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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur individer som lider av samsjuklighet, då definierat 

som att ha både missbruksproblematik och en eller flera psykiatriska diagnoser, upplever sin 

vård inom den kommunala missbruksvården och psykiatrin. Detta görs genom kvalitativa 

intervjuer med ovan nämnda grupp och resultatet tolkas utifrån Goffmans teori om stigma 

samt Scheffs teori om mentalsjukdom. Resultatet pekar på att socialtjänsten upplevs som 

bättre än psykiatrin på att ta hänsyn till den komplexa sjukdomsbilden hos informanterna. 

Detta visar sig genom hur informanterna upplevde bemötande från personalen på respektive 

enhet samt hur dialogen förs under eventuella samarbeten mellan enheterna. 
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Stort tack alla informanter som ställt upp och gett oss en liten men generös inblick i sina liv. 

Tack även alla socialsekreterare och boendepersonal 

som tagit sig tid att hjälpa oss att få kontakt med informanterna. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................. 5 

1.2 Definitioner .................................................................................................................................. 5 

1.2.1 Samsjuklighet ........................................................................................................................ 5 

1.2.2 Missbruk/beroende ................................................................................................................ 6 

1.2.3 Psykisk ohälsa ....................................................................................................................... 7 

1.3 Disposition ................................................................................................................................... 7 

2 Tidigare forskning ............................................................................................................................... 9 

2.1 Sökning av tidigare forskning ....................................................................................................... 9 

2.2 Samband mellan psykisk ohälsa och droger ................................................................................. 9 

2.3 Verksamheter och professionella ................................................................................................ 11 

2.4 Klientperspektiv och brukarmedverkan ...................................................................................... 13 

2.5 Stigma angående droganvändning och psykisk ohälsa ............................................................... 15 

3 Teori .................................................................................................................................................. 18 

3.1 Teorimotivering .......................................................................................................................... 18 

3.2 Goffmans teori om stigmatisering .............................................................................................. 18 

3.3 Scheffs teori om mentalsjukdom ................................................................................................ 20 

4 Metod ................................................................................................................................................ 23 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats ......................................................................................................... 23 

4.2 Datainsamlingsmetod ................................................................................................................. 24 

4.3  Urval och informanter ............................................................................................................... 25 

4.4 Procedur ..................................................................................................................................... 25 

4.5 Analysmetod .............................................................................................................................. 26 

4.6 Validitet och reliabilitet .............................................................................................................. 28 

4.7 Etiska överväganden ................................................................................................................... 29 

5 Resultat ............................................................................................................................................. 32 

5.1 Teman......................................................................................................................................... 32 

5.1.1 Vårdinsatser ......................................................................................................................... 32 

5.1.2 Samverkan mellan vårdinsatser ........................................................................................... 39 

5.1.3 Bemötande från professionella ............................................................................................ 41 

5.2 Mönster ...................................................................................................................................... 43 

5.2.1 Slussande ............................................................................................................................. 44 

5.2.2 Individanpassning ................................................................................................................ 45 

5.2.3 Undanhållande av information............................................................................................. 47 

5.2.4 Stigmatisering ...................................................................................................................... 48 

5.3 Sammanfattning av resultat ........................................................................................................ 50 



4 
 

6 Analys ............................................................................................................................................... 52 

6.1 Hur uppfattar klienter samverkan mellan olika vårdinsatser? ..................................................... 52 

6.2 Hur uppfattar klienter bemötandet från personalen inom vården? .............................................. 53 

6.3 Teoriernas bidrag till förståelse av resultatet .............................................................................. 54 

7 Diskussion ......................................................................................................................................... 55 

7.1 Relation mellan resultat och tidigare forskning .......................................................................... 55 

7.2 Relation mellan resultat och teorival .......................................................................................... 57 

7.3 Relation mellan resultat och metodval ........................................................................................ 58 

7.4 Implikationer för forskning och praktik ...................................................................................... 59 

8. Referenser ........................................................................................................................................ 62 

9. Bilagor.............................................................................................................................................. 66 

9.1 Intervjuguide .............................................................................................................................. 66 

9.2 Informationsbrev ........................................................................................................................ 67 

9.3 Kodschema ................................................................................................................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 Inledning 

Runt 50 % av dem som söker hjälp för sitt missbruk/beroende har samtidigt en eller flera 

psykiatriska diagnoser (Larsson, 2010). Denna uppsats avser utforska hur vården kring 

samsjukliga personer fungerar samt hur de uppfattar den med avseende på kvalité och 

bemötande. Med samsjuklighet menas klienter som både har en beroendesjukdom och en eller 

flera psykiatriska diagnoser. Forskarna av denna studie ämnar att undersöka denna 

klientgrupps erfarenheter av sjukvården - både psykiatri och kommunal missbruksvård. 

Vården i dagens Sverige delar ansvaret för denna grupp mellan kommun och landsting vilket 

gör det svårt att få till ett gott samarbete kring individens vård. Då samsjuklighet är ett 

komplext sjukdomstillstånd och då det finns få renodlade vårdenheter som arbetar med just 

detta fenomen, finns det en risk för att patienter förbises eller ges ofullständig vård (Larsson, 

2010). Okunskapen av denna patientgrupp kan leda till att samsjuklighet och hur de olika 

sjukdomstillstånden påverkar varandra missas. Vården sker snarare utifrån en punktlista där 

separata företeelser behandlas en i taget, fastän de istället bör åtgärdas samtidigt för bästa 

effekt. Uppsplittringen av behandlingen mellan olika enheter kan medföra att insikten om hur 

tillstånden i själva verket är sammanflätade uteblir. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att utforska hur klienter uppfattar vården kring deras samsjuklighet. 

Hur uppfattar klienter samverkan mellan olika vårdinsatser? 

Hur uppfattar klienter bemötandet från personal inom vården? 

1.2 Definitioner 

I nedanstående avsnitt definieras de tre viktigaste begreppen för denna uppsats: samsjuklighet, 

missbruk/beroende samt psykisk hälsa. 

 

1.2.1 Samsjuklighet 

Som en grund till att bättre förstå begreppet samsjuklighet används en rapport från National 

institute of drug abuse, (NIDA, 2008). Samsjuklighet innebär att två eller flera sjukdomar 

förekommer hos samma individ samtidigt eller i perioder i följd. Samsjuklighet inbegriper 

även förhållandet mellan de olika sjukdomarna och vilken effekt detta förhållande har på 

utvecklingen av båda sjukdomarna. Många personer som diagnostiserats med en psykiatrisk 
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diagnos använder droger regelbundet och vice versa. Forskning har visat att personer som 

lider av ett drogberoende eller liknande med dubbelt så stor sannolikhet även har någon typ av 

ångestsjukdom eller affektiv störning, jämfört med personer utan någon 

missbruksproblematik. Situationen är likartad hos personer som lider av en ångestsjukdom, 

antisocial personlighetsstörning eller affektiva störningar; de har med dubbelt så stor 

sannolikhet någon typ av droganvändning/beroende jämfört med personer utan. NIDA (2008) 

går vidare i att utforska kring vad som påverkar vad i sjukdomsbilden. De framkommer med 

tre troliga scenarion: 1) psykisk ohälsa kan leda till användning/beroende av droger så som i 

försök att självmedicinera sig, 2) användning/beroende av droger kan vara orsak till att en 

person upplever symptom av psykisk ohälsa, 3)både psykisk ohälsa och användning/beroende 

av droger kan orsakas av genetisk sårbarhet, minskad arbetskapacitet hos hjärnan p.g.a. 

hjärnskada eller något medfött eller tidig exponering av trauma eller stress. Alla tre 

scenarierna bidrar troligen till en komplex sjukdomsbild av samsjuklighet, men i varierande 

grad (NIDA, 2008). 

 

1.2.2 Missbruk/beroende 

Det finns många sätt att definiera ett problematiskt förhållande till alkohol och andra droger. 

Diagnosticering sker oftast med hjälp av satta kriterier i antingen International statistical 

cassification of diseases and related health problems (ICD) eller Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders (DSM) (Socialstyrelsen, 2015). Problematiken delas in i en rad 

olika kategorier baserade på antingen ICD, DSM eller allmänt vedertagna riktlinjer. Vid 

problematiskt förhållande till alkohol brukar det t.ex. talas om riskbruk; med detta avses en 

hög genomsnittlig konsumtion av alkohol som är skadlig för hälsan men ännu inte kan 

diagnostiseras som regelrätt alkoholproblematik. Detta kan jämföras med termen skadligt 

bruk som används i senaste versionen av ICD (ICD-10). För att klassas som beroende enligt 

ICD-10 ska tre av följande sex kriterier vara uppfyllda: 1) stark längtan efter drogen, 2) 

svårighet att kontrollera intaget, 3) fortsatt användning trots skadliga effekter, 4) prioritering 

av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser, 5) ökad tolerans, samt 6) 

fysiska abstinenssymptom. I den senaste versionen av DSM (DSM-V) har missbruks- och 

beroendediagnoserna ersatts med samlingsbegreppet substansbrukssyndrom. Diagnosen är 

även indelad i flera svårighetsgrader: mild (2-3 uppfyllda kriterier), måttlig (4-5 uppfyllda 

kriterier), samt svår (fler än 5 uppfyllda kriterier). Inom socialtjänsten görs dock inte några 

diagnostiska överväganden förutom vid samarbete med sjukvården (Socialstyrelsen, 2015). I 
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denna studie kommer begreppet missbruk/beroende användas som samlingsbegrepp för 

informanternas problematik och ordet droger kommer att användas som en gemensam 

nämnare för alkohol och narkotika om inte annat specificerats. 

 

1.2.3 Psykisk ohälsa 

Psykisk hälsa innebär att en person upplever sin tillvaro som meningsfull, känner sig delaktig 

i samhället, kan använda sig av sina egna resurser samt har möjlighet att hantera livets 

normala motgångar. Psykisk hälsa är följaktligen mer än bara avsaknaden av psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa kan vara psykiska besvär som kan visa sig som tecken på psykisk obalans eller 

symptom som ångest, nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter. De psykiska besvären behöver 

inte vara av den omfattningen eller påverkan på enskild persons liv att de leder till att en 

psykiatrisk diagnos sätts. Psykiska besvär är många gånger en normal reaktion av en prövande 

livssituation. Om de psykiska besvären dock är av en större omfattning och påverkan kan det 

leda till en psykisk sjukdom och psykiskt funktionshinder som gör att en psykiatrisk diagnos 

sätts (Uppdrag psykisk hälsa, 2016). Diagnostisering av psykiska sjukdomar sker även dem 

med hjälp av DSM som sedan översätts till svenska ICD-10-SE (Socialstyrelsen, 2016). Det 

har visat sig finnas ett starkt samband mellan olika funktionsnedsättningar så som intellektuell 

funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser som attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) och autism och sämre psykiskt mående. Olika depressioner, ångest- och 

tvångstillstånd har varit vanligt sammankopplade med olika funktionshinder (Klasén, Monica, 

2016). I uppsatsen kommer begreppet psykisk ohälsa användas som en samlingsterm för 

informanternas olika diagnostiserade psykiska sjukdomar. 

1.3 Disposition 

Efter det inledande första kapitlet följer en genomgång av tidigare forskning (kapitel två). 

Genomgången inleds av en introduktion om hur tidigare forskning sökts via olika databaser 

samt vilka sökord som använts. De återgivna forskningsartiklarna är sedan grupperade efter 

ämne: samband mellan psykisk ohälsa och droger, verksamheter och professionella, 

klientperspektiv och brukarmedverkan samt stigma angående droganvändning och psykisk 

ohälsa. I teorikapitlet (kapitel tre) som sedan följer motiveras användningen av 

stämplingsteori i relation till studiens informanter som grupp. Användningen av 

stämplingsteori har varit ett återkommande inslag i svensk missbruksforskning, varför den blir 
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en relevant teori att använda i föreliggande studie. Erving Goffmans teori om stigma beskrivs 

vidare samt Thomas Scheffs teori om mentalsjukdom.  

 

I kapitel fyra som handlar om forskningsmetodiken beskrivs de olika steg som tagits i 

studiens själva genomförande. De metoder som använts i studien är semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod och fenomenologisk kodning som analysmetod. Den 

vetenskapsteoretiska ansats som använts är fenomenologi då den ger en så värderingsbefriad 

bild av fenomenet som möjligt. Urvalet av vilka informanter som deltagit i studien, samt 

processen inför och under intervjuerna beskrivs även. Studiens begränsningar med avseende 

på validitet och reliabilitet d.v.s. giltighet och tillförlitlighet, presenteras även i detta kapitel. 

Slutligen avslutas kapitlet med en presentation av de etiska överväganden som gjorts i 

samband med studien.  

 

Resultat kapitlet (kapitel fem) beskriver vad som framkommit av den fenomenologiska 

analysen i form av tre teman: vårdinsatser, samverkan och bemötande. Utöver nämnda teman 

framkom också fyra mindre mönster: slussande, individanpassning, undanhållande av 

information samt stigmatisering. I kapitel sex analyseras resultatet genom tillämpning av de 

båda stämplingsteorierna och studiens frågeställningar besvaras. I kapitel sju, det sista 

kapitlet, förs diskussioner kring resultatets kopplingar med tidigare forskning, teorival samt 

metodval. Slutligen sker en diskussion kring implikationer för framtida forskning och 

praktisk. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom följande områden av relevans för uppsatsen 

syfte: samband mellan psykisk ohälsa och droger, verksamheter och professionella, 

klientperspektiv och brukarmedverkan samt stigma angående droganvändning och psykisk 

ohälsa. Artiklarna är grupperade efter ämne och följer i den ordning de står skrivna ovan. 

2.1 Sökning av tidigare forskning 

Inför denna studie söktes tidigare studier fram via Uppsala universitetsbiblioteks databaser, 

där forskning inom socialt arbete finns registrerade. Sökningen avgränsades till internationella 

vetenskapliga tidskrifter, med artiklar publicerade från år 2000 och framåt som blivit 

refereegranskade. Sökord som användes var: addiction, addicts perspective, adults, care, 

client, client perspective, comorbidity, drugs, mental illness, mental health, psychiatric illness, 

services, staff, stigma, stigmatization, user-experience samt user-involvement. Det blev 

tydligt att mycket har forskats kring begreppet samsjuklighet, såsom det definierats i denna 

studie. Många intressanta ingångar till ämnet finns i de artiklar som sökts fram. Exempelvis 

har forskare undersökt olika typer av drogberoenden och hur de relaterar till olika psykiatriska 

diagnoser, risk-och skyddsfaktorer samt genetiska faktorer. Mycket forskning med 

stigmatisering i fokus har också gjorts vilket förstärker intrycket av att den valda teoretiska 

förankringen i uppsatsen har stark relevans. Det finns även en hel del forskning kring hur 

personal som arbetar med samsjukliga klienter ser på detta unika tillstånd men det finns 

nästintill ingen forskning som inriktar sig på ett direkt klientperspektiv. 

2.2 Samband mellan psykisk ohälsa och droger 

Som en grund till ett mer historiskt perspektiv angående sambandet mellan psykisk ohälsa och 

droger används en litteraturstudie av Marc A. Schuckit (2007). Material som analyserades var 

sådan litteratur som publicerats på engelska sedan 1970-talet angående sambandet mellan 

användning/beroende av droger och psykisk ohälsa. Studiens fokus var främst på 

cannabinoider1, alkohol och stimulanter2 i samband med affektiva sjukdomar, psykoser och 

vid några tillfällen ångestsjukdomar. I studien framkom att droginducerad psykisk ohälsa 

                                                             
1 Grupp kemikalier närvarande i bl. a. cannabis och marijuana (Medicine Net, 2012). 
2 Kemikalier som ger upphov till förhöjd reaktionsförmåga och energi; används numera endast i ett 

fåtal lagliga preparat som t.ex. vissa ADHD-mediciner (NIDA, 2014). Amfetamin är ett exempel på en 
olaglig stimulant. 
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förekom i så hög grad att det bidrog till en signifikant ökning av samsjuklighet. 

Droginducerad psykisk ohälsa klassificerades som en undergrupp till det större fenomenet 

samsjuklighet. Studien framhöll vikten av att fortsätta identifiera och forska kring olika 

undergrupper till samsjuklighet för att öka kunskapen kring dem och samsjuklighet. 

 

Det har gått att finna åtskilliga artiklar som visar på ett samband mellan psykisk ohälsa och 

användning/beroende av droger. I Wenbin Liangs, Tanya Chikritzhs och Simon Lentons 

(2011) kohortstudie, baserad på National Survey of Mental Health and Wellbeing gjord 2007 

där 8 841 australiensare i åldrarna 18-85 deltog, fann de att psykisk ohälsa kan leda till en 

större risk för droganvändning. Även i Joel Swendsen et al. (2009), baserad på The national 

comorbidity survey gjord 1990-92 i USA där 5 001 deltagare valdes ut för 

uppföljningsintervju mellan 2001 - 2003, framkom att det fanns ett starkt samband mellan 

psykisk ohälsa och uppkomsten av missbruk/beroende. Speciellt stark var associationen 

mellan beteendestörningar och tidigare användning av droger samt för vissa affektiva 

sjukdomar och ångeststörningar (Swendsen et al., 2009; Liang, Chikritzhs & Lenton, 2011). 

Forskarna fann även att längden på den psykiska ohälsan saknar betydelse för när personen i 

fråga började använda droger (Liang, Chikritzhs & Lenton, 2011). Swendsen et al. (2009) 

observerade starkare associationer för bipolaritet än andra affektiva sjukdomar samtidigt som 

fem av sju ångestsjukdomar var associerade med åtminstone en typ av missbruk. Det var 

också stor variation på typen av missbruk. Deltagare som led av ångest eller tidigare haft en 

drogrelaterad störning var t.ex. oftare benägna att använda nikotin eller andra droger. Alkohol 

å andra sidan var associerad med många former av psykiska störningar, men då som en 

övergång till beroende snarare än användning eller missbruk. Forskarna drog slutsatsen att det 

är möjligt att dessa former av samsjuklighet kan orsakas av delade genetiska sårbarheter som 

ökar risken för både psykiska störningar och drogstörningar. Liang, Chikritzhs och Lenton 

(2011) framhåller också att genetiska faktorer kan vara en möjlig förklaring men menar även 

att upplevelser av ångest och psykisk ohälsa innan diagnostisering kan leda till 

självmedicinering av droger. Samsjuklighet fortsätter därmed att vara ett komplicerat tillstånd. 

 

Anne Helene Skinstad och Anette Swain (2001) utforskade mer enskilda faktorer som kan 

ligga till grund för samsjuklighet, då med fokus på sambandet mellan droganvändning och 

personlighetsstörningar. Forskarna intervjuade, med hjälp av en rad olika intervjuinstrument, 

125 män inlagda vid beroendebehandlingscenter i Iowa under 1994 och 1995. Av alla 

deltagare mötte 26.4 % av dem kriterier för personlighetsstörning. Ungefär en fjärdedel av 
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deltagarna led alltså av samsjuklighet och av dem mötte över hälften kriterierna för ytterligare 

en personlighetsstörning. En deltagare mötte kriterier för nio olika personlighetsstörningar 

samtidigt. Över en tredjedel av deltagarna använde även flera droger samtidigt. Få 

rapporterade användning av endast alkohol (17.6 %) de flesta använde det vanligen i 

kombination med andra droger (48 %). Eftersom fokus för denna studie låg på 

personlighetsstörningar specifikt och inte psykisk ohälsa i allmänhet är det troligt att många 

fler deltagare led av samsjuklighet såsom den definierats i denna uppsats. Detta tyder på att 

samsjuklighet bland personer med missbruk/beroende är ett utbrett problem och frågan är om 

vårdverksamheterna har den kompetens som behövs för att ge adekvat vård. 

2.3 Verksamheter och professionella 

Volker Reissne et al. (2012) genomförde en jämförande undersökning av missbruksvården i 

sex olika europeiska städer: London, Stockholm, Zürich, Aten, Padua och Essen. Detta 

gjordes genom strukturerade intervjuer med 100 klienter i varje stad (99 i London), varav 

majoriteten var opioidanvändare3, som skulle påbörja behandling vid utvalt vårdcenter. 

Missbruksvården i Sverige och Tyskland utmärkte sig vad gäller utformningen av landets 

nationella riktlinjer. Resultatet visade bland annat att det fanns skillnader i droganvändning 

men att alkohol och cannabis användandet såg likartat ut i städerna. Andra exempel på 

skillnader som hittades mellan städerna var oro kring den fysiska hälsan och hur 

användningen av vården såg ut för att få tillgång till nya nålar. Likheter städerna emellan var 

att djup depression var utbrett hos nästan hälften av patienterna och att opioidanvändning var 

starkt förknippat med samsjuklighet och sociala problem. De skillnader som fanns både inom 

länderna och mellan länderna hos opioidanvändare gav upphov till anpassade strategier för att 

hantera problem. Forskarna menar att nationella strategier borde genomföras med hänsyn till 

skillnader i användning/beroende av droger samt andra associerade problem hos den delen av 

landet. Detta gäller även länderna emellan, varför Europa borde använda sig av olika 

strategier beroende på land och på den mest aktuella problematiken för just det landet. Studien 

tog hänsyn till att rådande riktlinjer och strategier för vård av droganvändare för respektive 

land samt rådande normer och kulturella beteenden kunde inverka på en stor del av resultaten. 

 

                                                             
3 Syntetisk framtagen grupp kemikalier med lugnande opiumliknande effekt, t.ex. morfin (Medicine Net, 

2016). 
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En enkätundersökning av David J. Kavanagh et al. (2000) genomfördes i Queensland, 

Australien och medverkande var personal från alkohol- och drogenheter (112 st.) och psykisk 

hälsa-enheter (380 st.). Personalen från psykisk hälsa-enheterna värderade att 21 % av deras 

klienter led av någon typ av blandmissbruk, medan personalen från alkohol- och 

drogenheterna värderade att upp till 33 % av deras klienter led av ett flertal psykiatriska 

diagnoser. Personal från berörda enheter ansåg att verksamheten kring samsjukliga klienter 

fungerade dåligt på ett flertal punkter; det finns stort behov av fler lokaler, utökad service för 

patienter med samsjuklighet, mer informationsmaterial och utökat stöd till familjer och 

närstående samt fler stödgrupper.  

 

Amanda Wheeler et al. (2013) upptäckte ytterligare brister genom en enkätundersökning 

bland personal i den offentliga sektorn, också i Queensland, som berörde kunskap, kompetens 

och bemötande hos personal inom psykiatrin angående klienter som använder alkohol och 

andra droger. Majoriteten av de 104 deltagande var sjuksköterskor (55,8 %) men även andra 

professioner deltog så som läkare, psykologer och socionomer. Det fanns en stark tro att deras 

arbetsplatser kunde hantera samsjukliga och deras problematik trots att de allra flesta saknade 

större erfarenhet eller aktuell utbildning. Kunskapsbrist kring alkoholkonsumtion kunde 

identifieras oavsett profession. Många ur personalen svarade att de hade som vana att fråga 

kring alkohol och droger, men att de gjorde det på ett mer informellt sätt. Personalen hade 

ofta lättare för och var mer bekväma med att identifiera alkohol- och drogproblem än att göra 

faktiska ingripanden. Forskarna framhåller att ledande inom psykiatrin borde fokusera på att 

identifiera svagheter i verksamheterna såsom bristande kunskap och kompetens hos personal 

samt satsa på mer handledning och ökat stöd till personal i arbetet kring samsjukliga.  

 

Kavanagh et al. (2000) fann också problem kring enheternas samverkan. Diskussioner kring 

vem som bar ansvaret för en samsjuklig klient var vanliga mellan de olika berörda enheterna 

och samarbetet kunde gå trögt, vilket gjorde att klienter tenderade att hamna mellan stolarna. 

Båda sektorerna uppgav att de tyckte det var svårare att arbeta med den motsatta specialiteten 

än med sin egen. Alkohol- och drogenheterna uppgav dock i högre grad svårigheter att arbeta 

kring psykisk ohälsa och få tillgång till psykiatrisk hjälp. Förslag från studien som personalen 

ansåg vara behjälplig var t.ex. bättre rutiner för undersökning och upptäckt hos samsjukliga 

klienter, gemensamma behandlingsmallar, närmare samarbete mellan berörda enheter och 

gemensamma möten då de olika enheterna arbetar med samma klient. Att skapa gemensamma 
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lokala myndighetsnätverk för samsjukliga ansågs också som ett bra förbättringsalternativ. 

Genom dessa nätverk fanns möjligheten att fler stödgrupper för samsjukliga kunde bildas. 

 

En litteraturstudie gjord i Australien av Stuart J. Lee et al (2012) koncentrerades på just 

samverkan och olika typer av behandlingsmodeller som involverade samarbete mellan 

relevanta enheter. Utöver litteraturundersökningen togs även kontakt med representanter för 

psykiatrin inom alla stater i Australien och olika hälsodepartement för att få hjälp att 

identifiera innovativa behandlingsmodeller för samarbete mellan verksamheter inom just 

deras jurisdiktion. Det framkom att samarbete mellan olika verksamheter är möjligt och kan 

ge stora fördelar både för klienter och personal. Det fanns en vilja att arbeta med 

samsjuklighet inom de flesta olika samarbeten som undersöktes, både hos klienter och 

personal. Forskarna rekommenderade att personal borde få ökad kunskap om samsjuklighet 

och dess påverkan, kunskap för att lättare kunna identifiera samsjuklighet samt utveckla 

kontakter och knyta an med personal från närliggande verksamheter för ett förbättrat 

samarbete. Dessutom bör vården å ena sidan vara mer klientstyrd men också ta större hänsyn 

till personalens erfarenheter, göra samarbetet lättare genom att föra gemensam dokumentation 

och ha fler gemensamma möten, tydliggöra vilka partner som bär ansvaret för en klient i 

samverkande verksamheter. En annan rekommendation var att staten och ledare inom vården 

borde ta ett större ansvar för samverkande vård genom uppmuntran och belöning. Forskarna 

fann många positiva resultat i den redan existerande samverkande, men de fann också att 

personalen ofta var dålig på att utvärdera sin verksamhet. Detta innebar att flera intressanta 

modeller inte kunde tas med i denna litteraturstudie. Utvärdering och utveckling av 

verksamheter borde enligt forskarna följas åt för att kunna skilja mellan dåliga och bra 

insatser. 

2.4 Klientperspektiv och brukarmedverkan 

Härnäst presenteras studier som berör hur klienterna själva ser på sin vård och hur mycket 

utrymme de ges i beslutsfattande som rör den egna vården. Fokus ligger alltså på 

brukarmedverkan; att brukaren (användare av vården) ska ha möjlighet att påverka och ha 

större inflytande angående sin egen vård och vården i största allmänhet (Socialstyrelsen, 

2011). 
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Evelien A. G. Joosten et al. (2009) undersökte effekterna av shared decision-making (SDM) 

modellen hos klienter med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. SDM är baserad på en 

typ av brukarmedverkan, d.v.s. att klienten och den professionella tar alla beslut tillsammans 

genom att lägga fram sina respektive preferenser och diskutera dem. Klienterna delades in i en 

kontrollgrupp (n=109) och en behandlingsgrupp (n=111). Bägge grupper visade på reducerad 

primär substansanvändning men behandlingsgruppen uppvisade en större förbättring vad 

gäller droganvändning och psykiatriska problem. Joosten et al. (2009) ser detta som bevis på 

att SDM är en effektiv och strukturerad interventionsmodell när det kommer till att 

genomdriva och utvärdera överenskommen behandling. 

 

I en studie av Martin Holt och Carla Treloar (2008) undersöktes hur klienter och personal 

inom australiensiska beroendeverksamheter diskuterade samsjuklighet och dubbeldiagnoser, 

samt vilken klinisk terminologi de använde. I studien intervjuades 77 klienter med vanliga 

psykiatriska problem så som ångest och depression samt 18 personer ur personalen. Det 

visade sig att klienter hade låg förståelse kring den kliniska terminologin som användes kring 

samsjuklighet med undantag för dem som fått tillgång till litteratur eller varit verksamma i 

program som utvecklats av brukarorganisationer. En rädsla fanns hos klienterna för att 

använda kliniska termer så som ”samsjuklighet” p.g.a. att de skulle kunna stigmatiseras och 

därmed tillskrivas ännu fler etiketter än dem de redan har. Denna oro gällde även för vissa av 

de intervjuade ur personalen, men de var även bekymrade för att en alltför klinisk terminologi 

skulle förvirra klienter mer än göra nytta. Det fanns dock de ur personalen som förespråkade 

en utveckling av litteraturen om samsjuklighet och en ökad användning av klinisk 

terminologi. De menade att klienter ofta hade svårt att uttrycka sig kring sin psykiska hälsa 

vilket ledde till ett undvikande av ämnet och bristande förståelse. Med den bristande 

förståelsen medföljde även att klienter hade det svårare att sätta sig in i sin egen vård och 

därmed fick svårare att påverka den. Ansvariga inom beroendeverksamheter borde uppmana 

klienter att diskutera psykiatriska problem och inte undvika att använda klinisk terminologi. 

Ett sådant undvikande skulle kunna underminera utvecklingen av klienters kunskap kring 

psykisk ohälsa. Verksamheterna borde även ta kontakt med brukarorganisationer för att de 

tillsammans skulle kunna öka kunskapen och förståelsen kring psykisk ohälsa hos 

användare/beroende av droger. 

 

En studie av John Lawrence-Jones (2010) fokuserar på en fördjupad inblick hos samsjukliga 

individers upplevelser kring stödverksamheter samt stigma. Deras ålder var mellan 37-61 år. 
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Studien genomfördes i Storbritannien där sex klienter intervjuades och där alla kom från en 

statlig tvärvetenskaplig beroendeverksamhet. Forskaren tar själv upp det faktum att eftersom 

alla deltagarna kom från dessa statliga verksamheter kan studien ha tappat ett viktigt 

perspektiv; klienter som står helt utan hjälp och stöd. Intervjuerna var semistrukturerade då 

det ansågs ge deltagarna ett större utrymme till att svara på egna villkor samt ge en bättre 

förståelse för den enskilda individens berättelse. Rekommendationer avseende förbättringar 

handlade om att verksamheter behövde utveckla en större medvetenhet och helhetssyn kring 

samsjuklighet och kring vilket socialt stöd dessa individer behöver. Flera av deltagarna 

identifierade brister inom vården som ett resultat av bristande kunskaper och färdigheter hos 

personal angående samsjuklighet. Värdet av klienters eget inflytande samt samverkan med 

brukarorganisationer var av oerhört stor vikt i verksamheterna då de ansågs som en källa till 

kunskap både för klienter och personal. Personalens attityder identifierades även som en del i 

det stigma som klienter med samsjuklighetsproblematik uppbär; något som kan påverka 

vården på ett signifikant vis. 

2.5 Stigma angående droganvändning och psykisk ohälsa 

Joseph J. Palamar (2013) undersökte hur stigma kopplades samman med 

användning/beroende av droger. En anonym internetbaserad enkät lades upp på Craigslist4 

inriktad på ett flertal amerikanska storstäder sommaren 2008. Enkäten genererade 531 svar 

där ca 80 % av deltagarna någon gång under sin livstid hade använt en olaglig drog. Det 

framkom att deltagare som stigmatiserade användandet/beroendet av droger var dubbelt 

benägna att lägga skulden för problemet på droganvändaren själv. De som stigmatiserade 

uppgav även oftare ogynnsamma åsikter kring droganvändare och gjorde heller ingen större 

skillnad på olagliga och lagliga droger, vilket forskaren menar tyder på att de är mindre 

benägna att använda någon typ av drog själva. Målet med studien var att minska detta stigma 

genom att i framtiden kunna ge allmänheten mer objektiv kunskap om användning/beroende 

av droger, så att det kan komma att betraktas mer som ett sjukdomstillstånd än ett moraliskt 

val. Åsikter om användning/beroende av droger som baserades på felaktig grund ansågs ha 

negativ och stigmatiserande påverkan på användare. Allmänheten borde utbildas kring droger 

på ett objektivt sätt för att minska stigmat. 

 

                                                             
4 En Amerikansk annonseringssida. 
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Arthur H. Crisp et. al (2000) undersökte, genom en enkätundersökning besvarad av 2 679 

personer över 16 år, vilka åsikter den brittiska befolkningen hade kring människor med 

psykisk ohälsa. Resultatet skulle ligga till grund för en kampanj mot stigma kring psykisk 

ohälsa. Deltagarna såg ofta personer med schizofreni, alkoholism och drogproblematik som 

farliga och oförutsägbara. Alkoholberoende och droganvändning sågs som självförvållat. 

Personer med någon av de psykiatriska diagnoserna som efterfrågades i enkäten ansågs vara 

svåra att prata med. Ungefär hälften av deltagarna rapporterade att de kände någon med 

psykiska problem. Många av deltagarna ansåg sig ha ganska god kunskap kring olika 

behandlingar och möjlighet till tillfrisknande, men hade fortfarande fördomar kring psykisk 

ohälsa. Detta gällde även de deltagare som kände någon med psykiska problem. Detta 

fenomen menade forskarna är viktig att ha i åtanke inför framtida kampanjer mot stigma kring 

psykisk ohälsa. Framtida kampanjer är tvungna att göra mer än att öka människors kunskap 

om psykisk ohälsa; de borde även minska fördomar om och diskriminering av personer som 

lider av psykisk ohälsa. 

 

Alkoholberoende är ett av de mest stigmatiserade hälsotillstånden och är ständigt 

sammankopplat med ångest- och affektiva sjukdomar samt drogberoende. I en studie av 

Joseph E. Glass et al (2014) undersöktes detta fenomen. Studien baserades på en 

undersökning av National epidemiologic survey on alcohol and related conditions (NESARC) 

i USA och jämförde nivåer av upplevt alkoholrelaterat stigma i relation till typ av 

samsjuklighet. I den ursprungliga studien intervjuades 43 093 personer under åren 2001-2002. 

Vid uppföljning, år 2004-2005, intervjuades 34 653 av deltagarna i den ursprungliga studien 

igen. Av alla som deltog vid det andra intervjutillfället mötte 3 368 personer de diagnostiska 

kriterierna för substansbrukssyndrom enligt DSM-5. De psykiska störningarna delades upp i 

två kategorier baserade på huruvida deras uttryck var inåtvända eller utåtvända. Förväntat 

alkoholstigma var mycket högre hos de deltagare som led av internaliserad samsjuklighet 

(exempelvis affektiva störningar eller ångeststörningar, kopplat med alkoholberoende) jämfört 

med dem som led av externaliserad samsjuklighet (exempelvis antisocial 

personlighetsstörning eller drogberoende, kopplat med alkoholberoende) eller inte led av 

samsjuklighet alls. Glass et al. (2014) drog slutsatsen att det upplevda stigmat, manifesterat 

hos deltagarna som förväntad social utfrysning eller diskriminering, kan öka risken för 

internaliserad psykiatrisk samsjuklighet. En annan, alternativ tolkning var att internaliserad 

psykiatrisk samsjuklighet gör deltagarna mer medvetna om eller känsliga för negativa 

attityder riktade mot dem. 
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Tidigare forskning som beskriver sambandet mellan psykisk ohälsa och droger är av vikt för 

denna studie då de grundlägger samsjuklighet som fenomen och visar på komplexiteten kring 

samsjuklighet. De undersökningar som redogjorts i detta kapitel tar upp vad både 

professionella och klienter anser om den nuvarande vården och verksamheter kring 

samsjukliga, varför de relaterar starkt till studiens syfte. Problem och styrkor inom vården har 

i tidigare forskning undersökts ingående, vilket resulterat i olika slutsatser och förslag på 

förbättringar som har klara beröringspunkter med denna uppsats syfte och frågeställningar. 

Presenterad forskning tar upp att stigma kring alkohol och drogvanor finns i samhället som 

stort och hos de stigmatiserade själv. Denna realitet visar att informantgruppen i denna studie 

kan känna stigmatisering kring dem själva p.g.a. deras samsjuklighet och att den teoretiska 

förankringen i uppsatsen har tillämplighet. Det har varit svårt att finna tidigare forskning 

kring ämnet samsjuklighet som fokuserar på ett regelrätt klientperspektiv i det avseendet att 

de som aktivt använder vården inte får synliggöra sina erfarenheter och åsikter. Denna studie 

kan därav vara ett välkommet inslag i detta forskningsområde då den fokuserar enbart på 

informanternas egna upplevelser av vården samt bemötande från professionella 
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3 Teori 

I detta kapitel beskrivs den stämplingsteori som utgör en viktig teoretisk utgångspunkt i denna 

uppsats. En mer ingående beskrivning av Erving Goffmans teori om stigma och av Thomas J. 

Scheffs teori om mentalsjukdom ges också, då dessa teorier ligger till grund för den 

kommande analysen. 

3.1 Teorimotivering 

Fokus för denna studie låg hos en klientgrupp som kunde delas in i två avvikande kategorier 

samtidigt - individer som använder/är beroende av droger och som är psykiskt sjuka - varför 

det var oerhört viktigt att ha gruppens unika kontext i åtanke. Det naturligaste sättet att 

behålla fokus på denna kontext ansågs därför vara genom att tillämpa stämplingsteori och 

dess förklaring på avvikelse och stigma. Stämplingsteori är ett populärt inslag i svensk 

missbruksforskning och utgör en viktig del av förförståelsen kring ämnet för denna uppsats. I 

stora drag handlar stämplingsteori om att avvikelse inte är en egenskap hos individen utan 

något som sker i samspelet mellan individen och samhället (Hilte, 1996, p. 115-8). En 

handling som klassificeras som avvikande blir avvikande då den definieras eller stämplas som 

sådan av samhället och omgivningen. Samspelet mellan den avvikande handlingen och 

omgivningen, som även kallas stämplingsprocess, utmynnar i att den individ som utfört 

handlingen blir stämplad som avvikande. Stämplingsprocessen slutar dock ofta inte där utan 

individen kan även i fortsättningen bli klassificerad som avvikande vilket kan leda till 

ytterligare avvikande handlingar (Månsson, 2010, p. 159-160). Nedan kommer två utvalda 

stämplingsteorier att förklaras mer ingående. 

3.2 Goffmans teori om stigmatisering 

Goffmans (2014) teori om stigma handlar om att avvikelse skapas av omgivningens 

reaktioner på det stigma som en person bär med sig. Goffman menar att stämpling blir aktuell 

först när samhället upptäcker en diskrepans mellan en individs förväntade identitet och hens 

faktiska identitet. Han kallar detta för virtuell respektive faktisk social identitet. Upptäckten 

av en negativ diskrepans, en s.k. “djupt misskrediterande egenskap”, gör att personen i fråga 

reduceras till en ofullständig, utstött individ. Detta är vad Goffman definierar som ett stigma 

(Ibid., p.10). Vidare finns tre olika typer av stigma en person kan inneha: kroppsliga 

missbildningar, fläckar på karaktären, eller stambetingade stigman såsom etnicitet eller 
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religion. (Ibid., p.11). Denna studie fokuserade på stigma som innehas p.g.a. fläckar på 

karaktären. Exempel på detta är bl. a. psykiska störningar, alkoholism och arbetslöshet. 

Goffman skiljer också på två olika typer av stigmatiserade individer: misskrediterad och 

misskreditabel. Misskrediterad innebär att individen tar för givet att hens diskrepans är 

uppenbar för omgivningen. Detta skiljer sig från att vara misskreditabel som innebär att 

individen istället tar för givet att omgivningen inte ser eller känner till diskrepansen 

(Goffman, 2014, p.12). Goffman poängterar att individen kan ha erfarenhet av båda typer av 

stigma samt både ha erfarit att vara normal och att vara stigmatiserad (Ibid., p. 12:43). Det 

sociala samspelet mellan stigmabärare och de normala skiljer sig åt beroende på om 

stigmabäraren är misskrediterad eller misskreditabel. Den misskrediterade individens stigma 

är uppenbar för den normala individen men det sedvanliga från båda håll är att undvika 

obekväma spänningar genom att bortse från den misskrediterande egenskapen, vilket ironiskt 

nog kan leda till att situationen upplevs som laddad och osäker. Den misskrediterade 

individens förmåga att samverka med den normala i detta undvikande är hens enda möjlighet 

att desarmera situationen. Den misskreditabla individen å andra sidan har flera alternativ till 

buds. Målet här är inte att undvika sociala spänningar utan att undvika att den 

misskrediterande egenskapen framkommer överhuvudtaget (Ibid., 2014, p.51). Den 

sistnämnda individen kan själv välja om hen vill uppdaga sitt stigma eller inte. Goffman 

poängterar dock att detta kan ske både på medveten och på omedveten nivå (Ibid., p.52). 

 

Vidare menar Goffman (2014) att personer med samma stigma tenderar att genomgå liknade 

faser i sin självvärdering. Dessa faser representerar vad Goffman kallar för den moraliska 

karriären. En initial fas består i att individen lär sig de normalas, d.v.s. samhällets, inställning 

till stigmat i fråga. En senare fas innefattar att individen lär sig vilka konsekvenser stigmat 

medför. Dessa två faser samspelar och bildar enligt Goffman fyra olika karriärmönster. Första 

mönstret berör individer med medfödda stigman som anpassar sig till situationen samtidigt 

som de lär sig de krav som de inte klarar av att uppfylla. Det andra mönstret består i att familj 

och närmiljö skyddar det stigmatiserade barnet från omvärldens inställningar gentemot 

stigmat vilket resulterar i att barnet växer upp i tron att hen är fullt normal. Det kommer dock 

en punkt i livet där familjen inte längre kan skydda barnet, t.ex. vid skolstart. Det tredje 

mönstret berör individen som blir stigmatiserade senare i livet eller lär sig att hen alltid varit 

misskreditabel. En individ som blir stigmatiserad senare i livet, d.v.s. gått från att anses som 

normal till att inte vara det, genomgår inte någon omvälvande förändring vad gäller synen på 

hens eget förflutna. Däremot kan en individ som senare i livet får lära sig att hen alltid varit 
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misskreditabel få stora svårigheter att bygga upp sin nya identitet (Goffman, 2014, p.40-4). 

Skillnaden mellan dessa två individer ligger i att den sistnämnda tvingas titta tillbaka på sitt 

förflutna med nya värderingar på sitt dåtida jag. 

 

Goffmans teori medför en djupare förståelse för den komplexa sjukdomsbilden som 

informanterna har genom att lyfta fram individen snarare än de förutfattade meningar som 

omringar individen.  

3.3 Scheffs teori om mentalsjukdom 

Likaledes går Scheffs teori om mentalsjukdom ut på att avvikelse är resultatet av ett 

framgångsrikt genomdrivande av samhällets regler där mentalsjukdom är ett kontextbundet 

regelbrott inom det sociala samspelet. Det bör dock understrykas att denna teori endast är 

applicerbar på individer med en stabil, diagnostiserad psykisk störning samt att Scheff inte 

gör några försök att förklara uppkomsten av mentalsjukdom utan endast tillhandahåller en 

förklaring på hur stämplingen påverkar deras möjligheter till ett normalt liv (Hilte, 1996, p. 

119). Scheffs teori utgår från två grundantaganden gjorda av Howard S. Becker och Edwin 

Lemert. 

 

It is easily observable that different groups judge different things to be deviant. This 

should alert us to the possibility that the person making the judgement of deviance, the 

process by which that judgement is arrived at, and the situation in which it is made may 

all be intimately involved in the phenomenon of deviance. (Becker, 1963, p. 4) 

 

Vad Becker menar här är att typen av beteende som stämplas som avvikande varierar från 

grupp till grupp, från samhälle till samhälle, och att detta bör vara en stark indikator på att det 

finns andra faktorer som spelar in än att den avvikande individen i sig är en dålig människa. 

Becker förankrar därför sina argument i att avvikelse är en produkt av transaktionen som äger 

rum mellan en social grupp och individen som uppfattas bryta mot sociala regler samt de 

konsekvenser som följer av regelbrottet (Becker, 1963, p. 10). Eftersom avvikelse är en 

konsekvens av andra människors reaktioner på individens beteende kan det heller inte antas 

att gruppen avvikare är homogen (Ibid., p. 9). Med andra ord är det gruppens reaktion på det 

avvikande beteendet som avgör huruvida individen blir stämplad som avvikare eller inte 

(Ibid., p. 11-12). Stämplingsprocessen är därför inte helt ofelbar. En individ kan begå en 

avvikande handling utan att bli påkommen och därmed undgå att bli stämplad som avvikare 
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(Ibid., p. 9). En individ kan också bli stämplad som avvikare utan att ha begått ett regelbrott 

(Ibid., p. 20). Detta sker t.ex. när gruppen stämplar individen utifrån hörsägen och rykten utan 

att ha bevittnat något faktiskt avvikande beteende. Beckers resonemang mynnar ut i att 

avvikelse inte är en inneboende egenskap hos individen utan sker i interaktion med andra 

människor. 

 

Vidare har Scheff också utgått från Lemerts idéer om primär och sekundär avvikelse. Primär 

avvikelse är vardagliga företeelser som kan rationaliseras eller förklaras inom ramen för en 

socialt accepterad roll (Lemert, 1951, p. 75). Det handlar t.ex. om olycksfall i arbetet eller när 

en vanligtvis mild person agerar ilsket p.g.a. sömnbrist. Dessa handlingar anses övergående 

och normaliseras. Om det avvikande beteendet fortgår och frammanar en stark reaktion från 

andra påbörjas en internaliseringsprocess. Individen reagerar på omgivningens upprepade 

reaktioner på beteendet genom att ifrågasätta sin identitet. I vissa fall leder detta till en ny typ 

av normal roll där beteendet är socialt accepterat (Ibid., p. 75-76). I andra fall leder det istället 

till att individen: 

 

begins to employ his deviant behavior or a role based upon it as a means of defense, 

attack, or adjustment to the overt and covert problems created by the consequent societal 

reaction to him, his deviation is secondary. (Lemert, 1951, p. 76) 

 

Individen tar alltså till sig rollen som avvikare som en reaktion på samhällets reaktion till hen. 

Individen förändras även symboliskt i det att hen anammar nya kläder, sätt att tala och andra 

typer av ytliga manér (Lemert, 1951, p. 76). Detta kallar Lemert för sekundär avvikelse. 

Vad Scheff tar från Beckers och Lemerts antaganden är att avvikande inte är en personlig 

egenskap utan en framgångsrik tillämpning av gruppens regler samt att det finns en 

distinktion mellan själva regelbrottet och stämplingen. Scheff utvecklar Lemerts distinktion 

ytterligare med vad han kallar residuala normbrott. Han menar på att utöver de traditionella 

avvikarkategorierna, såsom kriminell eller alkoholist som bryter mot normer som alla 

samhällsmedlemmar känner till, så finns en annan typ av mindre uppenbara normbrott som 

hamnar i en slags restkategori. Denna typ av normbrott utspelar sig inom det sociala 

samspelet och är regler som vi tar för givet och därför inte blir medvetna om förrän någon 

bryter dem. Inom andra kulturer talas denna residualkategori om i termer av t.ex. besatthet 

medan vår kultur använder termen mentalsjukdom (Scheff, 1984, p. 37-38 & 189). Denna typ 

av normbrott får effekten av att individen i fråga uppfattas som konstig eftersom den inte 
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följer det förväntade i en given social kontext (Scheff, 1984, p. 40). De flesta regelbrott av 

denna typ är dock övergående och kan ha mer vardagliga bakomliggande orsaker (Scheff, 

1984, p. 47). Det är snarare när individens handlingar inte längre kan ursäktas som individen 

stämplas som avvikare genom omgivningens reaktioner. Rollen som avvikare omges av ett 

system där individen blir belönad av samhället om hen fogar sig efter de förväntningar som 

rollen påbjuder, detta i form av acceptans och förståelse, medan det omvända sker om 

individen inte ger med sig (Scheff, 1984, p. 189). Scheff menar på att vetenskap och medicin 

har tagit kyrkans plats som normstadgande institution och likställer mentalsjukdom med brist 

på konformitet i den sociokulturella ordningen (Scheff, 1984, p. 193). 

 

Scheffs teori kompletterar Goffmans teori genom sitt fokus på hur psykisk ohälsa specifikt 

bidrar till informanternas upplevelser av sin sjukdomsbild och hur fördomar kring psykisk 

ohälsa bidrar till dess komplexitet.  
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4 Metod 

I detta kapitel kommer studiens vetenskapsteoretiska ansats, datainsamlingsmetod, urval och 

informanter, procedur, analysmetod, validitet och reliabilitet, samt etiska överväganden att 

presenteras i detalj. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien utgick från en fenomenologisk ansats eftersom det var informanternas egna 

erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av ett fenomen som stod i fokus för studien. 

Fenomenologi tillhandahåller tolkningar av skillnaderna mellan den interna och den externa 

världen samt undersöker den levda erfarenheten av ett fenomen (Howell, 2013, p.55; Padgett, 

2008, p. 35). Den interna världen refererar till individens inre, subjektiva upplevelser, 

tolkningar och sinnesintryck. Denna interna värld kallade Edmund Husserl (2004) för 

livsvärld och han menade att den innehåller individens oreflekterade förhållningssätt till 

livet.  Den externa världen är dess motsats, d.v.s. den yttre, objektiva verkligheten. Att 

undersöka den levda erfarenheten innebär att undersöka den subjektiva, inre livsvärlden. Det 

som sker i den yttre världen påverkar den inre världen. Ett allmänt antagande inom 

fenomenologin blir därför att det finns en koppling mellan den inre sinnevärlden och den yttre 

verkligheten (Howell, 2013, p .55). En fenomenologisk undersökning görs under 

förutsättningen att forskaren åsidosätter förutfattade meningar av hur verkligheten ser ut.  

 

Denna åsidosättning kallar Husserl (1929) för epoche. Han hävdar att fenomenologen måste 

hämma all bedömning gjord av sitt medvetande för att kunna se världen så som den faktiskt 

existerar (Husserl, 1929, p. 17). Detta förutsätter att det finns en objektiv verklighet och 

fenomenologen strävar efter att se denna objektiva värld i den mån det är möjligt. 

Upplevelsen skiljer sig från fenomenet i sig, men det är omöjligt att beskriva den inre 

upplevelsen utan att samtidigt beskriva objektet för upplevelsen (Ibid., p. 17-18). Individen 

upplever världen genom de tolkningar medvetandet gör av den objektiva världen, d.v.s. att 

varje individ har sin egen subjektiva världsbild. Individens förmåga att se den objektiva 

världen begränsas alltså av dess medvetande. Husserl menar att objektivitet uppnås genom att 

sätta ”the world in brackets”, eller epoche, vilket innebär att fenomenologen måste åsidosätta 

sin förförståelse av världen för att kunna se förbi sina egna mentala processer (Loc.cit.). Detta 

skulle då leda till att fenomenologen får en så objektiv bild av individernas levda erfarenheter 

av fenomenet som hens medvetande tillåter. Att finna essensen i ett fenomen innebär att finna 
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de olika levda erfarenheternas gemensamma nämnare, d.v.s. de aspekter av fenomenet som 

inte varierar från individ till individ. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Eftersom syftet med studien var att få en djupare inblick i målgruppens levda erfarenheter och 

upplevelser av vården, ansågs intervjuer vara en god datainsamlingsmetod där informanterna 

till fullo kan uttrycka och synliggöra sina erfarenheter på ett djupare plan. Till skillnad från 

t.ex. enkäter, vilka kan upplevas som restriktiva, ger intervjuer möjligheten att skräddarsy och 

anpassa varje intervju med följdfrågor, vilket gör att de också kan ge en djupgående inblick i 

informanternas högst subjektiva uppfattningar av fenomenet i fråga. 

 

I fenomenologisk anda var intervjuerna utformade på ett semistrukturerat sätt. Padgett (2008, 

p. 36) menar att användningen av breda, öppna frågor är nödvändig för att säkerställa 

tillgången till informanternas levda erfarenheter av fenomenet. För studien innebar detta att en 

sparsam intervjumall användes, med endast tre stora öppna frågor som var konstruerade för 

att inbjuda till långa utläggningar från informanterna. Dessa tre frågor rörde hur kontakten 

med berörda enheter gått till och hur stödet var utformat, hens uppfattning av samverkan 

mellan berörda enheter samt hur informanten uppfattade bemötandet från de professionella. 

Det finns dock en risk med användningen av stora, öppna frågor. Padgett (2008, p.103-104) 

betonar att alla upplysningar som inte efterfrågas explicit av forskarna endast framkommer 

om informanten själv erbjuder informationen, eller först när följdfrågor ställts. Forskarna bör 

alltså ha studiens frågeställningar och syfte i åtanke under intervjuns gång, för att på så sätt 

försäkra sig om att all nödvändig information kommer fram. Med detta som grund följdes det 

unika i varje samtal med en restriktiv användning av följdfrågor, vilka alltså ställdes endast 

om informanten själv inte berörde vissa områden av central betydelse för studien. 

 

Utöver ovan beskrivna intervjufrågor ställdes också, i början av intervjun, ett antal 

bakgrundsfrågor som var likadana för alla informanter. Dessa rörde vad informanten 

diagnostiserats med, fysisk hälsa, vilken typ av missbruk hen hade samt namn, ålder, ort hen 

bodde i, utbildning och nuvarande sysselsättning. Frågorna ställdes för att kunna 

sammanställa informanternas bakgrund och eventuella gemensamma nämnare samt för att 

försäkra att varje informant mötte kriterierna för samsjuklighet. 
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4.3  Urval och informanter 

Informanterna var myndiga personer som uppfyllde kriterierna för samsjuklighet som den 

definierats i denna studie. Informanterna var antingen aktuella hos någon beroendeenhet inom 

socialtjänsten eller boende på två olika serviceboenden för samsjukliga i kommunal regi. 

Informanterna kom från två län i Mellansverige. Åtta informanter intervjuades under ca 30-60 

minuter i form av enskilda samtal mellan en informant och de båda forskarna. Målsättningen 

var att det empiriska materialet skulle hämtas från tio informanter, men det visade sig svårare 

än väntat att finna så många. Trots ett gediget arbete med att finna fler informanter i ett flertal 

kommuner i olika län, slutade datainsamlingen med åtta informanter. Datamaterialet var dock 

omfattande då ett par intervjuer överskred 60 minuter. Magnus Englander (2012) förespråkar 

att antalet informanter är av mindre betydelse så länge studien kan generera god 

tillförlitlighet. Åtta informanter ansågs därför ha genererat tillräckligt med material för att 

resultatet ska vara värt att ta i beaktande. 

 

Informanterna var fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 49-63 år, respektive 25-48 år. 

Samtliga informanter saknade nuvarande sysselsättning och var antingen arbetslösa, 

sjukskrivna eller sjukpensionärer. Den fysiska hälsan hos informanterna var av varierande 

kvalitet, varav två led av Hepatit C. Utformningen av missbruket/beroendet varierade från att 

bestå huvudsakligen av alkohol, huvudsakligen av narkotika eller ett blandmissbruk. Bland de 

psykiatriska diagnoserna ingick ADHD, antisocial personlighetsstörning, bipolär sjukdom, 

borderline personlighetsstörning, depression, generaliserat ångestsyndrom (GAD), paranoid 

schizofreni, social fobi, samt ätstörning. 

4.4 Procedur 

Efter godkännande från handledaren skickades en förfrågan till enhetschefer vid 

socialtjänstens missbruksenheter. Enhetscheferna informerade verksamhetens 

socialsekreterare om studien och sedan gjordes en inventering av aktuella klienter som 

uppfyllde studiens kriterier för samsjuklighet. Efter inventering tog respektive 

socialsekreterare kontakt med utvalda klienter och ett informationsbrev skickades ut för att ha 

som grund för samtalen med klienterna. I brevet förklarades studiens syfte och primära 

upplägg samt en kortfattad förklaring av de forskningsetiska aspekterna av studien. Samma 

brev gavs sedan till informanterna vid intervjutillfället. Efter samtycke från intresserade 

klienter gav respektive socialsekreterare ut deras namn och telefonnummer till forskarna.  
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Proceduren var liknande vid första kontakten med informanter från de två serviceboenden för 

samsjukliga. Kontakt togs med personal efter att de två serviceboenden blivit 

rekommenderade för studien av deras kommuns missbruksenhet. Personal vidarebefordrade 

förfrågan om medverkan i studien samt informationsbrev. Ett direkt godkännande av 

medverkan i studien förmedlades sedan från informanterna via personal. 

Intervjuerna utfördes i en av Missionskyrkans lokaler, i en av beroendeenheternas lokaler, 

hemma hos en informant samt i avskilda rum i de två serviceboenden för samsjukliga. 

Undantagsvis utfördes telefonintervju när fysiskt möte inte var möjligt. Vid två av 

intervjutillfällena valde informanterna att ha med ytterligare en person som stöd. Dessa 

personer påverkade inte intervjun mer än att de hjälpte till med förtydliganden någon enstaka 

gång och deras yttringar står i transkriberingarna för enskild intervju.  

 

Vid början av intervjun informerades informanterna om studiens syfte, hur materialet skulle 

användas, hur deras identitet skulle hållas konfidentiell, samt att deltagande var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst under samtalets gång. Sedan ombads varje informant att lämna 

skriftligt samtycke för studien samt gav ett verbalt samtycke till att intervjun spelades in. 

Speciell hänsyn togs till samtyckes- och informationskravet genom den förutbestämda 

avgränsningen att en informant som kom till intervjutillfället påverkad av någon form av 

rusningsmedel skulle uteslutas ur studien. Detta för att informanterna skulle kunna förstå 

given information om studien och ha en god uppfattning om vad de samtyckte till, samt för att 

de skulle vara kapabla till god kommunikation under intervjun. Inga informanter behövde 

uteslutas p.g.a. denna avgränsning. 

 

Intervjuerna utfördes även med ljudinspelningarna i åtanke. Tysta och avskilda platser för 

samtalen valdes med omsorg och en av forskarna ledde var intervju, detta för att undvika så 

mycket samtidigt tal som möjligt för att minimera datakorruption. Ljudinspelningarna från 

intervjuerna transkriberades sedan inför kodningen. 

4.5 Analysmetod 

Fenomenologisk analys bygger på att forskaren ska finna essensen av fenomenet, eller med 

andra ord gemensamma teman i informanternas levda erfarenheter (Padgett, 2008, p.35). 

Detta görs genom att transkriptionerna söks igenom efter texter med symbolisk mening som 
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sedan kategoriseras till teman som formar resultatets stomme (Ibid., p.36). 

Intervjutranskriptionerna genomgick därför fenomenologisk kodning. Padgett (2008, p.153) 

erbjuder också följande tips inför kodningen: 1) varje rad i transkriptionen är inte alltid värd 

att koda, 2) ett stycke text kan vara så informationsrikt att det kräver flera koder, 3) koder 

måste ha klara definitioner för hur de ska användas, och 4) koder är provisoriska och kan 

förändras antingen genom förtydligande eller genom borttagning. 

 

Kodningen grundades på Thomas Groenewalds (2004) förkortade version av Richard Hycners 

steg i fenomenologisk kodning: 

 

1. För att lära känna materialet bör forskarna genomgå den insamlade datan ett flertal 

gånger. För att kunna uppnå en så renodlad bild som möjligt är det av stor vikt att 

forskarna åsidosätter sin förförståelse av världen, detta för att kunna se förbi sina egna 

mentala processer och ha ett öppet sinne. Detta sätt att arbeta kallas även bracketing, 

som nämnts tidigare i 4.1 Vetenskapsteoretiska ansatsen. 

2. Steg två innefattar att materialet skissas upp i enheter med samma eller liknande 

mening. Sammanhang i datan eller enskilda ord som nämns ofta eller har liknande 

essens markeras därefter. Denna del av kodningen görs grundligt då enheter som kan 

anses vara samma sedan kan visa sig tillhöra olika tematiska kluster i steg tre. Därav 

är det viktigt att ha ett öppet sinne i denna process för att inte utesluta. 

3. Vid bearbetningen av meningsenheterna måste forskaren igen sätta sin förförståelse 

inom parentes för att förbli sann gentemot fenomenet. Forskaren tar fram essensen av 

meningsenheterna inom den holistiska kontexten genom att forma tematiska kluster. 

Detta görs genom att identifiera signifikanta ämnen, också kallade betydelsekärnor. 

Överlappning av dessa kluster är förväntad. 

4. Nästa steg handlar om att validera resultatet genom att gå tillbaka till varje intervju 

och se om essensen är korrekt framtagen och stämmer överens med informantens 

intention. Varje relevant enhet granskas och varje irrelevant enhet elimineras. Detta 

görs med hänsyn till den bokstavliga kontexten, antalet gånger en mening sades samt 

hur den framlades av informanten. 

5. Sista steget innebär att ta fram gemensamma teman för alla intervjuer samt lyfta fram 

individuella skillnader. Det är viktigt att inte sammanställa gemensamma teman om 

det finns signifikanta skillnader; dock kan unika variationer i levda erfarenheter 

frambringar viktiga kontraster i fenomenet. 



28 
 

 

Med ovanstående i åtanke skedde kodningen av materialet i flera steg där meningar 

kondenserades och kategoriserades tills endast några teman framkom, dessa i sin tur 

resulterade sedan i en övergripande essens. Målet med kodningen var att omvandla och 

abstrahera kompakt text till ett mer konceptuellt plan. Första steget i kodningen innebar 

tolkning och omformulering av delar av text som ansågs höra ihop. Under detta stadie hölls 

koderna deskriptiva och nära datan genom att undvika professionell jargong (Padgett, 2008, 

p.153). Nästa steg innebar kondensering av denna omformulering till en kod som bestod av 

maximalt en mening. Därefter genomsöktes materialet efter koder som kunde anses höra till 

en mer övergripande kategori; detta blev en ny kod om ett eller ett par ord. Dessa 

övergripande kategorier användes sedan för att få fram ett övergripande tema. Vid dessa 

senare stadier av kategorisering och tematisering byttes fokus för analyseringen från 

transkriptionerna till koderna i sig (Padgett, 2008, p.156). För exempel se bilaga 9.3 

kodschema. Under sista stadiet jämfördes och kontrasterades koderna med studiens 

frågeställningar, teorier samt tidigare forskning (Padgett, 2008, p.156). Analysen i förhållande 

till utvalda teorier påbörjas alltså under sista steget av kodningen. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validiteten hos metoden testas i enlighet med det fjärde steget av det fenomenologiska 

kodningssättet som presenterats ovan, detta för att tillförsäkra att metoden undersöker vad den 

är tänkt att undersöka. Genom detta anses studien ha validitet då den essens som framkommit 

under kodningen stämmer överens med informanternas avsikter. Reliabilitet innebär att andra 

forskare ska kunna kopiera den använda metoden och då även kunna komma fram till ett 

liknande resultat. Metoden ska alltså inte ge utrymme för slumpmässiga eller systematiska fel 

(Jansson & Jergeby, 2008. p. 154).  

 

För att uppnå så god reliabilitet som möjligt hos studien har samma intervjuguide och samma 

procedur använts vid varje intervjutillfälle samt beskrivits så transparent som möjligt. Det kan 

dock bli svårt för andra forskare att generar exakt samma information då intervjuguiden 

bygger på öppna frågor och samma följdfrågor kanske inte ställs. Som nämnt under 4.3 Urval 

och informanter, var det insamlade datamaterialet mindre än beräknat p.g.a. att målsättningen 

att intervjua tio klienter inte blev uppfyllt utan slutade på åtta. De slutgiltigt insamlade 

datamaterial ansåg ändå tillförlitligt då det var omfattande gentemot antal informanter. En av 
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informanterna ansåg att hens användning av droger och psykiska ohälsa inte hade ett 

samband. Hen hade dock haft ett tidigare missbruk och en nuvarande psykiatrisk diagnos, 

bodde på ett serviceboende för samsjukliga samt blivit rekommenderad till vår studie av 

personal på serviceboendet. Forskarna gjorde den avvägningen att hens intervju ändå skulle 

räknas med då hen haft kontakt både med socialtjänst, psykiatri och nu bodde på ett 

serviceboende för samsjukliga. Det faktum att hen inte såg något samband ansåg ändå 

forskarna borde nämnas i uppsatsen. 

4.7 Etiska överväganden 

Studien kommer följa Vetenskapsrådets (2016) fyra forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa etiska principer finns för att varje 

deltagare i en undersökning ska garanteras ett individskydd och inte bli kränkt eller utnyttjad 

på felaktigt sätt. De etiska principerna gäller både undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare i en studie. De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda av forskningen om den 

aktuella forskningsuppgiften, forskningens syfte, alla delar av studien som kan påverka en 

deltagares medverkan samt att medverkan är frivillig och kan avslutas på eget initiativ 

(Vetenskapsrådet, 2016, p. 4-8). Informanterna i aktuell studie fick information om studiens 

syfte, hur den genomförs, när och var intervjun sker, vilken typ av frågor som kommer att 

ställas samt att medverkan är frivillig. 

 

Samtyckeskravet innebär att varje medverkande själv beslutar över sitt deltagande i en 

undersökning. I vissa undersökningar som är av speciellt känsligt etiskt slag eller berör 

medverkande under 15 år ska samtycke införskaffas från förälder/vårdnadshavare. 

Medverkande i en studie ska informeras om att de själva kan bestämma om de vill delta, 

under vilka villkor samt hur länge de vill medverka. Samtycke kan när som helst dras tillbaka 

utan att det ska få negativa följder för medverkande. Det ska inte finnas något 

beroendeförhållande mellan forskare och medverkande i undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2016, p. 9-10). Informanterna i den här studien har informerats om hur samtycke fungerar och 

att det kan dras tillbaka när som helst, samt om deras villkor och rättigheter i övrigt. 
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Förhållandet mellan forskare och informanter har varit strikt professionellt och utan några 

beroendeförhållanden. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att ingående och detaljerade uppgifter kring medverkande i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet. Uppgifter som kan vara av speciellt 

etiskt känsligt slag ska hanteras med ytterligare försiktighet. Identifierbara uppgifter kring 

personer i en undersökning ska nedtecknas, förvaras och redogöras för på ett sådant sätt att 

enskildas medverkande inte kan urskiljas och identifieras av utomstående av studien. 

Personuppgifter ska bevaras så att obehöriga inte kan ha tillgång till eller del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2016, p. 12). Informanterna i aktuell studie har informerats om att all 

information de delger är konfidentiell och kommer att avpersonifieras, samt att alla 

identifierbara uppgifter kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Med tanke på att de frågor som ställts under intervjuerna har varit av känslig karaktär, 

har det varit viktigt att informanterna känt sig trygga med situationen och haft förtroende för 

forskarna och studien. Målet har varit att de skulle lämna intervjuerna med en positiv 

upplevelse av mötet. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter kring enskilda medverkande endast får 

användas för forskningsändamål. Uppgifter får inte utlånas eller användas för icke-

vetenskapligt bruk, heller inte kommersiellt bruk. Insamlade uppgifter ska inte användas på så 

vis att det kan göras åtgärder eller tas beslut som har direkt påverkan på enskild medverkande, 

exempelvis tvångsvård. Om den berörda individen dock ger sitt godkännande kan det vara 

möjligt att använda sådana uppgifter för ett eventuellt beslut eller åtgärd (Vetenskapsrådet, 

2016, p. 14). Forskarna i aktuell studie har endast använt insamlat information för 

forskningsändamål och har haft nära kontakt med ansvarig handledare, vilket medverkat till 

att Vetenskapsrådets alla fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning följs under studiens gång. 

 

En princip som varit viktig vid genomförandet av studien är att godkännande skulle fås från 

samtliga parter: handledare, enhetschefen, ansvarig socialsekreterare och klienterna. 

Samtycke och god kommunikation är en förutsättning för en väl genomförd undersökning. 

Under arbetet med studien har det ibland uppkommit frågor och ämnen som kan ha upplevts 

som känsliga av informanterna. För att åstadkomma så goda förutsättningar som möjligt har 
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forskarna varit väl förberedda med frågor som varit så välformulerade som möjligt. Dessutom 

har det varit en strävan att intervjumiljön skulle vara sådan att klienterna kände sig bekväma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5 Resultat 

I detta kapitel kommer den resulterande essensen av den fenomenologiska kodningen 

presenteras genom de teman som framkommit. Direkta citat från informanterna kommer att 

användas för att följa den fenomenologiska andan och försöka frambringa en så äkta bild av 

informanternas uppfattningar som möjligt. För att behålla informanternas anonymitet 

benämns de med bokstaven I samt en siffra för ordningsföljden de blivit intervjuade. 

5.1 Teman 

Tre gemensamma teman kom fram ur analysen: vårdinsatser, samverkan samt bemötande. Det 

framträdde även fyra mönster: slussande, individanpassning, undanhållande av information 

samt stigmatisering. Då dessa mönster stämde in på de allra flesta men inte alla 

informanterna, bedömdes de vara variationer av intresse och beskrivs mot slutet av kapitlet 

under avsnitt om mönster. Ur dessa teman och mönster framkom essensen av hur 

informanterna upplevde vården kring sin samsjuklighet.  

 

5.1.1 Vårdinsatser 

Det första framtagna temat representerar de olika typer av stöd och hjälp som fanns 

tillgängliga för informanterna samt vad deras erfarenheter av dessa vårdinsatser var. Specifika 

detaljer kring utformningen av vården återfinns i efterföljande teman. 

 

Socialtjänsten, behandlingshem och stödboenden 

Informanterna var av uppfattningen att missbruksvården, d.v.s. den del av socialtjänsten och 

andra kommunala insatser som fokuserade på missbruks- och beroendeproblematik, gjorde 

vad de kunde för sina klienter, uttryckte ett genuint intresse att hjälpa samt att kontakten 

byggde på medmänsklighet och förståelse. 

 

I8: ”och vid en överlämning när när [dåvarande socialsekreterare] slutade och nästa 

socialsekreterare kom in […] så var det liksom en ordentlig överlämning […] och när jag 

var jag blev orolig för att få en annan […] socialsekreterare så hade vi möte tillsammans 

alltså det var väldigt det är väldigt (1) jag är väldigt trygg.” 
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I1: ”dom alltså det känns lite mer som att dom är på samma alltså jag vet inte nivå eller att 

dom jamen har mer förståelse för hur alltså det ser ut i verkligheten (.) och att (1) att det 

finns liksom olika nivåer av (.) alltså typ men ja miss missbruk.” 

 

Det fanns förstås undantag där informanter ansåg att socialtjänsten hanterat ärendet felaktigt 

genom att, till exempel enligt I5, först neka en insats och sedan komma med ett erbjudande 

när det enligt I5 var för sent: 

 

I5: “men sen uppsökte jag soc själv asså å sa kan inte ni hjälpa mig […] asså jag ville bli 

avgiftad då å åka iväg på nåt sånt där ställe […] nä vi kan inte hjälpa dig sa dom va sa jag 

[…] men va fan här kommer jag in å överlämnar er […] asså överlämnar mitt öde i […] 

deras händer å så vill inte ni hjälpa mig […] åh jag va drogfri hela jävla i två månader va 

jag drogfri […] äh så kommer dom helt plötsligt soc å jaha va fan vill ni då sa jag åt dom 

[…] ja du skulle (.) du ville ha hjälp ja då ja […] men nu kommer ni helt jävla för sent så 

då kan ni ta era jävla arslen å åka bil tillbaka till stan […] därför jag har fixat de här själv 

sa jag åt dom.” 

 

I3 som står utan bostad när hen inte är placerad på behandlingshem uttrycker stark kritik mot 

socialtjänstens oförmåga att hjälpa hen med bostad vilket hen anser vara en bidragande faktor 

till att kunna hålla sig nykter: 

 

I3: ”soc gör inte så mycket åt det nä jag säger att jag vill ha ett hem å komma hem till för 

att åtminstone försöka hålla mig drogfri nä då får du ta in på det här härbärget […] åh de e 

ju liksom (.) de funkar inte å vara drogfri på ett härbärge kan jag säga […] de är meningslöst 

å då vill jag man ju inte ens försöka.” 

 

När I3 tillfrågades vilket annan typ av stöd hen fått via socialtjänsten var svaret: 

 

I3: ”ingen alls [..] asså socialsekreterare [L] har ju hjälpt mig jävligt mycket […] hon har 

inte hjälp mig så mycket med grejer men det är mest såhär behandlingshem å så å typ innan 

behandlingshem å jag valde själv å komma hit […] hon sa det det är det här eller träffa mig 

en gång i veckan *skratt* å det hade jag inte råd med […] så men hon skulle säkert ha 

hjälpt mig om jag hade bett om det […] men jag visste inte ens att den möjligheten fanns 

för när man bett om saker förr då har det aldrig hänt.” 
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Att socialtjänsten inte fungerat under tidigare kontakt var det flera informanter som berättade. 

Dock framkom det senare att den nuvarande kontakten fungerade bra och de insatser de hade 

för närvarande var uppskattade. I5, som tidigare sade att socialtjänsten kommit in för sent, 

tillstår ändå att hens nuvarande boende och stöd fungerar ypperligt samt att hen har haft bra 

erfarenheter av socialtjänsten också: 

 

I5: ”sen har jag haft bra socialsekreterare också […] henne har jag känt 40 ah 40 år 

nånting.” 

 

I4 var med om många misslyckade placeringar på behandlingshem och stödboende innan hen 

fann sig tillrätta på ett serviceboende anpassat för ett samsjukligt klientel och hen beskriver 

det som att känna ett sammanhang och accepteras av sin närmiljö: 

 

I4: ”åh då kände jag liksom (.) jag vet inte vad jag kände men de va nånting som jag kände 

att här kan jag passa in alla fall […] jag blev accepterad som jag va jag behövde inte krångla 

till det eller liksom förställa mig eller nått sånt där konstigt.” 

 

Sedan fanns det informanter som hade helt annorlunda erfarenheter av behandlingshem. I3 

berättade om otrevlig personal, hyckleri, mutor och ofrivilligt arbete: 

 

I3: ”vissa är arroganta elaka till och med en som jag träffade på det hemmet jag va på innan 

här han drack ju och jag sa till personalen att han va alkoholist men han visade det inte 

öppet men vi visste ju […] å jag sa till det till personalen att jag vet (ohörbart) men hon 

bara äh hon brydde sig inte ingen tar en allvarlig ingen tar en seriöst (.) dom flesta hem är 

bara till för att tjäna pengar asså å dom skiter i sina klienter å dom vill bara ha pengar som 

dom kan typ bygga nya hus eller köpa nya hus eller köpa båtar eller BMW […] asså det är 

vad hem går ut på å mutor tas det asså det är fruktansvärt å dom tar hem klienter för å 

använda dom som slavarbetare för å bygga deras grejer eller tvätta deras grejer eller ja […] 

eller fixa bilar eller så där å de är ju fruktansvärt.” 

 

I3 var inte ensam om att uppfatta personal som påverkade; också I5 erfar att chefen på ett av 

hens tidigare boenden kom till jobbet onykter: 

 

I5: ”hon kunde komma ut å dyka upp på jobbet å va med oss men jäklar de lukta sprit om 

na varje gång hon jobba de bara stank.” 
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Det uppkom också kritik mot behandlingshem som en institution som skapade sitt eget behov. 

I1 ansåg bland annat att miljön och bemötandet från personal skapade en grogrund för att 

förstärka självbilden av att vara missbrukare: 

 

I1: ”det enda man pratar om är alltid liksom jamen knarka och det är det fokuset ligger på 

hela tiden och liksom alla dom här historierna man får höra typ hur alltså (2) alltså man 

blev så inne i det så att jag (2) alltså jag började typ ta mer droger efteråt […] alltså det 

kändes typ som en stöpesform för att skapa typ pundare alltså det blev såhär att man blev 

behandlad av personalen och såhär […] ja och det var såhär alltså (.) typ du är alltså en 

knarkare det vart lite samma som man kände typ i psykiatrin.” 

 

Alla negativa aspekter av socialtjänsten har här dragits fram i avseende att belysa de brister 

som faktiskt finns, men det är icke att förglömma att informanterna hade överlag mycket goda 

erfarenheter av den kommunala missbruksvården. 

 

Psykiatrin 

Som I1 indikerade i citatet ovan var bilden av psykiatrin annorlunda mot den kommunala 

missbruksvården och hade många förbättringsområden. Informanternas erfarenheter av 

psykiatrin var mer enhetligt negativ och kan summeras med: 

 

I1: ”det är mycket som är fel med psykiatrin.” 

 

Informanterna ansåg att psykiatrin endast såg sin egen del av sjukdomsbilden och fokuserade 

därför på den psykiska ohälsan utan att ta hänsyn till missbruket: 

 

I4: ”ah (.) jag träffade ju läkare ibland å dom tyckte ju inte jag skulle gå på [öppenvård för 

samsjukliga] överhuvudtaget […] dom menade vad ska du göra där sa dom åh jag tänkte 

va fan säger dom för nånting […] de va ju precis som om dom inte brydde sig på nått sätt 

de verkade som att läkarna inte förstod alls vad det va frågan om […] dom såg min psykiska 

sjukdom och tyckte det va de som va felet.” 

 

Stöden som gavs från psykiatrin var enligt de flesta informanter också helt inriktat på 

medicinering. I4 berättade ingående om hur hens mediciner byttes ut otaliga gånger. Vilken 

medicin som ansågs lämpligast var olika från läkare till läkare och aldrig var det tal om någon 

typ av samtalskontakt: 
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I4: ”nä de var bara mediciner dom proppa i mig så jävla mycket mediciner så att jag 

visste ju knappt vad jag hette.” 

 

Informanterna ansåg alltså att det enda stödet som fanns att få genom psykiatrin var 

medicinering. Trots detta uppstod problem även när det var just mediciner som efterfrågades. 

I8, som diagnostiserats med bipolär sjukdom, sökte sig till psykakuten när en lång period av 

manisk sömnlöshet var nära att leda till en psykos. Där efterfrågade hen 

stämningsstabiliserande medicinering men blev istället hänvisad till att prova sömntabletter: 

 

I8: ”så jag sa till henne jag grät och bara hjälp mig hjälp mig nej men vi kan inte hjälpa du 

måste gå till din (.) husläkare för att få någonting att sova på (1) det kan inte vi göra.” 

 

Det var först när hen beskrev sig ha auditiv hallucination som personalen tog henne på allvar: 

 

I8: ”nej det var helt omöjligt (.) tills jag sa (2) ja sedan är det den där musiken (4) för jag 

hörde såhär musik långt borta […] som en radio stod på […] och då pang bom sa det och 

så hämtade hon en läkare och då dom ville (.) lägga in mig i och […] då vart det liksom liv 

i luckan.” 

 

Men precis som tidigare påpekats inom den kommunala missbruksvården så hade även 

psykiatrin undantag där exempelvis I6 hade en positiv helhetsbild av psykiatrin: 

 

I6: ”man pratar om den här akutpsykvården att den är så dålig (.) min upplevelse är tvärtom 

[…] dom har bemött mig på ett fantastiskt sätt […] och sedan är dom ju dom får ju mindre 

med platser det blir mindre personal (.) jag tycker dom är fruktansvärt orättvist behandlade 

och uthängda i tidningar och tv och dom står där jag har ju sett hur dom sliter och jobbar 

dom som är där då och hur dom gör sitt yttersta och får bara massa skit (.) att psykiatrin är 

si att psykiatrin är så (.) jag tycker ju psykiatrin är helt godtagbar […] min upplevelse det 

jag har sett och jag har stor erfarenhet av väldigt många inläggningar det som jag har sett 

(1) är klart godkänt.” 

 

Även om det ansågs finnas många problematiska aspekter av psykiatrin går det således inte att 

bortse från att de också gör mycket gott. 
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Kontroll 

Ett viktigt inslag inom missbruksvården, både inom socialtjänsten och psykiatrin, var kontroll 

av nykterhet och drogfrihet. Samtliga informanter hade vid något tillfälle gjort en blåskontroll 

eller lämnat urinprov. Detta kunde göras regelbundet eller när situationen ansågs kräva det. 

Det kunde vara som stöd för nykterhet eller för att utesluta droger som orsak till symtom. De 

informanter som berättade vidare om dessa kontroller ansåg dem vara problematiska. Från ett 

bredare perspektiv ansåg I1 att kontrollen från psykiatrin var alltför omfattande. Där ställdes 

kravet att I1 var tvungen att påvisa nykterhet och drogfrihet under tre månaders tid innan hen 

kunde få tillgång till psykiatrisk vård: 

 

I1: ”nej liksom du kan inte få någonting förrän du är drogfri […] det är så konstigt att man 

ska behöva vänta liksom såhär tre månader alltså vara drogfri liksom […] nu klarade jag 

mig ändå […] men (.) alltså det var typ det känns som en slump nästan (1) så att det är 

konstigt så (2) ja för att alltså om om allting går bra liksom det flyter på och jag liksom 

håller mig alltså nykter och så alltså då varför ska varför ska man då ha terapi […] alltså 

det var såhär alltså när jag behövde det som mest så liksom blev det såhär och […] jag 

skulle få träffa psykolog […] alltså bara jamen kunna stå ut typ […] och så men då alltså 

det var liksom såhär jamen tvärt nej.” 

 

Denna typ av kontroll har som syfte att utesluta symtom på psykisk ohälsa som orsakats av 

missbruket, men I1 belyser en viktig aspekt av samsjukligheten; i vissa fall är tillstånden så 

pass sammankopplade att det blir svårt att ta tag i dem en i taget. Om missbruket används som 

en typ av självmedicinering blir det svårt att bryta missbruket utan att samtidigt ta itu med den 

psykiska ohälsa som ligger till grund för missbruket. En annan aspekt av att kontrollera för 

nykterhet var att informanterna kände sig överkontrollerade och misstrodda av de 

professionella som utförde provet. Till exempel ansåg I2 att hen utsattes för mer kontroll än 

nödvändigt: 

 

I2: ”men nu när jag har skött mig såhär länge så tyck (.) jag mår såhär pass bra som jag gör 

nu så tyckas man (.) två dagar i veckan borde räcka någon gång […] men det är ingen som 

lyssnar.” 

 

I2 ansåg sig inte behöva kontrolleras så ofta som hen gjorde med tanke på de framsteg hen 

gjort men hens åsikt gavs inte gehör. Samtidigt gav I1 också exempel på en situation där 

svaret på kontrollen trumfar informantens egen version: 
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I1: ”alltså jag hann bara börja berätta typ hur jag mådde och sedan så alltså sedan så direkt 

alltså vad har du tagit för någonting vad har du tagit verkligen såhär på de flesta gångerna 

hade jag inte tagit något då men jag var var alltså väldigt upprörd […] och och ja alltså 

direkt också typ såhär du ska lämna urinprov […] och alltså det problematiska då var att 

jag åt venlafaxin som är antidepp som (1) såhär det ger ofta utslag på tramadol […] så det 

var såhär jag fick ju positiva urin […] prov med tramadol jag har aldrig alltså jag har aldrig 

tagit det liksom […] men det var såhär alltså man blir verkligen misstrodd.” 

 

Kontrollen användes här som ett sätt att utesluta den mänskliga faktorn; människor ljuger för 

att uppnå det de vill ha. Men det tar också ut medmänskligheten i mötet mellan hjälpare och 

hjälpsökande. 

 

I slutänden handlar det om tur 

Ett intressant inslag i intervjuerna var hur många som ansåg sig ha turen att tacka för sin 

framgång och goda kontakter med vården. Trots de överväldigande positiva kommentarerna 

om socialtjänsten ansåg till exempel I6 att hen haft tur både med sin fysiska hälsa och sitt 

nuvarande boende: 

 

I6: ”så jag har haft en otrolig (.) tur jag tror dom flesta råkar (.) kanske mycket mer illa ut 

än vad jag har gjort (1) om man säger så.” 

 

Speciellt inom psykiatrin ansågs goda kontakter med vårdpersonal bero på ren lyckoträff: 

 

I1: ”liksom hur (2) men alltså ändå om man jämför sig om jag jämför mig med alltså hur 

andra haft det som jag känner [...] så har jag haft tur liksom.” 

 

Se också I8:s kommentar om turen hen haft med samarbetet mellan vårdcentralen och andra 

delar av hens professionella nätverk: 

 

I8: ”jo (3) för då (2) har jag dessutom haft en fantastisk husläkare jag har haft enorm tur (.) 

tycker jag själv.” 

 

Det är möjligt att den bild som finns av socialtjänst och psykiatri som byråkratisk, 

avhumaniserad och resurslös har lett informanterna till att uppskatta sina goda erfarenheter 



39 
 

desto mer eftersom de anses vara unika guldkorn; det faktum att denna studie visar på ett gott 

omdöme för åtminstone socialtjänsten tyder på att detta är en rimlig tolkning. 

 

5.1.2 Samverkan mellan vårdinsatser 

Temat samverkan presenteras här genom informanternas åsikter om samverkan mellan 

kommun och landsting samt andra instanser. Det framkom under intervjuerna att samverkan 

varit av varierande grad och kvalitet där hänsyn till informanternas bästa ofta försummats. 

Framförallt visade sig detta då informanterna talade om äldre vårdinsatser och deras 

samverkan. 

 

Socialtjänst och psykiatri 

Informanterna beskrev att psykiatrin och socialtjänsten haft svårt att samarbeta då de sett 

lösningar och problem på olika sätt. I3 berättade om sina erfarenheter av en obefintlig 

samverkan: 

 

I3: “nej, psykiatrin och soc (.) nej, nej gud nej dom har aldrig haft kontakt [...] psykiatrin å 

missbruk verkar inte riktigt gå ihop sådär.” 

 

I3 var av den uppfattningen att samverkan varit av så dålig kvalitet att hen konstaterade att 

psykiatri och missbruk inte verkade fungera. I4 menade också att en samverkan mellan 

socialtjänsten och psykiatrin tidigare inte funnits: 

 

I4: ”nä de har de inte dom har aldrig kunnat jobba med varann heller [...] de där samarbetet 

har dom aldrig haft de va inte förrän jag började på [öppenvård för samsjukliga].” 

 

I4 bodde på serviceboenden för personer med samsjuklighet och hade tidigare haft kontakt med 

öppenvård som specialiserade sig på samsjuklighet. Hen kände att samarbetet mellan kommun 

och landsting först började fungera då hen kom i kontakt med den specialiserade vården. I6 var 

boende på liknande serviceboende som I4 och uttryckte sin tillfredsställelse över att få bo på 

ett ställe med god vårdsamverkan: 

 

I6: “men jag tror de blivit bättre å bättre å [serviceboendet] som jag har förstått ä ett av fåtal 

ställen här har du ett fullständigt samarbete mellan kommun och landsting [...] åh de finns 
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ju fotvård å de kommer hit tandhygienister de finns läkare de finns sjuksköterska vi har 

massor me utflykter [...] allt kommer hit och vi åker ju även ut å gör en massa saker.” 

 

Att ha allt centrerat var informanterna som bodde på serviceboende överens om var väldigt 

bra och underlättade. De levde nu under sådana förhållanden att vårdkontakter och personal 

tog hänsyn till deras problematik och begränsningar. Dessa serviceboenden var i kommunal 

regi och överhuvudtaget var informanterna mer nöjda med den kommunala socialtjänstens del 

av samarbetet. Informanterna kände att socialtjänsten oftare stod på deras sida i samverkan 

med andra vårdkontakter. Även om socialtjänstens medarbetare kunde ha kunskapsluckor om 

samsjuklighet och sakna förståelse vid tillfällen, beskrevs de ändå som att de gjorde det de 

kunde och var ett gott stöd. I8 fick stöd av socialtjänsten när hen bröt med sin nuvarande 

psykiatri och fick hjälp av dem att sammankalla ett SIP-möte (samordnad individuell plan) 

med hens vårdkontakter. I1 beskrev också sin socialtjänsts agerande i samverkan som positivt 

och betydande, när psykiatrin varit motvilliga eller tveksamma: 

 

I1: ”så och det har varit jättebra och (2) ja just att dom stöttade mig väldigt (.) bra i kontakt 

med psykiatrin jättemycket sånna här nätverksmöten [...] och liksom när alla träffats och 

alltså det känns som att dom har stått på min sida och förstått när psykiatrin har liksom.” 

 

Det fanns oftare en större brist på förståelse, mindre visad hänsyn till informanternas 

samsjuklighet och även okunskap inom psykiatrin. I4 beskrev hens upplevelser från 

psykiatrin: 

 

I4: “de ä så längesen men innan när jag började på [öppenvård för samsjukliga] var de ju 

ingen som förstod nånting antingen så brydde dom sig inte eller så förstod dom ingenting 

alls [...] dom försökte ju liksom bara sopat under mattan hela tiden.” 

 

Denna brist på förståelse eller ovilja att förstå drabbade I4 och resulterade i minskat 

förtroende för psykiatrin. Att informanterna oftare beskrev en mer negativ bild av psykiatrin 

kan möjligen bero på sämre samverkan från deras håll. En bidragande del i detta kan vara att 

informanterna inte alltid kände förtroende för psykiatrin jämfört med andra vårdkontakter. 
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Hänsyn i samverkan 

I samverkan mellan olika vårdkontakter och insatser var bristen på hänsyn eller problem kring 

att ta hänsyn till samsjukliga individer genomgående. I4 beskrev att psykiatrin antagligen inte 

förstod hens problem eller kanske inte ville. I8 var glad att hens kontakt på socialtjänsten såg 

på hen när hen mådde sämre och tog hänsyn till det i arbetet. I6 beskrev en problematisk 

situation som uppstod i samverkan mellan kommun och landsting: 

 

I6: “utan de blev en fnurra på tråden å vad ska vi göra utav den här personen [hen] ä inte 

tokig nog för att sitta på rättspsyk [...] åh [hen] kan inte va i en egen lägenhet.” 

 

I6 presenterade själv detta dilemma som ett svårlöst problem och ville varken lägga skulden 

på kommunen eller landstingen. Svårighet att ta hänsyn till dubbla diagnoser framgick tydligt 

i detta samarbete. Informanterna var överens om att det generellt var socialtjänsten som visat 

mest hänsyn och förståelse kring deras problematik i arbetet och i samverkan med 

vårdinsatser och vårdkontakter. Det fanns en förståelse för att komplexiteten gjorde arbetet 

svårare och de kände att vårdpersonalen ofta gjorde så gott de kunde. Samverkan hade varit 

obefintlig eller av sämre kvalitet en längre tid tillbaka men nu fanns det ljusglimtar av god 

samverkan att hänvisa till. 

 

5.1.3 Bemötande från professionella 

I temat bemötande ingick det hur informanterna blivit bemötta av professionella, både 

positiva och negativa erfarenheter. Informanterna beskrev ofta socialtjänstens bemötande som 

accepterande och inkluderande, i alla fall vid fler tillfällen än färre. Det beskrevs som att 

socialtjänsten arbetade på flera plan kring hela individen, som exempelvis för de informanter 

som bodde på tidigare nämnda serviceboenden. Informanterna där uttryckte en uppskattning 

kring personalens kunskap och bemötande. En annan nöjd informant var I8 som berättade: 

 

I8: ”med sedan [H] där har jag verkligen (5) vill inte låta som någon slags reklampelare för 

[H] kommun *skratt* [H] kommun men dom har verkligen har varit helt super […] och jag 

har verkligen jag kände sådär för ett par år sedan att fan vad jag är glad över att jag flyttade 

till [H] kommun.” 

 

I8 kom från trassliga vårdkontakter både inom kommun och landsting. Hen flyttade från en 

större stad till en liten kommun och fann tryggheten hos en allomfattande socialtjänst som tog 
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hänsyn till hen som individ. I8 uppskattade bemötandet och den personliga kontakten hen fick 

i den mindre kommunen. Det fanns dock informanter som inte var så nöjda med 

socialtjänstens bemötande. I5 fick inte, som tidigare beskrivits under vårdinsatser, det stöd 

hen behövde från socialtjänsten och ett mycket illa bemötande. Det mötet resulterade i ett 

minskat förtroende för socialtjänsten. I3 berättade att av alla socialsekreterare hen mött genom 

åren hade endast tre varit bra, varav en var hens nuvarande och där kontakten var god. I3 

beskrev vidare hens åsikter om socialtjänsten: 

 

I3: “fruktansvärda ragator det är därför jag erbjöd mig å tacka ja till den här grejen för jag 

vill bara att om ni ska jobba på soc bli inte som dom där ragatorna.” 

 

Informanterna gav dock ett generellt bättre betyg till socialtjänst än till psykiatrin. Personalen 

inom psykiatrin gav oftare ett mer oförstående intryck än de inom socialtjänsten. I1 beskrev 

bemötandet från psykiatrin gentemot socialtjänsten såhär: 

 

I1: “och det är inte min typ men det var såhär alltså man blir verkligen misstrodd [...] det 

bemötande jag har fått på [missbruksenheten] har varit alltså mycket mer mänskligt typ.” 

 

I1 berättade att hen känt sig misstrodd och ifrågasatt hos psykiatrin men att hen blev 

accepterad inom socialtjänsten. I8 berättade om sin kontakt med psykiatrin via affektiva 

mottagningen som rörig och oprofessionell:  

 

I8: “ […] jag inne på på affektiva (.) och då träffade jag först en ja det var stafettläkare (.) 

båda gångerna jag var där (.) först en pensionerad kvinna som (.) åh vart alldeles 

jätteengagerad och till sig (.) och det nu ska vi fixa en sådan utredning en ADHD utredning 

och det och det och det och det hon skulle fixa hon skulle fixa hon skulle fixa hon skulle 

fixa (.) hände ingenting (.) och så kom jag tillbaka träffade en annan stafettläkare också 

pensionerad äldre kvinna (.) och hon var sådär åh du är ju bara en konstnärssjäl du är en 

high sensitive person eh vadå seroquel ta om du vill eller inte eller låt bli eller du ska bara 

vara såhär det är så härligt.” 

 

I8 fick möta två olika stafettläkare som gav fler olika råd och helt olika bemötande vilket i 

slutändan resulterade i att I8 inte fick den hjälp hen behövde.  
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Personal på behandlingshem och stödboenden 

Både positiv och negativ kritik angående bemötandet från personal på behandlingshem och 

stödboenden framfördes. Vissa ur personalen gjorde ett professionellt arbete och beskrevs 

som förstående och hänsynsfulla. Informanter med delade erfarenheter från personal på de 

olika typerna av boenden berättade om två av de bättre tillfällena: 

 

I4: “åh hon som jobbade där hon va faktiskt ganska schysst och ville hjälpa mig tror jag.” 

 

I3: “dom var ju lite mer mammiga [...] så jag trivdes bättre där.” 

 

Det dåliga bemötande från personal tog dock en överhand under intervjuerna. Personalen 

beskrevs som oengagerade, oprofessionella och informanter kunde må sämre kring vissa ur 

personalen. Som I1 berättade: 

 

I1: ”ja (2) ja alltså bara liksom (.) dom som jobbade var typ såhär det kändes som 

karikatyrer …] typ alltså en som kallade sig för pappa jesus […] och ja en annan som jobb 

alltså jobbade (.) han jobbade ideellt (.) också såhär alltså väldigt obehaglig typ att (2) 

jamen lite sexistisk typ.” 

 

Bemötandet som beskrivits under detta tema har varit fyllt av skildringar av professionella 

som gör sitt yttersta för att få sina klienter att känna sig bekväma och trygga men även av 

sådana som inte varit lika engagerade eller gett ett dåligt och oprofessionellt bemötande. 

Socialtjänsten fick generellt mer beröm av informanterna och beskrevs ha ett mer mänskligt 

bemötande och större förståelse för deras problem. Psykiatrin å andra sidan fick kritik för ett 

dåligt och kallt bemötande och samma gäller många av behandlingshemmen och stödboenden 

där personalens bemötande beskrevs som oprofessionellt och bristfälligt. 

5.2 Mönster 

Utöver framtagna teman framkom även fyra olika mönster: slussande, individanpassning, 

undanhållande av information samt stigmatisering. Den fenomenologiska kodningsprocessens 

femte steg säger att endast koder som framträder i samtliga intervjuer kan bilda teman men 

också att unika variationer kan ge viktiga kontraster i hur resultatet kan förstås. Därför ansågs 

dessa mönster tillräckligt signifikanta att presenteras trots att de inte var gemensamma för 

samtliga informanter 
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5.2.1 Slussande 

Det första mönster som uppkom var slussande och innebar att informanterna: haft många 

olika vårdkontakter, gått på många olika stödprogram, bott på många olika behandlingshem 

och stödboenden och nästintill “slussats” runt dem emellan. Slussandet går nästan att beskriva 

som en jakt på det rätta stödet och hjälpen. I3 fick känna på denna jakt och beskrev skedet 

som följande: 

 

I3: “åh från 14 till 17 har jag varit inskriven på massa olika hem, LVU å sånt där [...] åh 

sen från 17 till (.) ah till 21 var jag där jag hade ju liksom behandlingshemmet.” 

 

I3: “så då var det ju hem tre månader, ute i fem månader, in i tre månader ute i fem månader, 

hem i fem månader, ute i tre månader å så där.” 

 

I3 hade i hög grad fått uppleva slussandet och flyttandet från plats till plats och gav i sin 

intervju ett blandat men mestadels negativt intryck av de olika behandlingshem och 

stödboenden hen bott på tidigare. Utöver I3 hade även andra informanterna fått känna av 

felplaceringar på olika stödprogram, stödboenden samt behandlingshem. Informanterna 

beskrev det som att de inte passade in med de boende eller personal, det var fel behandling 

eller ingen behandling alls. Informanterna hade bott på många olika behandlingshem och 

stödboenden och haft många olika vårdkontakter med blandad kvalité. I4 beskrev en situation 

där hen behövde stöd: 

 

I4: “för de fanns ingen plats å sätta in mig [...] hon sa det att jag vet inte var jag ska göra 

av dig så då fick jag börja på gruppen hon sa de att jag är ganska säker på att de inte kommer 

passa sa hon men de finns inge annat sa hon att gå på.” 

 

För I4 fanns det ingen annan plats än i denna grupp som både socialsekreteraren och hen själv 

inte trodde på. I detta fall låg bristen på platser som grund till felplaceringen. Även om inte 

alla informanter slussats runt mellan vårdkontakter hade åtskilliga av dem haft många olika 

vårdkontakter under sin livstid och genom dessa träffat många nya människor i olika 

professioner. Slussandet kan leda till en minskad tro att det finns en professionell, en typ av 

behandling eller ett boende som faktiskt är rätt och kan hjälpa. Att ha så många olika 

kontakter och möta så många olika människor kan vara ansträngande och ta energi från stödet 
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eller hjälpen. Slussandet av individer kan bidra till att personen bakom glöms bort och istället 

för en person så blir det problemet hos personen som skickas runt i jakten på rätt lösning. 

 

5.2.2 Individanpassning 

Mönstret individanpassning innebar att vården anpassades så att individens bästa 

prioriterades. Det kan vara i utformningen av vården och vilka typer av kontakter hen hade 

vid intervjutillfället eller tidigare. Detta mönster skapades utifrån tre koder som uppkom 

under analysen. De tre koderna var: individualitet, kontakt som handlar utöver det vanliga 

samt grupp. Med ”individualitet” menades hur vården och vårdkontakter anpassas efter 

individen och hens önskemål och begränsningar. ”Kontakt som handlar utöver det vanliga” 

syftade på när personal eller olika kontakter inom olika vårdinsatser gjorde något utöver den 

vanliga kontakten. ”Grupp” stod för den komplexitet det innebar att fösa samman individer i 

en grupp och vilka fördelar det kunde ha eller problem de kunde resultera i för individen. I8 

beskrev hur hens socialsekreterare var fantastisk och aktivt gick in i deras kontakt. De stämde 

som individer och möjligen var inte arbetet så begränsat för socialsekreteraren vilket 

uppskattades av I8: 

 

I8: “och då var det en socialsekreterare som hette [M] som var (.) fantastisk (.) och hon (.) 

vi hade mycket kontakt vi träffades flera gånger i veckan (.) och hon var hem hit och hon 

hjälpte till att st alltså lite mera som ett boendestöd [...] också (.) hon gick in väldigt aktivt 

(.) med mig och vi tittade över det här med räkningar och allt möjligt.” 

 

I4 beskrev en situation där socialtjänsten gjorde mer än vad som krävdes av dem: 

 

I4: “fick jag ju lov att ringa till soc för att få pengar till hyran å fick matrekvisitioner å så 

stod det ej öl ej tobak först å jag sa det kan få köpa tobak i alla fall [...] ah de fick jag men 

de stod ej öl i alla fall [...] de va ju faktiskt jävligt schysst av dom å hjälpa mig dom hade 

ju inte behövt göra det egentligen för jag hade inte skött mig dom kunde sagt nej lika bra.” 

 

Socialtjänsten fortsatte ge stöd och tog hänsyn till enskilda önskemål trots att I4 inte skött sig 

senaste tiden. Personalen handlade utöver det vanliga i denna situation vilket uppskattades 

mycket av hen. 
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Att befinna sig eller arbeta i grupp har vid flera tillfällen visat sig vara en nackdel för studiens 

informanter. Situationer där hjälp genom grupparbete gavs hade både I1 och I4 problem med: 

 

I1: “det blev lite såhär alltså problem med det sociala såhär och gruppen var väldigt alltså 

det funkar väl för en del om man mår lite bättre men om man är väldigt såhär alltså jag 

hade varit tyst liksom hela livet jag har inte pratat om mina alltså känslor och mina problem 

såhär alltså lidit i typ för ja jag var väldigt ensam också jag hade inga vänner eller så så då 

alltså att vara såhär ja men det är mycket (.) och man ska ut och göra saker och typ skriva 

i papper hur man gör och sådär och jag behövde liksom prata om det jag tyckte var jobbigt 

öppna mig typ.” 

 

I4: “åh i början gick jag ju där varje dag men jag kände ju att de vart ju mer å mer 

konstigt å dom satt å lyssnade på mina fantasier å de bara snurra mer.” 

 

För I1 fungerade inte gruppen som ett stöd eller hjälp då ett av hens problem var den sociala 

biten. Tyngden av gruppen stjälpte mer än hjälpte. I1:s begränsningar togs inte i beaktande i 

ett första steg, dock i ett andra då hen fick en psykolog att tala med enskilt. I4 beskrev 

liknande problem som I1. Hens diagnos, paranoid schizofreni, gjorde att grupparbetet och 

gruppstöd blev för mycket för hen och situationen blev bara värre och värre. Att påverkas av 

varandra i en grupp och det negativa eller positiva kring det har även tagits upp av andra 

informanter: 

 

I1: “det är typ det att samla grupper som (2) det är inte konstigt att det blir fokus på droger 

liksom [...] ja man påverkar varandra typ (1) ja berättar den värre och värre historier liksom 

[...] alltså bara följer med och alltså jag kände att jag blev väldigt påverkad [...] och ville 

typ vara en av dom.” 

 

I1 beskrev hur gruppdynamiken påverkade hen negativt när hen medverkade i ett 

träningsprogram. Informanter som hade positiva upplevelser av att vara i en grupp var I3 och 

I6. I3 beskrev gruppen på ett 12-stegsprogram som den största anledningen till att hen 

stannade kvar: 

 

I3: “hade gruppen inte varit så himla snälla och mysiga så hade jag liksom packat min väska 

för längesen.” 
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Under intervjun med I6 beskrev hen hur hen hämtade kraft och stöd från de andra som bodde 

på samma serviceboende: 

 

I6: “åh sen har man dom andra klienterna med [...] åh (.) alla har ju nånting bra å liksom 

ge.” 

 

Mönstret individanpassning visar att vem individen är som person, inklusive diagnoser och 

olika slags personliga erfarenheter, påverkar resultatet av vårdinsatser. 

 

5.2.3 Undanhållande av information 

Ett annat mönster som framkom var att på något sätt undanhålla information om sitt missbruk 

för någon del av vårdapparaten. I7 beskrev ett passivt undanhållande där hen aldrig berättade 

för psykiatrin om missbrukets omfattning. Enligt I7 kanske psykiatrin visste att hen använt 

amfetamin men inte att det var ett aktivt missbruk. Vid frågan om vad det betydde för hens 

sjukdomsbild inom psykiatrin var svaret: 

 

I7: ”nä alltså diagnosen å missbruket hör inte ihop.” 

 

Alltså fanns det ingen anledning för I7 att synliggöra problematiken så som hen själv såg det, 

vilket också gjorde att det inte fanns något samarbete med missbruksvården för psykiatrin att 

ta hänsyn till. På liknande vis undanhöll även I6 omfattningen av sitt missbruk från psykiatrin: 

 

I6: ”jag gick ju på knark då va men det fanns ingen knark på mina papper (.) utan då 

fanns det bara alkoholproblem så dom gjorde aldrig några [urinprov] på mig.” 

 

Precis som I7 fann I6 det inte nödvändigt att förtydliga hela omfattningen av sitt missbruk för 

psykiatrin. Annorlunda var det för I3 som aktivt undanhöll information för att få vård: 

 

I3: ”en gång fick jag faktiskt ta pissprov inne på psyket […] och då fejkade ju jag det 

självklart […] så då fick jag ju komma in å jag var inne där i fyr fem dar det dröjde innan 

jag kom tillbaks till verkligheten.” 

 

Till skillnad från tidigare exempel undanhöll I3 aktivt information om sitt missbruk för att 

uppnå ett mål; psykiatrisk vård. I3 tog aktiv handling för att komma runt psykiatrins 
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restriktioner i syfte att få den vård hen ansåg sig behöva vid en episod av psykos. Som 

påvisats tidigare har det varit svårt för informanterna att få psykiatrisk vård om de testar 

positivt för alkohol eller andra droger. 

 

5.2.4 Stigmatisering 

Det sista mönstret som framkom var stigmatisering. Informanterna hade någon gång under sin 

vård upplevt att personal satt dem i ett fack och behandlat dem därefter. I3 berättade 

exempelvis om hur psykiatrin inte tog hänsyn till samsjukligheten och hur hen uppfattade 

detta som nedsättande: 

                   

I3: ”ja eller inte hänsyn de har mer varit (.) den psykiska ohälsan beror på ditt missbruk du 

(ohörbart) din jävla pundare amen inte med dom orden men ungefär så.” 

 

I3:s kommentar påvisar att personalen inte behöver använda nedsättande termer för att 

stigmatisera utan det framkommer redan i bemötandet eller via icke-verbala handlingar såsom 

att exempelvis ignorera en del av sjukdomsbilden. När en person väl fått stämpeln 

missbrukare är det svårt att uppfattas som något annat: 

 

I3: ”alla som kommer in sådär även om man kommer in och är drogfri så kollar dom i ens 

papper missbrukare a okej […] hon bara ljuger eller någonting.” 

 

Med denna stämpel följer att informanten blir misstrodd och antas undanhålla information om 

sitt missbruk och det blir tydligt för informanten att när personal väl uppfattat hen som 

missbrukare så finns det inte något som hen kan säga eller göra för att ge dem en annan bild. 

En annan informant gjorde även observationen att personal gjorde skillnad på alkohol och 

narkotika: 

 

I1: ”jag har alltid tyckt att det typ så skevt liksom i att för det alltså det har jag märkt liksom 

att (1) man blir så himla alltså dömd om man tar droger i psykiatrin liksom […] alltså det 

blir direkt typ såhär du är knarkare du liksom alltså jämför typ med alkohol då är det såhär 

[…] jag har liksom sagt att alltså jag har problem (.) med alkohol att jag dricker mycket 

och det tar dom inte äns upp men […] när man säger liksom att jamen eller liksom såhär 

drog andra droger inblandade då blir det såhär alltså helt alltså typ […] stort och väldigt.” 
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Narkotikamissbruk sågs som allvarligare och medförde fler negativa förutfattade meningar än 

vad alkoholmissbruk gjorde. Samtidigt var det en del som själva uttryckte egna förutfattade 

meningar om gruppen missbrukare, innan de själva identifierade sig som det: 

 

I8: ”då ville dom lägga in mig igen och då sa jag ja kanske och då […] gick vi upp på 

avdelningen och det […] var gökboet alltså […] och det satt gubbar gamla a-lagsgubbar 

där uppe och ja nej vill inte.” 

 

Informantens berättelse härstammar från en av hens första upplevelser av psykvården där hens 

egna förutfattade meningar om missbrukare ledde till att hen nekade erbjudandet om 

inläggning. Denna bild kom att ändras med tiden och informanterna beskrev hur de 

internaliserade bilden av sig själva som missbrukare: 

 

I1: ”man får en stämpel […]) och lite såhär jag vet inte alltså känslan att (.) dom ser mig 

som en (2) ja jag vet inte knarkare då tänker jag mest på psykiatrin inte på alltså 

narkotikagruppen då liksom jamen då är jag väl det.” 

 

En annan informant berättade hur personal inom psykiatrin på 80-talet uppmuntrade hen att 

umgås med en känd knarklangare och hur det fick hen att identifiera sig mer med gruppen 

missbrukare: 

 

I2: ”så då och då tänkte man ja då hör jag väl hit.” 

 

Slutligen uttrycktes också att kunskap är källan till förståelse och ett sätt att bryta stereotypa 

föreställningar: 

 

I6: ”sen tror jag man kan bidra genom att va med i en sån här intervju […] då kan man 

kanske bidra till att människor kanske hör lite gran på en å inte en idiot som är farlig å slår 

nån på käften liksom å gör alla (ohörbart) å tänder eld på huse […] utan att man faktiskt är 

psykisk sjuk men kan lära sig värdegrunder å normer som här på [serviceboendet] bland 

annat.” 

 

Det finns en stark självmedvetenhet kring hur missbrukare uppfattas av allmänheten och en 

genomgående vilja att känna sig förstådd, trodd och som vilken annan människa som helst 

med såväl negativa som positiva egenskaper. 
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5.3 Sammanfattning av resultat 

Informanternas levda erfarenhet av missbruksvården inom socialtjänsten och andra 

kommunala insatser var överväldigande positiv. Förutom enstaka undantag berodde detta 

mycket på att socialsekreterarna såg komplexiteten bakom informanternas samsjuklighet och 

därför tog hänsyn till detta vid val av insatser. Bemötandet från socialsekreterarna upplevdes 

p.g.a. detta som väldigt positiv i det att informanterna kände sig accepterade och synliggjorda 

som medmänniskor. Socialsekreterarna var också måna om att informanterna skulle få en 

heltäckande vård genom tillgång till psykiatrin, vilket var evident genom den dialog som 

fördes mellan parterna å informantens vägnar. En samverkan mellan socialtjänst och 

psykiatrin var präglad av att socialtjänsten var den drivande parten. Erfarenheten av 

behandlingshem och stödboenden var mycket mer varierad. En del beskrev hur personal tagit 

emot mutor, hade ett otrevligt bemötande eller att miljön gav motsatt effekt och istället 

förstärkte den negativa självbilden av vad det innebär att vara missbrukare. Andra beskrev det 

som att hitta sin plats i världen där de äntligen kunde passa in. 

 

Det skedde också mycket nykterhetskontroller inom både socialtjänsten och psykiatrin. 

Samtliga informanter hade erfarit både utandningsprov och urinprov av olika anledningar. En 

överväldigande stor del av informanterna lade dock ingen värdering i detta fenomen utan det 

var bara en del av processen. De få som överhuvudtaget kommenterade det var negativt 

inställda och kände sig misstrodda i och med att ett testresultat betydde mer än deras egna 

utsagor. Detta gällde speciellt inom psykiatrin. 

 

Till skillnad från socialtjänsten, så var informanternas levda erfarenhet av psykiatrin istället 

överväldigande negativ. Personalen inom psykiatrin ansågs ha allt för stort fokus på den 

medicinska aspekten av vården och informanterna kände därför att deras behov åsidosattes. 

Mestadels tog ingen riktig hänsyn till informanternas samsjuklighet. Missbruksproblematiken 

adresserades genom nykterhetskontroller och då enbart som ett sätt att utesluta att den 

psykiska ohälsan inte var orsakad av alkohol eller narkotika. Bemötandet från personalen 

upplevdes av informanterna som osympatiskt och stigmatiserande. Det var först när 

informanterna lyckades ta sig längre upp i vårdkedjan som de positiva aspekterna av 

psykiatrin kom. Individuella kontakter med psykologer eller beroendesköterskor där faktisk 

behandling utfördes upplevdes som mycket mer positiv och dessa professioner ansågs ha ett 
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bättre bemötande än andra. En informant ansåg dock att psykiatrin överlag gjorde så gott de 

kunde med de resurser och kunskaper de hade. 

 

Av detta tolkas essensen av fenomenet vara en tvetydighet kring att bli bemött som människa 

eller som en sjukdom. Individen blir bortsedd från och informanterna blir bemötta olika på 

olika ställen beroende på vilken del av samsjukligheten som anses vara mest betydelsefull, 

hellre än att ses som en människa med en komplex sjukdomsbild. 
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6 Analys 

Resultatet ovan presenterades i fenomenologisk anda varav det är fritt från teorigrundad 

tolkning. Valda teorier tillämpas istället i detta kapitel för en fördjupad analys av den 

framtagna essensen, d.v.s. tvetydigheten kring att bli bemött som människa eller som en 

sjukdom, samt av studiens syfte och frågeställningar.  

6.1 Hur uppfattar klienter samverkan mellan olika vårdinsatser? 

Samverkan mellan enheterna går att sammanfatta på så sätt att den har varit varierande med 

varierande kvalitet. Socialtjänst har ofta varit mer drivande i samverkan medan psykiatrin 

varit mer tveksamma och visat mindre hänsyn gentemot klienter med samsjuklighet. Denna 

studies informanter bär med sig på två olika stigman samtidigt: missbrukare och psykisk sjuk. 

Det faktum att socialtjänsten och psykiatrin verkar fokuserar på varsitt stigma försvårar 

samverkan mellan vårdinsatser eftersom de inte ser helheten.  

 

Goffman (2014) menar att avvikelse och stämplingen av den skapas genom omgivningens 

reaktioner på det stigma en person bär med sig. Stämplingen beskriver han vidare blir aktuell 

först när samhället upptäcker en diskrepans mellan en individs förväntade identitet och hens 

faktiska identitet. Goffman kallar detta för virtuell respektive faktisk social identitet. 

Socialtjänsten och psykiatrin såg olika diskrepanser, psykiatrin såg ofta missbruket som det 

avvikande medan socialtjänsten i många av fallen försökte se helheten, människan, 

missbruket och den psykiska ohälsan. Informanterna upplevde en tvetydighet i att bli bemött 

som människa eller sjukdom, deras virtuella identitet blev olika faktiska sociala identiteter 

beroende på vilken diskrepans vårdkontakten utgick efter. Vidare stöd för denna tolkning ger 

Scheff (1984) genom att i sin teori fastslå att de beteenden som stämplas som avvikande är 

kontextbundna i det att de varierar från grupp till grupp, varför det inte var en överraskning att 

socialtjänst och psykiatri hade olika infallsvinklar på samsjukligheten. Detta blev evident när 

vissa respondenter belyste det faktum att läkare och socialsekreterare gav olika råd baserade 

på deras olika riktlinjer. Detta påverkade sättet de olika vårdkontakterna arbetade utefter och 

på så vis samverkan.  
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6.2 Hur uppfattar klienter bemötandet från personalen inom 

vården? 

Informanterna upplevde ett bättre bemötande från socialtjänsten än från psykiatrin överlag i 

det att kontakten med socialtjänsten var mindre tvetydig. Socialsekreterarna beskrevs oftast 

som förstående och medmänskliga. De såg hela sjukdomsbilden och försökte därför bemöta 

hela människan och inte bara deras sjukdomsdel, d.v.s. missbruket.  Personalen inom 

psykiatrin beskrevs istället lägga mer fokus på sjukdomsbilden, då speciellt missbruket, och 

nykterhetskontroller än på att ge ett gott bemötande. 

 

Goffman (2014) beskriver missbruk och psykisk ohälsa som misskreditabla egenskaper då de 

inte är uppenbart synliga för omgivningen. När en patient först kommer in till psykakuten är 

deras alkohol- och drogstigma därför ännu inte känt. Det är först när personalen på 

psykakuten upptäcker i patientens papper eller får ett positivt svar på en drogkontroll som det 

blir uppenbart och patienten går då från misskreditabel till misskrediterad. Många informanter 

beskrev denna övergång som en förändring i hur de blev bemötta av personalen efter att 

missbruket uppdagades. 

 

Resultatet pekade även på att de flesta informanter genomgått en moralisk karriär (Goffman, 

2014) där de genomgått faser av självvärdering där de lär sig konsekvenserna av sitt stigma. 

Den negativa synen på stigmat blir bekräftat om och om igen via bemötandet tills det blir en 

del av självbilden. Många av informanterna har beskrivit återkommande situationer där 

bemötande från vårdpersonal fått dem att ifrågasätta sin självbild. De har efter åtskilliga 

negativa reaktioner från denna omgivning internaliserat bilden av sig själva som missbrukare.  

Denna internalisering kan också kopplas till Scheffs (1984) sekundära avvikelse. Eftersom 

informanternas avvikelse inte är av övergående karaktär utan internaliserats klassas det som 

sekundär avvikelse hellre än primär. Informanterna i denna studie tillhör både Lemerts 

klassiska sekundära avvikelsekategori genom sitt missbruk och också Scheffs residualkategori 

genom den psykiska ohälsan. Individen tar därmed på sig en dubbel roll som avvikare vilket 

bidrar till den unikt komplexa sjukdomsbilden. Detta kan vara en betydande bidragande faktor 

till att fenomenets essens påfunnits vara just en tvetydighet kring hur informanterna blivit 

bemötta. 
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6.3 Teoriernas bidrag till förståelse av resultatet 

Stämplingsteorierna bidrog med en djupare förståelse av resultatet genom att belysa 

komplexiteten bakom informanternas unika sjukdomsbild. På ett sätt har tillämpningen av 

dessa teorier bidragit till att skapa en fördomsfri tolkning av informanternas utsagor. Detta i 

och med att teorierna belyser hur missbruk och psykisk ohälsa inte är en karaktärsbrist. 

Användandet av andra teorier hade kunnat resultera i tolkningar av det slag som att 

informanternas problematik var självförvållat. Samsjukliga individer är speciellt utsatta i 

samhället då de besitter två stigman: missbruk och psykisk ohälsa. Genom att använda en 

teori specifikt inriktad på stigma, där missbruk är en klassisk kategori, och en teori specifikt 

inriktad på att belysa psykisk ohälsa som avvikelse, har resultatet kunnat tolkas utifrån dessa 

specifika delar för att sedan sammanföra dem i en unik helhet. Teorin har med andra ord 

bidragit till ett holistiskt perspektiv där helheten är större än summan av sina delar. 
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7 Diskussion 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion genom sammankopplingen av resultatet med 

tidigare forskning och en beskrivning av hur teorivalet och metodvalet har påverkat resultatet. 

Sist i kapitlet diskuteras studiens implikationer för framtida forskning och praktik. 

7.1 Relation mellan resultat och tidigare forskning 

Sambandet mellan användning/beroende av droger och psykisk ohälsa kände alla utom en 

informant igen sig i. Som beskrivits i metodkapitlets avsnitt 4.3 Urval och informanter led 

informanterna av de psykiatriska diagnoserna ADHD, antisocial personlighetsstörning, 

bipolär sjukdom, borderline personlighetsstörning, depression, generaliserat ångestsyndrom 

(GAD), paranoid schizofreni, social fobi, samt ätstörning. Tidigare forskning bekräftar att 

några av informanternas diagnoser ofta är sammankopplade med en eventuell 

droganvändning. Forskningen visade på en speciellt stark association mellan 

beteendestörningar och tidigare användning av droger samt för vissa affektiva sjukdomar och 

ångeststörningar (Swendsen et al., 2009: Liang, Chikritzhs & Lenton, 2011).  

 

I Skinstad och Swain (2001) låg fokus på att undersöka personlighetsstörning i samband med 

droganvändning och även där bekräftades ett samband som passar in på studiens informanter. 

Av dem som led av personlighetsstörning använde en tredjedel flera olika droger. 

Informanterna rapporterade en vård av varierande kvalitet där många hade slussats runt 

mellan vårdkontakter, behandlingshem och stödboenden. Socialtjänsten fick beröm för att ofta 

visa hänsyn och göra ett gott arbete efter förutsättningarna. Informanterna var inte lika nöjda 

med psykiatrin som fick kritik för bristande förståelse för samsjuklighet och att många kände 

sig misstrodda. I en artikel av Wheeler et al. (2013) uppmärksammas även där brister inom 

psykiatrin angående kunskap, kompetens och bemötande hos personal. I Kavanagh et al. 

(2000) där både personal från alkohol- och drogenheter samt från psykisk hälsa-enheter 

medverkade, framkom det att det fanns stort behov av fler lokaler och utökad service för 

patienter med samsjuklighet. Personalen ville även ha fler stödgrupper, utökat stöd till 

familjer och närstående samt mer informationsmaterial. Flera av de behov som personalen 

uttryckte i den studien, som exempelvis utökad service för patienter med samsjuklighet, går 

att identifiera i denna studies resultat.  
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Det kom fram i resultatet att samverkan mellan landsting och kommun har varit bristande en 

längre tid tillbaka. I samverkan beskrev informanterna det som att psykiatrin har varit den 

svårare parten att arbeta med, något som stämmer överens med resultat från Kavanagh et al. 

(2000). Där beskrev personal från alkohol- och drogenheterna att de i en högre grad hade 

svårigheter att arbeta kring psykisk ohälsa och få tillgång till psykiatrisk hjälp. Informanterna 

beskrev dock nu en samverkan som var bättre eller under förbättring. Framförallt de som 

bodde på serviceboenden inriktade på samsjuklighet eller de som hade en aktiv och stöttande 

socialtjänst i samverkan. I Lee et al. (2012) framkom det att samverkan kan ge stora fördelar 

både för klienter och personal. Forskarna rekommenderade att verksamheterna skapar 

kontakter och knyter an med personal från närliggande verksamheter för ett förbättrat 

samarbete. En utvecklad samverkan som informanter uppgav att de hade nytta av var hos 

tidigare nämnda serviceboenden. Informanter beskrev stora fördelar med denna samverkan 

som t.ex. att alla vårdkontakter var centrerade runt dem och inte tvärtom. 

 

Studien av Lawrence-Jones (2010) fokuserade på en fördjupad inblick hos sex samsjukliga 

individers upplevelser kring stödverksamheter samt stigma. Den aktuella studien har 

genomförts snarlikt och med liknande resultat som t.ex. att brister inom vården är ett resultat 

av bristande kunskaper och färdigheter hos personal angående samsjuklighet. I4 bekräftar 

detta då hen under intervjun antog att i hens svajande kontakt med psykiatrin, så kanske de 

inte hade vetat bättre eller så brydde dem sig inte. I Lawrence-Jones (2010) konstaterades 

värdet av klienters eget inflytande i vården och dem samt deras brukarorganisationer är en 

källa till kunskap, både för klienter och personal. Både nätverksmöten och sammankallandet 

av SIP nämns i resultatet och kan möjligen anses vara ett viktigt initiativ till brukarpåverkan. 

I6 beskrev att en viktig anledning för att medverka i den aktuella studien var att bredda bilden 

av psykiskt sjuka och användare av droger. I6 sa att hen ville förmedla en annan bild av dessa 

individer än som farliga och aggressiva samt visa att även de kan leva ett gott liv baserat på 

goda värdegrunder. I en artikel av Crisp et al. (2000) framkom det att deltagarna i studien ofta 

ansåg att personer med schizofreni, alkoholism och drogproblematik var farliga och 

oförutsägbara. Detta faktum bekräftar att I6:s mål att bredda bilden är relevant. I artikeln tas 

det även upp att framtida kampanjer kring psykisk ohälsa måste göra mer än att öka 

människors kunskap; de måste inrikta sig på att minska fördomar och diskriminering av 

personer som lider av psykisk ohälsa. Informanterna rapporterade en okunskap men även 

dåligt visad hänsyn där många blev misstrodda och missförstådda av flera vårdkontakter men 

framförallt psykiatrin. Det kan vara så att den dåligt visade hänsynen grundar sig i fördomar 
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vilket ger Crisp et. al (2000) rätt i att diskrimineringen grundar sig i mer än okunskap. I3 

berättade att intrycket hen fått i kontakten med psykiatrin var att de tyckt att den psykiska 

ohälsan berott på missbruket. Detta kan kopplas samman med resultatet i Palamar (2013). Det 

framkom att de deltagarna i studien som stigmatiserade användandet/beroendet av droger var 

dubbelt så troliga att lägga skulden för problemet på droganvändaren själv än de deltagare 

som inte stigmatiserade droganvändandet. 

 

Vissa av informanterna talade om sig själva på ett stigmatiserande sätt. Detta kan få negativa 

konsekvenser, vilket omnämns i artikeln av Glass et al. (2014). Där beskrevs det att upplevt 

stigma, manifesterat hos deltagarna som förväntad social utfrysning eller diskriminering, kan 

öka chansen för internaliserad psykiatrisk samsjuklighet. Alternativt att internaliserad 

psykiatrisk samsjuklighet gör deltagarna mer medvetna om eller känsliga för negativa 

attityder riktade mot dem. 

 

Studiens bidrag till forskning är ökad kunskap om vården och bemötande gentemot 

samsjukliga individer ur ett klientperspektiv. Informanternas egna upplevelser och åsikter har 

varit i fokus vilket kan anses som ett tillskott till en relativt outforskad kunskapskälla, då just 

forskning ur klientperspektiv varit svår att finna. Ytterligare kunskap som studien kan ha 

bidragit med är de brister som identifierats och uppmärksammats men även det som enligt 

informanterna är positivt kring utveckling och bemötande samt vård som fungerar bra.  

 

7.2 Relation mellan resultat och teorival 

I studien tillämpades två olika stämplingsteorier på det fenomenologiskt bearbetade 

datamaterialet. Valet att använda just stämplingsteorier innebar att fokus låg på samhällsnivå 

och hur det påverkade individens erfarenheter och självbild. Teorivalet innebar också att 

forskarna tolkade materialet utifrån två förutbestämda premisser: informanterna har upplevt 

det de har upplevt p.g.a. ett tillstånd hos sig själva som samhället uppfattar som negativt samt 

att denna allmänna uppfattning inte beror på en inneboende negativ egenskap utan är 

kulturellt betingat. 

 

Användandet av andra teorier hade lagt fokus på andra aspekter av informanternas levda 

erfarenheter. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har liknande premisser - människan 
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konstruerar sin egen verklighet och mening är kontextbundet till här och nu (Loseke, 2003, p. 

13). Men socialkonstruktivismen skulle inte på samma sätt ha gett insikt i den unikt komplexa 

bild som studien syftade till att synliggöra. Liknande brister finns i exempelvis 

empowermentperspektivet där informanten skulle ha definierats som ett aktivt handlande 

subjekt med sitt eget bästa i åtanke (Askheim & Starrin, 2007, p. 18). Denna definition skulle 

ha inneburit att resultatet fokuserat på hur informanterna arbetade för att ta sig ur sitt missbruk 

och hur de sökte vårda sin psykiska hälsa. Att inte aktivt försöka påverka sin situation skulle 

utifrån ett empowermentperspektiv ha tolkats som en brist i karaktären. 

 

Eftersom individerna i fokus för denna studie har en så pass unik komplexitet, skulle det ha 

blivit svårt att göra informanternas sjukdomstillstånd rättvisa utan att använda teorier specifikt 

ämnade för ändamålet. 

7.3 Relation mellan resultat och metodval 

Denna studie utgick från en fenomenologisk ansats och informationen insamlades via 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet som uppkom genom denna metod kännetecknades av 

att informanterna gavs utrymme att beskriva sin levda erfarenhet med egna ord, inom ramen 

för den semistrukturerade intervjun. Detaljgraden var varierande och tog vara på den högst 

subjektiva upplevelsen av vad det innebär att leva med en komplex sjukdomsbild.   

Denna metod begränsades av ett antal aspekter. Det är en tidskrävande metod både vad gäller 

tiden det tar att få tag på informanter, själva intervjutiden, resor till och från intervjutillfället, 

samt kodningen av det omfattande materialet. Den öppna ansatsen innebar också att forskarna 

aldrig på förhand kunde veta vilken typ av information som skulle genereras eller huruvida 

den skulle vara relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

 

En annan möjlig datainsamlingsmetod var enkäter som skulle ha genererat mycket större 

respons på kortare tid och gett studien en högre generaliserbarhet. Med den sparade tiden 

kunde andra aspekter av fenomenet ha undersökts. Till exempel kunde professionella inom 

missbruksvården ha inkluderats för att få en mer omfattande bild av helheten. Enkäter har 

dock en tendens att vara restriktiva i det att de inte ger utrymme för skräddarsydda följdfrågor 

och därmed inte når in på djupet av det undersökta fenomenet. Informationen som genereras 

blir därför oftast förhållandevis enkel och fåordig, om än omfattande. 
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Eftersom studiens syfte var att få en djup inblick i informanternas levda erfarenhet ansågs 

därför intervjuer vara den mest passande datainsamlingsmetoden. Informationen som 

genererades bestod av långa utläggningar som beskrev en komplexitet som hade undgåtts vid 

användning av enkäter. Den fria berättarformen ingav möjligheten att anpassa följdfrågorna 

efter typen av information som gavs, vilket gav stor inblick i informanternas subjektiva 

upplevelser av vården.   

 

En annan ansats än den fenomenologiska hade förstås kunnat göra denna djupdykning 

irrelevant och forskarna hade genom en alternativ forskningsansats kunnat ställa mer 

tillspetsade frågor och tagit fram just den information som eftersöktes. Den fenomenologiska 

aspekten gav dock utrymme för sidospår som ibland kunde leda till intressant och högst 

relevant information, vilken annars kanske inte hade frågats efter. Exempelvis är det inte 

troligt att informanternas upplevelse av tur (som diskuterades under 5.1.1) hade framkommit 

om intervjustrukturen varit mer restriktiv. 

7.4 Implikationer för forskning och praktik 

Denna studies bidrag till forskningsfältet var att ge ett klientperspektiv angående vården av 

samsjukliga. Hur vården har fungerat eller inte fungerat, samverkan kring informanterna samt 

de upplevelser av bemötande från professionella som informanterna 

fått.                                                         

 

De slutsatser som möjligen kan dras från studien med avseende på forskningsområdet är att 

den har tillhandahållit ett välkommet bidrag till kunskapen om vård av samsjukliga ur ett 

klientperspektiv. Framförallt de åsikter, vilka tydligt framgått i resultatet, om att socialtjänsten 

har gjort ett bättre och mer hänsynstagande arbete än psykiatrin kan vara av intresse som 

utgångspunkt för fortsatt forskning. Hur denna skillnad i arbete och bemötande har skapats ur 

både ett historiskt perspektiv men även vad som upprätthåller dessa skillnader kan vara av 

intresse att utforska. Vidare hade det varit intressant att göra en kombinerad studie där även 

vårdkontakter och personal intervjuats för att få ännu ett perspektiv. Några observationer som 

gjorts under studiens gång där ytterligare forskning skulle vara relevant är: utanförskapet 

många av informanterna upplevt och vad det innebär och bidrar till, det faktum och 

konsekvenser av att flera informanter har börjat att använda droger relativ tidigt, hur vården 

kan utvecklas i och med det brister som identifierats i resultatet samt vilken effekt de olika 



60 
 

behandlingshem och stödboenden har då kritiken gentemot flera varit stark från 

informanterna. 

 

Studiens resultat kan ha betydelse för praktiken då viktiga brister i vården synliggjorts. 

Informanternas levda erfarenhet av vården visade på att dessa brister konstaterats bero på 

okunskap om samsjuklighet och dåligt tagen hänsyn gentemot informanternas komplexa 

sjukdomsbild. Då socialtjänsten och psykiatrin som varit de främsta aktörerna har arbetat efter 

olika riktlinjer och haft olika problemlösningar har detta påverkat de slutgiltiga 

vårdinsatserna. Socialtjänsten har ofta berömts för ett gott arbete efter deras förmåga och ett 

mänskligt bemötande medan psykiatrin fått kritik för ett oförstående och ibland kallt 

bemötande. Ett dåligt bemötande kan bryta ner förtroendet hos klienterna och försvåra arbetet. 

Dessa brister i vårdplanering och bemötande bör uppmärksammas för en förbättrad vård och 

för att klienter inte ska falla mellan stolarna. God samverkan som informanterna 

uppmärksammade innefattade olika vårdkontakter som specialiserade sig på samsjuklighet 

och där igenom hade en god kunskap och förståelse för sjukdomsbilden. Under intervjuerna 

uppmärksammades missnöjet med många olika behandlingshem och stödboende. Det var 

brister så som för lite behandling, dåligt bemötande från personal eller helt enkelt rena 

felplaceringar för enskilda informanter. Anledningar till felplaceringar kunde vara okunskap 

kring samsjuklighet eller helt enkelt det faktum att det inte fanns passande boende tillgängligt 

Informanterna lyfte fram olika vistelser på behandlingshem och stödboende som 

problematiska och ineffektiva, detta borde därför uppmärksammas. 

 

Informanterna uppvisade självinsikt angående sina problem och begränsningar. Genom mer 

aktiv brukarmedverkan kan denna kunskap tas till vara under beslutsfattandet av hur vården 

ska utformas samt under behandlingens gång. Framförallt då resultatet visar på att det har 

funnits individuella faktorer som påverkat vården. Det har varit informanter som inte fungerat 

i grupp och det finns de som fått styrka genom gruppen vilket visar på att individuella 

skillnader i personlighet, diagnos eller tidigare erfarenheter är av stor vikt. Många har haft 

individuella problem med enskilda vårdkontakter och personal då deras personkemi inte har 

fungerat. De finns även de informanter som har stärkts av en väldigt god och nära kontakt 

med vårdkontakter och personal. Den individuella faktorn och den situation som individen 

befinner sig i kan ha stor betydelse för resultatet i slutändan och därav är det av stor betydelse 

att klienter får vara närvarande i utformningen utav sin vård. Det är de som känner sig själva 



61 
 

bäst och vet om sina förmågor och begränsningar. De är experter på sina egna liv och bör 

bemötas med respekt. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Vad heter du? 

Vilket år är du född? 

Vilken ort bor du på? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för nuvarande sysselsättning? 

Vad har du för diagnos? 

Hur är det med din fysiska hälsa? 

Hur skulle du vilja beskriva ditt missbruk? 

 

Huvudfrågor 

Berätta om första kontakten och hur den fungerade. 

Vilken typ av hjälp/stöd har du fått inom beroendeenheten? 

Vilken typ av hjälp/stöd har du fått inom psykiatrin? 

Är du nöjd med hur stödet (för varje kontakt) utformades? 

Hur upplevde du bemötandet? 

     Tog de hänsyn till din psykiska hälsa på beroendeenheten och vice versa? 

     Hur tycker du överlag att du blev behandlad av personalen? 

Hur har samarbetet mellan personalen på de olika enheterna fungerat? 

  Vad tycker du kunde ha fungerat bättre? 

  Vad är det som har fungerat bra i samarbetet mellan enheterna? 
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9.2 Informationsbrev 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen, Socionomprogrammet 

En förfrågan om deltagande i studien Samsjuklighet; klienters upplevelser av 

vården. 

 

Vi är två socionomstudenter vid Uppsala universitet som ska påbörja vårt examensarbete. 

Arbetet går ut på att undersöka hur personer som både har missbruk/beroende och en eller 

flera psykiatriska diagnoser uppfattar sin vård. Fokus kommer ligga på att du under en 

intervju med oss får berätta om dina erfarenheter, upplevelser och åsikter om den vård du fått 

inom beroendevården och psykiatrin. Vi upplever att det finns för lite studier baserade på vad 

just ni klienter anser om vården. Därför har vår studie som syfte att synliggöra och lyfta fram 

ditt perspektiv. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och ditt samtycke till att delta i undersökningen kan du dra tillbaka 

när som helst under studiens gång. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att ditt riktiga namn inte kommer att framgå i uppsatsen och att det överhuvudtaget inte 

kommer att kunna gå att identifiera vem som sagt vad. Det du berättar under intervjun kommer 

enbart att läsas av oss och vår handledare Thomas Öst och kommer endast att användas för 

forskningsändamål. 

 

Har du ytterligare frågor eller funderingar kontakta gärna någon av nedanstående. 

Med vänliga hälsningar 

 

Alexandra Björk,                                                         Caroline Lööv, 

Socionomstudent                                                         Socionomstudent 

Telefon: 070 338 77 20                                               Telefon 072 701 90 79 

E-post: alexandra.bjork.3077@student.uu.se                E-post: caroline.loov.8457@student.uu.se 

 

Handledare: Thomas Öst                                                                  

E-post: thomas.ost@uadm.uu.se   
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9.3 Kodschema 

Rådata Meningsenhet Betydelsekärnor Tema 

-Och vid en överlämning när när [dåvarande 

socialsekreterare] slutade och nästa 

socialsekreterare kom in […] så var det liksom 

en ordentlig överlämning […] och när jag var 

jag blev orolig för att få en annan […] 

socialsekreterare så hade vi möte tillsammans 

alltså det var väldigt det är väldigt (1) jag är 

väldigt trygg. 

Socialtjänsten var 

organiserad och 

förstående för klients 

oro. Vilket gjorde att 

klient kände sig trygg. 

Bra socialtjänst  Vård 

-Nä de var bara mediciner dom proppa i mig så 

jävla mycket mediciner så att jag visste ju 

knappt vad jag hette. 

Psykiatrin gav bara 

mediciner  

Medicin Vård 

-Ja eller inte hänsyn de har mer varit (.) den 

psykiska ohälsa beror på ditt missbruk du 

(ohörbart) din jävla pundare amen inte med 

dom orden men ungefär så. 

Ingen hänsyn mot 

klients samsjuklighet 

från psykiatrin. 

 

Hänsyn  

 

Samverkan 

 

-Nej, psykiatrin och soc (.) nej, nej gud nej 

dom har aldrig haft kontakt 

[...] psykiatrin å missbruk verkar inte riktigt gå 

ihop sådär. 

Inget samarbete 

mellan psykiatri och 

socialtjänst 

Samarbete 

 

 

Samverkan 

-Och det är inte min typ men det var såhär 

alltså man blir verkligen misstrodd [...] det 

bemötande jag har fått på socialen har varit 

alltså mycket mer mänskligt typ. 

Misstrodd inom 

psykiatrin men bra 

bemött på 

socialtjänsten 

Bemötande Bemötande 

-Fruktansvärda ragator det är därför jag erbjöd 

mig å tacka ja till den här grejen för jag vill 

bara att om ni ska jobba på soc bli inte som 

dom där ragatorna. 

Missnöjd med 

bemötandet från 

socialtjänst 

Nöjdhet  Bemötande 

 


