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Sammanfattning 

Ambitionen med denna studie har varit att undersöka hur hemtjänstpersonal hanterar 

uppkomna problem när de arbetar hemma hos äldre missbrukare samt vad som 

påverkar sättet att hantera olika situationer på. I övrigt har också funnits intresse att 

undersöka hur detta arbete kan förbättras. Tidigare forskning har främst belyst de 

svårigheter som uppstår i hemtjänstens arbete hos äldre missbrukare. Genom 

intervjuer med hemtjänstpersonal från två olika verksamheter har verkligheten utifrån 

deras perspektiv kunnat undersökas. Resultatet visade att förmågan att bygga en viss 

relation och att vara på ett visst sätt i mötet med äldre är av särskilt stor betydelse för 

att kunna utföra sitt arbete hos äldre missbrukare. För att kunna förbättra arbetet hos 

äldre missbrukare pekar resultaten främst mot införandet av introduktionsutbildning 

för hemtjänstpersonalen samt behovet av andra samhällsinsatser. 
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1. Inledning 

Dagens befolkningsprognoser fastlår att vi har en åldersstruktur som proportionellt 

sett kommer att bestå av en allt större andel äldre (United Nations, 2015). Nationellt 

sett har konstaterats att gruppen 65 år och äldre idag utgör cirka 20 procent av den 

totala befolkningen (SCB, 2014). Dessa konstateranden medför sannolikt en hel del 

utmaningar för framtiden. Ytterligare krav kommer att ställas på äldreomsorgen på 

grund av att ett ökat behov av vård– och omsorgsinsatser i allmänhet kan förväntas. 

Utöver detta beskrivs även nya och mer komplexa sjukdomsbilder som framträdande 

inom denna befolkningsgrupp (Folkhälsomyndigheten, 2015; Nellvik & Piuva, 2014). 

Ett av de fenomen som idag ökar hos den äldre befolkningen är missbruk, i synnerhet 

missbruk av alkohol (Nellvik & Piuva, 2014). Förklaringen till detta beskrivs vara 

förändrade alkoholvanor hos befolkningen i stort. Samhällsnormer och rådande 

attityder kring alkohol har succesivt förändrats sedan framför allt mitten av 1900-talet 

och idag har alkoholen en stark kulturell förankring. Alkoholpolitiken har också 

liberaliserats i och med Sveriges inträde i EU 1995, då alkoholen blev både billigare 

och mer lättillgänglig (Samuelsson, 2015). 

 

Samhällets ansvar för sociala problem som missbruk poängteras i såväl 

socialtjänstlagen (2001:453) som hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Tidigare 

forskning visar emellertid att gruppen äldre vanligen riskerar att bli utan denna typ av 

insatser (Millard & McAuley, 2008; Gunnarsson & Karlsson, 2013). En förklaring till 

detta beskrivs vara avsaknaden av samordning mellan olika samhällsaktörer. Äldre 

personer som har vård– och omsorgsbehov ska erhålla detta via äldreomsorgen, 

medan ansvaret för behandlingsarbete istället ligger under individ – och 

familjeomsorgens regi. På grund av att det ofta saknas en tydlig ansvarsfördelning och 

en utarbetad samordning mellan dessa instanser blir ofta resultatet att 

behandlingsarbetet helt uteblir (Nellvik & Piuva, 2014).  

 

I Sverige utgör i sin tur hemtjänsten en central del av den vård och omsorg som 

erhålls för äldre personer med omsorgsbehov. Tidigare forskning pekar på en rad 

svårigheter som uppstår i samband med att hemtjänsten kommer i kontakt med 

missbruk (Millard & McAuley, 2008; Gunnarsson & Karlsson, 2013). Det handlar om 

både praktiska och etiska svårigheter och dilemman som hemtjänstpersonal tvingas ta 

ställning till. Idag saknas dessutom adekvat utbildning, vilket gör situationen än mer 

ansträngd. För att undvika att problematiken intensifieras, krävs att särskilda insatser 

utvecklas (Ahlström, 2008). I relation till just hemtjänsten beskrivs behovet av 

utbildningsinsatser som central. En viktig aspekt för utformandet av utbildning är 

förstås att denna anpassas för just de möten som sker inom ramen för hemtjänsten. 

Den forskning som finns idag belyser i huvudsak etiska dilemman och problem som 

uppstår i det dagliga arbetet. Saknas gör emellertid kunskap om hur personalen i 

praktiken hanterar uppkomna problem. En god utgångspunkt vore att inledningsvis 
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inhämta den kunskap som sannolikt redan etablerats på fältet. Denna kunskap kan 

vara värdefull för utformandet av just utbildningsinsatser. Det är mot bakgrund av just 

detta som syftet för denna studie vuxit fram. 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka handlingsstrategier hemtjänstpersonal 

kan använda i sitt arbete hos äldre missbrukare, samt vilka faktorer som kan påverka 

utformningen av dessa handlingsstrategier.  Ett annat syfte med studien är att 

undersöka exempel på hur arbetet hos målgruppen kan förbättras enligt 

hemtjänstpersonal. 

 

1.2 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i angivet syfte har studien följande frågeställningar; 

 Vilka problem kan uppstå i hemtjänstens arbete hos äldre missbrukare? 

 Hur hanterar personalen dessa problem? 

 Vad kan påverka hanteringen av dessa problem? 

 Hur skulle man enligt hemtjänstpersonalen kunna förbättra sitt arbete hos äldre 

missbrukare? 

 

1.3 Ansvarsfördelning 

För oss har det varit betydelsefullt att arbeta sida vid sida under hela arbetsprocessen. 

Med undantag av två dagars transkribering har vi arbetat tillsammans under varje 

arbetspass. För att kunna diskutera och rådfråga olika aspekter under processens gång 

har det varit värdefullt att alltid ha tillgång till varandra. Inför varje nytt moment, 

exempelvis vid övergång från insamling av empiri till analys, har vi inlett med att 

först diskutera hur vi uppfattar uppgiften framför oss, vilka målsättningar vi har med 

aktuell uppgift och hur vi ska gå tillväga. Det kan hävdas att vi arbetat lite efter 

devisen “ett steg tillbaka, två steg framåt”; detta arbetssätt har krävt planering, 

tålamod och noggrannhet. Närheten till varandra har också inneburit att vi båda är 

likvärdigt insatta i de olika delarna av arbetet. Även om det ibland har delats upp så 

att den ena letar information i böcker medan den andra skriver, så har gemensam 

avstämning och genomgång av materialet alltid gjorts i anslutning till detta. 

1.4 Begrepp och definitioner 
Den terminologi som tillämpas när man relaterar till alkohol som samhällsproblem är 

tämligen bred. På grund av att många olika begrepp och definitioner används i olika 

syften och sammanhang, uppstår ibland oklarheter om vad som faktiskt avses med de 

olika begreppen. Typexempel är missbruk, riskbruk, alkoholism och beroende. För att 

tydliggöra hur man kan se på olika begrepp och hur de fortsättningsvis kommer att 

användas i denna studie, följer en kort orientering av tillämpliga begrepp. 

 

Missbruk och beroende är båda väletablerade facktermer inom sjukvården eftersom 

de båda klassas som psykiatriska diagnoser. Missbruk har tenderat att ta fasta på de 

sociala konsekvenser som följer av bruket, medan beroende snarare berört biologiska 
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och psykologiska effekter av bruket, som exempelvis ett begär efter drogen. De två 

klassifikationssystem som används för dessa diagnoser är ICD (International 

statistical classification of diseases and related health problems) och DSM 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders). 

 

Eftersom det inom ramen för denna uppsats inte finns något primärt intresse för 

missbruk som diagnos, utan snarare för de konsekvenser som följer av ett skadligt 

bruk (och då utifrån hemtjänstens perspektiv), kommer en mer vardaglig definition av 

begreppen att anläggas. Av relevans för studien anses termerna missbruk samt 

riskbruk, vilket följer enligt nedanstående. 

 

Missbruk är ett vanligt förekommande begrepp när det i allmänhet åsyftas någon form 

av bruk eller upprepad aktivitet som ur användarens eller omgivningens perspektiv 

ses som just problematisk (Storbjörk, 2012). Intresset i denna studie riktas i synnerhet 

mot bruk av alkohol, även om andra droger delvis kan aktualiseras. Eftersom syftet 

för denna studie centrerats kring hemtjänstens upplevelser, blir förstås deras 

uppfattning av en situation som problematisk i någon mening det som också får vara 

styrande. I studien definieras missbruk vidare också som någonting som sker över tid, 

en uppfattning som delas i DSM. Ett missbruk utgörs av ett beteendemönster som 

sedermera medför olika problem. Denna avgränsning görs för att i möjligaste mån 

exkludera beskrivningar av vårdtagare som vid enstaka tillfällen använt droger på ett 

sätt som inneburit problem för hemtjänsten. 

 

Riskbruk klassas däremot inte som någon diagnos och därför återfinns termen heller 

inte i något av klassifikationssystemen. Termen påminner dock om det som inom 

ICD-10 kallas för skadligt bruk. Med riskbruk avses ett bruk av alkohol (eller andra 

substanser) som medför en förhöjd risk för olika psykiska, fysiska och/eller sociala 

konsekvenser, även om det inte nödvändigtvis föreligger ett missbruk. (Region Skåne, 

2013). 

 

Eftersom vi riktat vårt arbete mot äldre missbrukare, är det också av relevans att 

närmare specificera även detta. Med äldre avses i denna studie personer som är 65 år 

eller äldre, vilket även diskuteras i kunskapsöversikten nedan som en allmänt 

vedertagen uppfattning när gruppen äldre definieras av samhället (Rolfner Suvanto, 

2014). 

2. Kunskapsöversikt 

2.1 En åldrande befolkning 

Att vi lever allt längre upp i åren och att antalet äldre ökar i samhället är numera en 

global realitet. Det är inte längre en utveckling typisk för de industrialiserade 

länderna, utan en företeelse som ökar även i utvecklingsländer (Wijk, 2014). Siffror 

från FN’s senaste befolkningsprognos visar att världens snabbast växande åldersgrupp 
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utgörs av de som är 60 år eller äldre (United Nations, 2015). Enligt prognosen ökar 

den aktuella åldersgruppen med drygt 3 procent årligen och för närvarande är Europa 

den världsdel där högst andel av befolkningen omfattas av denna ålderskategori. 

 

Dessa beskrivningar överensstämmer också väl med den bild som presenteras över 

den svenska åldersstrukturen. I Sverige pratar man vanligtvis om “äldre” som de över 

65 år, vilket hör samman med inträdet i den allmänna pensionen (Rolfner Suvanto, 

2014). Under de senaste 100 åren har den Svenska befolkningen genomgått en 

betydande förändring, där andelen 65 år och äldre mer än fördubblats, samtidigt som 

andelen barn i åldrarna 10 år och yngre närapå halverats (SCB, 2014). I jämförelse 

med övriga europeiska länder har Sverige också den högsta andelen invånare över 80 

år (Wijk, 2014). Denna demografiska förskjutning har resulterat i att gruppen 65 år 

och äldre idag utgör cirka 20 procent av den svenska befolkningen och gruppen 

beräknas även fortsättningsvis att öka i stadig takt (SCB, 2014; Boverket, 2015). 

2.2 Äldre och alkohol 

Trots att äldre och alkohol har kommit att betraktas som ett hälsopolitiskt problem i 

de nordiska länderna, är området fortfarande förhållandevis underbeforskat (Nellvik 

& Piuva, 2014). Socialstyrelsen menar att andelen äldre med riskbruk och missbruk 

ökar, samtidigt som kunskapen släpar efter (Socialstyrelsen, 2015b). Äldre och 

missbruk har länge varit ett område där man från kommunernas sida efterfrågat ny 

kunskap (Nellvik & Piuva, 2014). Likt tidigare beskrivet konstateras att vi har en 

åldrande befolkning och detta sker dessutom samtidigt som vi lever i en tid där 

alkoholpolitiken väsentligt förändrats. Den liberalisering av alkohol som skett över 

tid, har medfört betydande förändringar i attityder och dryckesmönster hos 

befolkningen (Samuelsson 2015; Gunnarsson 2013). Alkoholen har sedan Sveriges 

inträde i EU blivit både billigare och mer lättillgänglig än tidigare, vilket medfört en 

ökning av den totala konsumtionen överlag. Vidare noteras också att gränserna för 

olika normer har förflyttats; från en distinktion mellan nykterister och de som dricker, 

till att idag snarare handla om att dricka måttfullt eller okontrollerat. Numera är 

alkoholen inte bara socialt accepterad, utan ibland också förväntad (Samuelsson, 

2015).  

 

Även om gruppen äldre fortfarande dricker mindre än övriga vuxna, syns 

konsumtionsförändringarna bland annat i den stadiga uppgång av alkoholrelaterad 

död som skett hos både kvinnor och män i åldern 65 till 80 år (Gunnarsson & 

Karlsson, 2013). Vad man dricker har också förändrats; äldre idag dricker till exempel 

vin och öl i större utsträckning än tidigare generationer. Vidare står kvinnorna också 

för en stor del av de förändrade alkoholvanorna vi ser hos äldre idag, eftersom det 

sedan 60-talet skett en attitydförändring när det gäller synen på kvinnors 

alkoholkonsumtion (Simonen, Törrönen & Tigerstedt, 2014). Historiskt sett har 

alkoholförtäring varit sammankopplat med främst manliga ideal, något som över tid 

har modifierats och alkoholkulturen har därmed blivit alltmer inkluderande även för 

kvinnor.     
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2.3 Samhällets ansvar 

I takt med att gruppen äldre ökar, finns förstås också anledning att anta att även 

behovet av vård och omsorg kommer att öka (Folkhälsomyndigheten, 2015). Även 

om äldre idag lever allt längre och också väljer att bo kvar hemma längre än tidigare, 

noteras att vi har en ökad andel äldre med komplex problembild (Nellvik & Piuva, 

2014). Här nämns just missbruk, men även samsjuklighet och omfattande 

funktionshinder som exempel på svårigheter som ställer nya krav på en rad 

samhällsaktörer, däribland äldreomsorgen. 

 

Ansvaret för sociala problem som missbruk ligger i normalfallet hos hälso- och 

sjukvården och socialtjänstens individ- och familjeomsorg. I Socialtjänstlagen 

(2001:453) anf rs av kap       att so ialnämndens ansvar är att “aktivt s r a f r att 

den enskilde missbrukaren får den h älp o h vård som han eller hon beh ver f r att 

komma ifrån missbruket”. Av kap      a framgår o kså att kommunen ska “ingå en 

överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer som 

missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 

dopningsmedel”. Det finns emellertid två huvudsakliga problem med  ust gruppen 

äldre missbrukare. 

 

För det första är de insatser som idag finns för missbrukare anpassade för yngre 

åldersgrupper (Ahlström, 2008; Gunnarsson & Karlsson, 2013). Detta trots att 

alkoholen generellt sett utgör en större fara för äldre personer i jämförelse med yngre, 

detta eftersom många äldre använder olika typer av läkemedel. Det finns tänkbart 

flera orsaker till denna underprioritering av insatser för just äldre missbrukare. Bland 

de tänkbara orsaker som delges i forskningen återfinns dels en allmän 

samhällsuppfattning om alkoholkonsumtion som någonting som succesivt avtar med 

stigande ålder, dels underdiagnostisering och feldiagnostisering, där man i stor 

utsträckning använder åldern som förklaring på symptom som inte nödvändigtvis har 

med just åldern att göra (Gunnarsson & Karlsson, 2013). Utöver detta har även 

påvisats att det hos vårdpersonal förekommer uppfattningar om att behandling av just 

äldre inte skulle hjälpa i samma utsträckning som behandling av yngre. En 

konsekvens av denna attityd blir följaktligen att äldre personer också mer sällan 

remitteras till spe ialistvård      onnell, Chin, Cunningham & Lawlor, 2003). 

 

Det andra stora problemet med gruppen äldre missbrukare uppstår vanligen i samband 

med att den äldre ansöker om hemtjänst eller särskilt boende. När en person fyllt 65 år 

flyttas vanligtvis ansvaret för vård och omsorg från Individ– och familjeomsorgen till 

Äldreomsorgen. Missbruksvård bedrivs inom Individ– och familjeomsorgens regi, 

vilket därmed innebär att personer som tidigare haft stöd från just missbruksvård 

och/eller psykiatri, nu hänvisas till äldreomsorgen för sin vård och omsorg. Problemet 

är att missbruk paradoxalt nog faller utanför äldreomsorgens område. Äldreomsorgen 

har fokus på vård– och omsorgsbehov men inte på olika sociala problem och något 

aktivt behandlingsarbete bedrivs därför inte (Nellvik & Piuva, 2014). 
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För de äldre som inte haft någon kontakt med missbruksvård eller liknande innan de 

ansöker om hemtjänst eller särskilt boende, eller för de vars missbruk uppstått senare i 

livet, konstateras att det vanligen är just omsorgspersonalen som först upptäcker 

problematiken, men att de sällan har någon utbildning i ämnet (Gunnarsson, 2012). 

 

Sedan den 1 januari 2010 förtydligades kommunernas och landstingens ansvar för 

samordning av ärenden där individer har insatser från både socialtjänst och hälso- och 

sjukvård. En samordnad individuell plan, även kallad SIP, ska upprättas när en person 

med insatser från bägge huvudmän upplevs vara i behov av sådan samordning, vilket 

aktualiseras i socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 7 §, samt i Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) 3f §. Upprättande av SIP kräver dock alltid den enskildes 

samtycke och ska initieras vid begäran från den enskilde individen eller av den aktör 

som upptäcker sådant behov. I socialstyrelsens jämförelser av missbruks- och 

beroendevården påvisas dock att endast en av tre kommuner i landet har rutiner för 

samordning mellan äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheter 

(Socialstyrelsen, 2015b).  Slutsatsen av detta blir således att många äldre med 

missbruksproblem riskerar att falla mellan stolarna. 

2.4 Hemtjänstens upplevelser 

Vad som vidare har konstaterats, är att fördelningen mellan olika typer av insatser för 

gruppen äldre också förändrats över tid. Andelen äldre med särskilt boende har 

exempelvis minskat under senare år, vilket skett parallellt med en liten ökning av 

andelen äldre som erhåller hemtjänstinsatser (Socialstyrelsen, 2014; SOU 2008:15). 

En förklaring till detta är att många kommuner i dagsläget inte hunnit följa det behov 

av platser på särskilda boenden som efterfrågas (Socialstyrelsen, 2015a). Behovet av 

platser ser heller inte ut att kunna tillgodoses inom de närmsta åren, tvärtom uppger 

fler kommuner att de inom en femårsperiod sannolikt kommer att ha problem med 

just platsbrist. 

 

Det finns få kartläggningar om exakt hur vanligt det är att hemtjänsten möter 

missbrukare i sitt arbete, men enligt en nordisk enkätstudie genomförd 2005, uppgav 

61 % av de tillfrågade från svenska hemtjänstverksamheter att de hade hjälptagare 

med missbruksproblem (Szebehely, i Gunnarsson & Karlsson, 2013). Både i Sverige 

och internationellt beskrivs ett vanligt förekommande dilemma i arbetet vara att 

respektera individens rätt till självbestämmande, samtidigt som man också vill 

undvika att känna sig delaktig i möjliggörande av missbruket (Millard & McAuley, 

2008; Nellvik & Piuva 2014; Gunnarsson & Karlsson, 2013). Så länge den äldre har 

en psykiskt god hälsa och inte lider av exempelvis demenssjukdom har denne 

naturligtvis alla rättigheter att själv bestämma över sitt leverne, oavsett 

hemtjänstpersonalens eventuella känslor inför detta. Ett problem är dock att när 

arbetsuppgifterna ska utföras infinner sig ibland en oro hos vårdpersonal och denna 

oro grundar sig i ovissheten kring mötet med vårdtagaren (Carlström & Westman, 

2005).  Ett annat problem är att missbruket ibland blir en sanitär angelägenhet 
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eftersom äldre med missbruksproblematik ofta slutat att bry sig om såväl personlig 

hygien som själva bostadens skick (Gunnarsson & Karlsson, 2013). Detta resulterar i 

en livssituation för den äldre som av personalen upplevs som ovärdig. Att hemmiljön 

kraftigt eftersätts blir följaktligen också en fråga om arbetsmiljö för personalen som 

beskriver hur man istället för att städa snarare får ägna sig åt något som kan likställas 

vid sanering. Att genom hemtjänstinsatser möjliggöra kvarboende är något som av 

personal beskrivs vara motiverat så länge levnadsstandard och levnadsnivå höjs, eller 

åtminstone bibehålls, inte när insatserna istället bidrar till motsatt förhållande. 

 

Andra problem som förekommer i hemtjänstens möte med äldre missbrukare är hot 

och aggressivitet (Gunnarsson & Karlsson, 2013). Detta leder både till olustkänslor 

för personalen och till att insatserna inte alltid kan utföras överhuvudtaget. I övrigt 

upplever man även att fallolyckor oftare drabbar denna grupp av vårdtagare. För 

hemtjänstpersonalen innebär detta främst två saker; för det första krävs det ibland att 

två personal hjälps åt för att man ska kunna få personer som ramlat på fötter igen och 

för det andra åker denna grupp också i högre utsträckning ut och in från sjukhuset. 

Överlag framkommer i tidigare studier just det faktum att denna grupp av vårdtagare 

har ett ökat vårdbehov (Carlström & Westman, 2005). 

 

Ett återkommande exempel över de etiska dilemman omsorgspersonal ställs inför är 

huruvida de ska köpa alkohol till äldre eller inte. I Sverige finns ingen allmän policy 

för detta, vilket medfört att praxis mellan olika kommuner kan variera från att inte 

köpa alkohol till någon, till att köpa alkohol till alla vårdtagare (Gunnarsson & 

Karlsson, 2013). Även i de fall där man de facto inte köper ut alkohol, kan personalen 

trots detta ändå känna sig delaktiga i missbruket på så vis att de underlättar fortsatt 

missbruk genom att städa upp och på annat sätt ordna och fixa diverse runt den 

enskilde. 

 

De flesta äldre med missbruksproblematik som påträffas inom hemtjänsten har likt 

tidigare anfört heller inga hjälpinsatser från övriga samhällsinstanser. I och med detta 

upplever också hemt änstpersonalen ibland att denna grupp “lämnats åt sitt  de”. I de 

fall personal larmar om en ohållbar livssituation till följd av vårdtagarens missbruk 

upplever man att ingenting händer (Carlström & Westman, 2005; Gunnarsson & 

Karlsson, 2013). Det saknas en huvudman och ett samordnaransvar, vilket för det 

mesta leder till att ärendet ständigt hänvisas mellan olika aktörer. Det enda undantaget 

som egentligen framkommit är vid akuta situationer, då räddningstjänst, om än 

tillfälligt, får överta ansvaret för situationen (Gunnarsson & Karlsson, 2013). 

 

Från hemtjänstens sida menar man att det i dagsläget saknas tillräcklig kompetens för 

att kunna hantera situationen, vilket leder till känslor av maktlöshet (Carlström & 

Westman, 2005; Gunnarsson & Karlsson, 2013). Upplevelsen av att man lämnar den 

äldre i en ovärdig livssituation eller en undermålig hemmiljö beskrivs också som 

emotionellt påfrestande (Nellvik & Piuva, 2014).      
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2.5 Möjliga lösningar 

Det finns naturligtvis tankar om hur olika aktörer skulle kunna möta den ovan 

beskrivna samhällsutmaning vi står inför. Klart är att det krävs att särskilda insatser 

utvecklas för att vi ska kunna möta behoven hos denna växande befolkningsgrupp 

(Ahlström, 2008). Här nämns målgruppsanpassade preventiva strategier som exempel 

på hur vi skulle kunna gå tillväga för att positivt påverka framtidsutsikterna 

(Gunnarsson & Karlsson, 2013). Ytterligare något som positivt skulle kunna påverka 

utvecklingen framåt, är att bättre ta tillvara på de möjligheter som lagen om valfrihet 

(LOV) medfört, sedan denna infördes 2009. Genom att fler utförare specialiserar sig, 

skulle man därmed kunna erbjuda spetskompetens inom särskilda områden, så som 

exempelvis missbruk (Nellvik & Piuva, 2014). 

 

Denna växande problematik kommer fortsättningsvis att påverka vardagen för såväl 

personal som de äldre själva, därmed betonas också vikten och behovet av 

utbildningsinsatser för såväl omsorgspersonal som övriga samhällsaktörer 

(Gunnarsson & Karlsson, 2013; Nellvik & Piuva, 2014). Även om det ännu saknas 

kunskap om exakt hur hemtjänstpersonal hanterar uppkomna situationer, har 

emellertid en central aspekt kunnat identifieras i tidigare studier. Här beskrivs 

närmare bestämt försöket att genom kontinuitet bygga förtroendefulla relationer som 

en återkommande strategi hos hemtjänstpersonalen (Gunnarsson 2012; Millard & 

McAuley, 2008; Storbjörk, 2012).     

3. Teoretiska referensramar 

Empirin har studerats utifrån den så kallade copingteorin. I hemtjänstens möte med 

äldre missbrukare uppstår problem och dilemman specifika för denna grupp av 

vårdtagare. Detta ställer ökade krav på personalen som dessutom saknar formell 

utbildning i ämnet. För att förklara vad som sker här, alltså vilka handlingsstrategier 

personalen antar för att trots detta kunna fullfölja sitt arbete, är copingteorin 

behjälplig. Teorin belyser nämligen hur individer hanterar yttre och/eller inre krav i 

påfrestande situationer och lyfter också tänkbara orsaker till människors olika val av 

strategier (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Idag används begreppet coping både som vetenskaplig och vardaglig term. Ett 

problem som uppstått till följd av det flitiga användandet av termen är emellertid att 

coping definieras på en rad olika sätt i litteraturen (Lazarus & Folkman, 1984). För en 

bättre förståelse för teorin i allmänhet och för begreppet i synnerhet följer nedan en 

kort resumé av teorins bakgrund, samt vald infallsvinkel för denna studie. 

3.1 Rötter i experimentell forskning och psykologi 

Coping som begrepp inom forskning återfinns inom två väldigt olika forskningsfält, 

där det ena synsättet härstammar från traditionen med djurförsök och det andra 

synsättet från psykoanalytisk jagpsykologi (Lazarus & Folkman, 1984). Inom den så 

kallade djurmodellen, definieras coping som handlingar som kontrollerar hotfulla 
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situationer i omgivningen och där dessa handlingar också medför en minskad psykisk 

och/eller fysisk påfrestning. Man talar här om inlärda beteendemässiga responser som 

minskar oro/upphetsning genom att neutralisera en farlig eller hotfull situation. Detta 

synsätt hämtar inspiration från Darwinismens tankar om överlevnadsinstinkter och 

djurets förmåga att upptäcka och förutsäga potentiella hot i omgivningen för att kunna 

undvika, fly eller övervinna hotet. Detta synsätt har dock kritiserats för att vara alltför 

förenklat för att kunna appliceras på människor. De kognitiva och känslomässiga 

aspekterna, som beskrivs vara centrala i mänskligt beteende, saknas i denna modell. 

De strategier som djuret uppvisar beskrivs vara mer eller mindre automatiserade, 

vilket kanske också förklarar varför det lagts ett primärt fokus på undvikande 

beteenden samt flyktbeteenden. Beteenden av dessa slag har ansetts vara otillräckliga 

för att beskriva den arsenal av strategier människan uppvisar vid hotande eller 

stressfulla situationer eller förhållanden. 

 

Inom den psykologiska modellen utvidgas begreppet till att inte enbart beröra faktiska 

handlingar, utan här kan coping också kan bestå av tankar som löser problem och 

därmed minskar stress i givna situationer. En stor skillnad mellan de olika modellerna 

är att fokus inom den sistnämnda modellen också är inriktat på att uppfatta och se 

individens relation till omgivningen. Det finns alltså alltid en specifik kontext att ta 

hänsyn till. Det betonas inom den psykologiska modellen att coping är något 

(apparat/knep/mönster) man använder sig av, som leder till minimala störningar och 

gör att man i någon mån klarar av situationen. 

 

Nu bör det dock tilläggas att man inte ens inom samma forskningsfält helt lyckats 

enas om en samstämmig definition av coping. Copingteorin har varit aktualiserad 

inom psykologin i över 40 år och trots att den psykologiska modellen har dominerat 

teorin (och därmed även givits visst tolkningsföreträde) är forskare inom fältet 

fortfarande inte eniga. Ibland talas det till exempel om coping som en psykologisk 

process, andra gånger som en form av karaktärsdrag eller ett sätt att vara på och 

emellanåt definieras coping också som en beskrivning av specifika strategier (Dewe, 

2000). Den gemensamma nämnare som förvisso har identifierats, åtminstone när det 

gäller coping i relation till arbetsmiljöer, är att man pratar om coping som något som 

uppstår i mötet mellan person och miljö, detta i en situation som bedöms som 

påfrestande för personen i fråga (Dewe, 2000). 

3.2 Coping och arbetsrelaterad stress 

Copingteorin har använts en hel del inom forskning om arbetsrelaterad stress (Dewe, 

2000). För att förstå copingteorins relevans för frågor som rör just detta, bör förstås 

begreppet stress också i någon mån utvecklas. Stress kan beskrivas utifrån 

behaviorismens tankar om stimuli och respons, där stimuli utgör en utlösande faktor i 

omgivningen och där respons är individens reaktion på detta (Lazarus & Folkman, 

1984). Vilka stimuli som kommer att föranleda en stressrespons är dock individuellt 

och kan därför inte fastslås på förhand. 
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I litteratur och forskning om arbetsrelaterad stress, definieras vanligen stress som 

något som uppstår när individen upplever att dennes förmåga att hantera vissa krav 

håller på att överskridas, vilket då hotar individens välmående (Dewe, 2000). Det kan 

således hävdas att stress är en upplevd obalans mellan krav och resurser. Genom 

coping kan individen antingen reducera upplevda krav, öka sina resurser eller 

åstadkomma både och (Leiter, 2000). 

3.3 Copingstrategins olika funktioner 

Copingstrategier brukar generellt sett delas in i två övergripande kategorier, baserat på 

vilken huvudsaklig funktion den valda copingstrategin har (Lazarus & Folkman, 1984; 

Ahmadi, 2008; Folkman & Lazarus, 1991). Dessa två kategorier brukar benämnas 

som problemlösande copingstrategier samt känsloorienterade copingstrategier. Den 

förstnämnda kategorin innefattar strategier som riktas mot att handskas med eller 

förändra det problem som skapar obehag, medan den sistnämnda kategorin innefattar 

strategier som istället har som syfte att reglera de känslomässiga konsekvenserna av 

en problematisk situation. Människor använder sig av båda strategierna när de tacklar 

stressfulla händelser och valet av strategi påverkas både av individuella 

omständigheter och vilken typ av stressfull situation personen befinner sig i (Ahmadi, 

2008). 

 

Bland de problemfokuserade strategierna återfinns konfrontation och planerande 

problemlösning (Folkman & Lazarus, 1991). Konfrontation berör strategier som har 

en direkt avsikt att påverka situationen och/eller förändra andras beteenden, således 

konkreta åtgärder. Planerande problemlösning innefattar försök att söka kunskap, 

skaffa hjälp och/eller omprioritera för att på detta sätt kunna påverka situationen. 

De känsloorienterade copingstrategierna kan vidare indelas i sex huvudsakliga 

strategier. Distansering handlar om strategier vars avsikt är att på olika sätt skapa ett 

avstånd mellan sig själv och problemet. Självkontroll handlar om att hålla inne med 

åsikter och personliga tankar om problemet. Att söka socialt stöd är en annan vanlig 

strategi, vilket går ut på att hantera uppkommen stress genom att samtala med andra. 

Ytterligare en strategi kan vara att ta ansvar för situationen, där individen erkänner 

personlig inblandning och påtalar sin egen roll i aktuell situation. Flykt och 

undvikande gestaltar, precis som i den tidigare omtalade djurmodellen av coping, 

försök att i fysisk bemärkelse ta avstånd från situationen. Den sjätte och sista 

känsloorienterade copingstrategin benämns som omvärdering. Här berörs strategier 

som riktas mot individens sätt att tänka kring en given situation för att därmed 

omvärdera sin syn på denna. 

 

Överlag har det visat sig att de känsloorienterade copingstrategierna är vanligare när 

en individ har gjort en bedömning av en situation som mer eller mindre opåverkbar 

(Ahmadi, 2008; Folkman & Lazarus, 1991). När individen anser att inget kan göras 

för att modifiera skadliga, jobbiga eller utmanande förhållanden i omgivningen, väljer 

individen alltså i större utsträckning att lägga fokus inåt, mot sina egna känslor och 

hur dessa i sin tur kan påverka situationen framåt. De problemlösande 
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copingstrategierna är istället vanligare när individen bedömer att situationen går att 

påverka och att omgivningen då i någon utsträckning är mottaglig för förändring. Nu 

bör dock poängteras att de olika strategierna ofta sker parallellt eller att en strategi 

som inledningsvis hör till den ena kategorin, också kan övergå till den andra (Folkman 

& Lazarus, 1991). Om en individ exempelvis söker stöd hos en kollega för ett 

uppkommet problem på arbetsplatsen, kan detta stöd utgöra flera funktioner.  Dels kan 

individen, genom detta stöd, göra sig av med onödig oro (känsloorienterad coping), 

dels erhålla handgripliga tips som hjälper till att lösa problemet (problemlösande 

coping). Avsikten kanske från början var att lätta emotionell stress, men slutprodukten 

kan bli en kombination av både känslomässig lättnad och problemlösande. 

 

3.4 Infallsvinkel för studien 

För det vidare användandet av copingteorin i denna studie, anläggs den definition av 

coping som Richard S. Lazarus och Susan Folkman formulerat. I denna definition 

talar man om coping som; 

 

“...  onstantly  hanging  ognitive and behaviorial efforts to manage spe ifik external 

and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the 

person”  Lazarus & Folkman, 1 84, s. 141). 

 

Fritt översatt kan således hävdas att det handlar om ständigt skiftande kognitiva och 

beteendemässiga försök att hantera specifika yttre och/eller inre krav som upplevs 

påfresta eller överstiga individens resurser. 

4. Metod  

4.1 Forskningsansats 

Vald ansats för denna studie är kvalitativ forskningsansats, detta för att studiens syfte 

främst är av förklarande karaktär. Det eftersträvas att inte endast beskriva det valda 

so iala fenomenet “äldre missbrukare” utifrån problemets f rekomst, utan främst att 

förklara mekanismer bakom fenomenet. För att söka sådana svar krävs även någon 

form av tolkning av insamlad empiri. Valet har alltså fallit på en forskningsstrategi 

som lägger tonvikt på tolkning av ord. Detta kan ställas i motsats till vad som görs 

inom kvantitativa ansatser, där kvantifiering av datan snarare eftersträvas vid 

insamling och analys av data (Bryman, 2008). 

 

Vidare brukar det inom forskning särskiljas mellan två grundläggande ansatser; 

induktion och deduktion (Fejes, 2015). Den induktiva forskningsansatsen ger större 

möjlighet att komma fram till något oväntat, till skillnad från en deduktiv 

infallsvinkel. En deduktiv forskningsansats kan beskrivas som “en ansats från en 

allmän regel eller sanning, till exempel en viss teori, och utifrån denna härleder 

(deducerar) forskaren en hypotes eller ett påstående och undersöker om detta stämmer 

i ett eller flera enskilda fall”  Fe es, 201 , s.24). F r denna studie har den insamlade 
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datan samlats in förutsättningslöst för att sedan förklaras med hjälp av en teoretisk 

referensram. Någon på förhand given hypotes har dock inte använts. Ansatsen kan 

därmed beskrivas som induktiv.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

För denna studie valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsverktyg. För att 

kunna belysa det studerade fenomenet utifrån intervjuade personers perspektiv är 

detta insamlingsverktyg lämpligt (Kvale & Brinkmann, 2009) Med hjälp av just 

intervjuer kan de specifika egenskaper som efterfrågas hos det studerade fenomenet 

identifieras. Genom att träffa intervjupersonerna och ställa intervjufrågor kan man låta 

informanterna berätta om ämnet med möjlighet att utveckla svaren på plats.  

4.3 Urval och avgränsningar 

För att nå intervjupersoner till denna studie kontaktades två olika hemtjänstutförare 

från olika kommuner, den ena drivs i kommunal regi och den andra i privat.  Vad det 

gäller avgränsningar av egenskaper hos informanterna, har detta inte gjorts varken i 

relation till kön eller också ålder. Dock har arbetslivserfarenhet haft betydelse för 

urvalet, där intresse för personer som arbetat hos äldre missbrukare i minst sex 

månader fungerat som urvalsram. 

 

Första kontakt med hemtjänstutförarna skedde via telefonsamtal och initialt med 

respektive verksamhetschef. I detta skede presenterades studiens syfte och här 

efterfrågades möjlighet att få intervjua en eller flera personer från personalgruppen 

som haft erfarenheter av att arbeta hos äldre missbrukare. Några dagar efter att första 

kontakt skett togs ny kontakt för bekräftelse av aktuella intervjupersoner.  

 

Slutligen erbjöds tre intervjupersoner från den ena verksamheten. Vid första 

telefonkontakt med dessa personer, presenterades återigen studiens syfte och två av 

intervjuerna bokades in omgående. Den tredje intervjun föll emellertid bort. Från den 

andra verksamheten erbjöds sedan två intervjupersoner och någon telefonkontakt med 

dessa två informanter togs inte, eftersom verksamhetschef bokade in 

intervjutillfällena på egen hand. 

4.4 Genomförande och datainsamling 

Innan intervjuernas genomförande har förberedelser gjorts genom att diskutera 

aspekter av särskild betydelse för resultatet. Främst avhandlades vilken stämning som 

ansågs viktig att skapa under själva intervjutillfällena för att få informanterna att 

känna sig avslappnade. För att skapa en miljö där man tillåts tänka högt och kan 

känna sig bekväm ansågs detta av vikt.  

 

Det fanns en medvetenhet kring de risker som kan uppstå i en intervjusituation. Det är 

till exempel tänkbart att informanten, utifrån upplevda förväntningar från oss, skapar 

vissa ramar för kommunikationen. Därför fanns en avsikt att eftersträva en så 
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informell situation som möjligt. Respondenterna bjöds på kaffe och fikabröd för att 

lätta på de roller som situationen i sig kan medföra.     

 

Intervjuerna kunde genomföras i lokaler hos respektive verksamhet. Detta minskade 

tänkbart eventuell obalans i maktförhållandet mellan informant och forskare, eftersom 

informanten vistas i en för denne bekant miljö. Varje informant intervjuades med 

båda forskare närvarande, vilket syftade till att säkerställa insamlad data. Detta 

förfarande berör återigen maktförhållandet eftersom det finns anledning att anta att 

detta skapar mer nervositet hos informanten. Medvetenheten om detta medförde att 

det i förebyggande syfte planerades hur forskarna skulle placera sig i förhållande till 

varandra. Vid varje intervju fanns också en tydlig uppdelning, där en forskare hade 

rollen som samtalsledare och den andra som stöd.    

 

Intervjuguiden bestod av 19 frågor (se bilaga 1) och var av semistrukturerad karaktär. 

Det vill säga frågornas följd hade en viss struktur men de ställdes inte nödvändigtvis i 

samma ordning vid varje intervjutillfälle. Informanternas svar och hur väl de själva 

utvecklade eller framförde vissa svar fick vara styrande. För att svaren skulle ha så 

stark förankring i verkligheten som möjligt ansågs det nödvändigt att undvika en 

alltför formell och ledande intervjusituation. 

 

Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter vilket också ansågs tillräckligt för erhålla 

svar på tilltänkta frågor. Det ställdes även uppföljningsfrågor i intervjuer där svaren 

inte upplevdes tillräckligt täckande. Det fanns en viss medvetenhet om att antalet 

frågor och dess tydliga inriktning kunde styra intervjupersonerna mot vissa aspekter 

av det studerade fenomenet. Den tydliga inriktningen ansågs nödvändig för att erhålla 

de svar som krävdes för studiens syfte, dock lyftes mot slutet av samtliga intervjuer en 

möjlighet för respektive informant att reflektera över ytterligare aspekter som de 

ansåg av vikt för ämnet.  

 

Infallsvinkeln i denna studie har varit att studera åldersgruppen på vårdtagare som är 

65 år eller äldre. Det går dock inte att med säkerhet hävda att informanterna enbart 

berört denna målgrupp. Exempelvis nämndes vid ett tillfälle en vårdtagare som 

uttryckligen uppgavs vara i femtioårsåldern. På liknande sätt fanns också en ambition 

att i huvudsak belysa alkoholmissbruk men även här gavs exempel utöver enbart 

alkoholmissbruk.  

4.5 Transkribering 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, även den avslutande delen då 

man tackade för medverkan och tog farväl.  Detta för att inte missa eventuella tillägg 

som kunde vara av intresse för studien.  

 

Transkriberingar påbörjades så snart som möjligt efter intervjutillfällena men någon 

möjlighet att påbörja transkribering samma dag som respektive intervju genomfördes 
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fanns emellertid inte. Forskarna transkriberade de intervjuer som de själva varit 

samtalsledare för, således två intervjuer per person.  

4.6 Analysmetod 

Den analysmetod som valdes för att analysera den insamlade empirin var den så 

kallade konventionella innehållsanalysen. Denna ansågs lämplig tack vare dess 

tydliga fokus på tolkning av text (Granskär, 2012). Inom den kvalitativa 

innehållsanalysen återfinns tre olika former av analys; konventionell, riktad och 

summerande (Hsieh & Shannon, 2005). För analysarbetet i denna studie har 

inspiration hämtats från den konventionella innehållsanalysen, främst med tanke på 

den förutsättningslösa kodning av empirin som denna modell erbjuder. Detta ansågs 

överensstämma väl med den induktiva ansats som i övrigt eftersträvats under studiens 

gång.   

4.7 Analysprocessens olika steg 

Analysprocessen genomfördes noggrant och kan beskrivas i flera olika steg.   

 

Steg 1. Alla intervjuer skrevs ut i två exemplar. Var och en läste igenom samma 

intervju samtidigt, för att kunna få ett första intryck av empirin. Spontana tankar 

diskuterades och noterades i form av memoanteckningar strax efter genomläsningen. 

 

Steg 2. Öppen och inledande kodning. Detta genomfördes självständigt. Kodningen 

bestod av att sätta ett eller flera ord på en eller flera meningar som kort kunde 

återberätta det som framkom i texten. Här ansågs det av stor betydelse att koda 

textnära. Det fick inte vara en tolkning av det som sagts utan en kort och 

förutsättningslös sammanfattning av de utvalda orden eller meningarna. 

Konventionell innehållsanalys avser just en sådan förutsättningslös kodning och bör 

därför inte utgå ifrån på förhand givna kategorier (Hsieh & Shannon, 2005).   Detta 

upplevdes som en lång process, där det ibland har varit svårt att urskilja vart gränsen 

för egen tolkning och faktiskt innehåll bör dras.  

   

Steg 3. I nästa steg gjordes en avstämning av uppsatta koder. Här diskuterades vilken 

kod som bäst lämpade sig för det aktuella stycket. Det vill säga; gemensamma koder 

sattes upp.  

 

Steg 4. Efter avstämning skrevs koderna upp på en tavla och grupperades i olika 

spalter. De koder som ansågs ha någon gemensam nämnare placerades i samma spalt. 

De koder som ansågs likvärdiga slogs ihop till en och samma kod. Vissa kunde 

uteslutas eftersom de inte hade någon relevans för studiens frågeställningar. Efter 

denna process studerades koderna inom varje spalt ingående för att kunna utarbeta ett 

gemensamt namn för dessa, en kategori. Varje kategori presenterade kodernas 

karaktär.   
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Steg 5. I detta steg uteslöts inte bara specifika koder, utan även de kategorier som 

ansågs sakna relevans för studien. De slutgiltiga koderna och kategorierna granskades 

ingående genom att ställa upp dessa mot varandra tills det att inga oklarheter kvarstod 

i deras förhållande till varandra. Analysarbetet under detta stadium resulterade i 

kategorier som innehöll flera identiska koder, där koderna inom varje kategori var 

uteslutande i förhållande till varandra. De kategorier som identifierats i empirin är; 

Hemtjänstens uppfattning av missbruk, problem som uppstår i mötet, 

handlingsstrategier, påverkande faktorer, relationsskapande samt förbättringsförslag. 

 

Steg 6. De färdiga kategorierna med dess koder skrevs återigen upp på tavlan i syfte 

att koppla kategorierna till varandra. Detta handlade om att kunna se empirin som en 

berättelse, där alla kategorier på något sätt ansluter till varandra eller har ett samband 

mellan varandra. I detta skede noterades också hur de färdiga kategorierna besvarade 

studiens frågeställningar och syfte. En röd tråd har också identifierats genom alla 

kategorier. Detta slutgiltiga analysskede resulterade i temat, eller huvudkategorin, 

relationsskapande.  

4.8 Etiska överväganden 
Under forskningsprocessen har hänsyn också tagits till det grundläggande 

individsskyddskravet som anges av vetenskapsrådet. Dessa kan konkretiseras i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Intervjupersoner informerades om studiens syfte, samt vilka villkor som gällde för 

deras deltagande, därmed uppfylldes informationskravet. Beträffande samtyckeskravet 

informerades informanterna om att deras deltagande är frivillig och deras rättighet att 

avbryta deltagande inom två veckor från och med dagen de intervjuades. Forskarna 

inhämtade informanternas samtycke för användning av diktafon. Vidare informerades 

om det faktum att varken intervjupersonerna själva eller aktuell verksamhet ska kunna 

identifieras i färdig version av arbetet. Citat av känslig karaktär användes heller inte i 

studien, återigen för att skydda att informanternas identitet, därmed uppfylldes 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att informera 

intervjupersonerna om att allt insamlat material kommer att användas endast för 

denna studie.  

 

4.9 Validitet 

Traditionellt sett avses med validitet att instrumentet eller frågan mäter det som den är 

avsedd att mäta (Trost, 2010). Detta har tagits i beaktande vid urvalsförfarandet, där 

det ansågs viktigt att försöka nå intervjupersoner som faktiskt skulle kunna tillföra 

något för det aktuella syftet. Vid kontakt med respektive verksamhetschef klargjordes 

studiens syfte samt det faktum att det som efterfrågades var personal med just 

erfarenheter av att jobba hos äldre missbrukare. På detta sätt kunde också en risk med 

mätinstrumentet minimeras, det vill säga risken att komma i kontakt med personal 

som helt saknade erfarenheter nödvändiga för studien. Även intervjuguidens frågor 
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har systematiskt jämförts med studiens syfte och frågeställningar för att säkerställa en 

så god validitet som möjligt. Det går vidare också att skilja mellan två olika typer av 

validitet; intern och extern. Den interna validiteten handlar i huvudsak om 

överensstämmelsen mellan observationer och de teoretiska idéer som forskaren 

utvecklar, medan den externa validiteten berör resultatens generaliserbarhet (Bryman, 

2011). I denna studie har försök att öka den interna validiteten bland annat gjorts i 

fråga om hur resultaten redovisas. Syftet med att tydligt exemplifiera påståenden om 

det studerade fenomenet med direkta citat och sedan utifrån dessa resultat dra 

slutsatser har varit just att säkerställa att slutsatserna har förankring i verkligheten. 

Beträffande den externa validiteten, eller studiens generaliserbarhet, noteras att 

urvalsförfarandet har vissa uppenbara nackdelar. Urvalets begränsade storlek innebär 

att det inte går att generalisera resultatet. 

4.10 Reliabilitet (tillförlitlighet) 
Även vid frågor som rör reliabilitet kan särskiljas mellan intern och extern reliabilitet. 

Extern reliabilitet tar upp aspekter som rör en mätnings stabilitet och huruvida en ny 

mätning skulle ge samma resultat (Bryman, 2011). Vid just kvalitativa studier bör 

dock poängteras att sådana förväntningar inte går att ställa i samma utsträckning som 

vid kvantitativa studier eftersom människans varande och handlande inte är någonting 

statiskt (Trost, 2010). Däremot kan den interna reliabiliteten diskuteras. Intern 

reliabilitet rör istället frågan om huruvida medlemmarna i ett forskarlag tolkat 

resultaten samstämmigt (Bryman, 2011). Efter att ha diskuterat för- och nackdelar 

med att båda forskarna skulle delta vid samtliga intervjuer, togs beslutet att göra detta. 

En nackdel med förfarandet ansågs, likt tidigare anfört, vara att intervjupersonerna 

kunde uppleva en obalans i maktförhållandet och att detta tänkbart kunde påverka 

resultatet på ett negativt sätt. Den positiva följd som detta förfaringssätt ansågs 

medföra var emellertid att studiens interna reliabilitet bättre kunde säkras. Genom att 

båda forskarna deltog vid varje intervju blev dessa intervjutillfällen också så 

likvärdiga som möjligt. Vidare kunde tolkningen efteråt göras utifrån samma grund, 

där båda forskarna exempelvis kunde minnas i vilket sammanhang ett visst uttalande 

delgetts. Båda forskarna hade således samma närhet till empirin, vilket underlättat 

gemensam tolkning och förståelse. 

 

Vidare kan även frågor som rör forskarnas objektivitet vara av betydelse för studiens 

resultat. Att vara helt och hållet objektiv i den meningen att man skulle vara nollställd 

anses i kvalitativa studier varken realistiskt eller eftersträvansvärt (Trost, 2010). 

Däremot har det noga övervägts vilka frågor som kan ställas och på vilket sätt, 

eftersom alltför ledande frågor skulle kunnat innebära att intervjupersonerna svarar 

som de tror att forskarna önskar. I övrigt har båda författarna på ett eller annat sätt 

haft ett särskilt engagemang för och särskilda kunskaper om det studerade området. 

Detta medför en bättre förståelse för det studerade fenomenet och underlättar 

möjligheten att utforma en intervjuguide med relevanta och täckande frågor, vilket 

styrker studiens reliabilitet. I enlighet med detta berör även Tjora (2012) det faktum 

att förkunskaper gör det lättare att ställa exakta frågor. En tänkbart negativ effekt av 

forskarnas förkunskaper och tidigare erfarenheter har dock också diskuterats under 

arbetets gång. Det bör nämligen påpekas att en av författarna arbetat i anslutning till 

en av de kontaktade verksamheterna. Denna verksamhet försökte därför undvikas men 

på grund av svårigheter med att rekrytera informanter fick denna kontakt slutligen tas. 
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De informanter som tillhörde denna verksamhet har dock inte haft direkt samarbete 

med den berörda forskaren. Detta faktum väcker trots allt funderingar kring huruvida 

detta kunnat ha betydelse för studiens resultat. Vilken relation som finns mellan 

forskare och informant har ibland betydelse för tillförlitligheten (Tjora, 2012).  

 

5. Resultat  

5.1 Hemtjänstens uppfattning av missbruk  

Under inledningen av samtliga intervjuer aktualiserades frågan om vad missbruk 

egentligen är och hur det kan betraktas. Initialt presenterades för varje informant de 

definitioner av missbruk och riskbruk som tidigare anlagts i detta arbete. Därefter 

efterfrågades informanternas egna tankar om delgiven definition, samt huruvida de 

önskade att tillägga eller i övrigt revidera någonting i denna. I relation till detta gav 

tre av informanterna konkreta exempel på hur det fenomen vi diskuterade kunde se 

väldigt olika ut. Under vår definition av begreppet riskbruk, där samtalsledaren 

pratade om begreppet riskbruk som en person som befinner sig i gränslandet och där 

man kanske upplever att det finns en risk för negativa följder, valde exempelvis en 

informant att utveckla detta påstående med följande respons; 

 

… Som den här trösten [avser alkohol] på kvällen kanske eller…? 

 

En annan informant berörde också det faktum att de två begrepp vi berört, kunde ta 

olika uttryck; 

 

… Men sen är det väl också i och för sig, en del är ju mer uttalade, alltså att man 

verkligen, att det är ett problem, medans andra kanske är mer… Jamen, 

söndagssupen och man kanske blir på dåligt humör och irriterad på kärringen […] 

Att man dricker på helger och sådär… 

 

Även bakgrunden, det vill säga varför och/eller när man hamnat i ett missbruk under 

livets gång, berördes av två informanter. Här gavs exempel på orsaker till missbruk 

som någonting som antingen kunnat uppstå till följd av externa faktorer som 

omgivningen, eller också att det i grund och botten kunde handla om individuella 

egenskaper. En informant berättade om en specifik vårdtagare som blivit introducerad 

för droger redan som barn och att denne därför antagligen haft dåliga förutsättningar 

för att utveckla någon alternativ livsstil. En annan informant menade att bakgrunden 

kunde se väldigt olika ut och exemplifierade enligt följande; 

 

… Har de haft ett liv, har de varit i en arbetsledande ställning i nåt företag, ett 

utvecklande arbete och sen har man, har de bara trillat dit i missbruket, eller har man 

haft en psykiatrisk diagnos och att man varit litegrann kontaktsökande, att man på det 

sättet hamnat i missbruk. Det är så olika varför man hamnar i sjukdomen. 
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Återkommande i alla intervjuer var beskrivningar som på olika sätt handlade om äldre 

missbrukare som en särskilt utsatt grupp i samhället. Denna utsatthet kopplade 

informanterna främst samman med det faktum att dessa individer på ett eller annat 

sätt ofta hamnar utanför samhällsgemenskapen och blir väldigt ensamma. Vidare 

delgavs främst två övergripande orsaker till detta. Dels talade informanterna om hur 

samhället på olika sätt dikterar och ibland också försvårar för denna grupp av 

människor genom att ställa särskilda krav; 

 

… Det här är ju människor som ofta har mött liksom omgivning som ska diktera deras 

villkor […] Jag menar, det ställs ju regler, de ska på banken och de ska betala sina, 

vad heter det… Räkningar kontant över disk, de får inte ha postgirot, alltså samhället 

gör ju så. Och det beror på deras beteende, absolut, men det gör inte saker och ting 

enklare för dem. 

 

Två av informanterna pratade också om hur de upplevde att denna grupp mer eller 

mindre glömts bort av samhället. Den ena informanten talade om ett särskilt fall där 

man upplevt att åtminstone någon myndighet borde haft anledning att ingripa, men att 

så inte gjorts. Den andra informanten hade också tankar om varför gruppen inte 

prioriteras av myndigheter och resonerade kring rådande attityder av missbruk; 

 

Det är ju som om du har cancer, då är det ju “Ojojoj” och det är så omfamnande. 

När det är missbruk, hur möts dem? 

 

För det andra kunde utanförskapet också härledas till vanliga konsekvenser som 

missbruket i sig ansågs medföra. Här pratade informanterna dels om en särskilt 

ansträngd ekonomi till följd av livssituationen, dels om svårigheter med att 

upprätthålla relationer. Anledningen till att många upplevdes som ensamma menade 

man hade att göra med att anhöriga och bekanta till den missbrukande antingen själva 

dragit sig undan på grund av rådande omständigheter eller också att den enskilde på 

grund av sitt beteende stött bort vissa personer i sin omgivning.  

 

En annan gemensam nämnare i informanternas redogörelser är att man pratar om 

dessa vårdtagare som känslomässigt instabila eller på annat sätt oberäkneliga i sitt 

humör och sin sinnesstämning. En informant ger exempel genom att förklara att en 

viss vårdtagare upplevs som två helt skilda personer beroende på i vilket skick denne 

anträffas, det vill säga hur påverkad personen är från ett besök till ett annat. Tre av 

informanterna ger också beskrivningar som antyder att denna grupp ofta lider av 

ångest o h/eller att man benämner dessa individer som “deppade”. En informant 

uttrycker det så här; 

 

… Det är ju människor som oftast lever i en ganska djup ångest för olika saker. 

 

Slutligen återkommer också skildringar som gör gällande att personer som befinner 

sig i ett missbruk ofta är manipulativa; 
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... Jag menar, det vet vi ju att missbrukare dom är ju sjukt manipulativa i regel… 

 

Detta är också ett ord som specifikt återkommer hos informanterna, oberoende av 

vilken verksamhet dessa arbetar inom. Man pratar här om vårdtagare som sannolikt 

kommer att försöka manipulera personal för att få sin vilja igenom.  

5.2 Problem som uppstår i mötet 

När informanterna ombes redogöra för vilka problem som kan uppstå när hemtjänsten 

kommer i kontakt med missbruk, ges en rad olika exempel av varierande karaktär. Att 

man som hemtjänstpersonal kan möta på motstånd av olika slag beskrivs vara relativt 

vanligt. Man beskriver här hur vårdtagaren kan vara svår att kommunicera med, hur 

denne vill styra över insatserna eller hur de vid vissa besök inte vill ha någon hjälp 

överhuvudtaget. Gemensamt för de olika beskrivningarna är att vårdtagarens beteende 

på ett eller annat sätt försvårar utförandet av hemtjänstinsatserna. Ett citat som på ett 

talande sätt sammanfattar dessa olika typer av motstånd följer nedan; 

Alltså, det vanligaste problemet är att de inte är så samarbetsvilliga alltid… 

Vidare ges en bild av dessa möten som stundtals hotfulla, där personalen ibland kan 

uppleva både obehag och rädsla; 

Nämen det är ju hot och hot om våld och… Ett aggressivt beteende… Som man kan 

möta. 

Samtliga informanter nämner på liknande sätt som ovan, ett utåtagerande beteende 

och/eller hot av olika slag, detta undantag en informant, som dock inte relaterar hoten 

som något denne personligen upplevt, däremot påtalas att hot riktats mot kollegor. 

Huruvida dessa hot leder till obehag hos personalen beror dock på hur väl man känner 

vårdtagaren, menar två av informanterna. En av dessa menar att denne främst känner 

obehag vid nya vårdtagare som uppvisar detta beteende, men att detta vanligen avtar 

när en relation etablerats. I övrigt pratar också en informant om obehag i form av 

sexuella anspelningar. Anspelningarna beskrivs som både verbala och fysiska. 

Även om obehag och rädsla beskrivs avta i takt med att personalen lär känna 

vårdtagaren, kan det ibland uppstå obehag på grund av andra personer som vistas i 

vårdtagarens bostad. Alla respondenter ger exempel på hur vårdtagarens umgänge 

ibland kan innebära problem. Eftersom många med missbruksproblematik har en 

umgängeskrets som delar samma problematik, förekommer ibland sammankomster 

som gör det svårt för hemtjänsten att känna sig bekväma under hemtjänstbesöken. 

Många insatser kräver förstås att man orienterar sig mellan olika rum i vårdtagarens 

bostad och när främmande och påverkade personer uppehåller sig i samma bostad kan 

det upplevas otryggt. Det beskrivs av informanterna också som en stökig miljö där 

folk exempelvis röker inomhus, kanske har med sig husdjur och ibland kan 
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sällskapets medlemmar känna ett behov av att hävda sig inför varandra och/eller 

personalen, vilket på olika sätt kan upplevas obehagligt. 

Likt tidigare anfört beskrivs denna grupp av vårdtagare som särskilt instabila rent 

känslomässigt. Att somliga vårdtagare uppvisar ångest och ibland är väldigt 

nedstämda, beskrivs kunna medföra situationer där man inte vet hur man ska hantera 

det som sägs. En informant uttrycker det såhär; 

Någon brukare har suttit där och funderat på att gå ned i älven… Och dränka sig, 

underförstått. Och då, ja, vad säger man i en sådan situation? 

Bortsett från de mer konkreta problem som uppstår runt vårdtagaren och själva 

insatsen, framkommer också att personalen själva ibland påverkas emotionellt av 

dessa situationer. En informant beskrev hur denne kunde bli arg på sig själv när denne 

ansåg sig ha misslyckats med att sätta upp tydliga gränser gentemot vårdtagaren för 

vad som är accepterat och inte. Det upplevdes som att man på något sätt misslyckats 

med att ta kontroll över situationen, vilket då medfört att problem eskalerat. Två av 

informanterna pratar också om frustrationen som uppstår av att se någon upprepa 

destruktiva mönster, utan att kunna påverka detta förlopp. Att man står och betraktar 

vid sidan av, utan att kunna göra någonting konkret, väcker känslor hos 

informanterna; 

… Sen är det ju tråkigt att komma in och se hur en människa skadar sig själv. Man 

skulle önska så mycket mer... 

Vidare delgav också två informanter hur de upplevde att man ibland kände sig 

delaktig i missbruket. Den ena informanten relaterade upplevelsen av delaktighet till 

att man som personal underlättade för vårdtagaren att kunna fortsätta med sitt 

missbruk genom hemtjänstens sätt att fixa, ordna och ibland ge vika för orderliknande 

krav. Den andra informanten relaterade känslan av delaktighet till de gånger 

hemtjänsten köpt alkohol till en vårdtagare med missbruksproblem; 

Det går ju som inte att neka men det känns ju jättekonstigt… Att när de är fulla, man 

ser att de är påverkade, att de… Och då kanske det blir ännu värre då […] Det blir 

bara att man hjälper de ett steg till ner i… Ja. 

Den fysiska hemmiljön hos somliga missbrukande vårdtagare kunde också upplevas 

särskilt påfrestande. Två av informanterna beskriver just stökigheten som något som 

inverkar på hemtjänstens dagliga arbete. Den ena uttrycker det så här; 

Rent fysiskt så ja, det skitas ner något grymt. Det är ju som att börja om varenda 

dag… 

5.3 Handlingsstrategier  

Hur informanterna sedan uppger att de hanterar uppkomna problem varierar. Här kan 

urskiljas två skilda typer av strategier: organisatoriska och individuella.  
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5.3.1 Organisatoriska strategier 

De organisatoriska strategierna som återfanns i empirin beskriver olika åtgärder som 

finns inom organisationens ramar, exempelvis utarbetade riktlinjer. Informanterna 

berättar bland annat om möjligheten att välja inte vistas hos vårdtagaren 

överhuvudtaget genom att undvika kontakt. Denna strategi upplevs som betryggande 

för personalen. Informanterna beskriver denna strategi som en utväg i situationer som 

inte går att hantera eller där risken för hot är för stor. En av informanterna berättar om 

det så här;  

… Och det har vi ju sagt att “känner du dig hotad, känner du dig obekväm, så då 

tackar du för dig och så går du och säger att jag vill inte vara kvar i det här, utan nu 

går jag”. Och så går man 

Förutom denna strategi nämns ytterligare en riktlinje, nämligen möjligheten att 

kontakta en arbetskollega. Detta är för att inte känna sig helt ensam och utelämnad i 

en situation som upplevs otrygg. Ibland är också besöken dubbelbemannade redan på 

förhand, det vill säga att det finns inskrivet i besöksplaneringen. Dubbelbemanning är 

också en av de vanligaste strategierna som återfinns inom verksamheternas riktlinjer;  

… Men det som är, det är ju att man … Jag vet ju att det finns dom som har varit rädd 

och då har vi ofta satt in så att man är två som är där om man tycker det är 

obehagligt. 

En av informanterna påpekade att vilken typ av hot man som personal kunde utsättas 

för delvis kunde påverkas av huruvida personalen är en man eller kvinna. Sexuella 

anspelningar ansågs vara någonting som kvinnor typiskt sett utsätts för. Vid hantering 

av dessa situationer eller för att överhuvudtaget förebygga dessa hinder i arbetet, 

kunde manliga medarbetare skickas till dessa besök;  

… Nu har dom ju, vissa då… Är det ju mest försök att man försöker bara skicka killar 

om man vet att det kan vara sådana situationer. 

Informanterna berättar också om fall där situationen blir helt ohanterlig, exempelvis 

vid upprepade hot. Vid sådana tillfällen kan man som personal vända sig till 

ledningen. Verksamhetens ledning kan sedan besöka vårdtagaren för att tydliggöra att 

det finns vissa gränser för hur den enskilde får och inte får bete sig gentemot 

personalen. Även om detta beskrevs som sällan förekommande, upplevdes det ändå 

tryggt att ha denna möjlighet;  

… Skulle det bli riktigt tokigt, jag menar, då kan ju Peter eller Hanna [ledningen] 

eller någon av oss åka hem till den här personen och säga “vet du det här, så här kan 

vi inte ha det utan när våran personal kommer till dig då måste… Ja...” faktiskt. 

5.3.2 Individuella strategier 

De individuella strategierna berör i sin tur de handlingsstrategier som personalen 

själva utarbetar i mötet med äldre missbrukare. Vissa handlingsstrategier beskrivs 
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som absolut nödvändiga i mötet med denna grupp. Att markera gränsen är exempel på 

en handlingsstrategi som nämnts av de flesta informanter. En av informanterna 

poängterar vikten av att kunna markera gränser för brukaren om de märker att 

brukaren har hotfulla tendenser vid besökstillfället. Denna markering kan komma till 

uttryck som följande; 

… Men då har man ju som ändå förmedlat det och sagt det att “det här går jag inte 

med på utan nu går jag”. Eller man kan ju ge dom en chans och säga att “vet du en 

sak att om du vill ha hjälp med det här då får du lugna ned dig, annars går jag 

härifrån.” 

För att hantera av hotfulla situationer hos brukaren kan man vidare också försöka ha 

det fritt bakom ryggen. Informanterna menar att om man känner sig osäker hos någon 

brukare ska man ha det fritt bakom sig om en eventuell flykt ifrån uppkommen 

situationen skulle bli aktuell; 

… Man måste ha en plan och tänka själv hur man ska hantera och sen ha alltid klar 

bakom sig, ha alltid en utgångsväg. När jag är där till exempel och det är mycket folk, 

har alltid ryggen fri ska man ha, tänker jag. 

En av informanterna påpekar vikten av att kunna förbereda sig, alltså planera besöken 

hos äldre missbrukarna före, vilket kan skapa betryggande känslor inför eventuella 

problem. Denna planering ger beredskap i valet av handlingsstrategier som kan bli 

aktuella i mötet. Detta kunde exemplifieras enligt följande; 

… Jag förbereder mig alltid innan, asså när jag sitter i bilen och på vägen dit, jag har 

hela tiden planer men om han är hög nu och då går jag in direkt eeee, plockar fram 

mat, börjar göra andra saker och säger ingenting. 

I informanternas berättelser om deras strategier för att hantera problem i mötet med 

äldre missbrukare förekommer också en strategi som syftar till att lätta på psykiska 

påfrestningar. Det exemplifieras med försök att distansera sig ifrån de mentala 

påfrestningar som kan förekomma i arbetet hos dessa vårdtagare. Detta kan komma 

till uttryck i form av verbala kränkningar och här menar en av informanterna att det 

bästa är att inte ta åt sig alls; 

… Han vet som ingenting annat, han trivs där i sin lilla bubbla men känslomässigt 

annars, man tar inte åt sig hot eller om nån blir nedtryckt eller såntära. För då vet 

man dagen efter när man kommer, då han är piggare då hur bra som helst då. 

Likt tidigare beskrivet förekommer att vårdtagare befinner sig i ett tillstånd av 

nedstämdhet eller ångest. Här betonar informanterna att man ska kunna vara lyhörd 

och försöka finnas där för dem genom att kunna sätta sig ned och prata med dem. 

Detta framkommer tydligt i ett uttalande; 
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… Ja, för då slutade ju också med att man satt en stund extra och bara pratade och 

hoppades liksom att han skulle vara på gott humör... 

Vidare påpekar informanterna att de strategier som anses bäst för att reglera 

känslomässig påverkan är att prata med någon. Här omnämns kollegorna, chefer och 

även partner. Dessa ger dem möjlighet att reflektera över de känslor som kan 

uppkomma under besöken hos äldre missbrukare. Vanligast är att man ventilerar på 

arbetsplatsen. Detta sker i form av samtal under rasterna eller genom att det på annat 

sätt avhandlas vid olika möten. Alla informanter talar väldigt positivt om hur 

tillmötesgående verksamheternas ledning är när det gäller anställdas mentala tillvaro; 

… Jamen det är på luncher och såhär när man inte ska prata jobb men alltså… Aah… 

Känner man behov att prata så då pratar vi, antingen man kan vända sig till Peter 

[ledningen], vi kan, vi har ju alltid på morgonen ett kort möte. Och är det någonting 

kan man ta upp saker och ting där som man funderar över. 

5.4 Påverkande faktorer 

I empirin noteras ett antal faktorer som visat sig kunna påverka de handlingsstrategier 

personalen använder i mötet med äldre missbrukare. Dessa faktorer får alltså 

betydelse för valet och/eller möjligheten att anta en viss handlingsstrategi.  

Informanterna berättar och betonar hur viktigt det är att ha tillräckligt med tid när man 

besöker en vårdtagare med missbruksproblem, detta för att kunna hantera specifika 

situationer. Dels för att slippa känna stressen och framförallt för att kunna utföra sitt 

arbete trots hinder. Informanterna berättar om att de sällan känner en tidspress, det vill 

säga det finns en tidsmarginal när det uppstår något oväntat;  

… Jomen det är ju det. Så är det ju. Och därför är det skönt just att vi, vi kan ha lite 

marginal… Så att vi kan möta om det blir någonting. 

Vissa av informanterna delar med sig av sina egna erfarenheter när det handlar om 

just missbruk och då betonas hur viktigt det är att finnas där för individen, samtidigt 

som en medvetenhet om rådande begränsningar för mötet måste finnas. Det går inte 

göra någon drogfri och denna insikt lättar också på den psykiska påfrestning som kan 

följa av problematiska situationer;  

… Man måste ju försöka förstå att jag kan inte rädda den här personen. För jag tror 

att försöker man gå in och har bestämt sig för att “jag ska få han drogfri, jag ska få 

han och sluta” då tror jag att då kan man köra huvudet i väggen… 

Denna förståelse för missbruksproblematiken lyfts upp som en av de påverkande 

faktorerna för hur man bemöter och hanterar arbetet hos äldre missbrukare. En annan 

informant menar att dennes största tillgång i arbetet hos äldre missbrukare är just 

dennes erfarenheter på såväl arbetet som livserfarenheter i stort;  
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… Jag tror litegrann det här att jag har livserfarenhet, att det är min egenskap 

egentligen, livserfarenhet och vara även haft möten med människor med 

missbruksproblem genom att arbeta, att man har stött på i arbete, tror jag att det är 

det som hjälper mig i fortsättningen. 

5.5 En nödvändig förutsättning: Relationsskapande  

Bland alla de faktorer som beskrivs påverka hur mötet med den äldre utvecklas, 

utpekas genomgående vikten av en god relation. Förmågan att skapa en god relation 

ansågs vara en nödvändig förutsättning för att kunna utföra ett så bra arbete som 

möjligt. Nyckeln till denna relation handlar om förmågan att som personal anta vissa 

förhållningssätt. Även om informanterna visserligen påtalade att relationer är 

någonting man eftersträvar i de flesta möten med vårdtagare, menade man att det 

krävdes en särskild uppsättning av egenskaper för att lyckas i dessa möten. 

Behållningen av en god relation var ökade möjligheter att både förhindra att problem 

uppstod i mötet, men även att avleda och underlätta i dagligt arbete. 

 

Något flertal informanter uttry kte var f rmågan att som personal “hitta nivån”, vilket 

exemplifierades på olika sätt. För att få tillit och lyckas nå fram till den enskilde, 

krävdes att man anpassade sitt sätt att föra sig på, även om det vid dessa möten kunde 

kräva tvära kast mellan olika känslolägen och ibland en del skådespelarinsatser. En 

informant berättar nedan om hur denne förhåller vid ankomst hos en vårdtagare med 

missbruksproblem; 

 

… Jag märker ju direkt vilket humör han är på och då ändrar jag mig själv, på den 

nivån [...] Är han på dåligt humör, skriker, då blir jag på dåligt humör och skriker 

och det fungerar, då blir han mer samarbetsvillig… 

 

En annan informant exemplifierar genom att berätta om en relation som denne 

upplevt som särskilt lyckad, just till följd av denne lyckats hitta rätt nivå; 

 

Jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang eller inte men han sa det att “Alltså 

du är så jävla bra för att du är som en vanlig människa, du är som jag” [skratt] Jag 

tycker ändå att det sa något om mitt förhållningssätt till honom. Att jag har liksom 

kanske hittat den här nivån han befinner sig på och kan möta honom... 

 

När informanterna får frågan om vilka tips de skulle dela med sig av till oerfaren 

personal, svarar två stycken att det är viktigt att utstråla säkerhet. Här kan det återigen 

bli aktuellt att låtsas lite, känslan man förmedlar behöver alltså inte nödvändigtvis 

vara äkta. Nedan ges exempel på detta; 

 

… Det är att ha pondus, alltså spela säker, som man kanske inte är. Inte rygga 

tillbaka mycket. Eller sträcka på ryggen och ha pondus och liksom ta, vad ska man 

säga… Plats. Direkt. Annars blir man överkörd. 
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Denna säkerhet handlar dessutom inte bara om att förhindra att problem uppstår, utan 

också om just möjligheterna att bygga en starkare relation. Om rädslan lyser igenom 

eller om man på annat sätt tar avstånd på grund av obehag, kan det göra vårdtagaren 

upprörd. En informant pratar om att nyanställd och ofta ung personal kan ha svårt att 

visa denna säkerhet och att det brukar innebära problem. Att ta avstånd och se rädd ut 

bekräftar nämligen den dåliga självbild som dessa vårdtagare inte sällan redan har. De 

får bekräftelse på att folk inte tycker om dem och att de är misslyckade som personer, 

vilket naturligtvis innebär att det blir svårt att etablera en relation. Med andra ord; 

avstånd skapar avstånd. 

 

En annan viktig utgångspunkt för att skapa en bra grund för samarbete att vila på, är 

att genom bemötandet bygga tillit. Flera informanter betonar vikten av att visa att man 

är där för deras skull och på deras villkor och därför bör hemtjänstens arbete inte vara 

moraliserande eller dömande. Nedan följer exempel på detta; 

 

... Just den här kategorin människor tycker jag möter på så mycket patrull från sin 

omgivning att jag tycker det är viktigt att vi inom hemtjänsten visar att vi är här för 

dig och vi är inte de som ska diktera villkoren, utan vi hjälper dig. 

 

5.6 Förbättringsförslag 

Informanterna är relativt eniga om att det krävs samhällsinsatser utöver hemtjänst för 

att på allvar kunna påverka situationen för äldre missbrukare. Detta handlar bland 

annat om att hemtjänstens primära uppgift inte är att behandla eller vårda någon för 

sitt missbruk, vilket exemplifieras i bland annat detta uttalande; 

 

Ja, vi har olika uppgifter och våran uppgift det är att vara händer och fötter och 

hjälpa dem med det dem inte kan, inte rädda dem från missbruket… 

 

Bland de förslag som emellertid direkt berörde förbättringsområden för hemtjänstens 

möte med gruppen, ansåg samtliga informanter att en utbildning i ämnet sannolikt 

skulle ha en positiv inverkan. I synnerhet berördes det faktum att utbildning behövs 

för nyanställd personal. För att undvika att personal hamnar i situationer där de inte 

alls vet hur de ska hantera situationen, är det alltid fördelaktigt att ha någon form av 

beredskap. Även om varje möte har unika förutsättningar, fanns ändå aspekter i 

arbetet som skulle kunnat förbättras genom utbildning. En informant uttryckte det så 

här; 

 

Jamen en utbildning är väl aldrig fel… Att man kan medvetandegöra problematiken 

så att man förstår vad det är man gör och varför [...] Men nu är det ju individer vi… 

Men alltså det finns kanske en röd tråd ändå bland, alltså, hur man kan agera i olika 

situationer och hur man kan tänka för att få hjälp i att, ja… Minska frustrationen. 

6. Analys och diskussion 
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Med utgångspunkt i definitionen av coping som ständigt skiftande kognitiva och 

beteendemässiga försök att hantera specifika yttre och/eller inre krav som upplevs 

påfresta eller överstiga individens resurser, resoneras nedan kring studiens resultat. 

Det bör poängteras att kategorierna handlingsstrategier och påverkande faktorer för 

detta avsnitt har integrerats under en och samma rubrik. Detta underlättar förståelse 

för hur dessa samverkar med varandra.  

6.1 Hemtjänstens uppfattning av missbruk 

I studiens resultatdel konstateras under denna rubricering att informanterna delar 

uppfattningen om att det finns vissa särdrag som anses generella för vårdtagare som 

har ett missbruk. Detta är med andra ord beskrivningar som skiljer denna grupp av 

vårdtagare från övriga. Här delges övergripande kännetecken som att det handlar om 

människor som ägnar sig åt någon form av skadligt bruk, men också att det finns 

skillnader inom gruppen, där somliga anses ha större problem än andra. Redan vid 

detta konstaterande närmar vi oss relationen mellan studiens resultat och den 

teoretiska referensram studien vilar på. Vilken typ av stressfull situation en individ 

befinner sig i, samt individens bedömning av hur allvarlig denna är, får nämligen 

konsekvenser för valet av copingstrategi (Ahmadi, 2008). Med andra ord kommer 

valet av copingstrategi att påverkas av den bedömning personalen gör av en aktuell 

situation. Hur påverkad någon är just vid ett givet tillfälle, men även vilka tidigare 

erfarenheter personalen har av vårdtagaren, kommer att få betydelse för hur 

personalen väljer att agera i en viss situation.  

 

Uppfattningen om äldre missbrukare som en särskilt utsatt samhällsgrupp till följd av 

bland annat utanförskap och psykisk ohälsa får sannolikt också konsekvenser för hur 

mötet med dessa uppfattas och utvecklas över tid, vilket vidareutvecklas nedan. 

6.2 Problem som uppstår i mötet 

Hemtjänsten har som uppgift att besöka enskilda vårdtagare för att hos dessa utföra 

specifika insatser. Insatserna kan likställas med det som inom definitionen av coping 

kallas f r “krav”. Personalen har vissa arbetsrelaterade krav på sig redan innan de 

kommit fram till vårdtagarens ytterdörr. Dessa krav är i normala fall inte 

överväldigande, utan kan hanteras inom ramen för vad man som personal fått lära sig 

genom inskolning, utbildning och/eller erfarenheter. Kraven är därmed både 

förväntade och möjliga att uppnå genom de resurser som finns att tillgå. Utifrån 

empirin, kan dock konstateras att personalens möjligheter att utföra 

hemtjänstinsatserna, och därmed leva upp till kraven, negativt kan komma att 

påverkas när hemtjänsten möter en vårdtagare som har ett missbruk. Missbruket i sig 

ställer nämligen ytterligare krav på personalen, vilket exemplifieras av informanterna 

genom bland annat motstånd av olika slag, stökiga miljöer, hot och andra obehagliga 

situationer. Även känslomässigt ökar kraven på personalen, eftersom de på något sätt 

måste hantera de känslor som följer av att bevittna någon som lever i ett missbruk. 

Detta innebär att kraven blir fler än resurserna, eftersom kontexten i grund och botten 
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inte anpassats för problematiken. Här uppstår därmed den obalans mellan krav och 

resurser som tidigare diskuterats av Dewe (2000).  

6.3 Handlingsstrategier och påverkande faktorer 

För att sedan hantera de krav som nu upplevs påfresta, eller kanske till och med 

ibland överstiga, personalens möjligheter att utföra sina uppgifter, tar personalen till 

olika strategier. I empirin har tidigare konstaterats att det här finns två olika typer av 

strategier; organisatoriska och individuella.  

 

6.3.1 Organisatoriska strategier 

Empirin pekar på att det finns etablerade riktlinjer inom respektive verksamhet samt 

att dessa bevisligen fyller viktiga funktioner. Mycket av tidigare forskning pekar på 

avsaknaden av utbildning för hemtjänstpersonal (Nellvik & Piuva, 2014; Gunnarsson, 

2012). Vad som däremot antyds i empirin är att riktlinjerna har en stor betydelse för 

arbetets utförande. Vid obekväma och hotfulla situationer ger dessa riktlinjer en 

grundläggande trygghet för personalen, även om de måhända saknar formell 

utbildning. Det kan alltså hävdas att de akuta situationerna som rör personalens 

säkerhet och upplevda trygghet stärks genom riktlinjer. Exempel där riktlinjerna gav 

sådan trygghet var dels i redan uppkomna hotsituationer och/eller när man hade 

anledning att anta att en sådan situation skulle uppstå. Det sistnämnda redovisades på 

ett tydligt sätt av en informant som menade att hen kunde vända om redan i dörren om 

det befann sig massor med folk i vårdtagarens bostad. Om verksamheten saknat 

riktlinjer för hot- och våldssituationer hade det antagligen utgjort ett hinder för 

användande av denna strategi. Riktlinjerna påverkar alltså genom att de ökar 

personalens resurser vid hantering av problem. 

 

Huruvida riktlinjerna är behjälpliga för att hantera mer subtila former av motstånd 

som kan försvåra insatsernas utförande förefaller däremot tveksamt. För dessa 

situationer krävs sannolikt vissa förkunskaper, vilka kan ha förvärvats antingen 

genom erfarenheter eller utbildning. Viktigt att påpeka är att riktlinjer är strategier 

som återfinns på en mer organisatorisk nivå och att dessa inte är möjliga att relatera 

till copingteorin. De anses trots detta av betydelse för att kunna förklara hur 

hemtjänsten hanterar uppkomna problem i möte med äldre missbrukare.   

 

6.3.2 Individuella strategier 

Coping kan beskrivas som de kognitiva och beteendemässiga försök en individ 

använder för att hantera en kravfylld situation (Lazarus & Folkman, 1984). Dessa 

försök likställs i analysen med de handlingsstrategier som personalen individuellt 

använder för att hantera problem i mötet med äldre missbrukare.  

 

I likhet med vad som framkommit i tidigare studier, visade sig de problemlösande 

strategierna vara mer vanliga när personalen uppfattade situationen som möjlig att 

påverka. Beroende på situation, kan detta sedan göras genom antingen konfrontation, 

det vill säga försök att direkt förändra situationen, eller genom planerande 
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problemlösning, där man hanterar situationen genom att exempelvis ta hjälp eller 

omprioritera i situationen (Folkman & Lazarus, 1991). Exempel på konfrontation gav 

informanterna när de talade om att sätta gränser. Genom att vara säker i sitt sätt och 

tydligt markera när de upplevde att vårdtagaren på något sätt passerat gränser för vad 

som var okej att säga eller göra, kunde man både förhindra och avstyra jobbiga 

situationer. Ett annat exempel på konfrontation var i de fall när vårdtagaren var 

nedstämd eller visade ångest. Vid dessa tillfällen kunde man sätta sig ned och prata, 

för att på detta sätta direkt försöka påverka situationen till det bättre.  

 

En informant menade att man kunde ringa en kollega när man upplevde obehag i en 

situation, vilket visar på planerande problemlösning, där man genom att söka hjälp 

försöker påverka situationen. Ytterligare ett sätt var att förbereda sig mentalt innan 

besöken. Genom att göra upp en plan för vad som skulle göras och hur, kunde 

tänkbara strategier anpassas på plats, beroende på aktuell dagsform hos vårdtagaren. 

Detta är i sin tur tydliga exempel på hur personalen planerar för att kunna prioritera 

och omprioritera inför tänkbara situationer.  

 

Strategier som istället riktar fokus mot att reglera känslomässig påverkan av en 

situation förekom förstås också. Dessa upplevdes som den vanligaste formen av 

coping, vilket också känns troligt med tanke på att roten till hemtjänstens upplevda 

problem - missbruket - inte går att behandla i den position och roll informanterna 

befinner sig. Det är, som de påtalar själva, “inte deras uppgift”. 

 

Just denna insikt som uttry ks ovan, eller som o kså antytts i empirin; att man “inte 

kan rädda” dessa personer, lyfter någonting centralt som antagligen har sin grund i 

dessa informanters erfarenhetsbredd. De verkade alla ha nått denna insikt och den 

beskrevs som mycket viktig för att man inte själv skulle nedslås rent känslomässigt. 

Detta indikerar att man gjort en så kallad omvärdering av situationen för att mentalt 

skydda sig själv. Det är tänkbart att denna omvärdering leder till att man lättare kan 

hantera de känslor som uppstår i mötet och detta är kanske också någonting som sker 

med tiden. En nyanställd och oerfaren skulle till följd av detta möjligen uppleva 

situationen som särskilt krävande just på grund av att man värderar sitt eget ansvar 

och sin egen roll på ett annat sätt. Denna omvärdering kan vidare också vara ett sätt 

att skapa distans mellan sig själv och vårdtagarens problematik. Andra typer av 

distansering i empirin, var att man helt enkelt ignorerade verbala kränkningar och 

fortsatte med aktuella sysslor. Att “hålla ryggen fri” o h se till att ha en flyktväg var 

andra sätt att genom distans lätta på känslomässig påverkan, även om problemet 

måhända förblir oförändrat.  

 

Att söka socialt stöd visade sig vara ett annat återkommande sätt att reglera 

känslomässig påverkan. Detta gjordes genom samtal med kollegor, chefer och ibland 

även med respektive partner. Det beskrevs som ett sätt att ventilera, ett uttryck som 

ytterligare bekräftar den känslomässiga lättnad som följer av denna strategi. Behovet 

av socialt stöd är antagligen också större hos nyanställd personal. De 
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arbetslivserfarenheter som mer erfaren personal har medför troligtvis en 

grundtrygghet i hur man kan och bör agera i olika situationer. Detta innebär tänkbart 

att behovet av stöd också minskar med erfarenhet.  

 

Precis som litteraturen antyder, är det också vanligt att olika copingstrategier används 

parallellt (Folkman & Lazarus, 1991). En problemlösande copingstrategi som att 

markera och säga ifrån, kan exempelvis efterföljas och/eller kombineras med en 

känsloorienterad copingstrategi som att mentalt distansera sig från den aktuella 

situationen. Vilka strategier personalen väljer att kombinera är troligtvis beroende på 

situation och erfarenheter, däremot kvarstår faktum att valet av dessa fortfarande blir 

upp till varje enskild personal.  

6.4 En nödvändig förutsättning: Relationsskapande 

Under den kategori som berör relationsskapande finns också tydliga exempel på både 

problemlösande- och känsloorienterade copingstrategier. Inledningsvis talar 

informanterna om hur man konfronterar vårdtagaren genom att höja rösten och visa 

pondus när så behövs.  Utöver detta används också strategier som går att koppla 

samman med de känsloorienterade copingstrategierna. För att kunna skapa en bra 

relation med individen återkommer exempelvis redogörelser av hur informanterna 

använder sig av självkontroll i olika situationer. Detta handlar dels om att inte ta 

avstånd och visa sig rädd, vilket indikerar just en förmåga att behärska sig. Även om 

man som personal är rädd blir det viktigt att inte signalera detta utåt.  

 

På liknande sätt pratar informanterna också om det faktum att hemtjänsten inte ska 

komma med moraliska pekpinnar. Att bevittna ett destruktivt leverne beskrivs som 

jobbigt och stundtals frustrerande, trots detta påtalas vikten av att hålla tillbaka dessa 

instinktiva känslor. Hemtjänsten är inte där för att tycka till om hur någon lever sitt 

liv, utan för att tillgodose de omsorgsbehov personen i fråga har. I mötet med just 

missbrukare underlättar här en god relation för att kunna tillgodose dessa behov. 

Eftersom denna grupp beskrivs ha en sargad tillit till samhället i stort, menar 

informanterna att det därför blir särskilt viktigt att bevisa för vårdtagaren att denne 

kan lita på personalen och dennes avsikter.  

6.5 Förbättringsförslag 

Under det avsnitt som i resultatet berörde förbättringsförslag, konstateras att 

utbildningsinsatser var det förslag som konkret kunde kopplas till hemtjänsten och 

deras möjligheter att förbättra arbetet hos målgruppen. Utbildningsinsatserna ansågs 

särskilt betydelsefulla i relation till nyanställd personal, vilket rimligtvis har att göra 

med informanternas egen erfarenhetsbredd på området. Dessa informanter har alla 

gemensamt att de arbetat med äldre missbrukare under en längre tid, vilket innebär att 

de hunnit etablera både välfungerande och mindre välfungerade strategier i mötet med 

äldre missbrukare. Deras “resursbank” är således st rre än hos någon som saknar  

liknande erfarenheter. Genom utbildningsinsatser skulle man kunna öka hemtjänstens 

resurser för att hantera arbetet med äldre missbrukare överlag. Som en informant 
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uttryckte det; 

 

... För det är ju ändå bra att ha en strategi än att bara liksom stå där och fundera 

‘Ojdå!’ eller bara liksom sådär snopen... 

7. Avslutande diskussion  

Sammanfattningsvis konstateras att hemtjänstens möte med äldre missbrukare 

vanligen innebär problem. Den typ av problematik som informanterna beskriver i 

denna studie bekräftar vad som framförts i tidigare forskning. Det handlar bland annat 

om motstånd av olika slag, hotfulla situationer och hemmiljöer som upplevs ovärdiga 

(Nellvik & Piuva, 2014; Gunnarsson & Karlsson, 2013). Dessa problem ställer ökade 

krav på hemtjänsten och för att kunna utföra sina primära arbetsuppgifter krävs att 

dessa krav hanteras. De intervjuade personerna för denna studie ökade sina 

möjligheter att hantera kraven genom att använda sig av utarbetade 

handlingsstrategier. Här handlade det om strategier utifrån individuella erfarenheter 

och kunskaper samt utifrån riktlinjer på arbetsplatsen. En förutsättning för att kunna 

genomföra ett så bra arbete som möjligt var att etablera en god relation med 

vårdtagaren, vilket också överenstämmer väl med vad som framkommit tidigare. 

Förmågan att etablera förtroendefulla relationer har beskrivits som en återkommande 

strategi för hemtjänstpersonal i möte med denna grupp av vårdtagare (Gunnarsson, 

2012; Millard & McAuley, 2008; Storbjörk, 2012).  För att lyckas med detta anser 

informanterna i denna studie att en avgörande del i detta blir att se personen bakom 

missbruket och påminna sig om vilken uppgift man som hemtjänstpersonal har i 

mötet med individen. Relationsskapande beskrivs förvisso som någonting man i 

allmänhet gör inom hemtjänsten, men särskilt viktig blir denna förmåga i dessa möten 

eftersom de medför särskilt krävande situationer. 

 

De förbättringsförslag som delges i denna studie överensstämmer väl med vad som 

tidigare diskuterats på området. För att på allvar bemöta denna målgrupp diskuteras 

dels frågan om utbildningsinsatser för personal, dels behovet av övriga 

samhällsinsatser (Ahlström, 2008; Nellvik & Piuva, 2014). I fråga om 

utbildningsinsatser pekar resultaten i denna studie främst på utvecklandet av 

introduktionsutbildning. Det är därmed främst någonting som de intervjuade anser att 

nyanställd och/eller oerfaren personal skulle gagnas av. I övrigt understryks vikten 

och behovet av andra samhällsinsatser. 

 

Det övergripande samhällsansvaret för att hjälpa äldre med deras missbruk ligger 

fortfarande hos andra aktörer än hemtjänsten. Inför framtiden kan här resoneras kring 

två möjliga alternativ; antingen tas ett större ansvar av de aktörer som i dagsläget 

brister i sina insatser eller också breddas hemtjänstens ansvarsområde. Detta kan 

förslagsvis göras genom att införa särskild utbildning för en hemtjänstgrupp 

specialiserad på arbete hos äldre missbrukare. En sådan specialisering innebär 

sannolikt att personer med ett genuint intresse för denna grupp av vårdtagare kommer 
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att söka sig till detta fält. Detta underlättar troligtvis även den relationskapande 

process som anses vara en sådan central aspekt för arbetet. 

 

Trots att det inte finns någon möjlighet att generalisera studiens resultat på 

hemtjänsten nationellt sett, kan det trots detta vara värt att reflektera över hur 

resultatet kan betraktas ur ett större perspektiv. Om det skulle antas att resultaten vore 

representativa för resten av landet, kan man till exempel fråga sig hur och på vilket 

sätt detta skulle kunna påverka hemtjänstens arbete inför framtiden. De problem som 

informanterna redogör för i empirin beskrivs som sällan förekommande. I dagsläget 

är problematiken ingenting man upplever som särskilt frekvent. Äldre och missbruk 

är emellertid någonting som antas öka inför framtiden (Socialstyrelsen, 2015b; 

Nellvik & Piuva, 2014). Samtidigt har också konstaterats att andelen äldre med 

hemtjänstinsatser har ökat under senare år (Socialstyrelsen, 2014; SOU 2008:15). 

Denna ekvation gör det intressant att fundera över hur hemtjänstens vardag skulle 

kunna komma att se ut om dessa problem istället utgjorde en del av det dagliga 

arbetet. Vilka konsekvenser skulle detta kunna innebära? Det skulle tänkbart få 

betydande konsekvenser för exempelvis arbetsmiljön. Hur detta i sin tur skulle kunna 

påverka bland annat möjligheten att rekrytera ny personal är exempel på frågor av 

relevans utifrån givna resultat. 

 

Precis som tidigare framhållits har jämförelser av olika kommuners rutiner för 

samordning mellan äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheter påvisat 

att endast en av tre kommuner har sådana rutiner (Socialstyrelsen, 2015b). För 

framtida forskning vore intressant att undersöka hur det samordnade arbetet som 

redan finns etablerat idag faktiskt fungerar. De kommuner som uppger att de idag har 

ett samordnat arbete mellan olika aktörer, borde rimligtvis kunna bidra med värdefull 

kunskap och goda exempel. Studier av utvärderande och jämförande karaktär vore 

därför intressant. Utifrån sådan kunskap kunde sedan fortsatt förbättringsarbete ta vid. 

Förutom att sådan kunskap kunde underlätta för hemtjänstens arbete, vore den 

dessutom värdefull i syfte att säkerställa likvärdig standard för vård, omsorg och 

behandling av äldre med  

missbruk över hela landet. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

Först har vi lite inledande bakgrundsfrågor som handlar om dig och ditt jobb i 

allmänhet. 

1. Kan du berätta lite om hur det kommer sig att du började jobba här*?  

* = Aktuell arbetsplats 

2. Hur länge har du jobbat inom hemtjänsten/äldreomsorgen? 

3. Vad är det mest positiva/negativa med ditt arbete, enligt dig?   

      - Hur försöker du hantera detta? 

4. Vilka personliga egenskaper ser du som viktiga när man arbetar med äldre inom 

hemtjänsten? 

 

Efter fråga nr 4 informerar vi om att vi nu rör oss mer mot studiens huvudsakliga 

syfte; alltså hemtjänstens möte med just äldre som har missbruksproblematik.  

 

Missbruk för oss är för det första något som upprepas övertid. Det handlar om 

konsumtion av alkohol som personen far illa av på något sätt, det kan vara psykiskt, 

fysiskt, socialt eller en kombination. Riskbruk en konsumtion som medför en ökad 

risk för negativa konsekvenser. 

 

5. När du hör den här definitionen, hur tycker du att den låter? Vill du tillägga 

något? 

 

6. Hur vanligt förekommande tycker du att denna problematik är? 

 

7. Utifrån din erfarenhet, vilka problem kan uppstå i arbetet hos en brukare där 

denna problematik förekommer?  

 Kan du komma på andra/fler problem som förekommer vid dessa situationer? 

 

8. Hur upplever du att du påverkas känslomässigt av att arbeta hos äldre 

missbrukare? 

 Hur hanterar du detta? 

 

9. Hur upplever du att man som hemtjänstpersonal själv bemöts av denna grupp? 

 Möts man av motstånd? Irritation? Hot? Skam? Förtvivlan? 

 Hur tror du att detta påverkar dig? 

 

10. Använder du dig av någon speciell strategi i mötet med denna grupp? Hur då? 
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Varför, tror du? eller Om du föreställer dig att du ska på ett besök där du vet om att 

denna problematik förekommer, agerar du på något särskilt sätt? (handlande, 

bemötande) 

 

11. I vilka sammanhang pratas det om denna problematik här på jobbet? (Ex. 

Chefen, på personalmöten, mellan personalen på raster osv) 

 

 Känner du att dessa dialoger/samtal är av nytta för dig? (stöd - fråga?) 

 

12. Har du fått någon utbildning i hur man kan agera i mötet med äldre som har 

missbruksrelaterade problem? 

 Om ja, upplevde du att detta har hjälpt dig i ditt arbete? Hur? 

 Om nej, tror du att du hade varit hjälpt av detta? På vilket sätt? 

 

13. Har ni fått några riktlinjer kring arbetet med äldre missbrukare? Om ja, vad 

ty ker du om dessa?  m ne , är det något du skulle vil a ha?  f r att…?) 

 

14. Vilken betydelse har de anhöriga för ert arbete i detta sammanhang? 

 Har du bra/dåliga erfarenheter? (samarbete, stöd, förväntningar på hemtjänsten 

osv) 

 

15. Utöver det vi pratat om hittills (riktlinjer, anhöriga, kollegor osv) finns 

någonting annat som du upplever har betydelse för ditt arbete med just äldre 

missbrukare? (egna erfarenheter) 

 

16. Om du tänker tillbaka på första gången du stötte på missbruk i arbetet, vad 

upplever du att du lärt dig sedan dess? Hur har erfarenheten påverkat ditt sätt att 

tänka/handla på? kanske råd till nya anställda? 

 

17. Om du inte hade behövt ta hänsyn till professionsrollen och de förhållningssätt 

och riktlinjer som följer av denna roll, och istället fick handla fritt utifrån dig själv 

- hade du gjort någonting annorlunda? Vad, i så fall?  

 

18. När det gäller denna problematik, har du tankar om hur man skulle kunna 

förbättra arbetet med denna grupp? (lagar, riktlinjer, information, utbildning, stöd, 

tid osv.) 

 

19. Vilka egenskaper hos dig själv ser du som dina största tillgångar i mötet med 

äldre missbrukare? 

 

Avslutning; Kort sammanfattning av våra teman som vi pratat om, stämma med 

varandra om man har funderingar eller tilläga något. Fråga om IP vill tillägga 

något, om denne har några frågor i övrigt.  

Sedan frågar vi om det är okej bli uppringd de kommande två veckorna om det skulle 

uppstå frågetecken vid transkriberingen som vi behöver bekräfta på något sätt. Vi kan 
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också fråga om de önskar få rapporten mailad när den är klar och i så fall ta 

mailadress. 

Vi tackar så mycket för deras medverkan! 

 


