad kurs. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. De uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt så att din 

anonymitet garanteras. Inga namn kommer att nämnas i uppsatsen, inte heller namnet på din 

arbetsplats. 

 

Resultatet av studien kommer att resultera i en c-uppsats vilket ingår i vår socionomutbildning 

vid Ersta/Sköndal högskola. Vi som genomför studien heter Anton Lyberg och Sofia Cassel. 

Innan intervjun kommer du att få muntlig information och möjlighet att ställa frågor.  

 

Stockholm april 2010 

 
Anton Lyberg                Sofia Cassel 
Socionomstuderande             Socionomstuderande 
Tel: 070-6111215              Tel: 073-6901822  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av ovanstående skriftlig information. 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt samt att jag när som helst kan 

välja att avbryta. När jag skriver under innebär att jag har godkänt ovanstående premisser.  

 

 

…………………………….             ……………………………. 

Intervjuare                   Informant 
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