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Syftet med den här studien är att belysa sjukvårdspersonals erfarenheter av personer 

med substansbrukssyndrom, och vidare sjukvårdspersonals bemötande av och attityder 

till personer med substansbrukssyndrom. Alkohol- och drogrelaterade sjukdomar är 

vanliga inom sjukvården och tidigare forskning visar både på att personer med 

substansbrukssyndrom känner sig dåligt bemötta av vården och att sjukvårdspersonal 

spelar en stor roll när det kommer till personer med substansbrukssyndroms vilja att 

förändras. Studien vilar på socialkonstruktivismen som forskningstradition och till den 

empiriska datainsamingen användes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Fem 

sjuksköterskor på olika avdelningar har intervjuats. Sjukvårdspersonalens attityder har 

diskuterats kring studiens teoretiska utgångspunkt Brickmans modell. Studien visar på 

att sjukvårdspersonalens attityder till personer med substansbrukssyndrom påverkas 

mycket av yttre faktorer som tids- och personalbrist, men också av bristen på utbildning 

och okunskap kring ämnet, vilket i sin tur påverkar deras bemötande och förmåga att 

kunna motivera personer med substansbrukssyndrom. Sjukvårdspersonalens attityder 

påverkas vidare av vår kulturs attityder och de attityder som råder specifikt inom 

sjukvården. En slutsats i studien är att det krävs mer utbildad personal inom 

substansbrukssyndrom, både för att de ska kunna uppmärksamma det och för att de ska 

kunna bemöta det.       

     

 

Tack   
 

Tusen tack till alla fantastiska respondenter som ställde upp och delade med sig av sina 

erfarenheter och sin kunskap. Också ett stort tack till vår handledare Berth Hagel.  
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1. Inledning 
I sin intervju med Kristoffer Triumf i podcasten Värvet säger Alexander Bard: ”det 

finns ju inga människor som är längre ner på botten av samhället än narkomanerna… vi 

måste hitta någon som vi kan få peta på, jättebra, narkomanen kan vi få peta på, honom 

kan vi vara hur jävliga mot som helst – för han får skylla sig själv” (Triumf, 2013, 8 

december). Det var den där meningen som gjorde sig påmind hos oss när det var dags 

att välja ämne till det som skulle komma att bli den här studien. Att personer med 

substansbrukssyndrom prioriteras lågt i samhället är ett högst aktuellt diskussionsämne i 

likväl Sverige som i världen och inte minst när det kommer till diskussioner kring 

sjukvården.  

 

     Det är svårt att presentera exakta siffror på antalet personer med 

substansbrukssyndrom i Sverige idag, men i den så kallade missbruksutredningen 

(Statens offentliga utredningar, 2011) som gjordes mellan 2009-2011 uppskattades 

omkring 780 000 personer i landet över arton år ha ett missbruk eller beroende av 

alkohol, varav 330 000 har ett beroende och av dessa så är det enligt skattningar cirka 

80 000 personer som har ett tungt alkoholmissbruk. Antalet personer med missbruk eller 

beroende av narkotika är enligt beräkningar 55000 (Socialstyrelsen, 2015). Detta är 

höga siffror, vilket innebär att oavsett var man jobbar inom hälso- och sjukvården så 

kommer man någon gång att stöta på patienter med varierande grad av 

substansbrukssyndrom. Beroenderelaterade sjukdomar och problem är vanliga inom 

sjukvården, och vanligtvis inte för att patienter söker sig till vården av just den 

anledningen. Alkohol når alla organ i kroppen och ett långvarigt alkoholmissbruk eller 

alkoholberoende kan leda till magbesvär, högt blodtryck, olika cancerformer och 

försämring av hjärnans funktioner – men det är bara några exempel tagna från en lång 

lista (Babor, 2010). Alkohol bidrar till uppkomsten av ett sextiotal olika 

sjukdomstillstånd och beräknas vara den åttonde största riskfaktorn för dödlighet 

(Region Kronoberg, 2015). Narkotikamissbruk kan också leda till diverse olika 

kroppsliga skador vilka är olika från drog till drog. Till de kroppsliga påverkningarna 

hör de psykiska, för att inte tala om att alkohol och narkotika är vanligt förekommande 

tillsammans med olyckor av olika slag (UNODC, 2016). Emellertid är det inte bara 

beroenderelaterade sjukdomar och skador som är vanliga, utan också debatten kring 

ämnet vilken dessvärre sällan präglas av förståelse och välvilja. Istället är det många 

som anser att gruppen med substansbrukssyndrom belastar sjukvården gällande såväl 

resurser och ekonomi som vårdpersonal (Skärsäter, 2015). Det blir inte sällan heller 

etiska dilemman i fråga om exempelvis organtransplantationer. I en undersökning av 

Folkhälsoinstitutet framkom det att patienter med ett substansbrukssyndrom upplever 

sig bli ivägkörda av vårdpersonal och ett dåligt bemötande generellt. Slutsatsen i 

undersökningen var att personalens bemötande påverkas av patienternas yttre då de 

“prydligare” patienterna skildrade mer positiva vårdupplevelser. Också tidsbrist inom 

vårdyrket och föreställningen att ett substansbbrukssyndrom hos en patient är mycket 

merarbete är faktorer som spelar in (Pellmer och Wramner, 2007). 

 

     Många tidigare studier har gjorts där forskare har gjort mycket intressanta skildringar 

av hur patienter med substansbrukssyndrom upplever att de blir bemötta av 

sjukvårdspersonal. Emellertid insåg vi efter en tids efterforskningar att det finns fåtalet 

kvalitativa studier där attityderna till och bemötandet av personer med 

substansbrukssyndrom skildras ur sjukvårdspersonalens perspektiv och här väcktes vårt 

intresse på allvar. Vilka erfarenheter har vårdpersonal av patienter med 

substansbrukssyndrom när det gäller bemötande, motivation och behandling? Hur ser de 

på patienter med substansbrukssyndrom? Vilka faktorer kan ha betydelse för deras 
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attityd till personer med substansbrukssyndrom och det bemötande som ges? Vilka 

möjligheter och hinder ser de i sitt arbete när det kommer till att hjälpa och motivera 

personer med substansbrukssyndrom? Vi insåg att det i allra högsta grad är intressant 

för oss som framtida behandlingspedagoger att undersöka detta i ”behandlarnas” 

synvinkel då det är våra attityder till och vårt bemötande med våra framtida klienter som 

kommer att vara kärnan i hela relationen och i behandlingen och som kommer styra 

utfallet av en förändringsprocess åt det ena eller andra hållet. Vi ville också att 

sjukvårdens attityder till och bemötande av personer med substansbrukssyndrom skulle 

figurera som en slags symbol för hela samhällets syn på personer med 

substansbrukssyndrom och på så vis slå ett slag för våra framtida klienter.   

 

1.1 Begreppsdefinitioner 
I den här studien kommer ett antal begrepp att användas som vi har valt att förtydliga i 

det här avsnittet, för att på så vis undvika eventuella missförstånd eller undringar. 

 

Attityder  
 

En del av syftet med den här studien var att undersöka vårdpersonals attityder till 

personer med substansbrukssyndrom. Begreppet attityder är svårt att definiera, men i 

den här studien har vi valt att använda det som en benämning på en individs 

ställningstagande och innefattar det som denna uppfattar, minns, tänker och känner 

(Egidius, 2008). Attityder används av oss människor för att strukturera och organisera 

vår uppfattning av omgivningen och världen och gör att vi dras till det som vi tycker om 

och tar avstånd från det som vi inte tycker om. Attityder gör det också möjligt för oss att 

uttrycka vilka vi är och vad vi står för. Emellertid påverkas också våra attityder av 

sociala normer och av omgivningen, vilket i sin tur påverkar våra handlingar (Gärling & 

Biel, 2012). I den här studien är attityder resultatet av en social interaktion (Börjesson, 

2003). Med andra ord är sjukvårdpersonalen attityder i den här studien inte ett resultat 

av vilka de är som privatpersoner, utan ett resultat av det samhället och den kultur som 

vi lever i och omgivningens påverkan. 

 

Bemötande 

 

Ytterligare en del av syftet med den här studien var att undersöka vårdpersonals 

bemötande av personer med substansbrukssyndrom. I Natur och Kulturs svenska ordbok 

(2001) beskrivs ordet som ”ett sätt att vara mot någon”, och i den här studien är det just 

det som begreppet bemötande står för, samtidigt som det finns andra aspekter av 

bemötande. I vår studie innefattar de här aspekterna också att inte vara på ett visst sätt 

mot någon, att inte se, att inte fråga och okunskap.   

 

Substansbrukssyndrom  

 

I den här studien har vi valt att använda oss av begreppet substansbrukssyndrom då det 

är den korrekta benämningen på missbruks- och beroendeproblematik enligt den nyaste 

upplagan av Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) 

(Socialstyrelsen, 2015). I vår intervjuguide och under våra intervjuer med våra 

respondenter valde vi emellertid att använda oss av termerna ”missbruk” och 

”missbrukare” för att det är de benämningarna vi i vardagligt tal använder då vi 

diskuterar faktorer kring substansbrukssyndrom och på så sätt underlätta för våra 

respondenter likväl som för oss. I resultatdelen förekommer alltså begrepp som 

”missbrukare” ”alkoholist” och ”narkoman” som synonymer till personer med 
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substansbrukssyndrom, då det är de benämningarna som våra respondenter har valt att 

använda sig av men som vi har valt att ta avstånd från i den här studien. 

 

Delirium tremens 

 

I resultatdelen kommer begreppet delirium tremens att förekomma. Delirium tremens är 

benämningen på ett svårartat och livshotande abstinenstillstånd som uppstår vid ett 

långvarigt eller svårartat alkoholmissbruk. Vid ett delirium tremens uppstår psykotiska 

symtom och känsel- hörsel och synhallucinationer. Personen kan också bli 

desorienterad, starkt förvirrad och motoriskt orolig. Med tillståndet tillkommer också 

flera fysiska symtom så som skakningar och svettningar. Puls, blodtryck och 

kroppstemperatur är ordentligt förhöjda och risken för kramper och epileptiska anfall är 

stor. Tillståndet kräver alltid vård på sjukhus (Glant, 2013).  

 

1.2 Bakgrund 
 

I det här avsnittet kommer vi att presentera en kort bakgrund av vårt problemområde 

och tidigare forsking i ämnet. 

 
1.2.1 Historisk överblick  

 

Under 1800-talet var alkoholkulturen särskilt etablerad inom arbetarklassen. Fylleri och 

brott var vanligt förekommande inom denna grupp. Det var inte ovanligt att de personer 

som gjorde sig skyldiga till omhändertagande för fylleri hängdes ut i tidningar med 

namn och adress. Fylleriet utgjorde ett hot mot den dåvarande borgarklassen som 

strävade efter ett samhälle där moral och nykterhet var centralt. Alkohol var ett 

problematiskt fenomen i samhället och personer som valde att berusa sig följde således 

inte dåtidens borgarklass värderingar och normer. Personer i den övre samhällsklassen 

ansåg att arbetsklassen var fattiga av den anledningen att de brukade alkohol. Samtidigt 

som alkoholmissbruk ansågs ligga bakom samhällsproblem som brottslighet, 

prostitution, fattigdom och arbetslöshet. Alkoholbruket ansågs ha ett positivt socialt 

värde och den så kallade krogkulturen tog fart. Män var överrepresenterade när det kom 

till alkoholkonsumtion. Det troddes bero på att alkoholkonsumtion genom historien har 

präglats av manlighet, mod och beslutsamhet som utgjorde detta manlighetsideal. Det 

kvinnliga drickandet ansågs inte vara lika accepterat som männens drickande vilket kan 

ha berott på kvinnans ansvar till hem och familj. I början av 1900-talet fortskred 

utvecklingen av ”alkoholistvården” som var riktad till män med alkoholproblem. 

Anledningen till att det var riktat till män var för att det inte ansågs finnas en 

riskkonsumtion av alkohol hos kvinnor. 1913 beslöt regeringen att det skulle inrättas 

nykterhetsnämnder i alla städer och kommuner. Detta genomfördes 1916 och låg till 

grund för den kommande utvecklingen av vård och kontroll av alkoholister (Johansson, 

2008). Diskussionen kring alkoholanvändning blev livlig under 1970-1980-talen och 

Sverige gick mot en mer restriktiv alkoholpolitik. Många som arbetade med 

förebyggande insatser gentemot substansbrukssyndrom engagerade sig för att 

regeringen skulle vidta förebyggande åtgärder.  Detta ledde fram till att det 1980 

startades ett samordningsorgan SAMO, var syfte var att begränsa alkoholkonsumtionen 

genom att undersöka vilka åtgärder som kunde vara lämpliga. SAMO var ett samarbete 

mellan socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen och generalltullstyrelsen. I 

mitten av 1980-talet kunde man se en ökad alkoholkonsumtion i Sverige. Detta bidrog 

till att socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att föreslå olika åtgärder som kunde 

arbeta mot den ökande alkoholkonsumtionen. Socialstyrelsen menade på att inga större 
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förändringar var nödvändiga (Statens offentliga utredningar, 1994). I början av 1990-

talet skedde en utveckling där socialtjänsten och sjukvården fick det huvudsakliga 

ansvaret för vård och behandling av personer med substansbrukssyndrom. Samtidigt så 

infördes lagar som skulle reglera och hantera personer med ett substansbrukssyndrom. 

LVM (lagen om vård av missbrukare) och LVU (lagen om vård av unga) infördes för de 

fall där tvångsvård var nödvändig (Elmér m.fl. 1991).  

 

     En studie visar på att den generella befolkningen har en negativ attityd till alkohol- 

och narkotikakonsumtion idag. Personer som inte själva brukar narkotika anser att 

personer med substansbrukssyndrom är kriminella, bör sitta i fängelse och att de inte 

borde vara en del av samhället. Personer med högre utbildning är generellt mer 

accepterande till användande av alkohol och narkotika medan studenter och pensionärer 

visar på en mer negativ attityd (Arun, Chavan & Bhargava, 2010). Samtidigt ska 

samhället arbeta för att förbättra hälsan för de personer som anses vara mest utsatta för 

ohälsa och utgångspunkten för folkhälsoarbete är att alla människors lika värde ska vara 

i centrum oavsett om substansbrukssyndrom förekommer eller inte (Wrammer, 2010). 

Hos de personer som har ett substansbrukssyndrom finns det också en överhängande 

risk att utveckla sociala konsekvenser. Hälsoproblem och socialt utanförskap är 

konsekvenser som man inte sällan ser i relation till substansbrukssyndrom (Magura, 

2015). Andra studier visar på att det än idag är mer socialt accepterat för män att dricka 

än vad det är för kvinnor. Bogren (2014) menar att mediebilderna av kvinnors 

alkoholkonsumtion är komplexa och motsägelsefulla, där den ena sidan betonar den 

frigörelse och njutning som alkoholkonsumtion medför med avslappning och att 

skämma bort sig själv, och den andra sidan framhåller att kvinnors kropp, hälsa och 

utseende är i fara om de ”dricker som män”.  

 
1.2.2 Substansbrukssyndrom 

      

Alla droger som intas i stor eller skadlig mängd har det gemensamt att de direkt 

påverkar kroppens belöningssystem, vilket är direkt inblandat för att förstärka 

beteenden och för att producera minnen. När en person intar droger så skapar de en så 

stark aktivering av belöningssystemet att belöningssystemets naturliga aktiviteter blir 

åsidosatta och drogernas effekt skapar konstgjorda känslor av välbefinnande. Hur 

drogerna påverkar belöningssystemet är olika beroende på vilken drog som används och 

i DSM-5 pekas 10 olika klasser av droger ut – alkohol, koffein, cannabis, 

hallucinogener, lösningsmedel, opioder, sedativa, hypnotika (sömntabletter) och 

anxiolytika (ångestdämpande), stimulantia och tobak.  

 

     De substansrelaterade syndromen delas upp i två grupper – substansbruksyndrom 

och substansbetingade syndrom. Substansbetingande syndrom är fysiska och psykiska 

följdverkningar efter långvarigt eller kortvarigt intag av droger exempelvis förgiftning, 

avtändning, delirium, psykos, depression, ångest, sömnsvårigheter, och kognitiva 

sjukdomar. De största och viktigaste kännetecknen på att en person har 

substansrelaterade syndrom är att flera kognitiva, beteendemässiga och psykologiska 

symptom pekar på att personen fortsätter använda drogen trots flera drogrelaterade 

problem. Drogerna i klasserna är olika i hur de fungerar och dess följdverkningar är 

därför också olika. Däremot är det karaktäristiskt i substanbruksyndrom att de leder till 

förändringar i hjärnan som kan sitta kvar även när individen är avgiftad och det inte 

längre finns spår av drogen i kroppen. Diagnosen substansbrukssyndrom är baserad på 

ett sjukligt mönster av beteenden som är besläktade med användning av en viss 

drog/substans (DSM-5, 2013). 
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1.2.3 Sjukvården  

 

Alla blir någon gång i livet sjuka och skadade eller behöver av andra anledningar vård 

eller stöd av sjukvården. Alla som bor i Sverige har rätt till sjukvård och hälso- och 

sjukvårdssystemet är uppbyggt så att alla också ska kunna få den sjukvård som de 

behöver (Informationsverige, 2016). Ansvaret för hälso- och sjukvården är fördelat 

mellan stat, landsting (region) och kommun och regleras av hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) och patientlagen (2014:821). Lagstiftningen ställer höga krav på sjukvården, 

en viktig del är att man ska arbeta med att förebygga ohälsa. Ytterligare en viktig aspekt 

är att ge patienter och närstående så omfattande information som möjligt. Lagen ger 

staten ansvar för hälso- och sjukvårdspolitik och staten bidrar också med statsbidrag till 

landstingens hälso- och sjukvård. Landstingen ansvarar för mycket gällande 

organisering av vården (Statistiska centralbyrån, 2016). 

 
1.2.4 Sjukvårdens arbete med alkohol och droger 

 

Alkoholforskning visar att allmän upplysning om alkohol och droger i exempelvis 

medier har en liten påverkan på människors alkohol- och drogvanor men att enskild och 

personlig rådgivning från vårdpersonal emellertid har stark påverkan. Trots vetskapen 

kring detta prioriteras inte insatserna på alkohol- och drogområdet. Orsakerna 

identifieras bland andra som tidsbrist i meningen att vårdpersonal uppfattar hög 

alkoholkonsumtion hos en patient som mycket medarbete vilket det inte finns tid över 

till – en uppfattning som i många fall är överdriven. Ytterligare en orsak till bristen på 

insatser vid substansbrukssyndrom inom vården är att frågor kring syndromet vid ett 

möte med en patient kan upplevas som provocerande för denna om det inte är det 

problemet patienten söker vård för från första början. Också denna inställning är i 

många fall obefogad. Wåhlin (2012) menar att alkohol- och drogvanor självklart är ett 

känsligt ämne, men om frågan tas upp är de flesta beredda på att möta den. Inte minst 

för att frågan i allra högsta grad går hand i hand med den generella hälsan och tas som 

självklar då den kommer från en läkare. Trots tydlighet kring vikten av vårdpersonals 

inflytande på en person med substansbrukssyndrom upplever många inom vårdyrket att 

de saknar kunskap kring detta (Wåhlin, 2012). Ytterligare hinder som identifieras är en 

rädsla bland sjukvårdspersonal att frågor kring alkohol- och drogvanor riskerar ett 

minskat förtroende och negativa känslor hos patienten. Vidare upplever dem sig ha 

bristande kunskap, träning och utbildning i alkohol- och drogrelaterade frågor och 

därmed en osäkerhet på sin förmåga att kunna diskutera den typen av frågor. Det finns 

också en tvivel på huruvida effekterna av alkohol- och drogrådgivning verkligen är 

verksamma eller inte. Också faktorer som otillräckliga underlag i form av 

screeninginstrument och informationsmaterial om alkohol, bristande stöd och 

infrastruktur för genomförandet av screening och interventioner och för lite finansiella 

incitament uppfattades som hinder (Folkhälsomyndigheten, 2010).  

 

     I det så kallade Riskbruksprojeket formulerades en målsättning att alkoholvanor 

skulle ha en naturlig plats i vardaglig hälso- och sjukvård och att frågor kring alkohol 

bör vara självklara bland läkare, sjuksköterskor och barnmorskor likväl som andra 

frågor som har betydelse för folkhälsan. Utvärderingen av Riskbruksprojektet visade att 

det är svårt att implementera alkoholinterventioner i vården trots de omfattande och 

tydliga bevisen på att korta alkoholinterventioner ger goda resultat, men att 

Riskbruksprojektet har lyckats på många sätt, främst inom primärvården. 

(Folkhälsomyndigheten, 2010).  
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1.2.5 Riktlinjer  

 

I Riktlinjer för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med 

missbruks- och beroendeproblematik  (Landstinget Kronoberg, 2013), ska det vara lika 

självklart att ställa frågor kring alkohol- och narkotikavanor som det är att ställa frågor 

kring tobak inom sjukvården. För att generera en minskning av alkohol- eller 

narkotikakonsumtionen bland personer med riskbruk kan det räcka med enkla frågor 

och kort rådgivning från vårdpersonalen. Socialstyrelsen riktlinjer visar att de nämnda 

insatserna är de mest effektiva förebyggande insatserna som finns inom sjukvården. För 

att kunna bedöma graden av alkohol- och narkotikamissbruk hos en klient eller en 

patient ska sjukvården likväl som kommunen och kriminalvården använda 

bedömningsinstrumenten AUDIT vid ett alkoholmissbruk och DUDIT vid ett 

narkotikamissbruk. Särskild uppmärksamhet ska riktas vid ”olycksfall, långvarig 

smärtproblematik, hjärtarytmier, högt blodtryck, depressioner, upprepat självdestruktivt 

beteende, parrelaterade problem, våld inom familjen, försummelse av barn, kriminalitet 

och långvariga ekonomiska problem”. Innan testet är det viktigt att personalen vinner 

den enskildes förtroende och se till så att denne förstår att formulären används i hens 

eget intresse. Utifrån resultaten av bedömningsinstrumenten ska sedan en bedömning av 

problemets allvar göras, ett beslut om vilken nästa insats bör vara ska tas och det är 

viktigt att erbjuda effektiva åtgärder (Landstinget Kronoberg, 2013). 

 

     I Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 

(Region Kronoberg, 2016) beskriv det att ”alla brukare som får vård och behandling av 

flera huvudmän ska enligt lag erbjudas att en skriftlig, samordnad individuell plan 

upprättas” enligt SoL, 2 kap 7§ och HSL 3f§. Det vill säga har samtliga huvudmän lika 

stort ansvar för att erbjuda och upprätta en individuell plan för en person som har ett 

substansbrukssyndrom, och den här planen ska i sig tydliggöra vilka behov som finns 

hos den här personen. I planen ska det vidare framgå vilka insatser som krävs och 

vilken huvudman som ska ansvara för vilken insats, vilka åtgärder som vidtas av andra 

än kommunen och regionen och till sist vem av huvudmännen som har det största 

ansvaret för planen (Region Kronoberg, 2016).       

 
1.2.6 Bemötande inom sjukvården 

 

En viktig del inom sjukvården och andra instanser där man behandlar personer med 

substansbrukssyndrom är att ha en sund människosyn. Enligt Melin och Näsholm 

(2011) ska personer med substansbrukssyndrom inte ses som en belastning då personer 

som möter och arbetar med personer med substansbrukssyndrom har som gemensam 

uppgift att hjälpa dem på vägen till ett bättre liv utan missbruk. Varje person har en unik 

bakgrund och ett enskilt levnadssätt och det är viktigt att ha i beaktning när man möter 

en klient – en metod som fungerar på en klient eller patient behöver inte nödvändigtvis 

vara effektiv för en annan. Trots att bemötandet av patienter som söker sig till 

sjukvården regleras i hälso-och sjukvårdslagen finns det fortfarande fall där patienter 

kränks och bemötts illa (Jakobsson, 2007).  

 

     Faktorer som påverkar ett bemötande kan vara många, men för att minimera risken 

att bemötandet uppfattas som dåligt är det viktigt att sjukvårdspersonalen har ett 

professionellt förhållningssätt. Kunskap, personlig mognad, etik och empati är exempel 

på förmågor som vårdpersonal bör besitta för att får klienten att se bemötandet som 

positivt (Melin & Näsholm, 2011). Hur en patient blir bemött kan till stor del påverka 
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behandlingens resultat, patienter som söker vård förväntar sig ett bra bemötande och 

skulle dessa förväntningar inte uppnås så finns det risk att patienten väljer att avstå 

behandling. Att vårdpersonalen är lyhörd och uppmärksam är viktiga egenskaper då 

dessa ger patienten en känsla av att någon lyssnar på deras problem och tar till sig det 

som sägs (Blennberger, 2013). Ett centralt begrepp inom vården är patientcentrering, det 

vill säga att patienten ska vara i fokus. Wåhlin (2015) beskriver patientcentrering som 

ett möte där patientens egna upplevelser är viktigast och att läkaren ska vara lyhörd. 

Enligt Wåhlin (2015) kan patienten befinna sig i olika motivationsstadier. Detta innebär 

att en patient som kommer in till en vårdcentral kanske inte känner motivation för en 

förändring. Därför ska patientcentrering tillämpas så att klienten får förklara sin 

situation och vårdpersonalen får möjlighet att anpassa sig efter patientens behov. 

 

     På 1960-talet började evidensbaserad medicin utvecklas vid McMaster University 

Medical school i Kanada. Syftet med denna metod var att göra sjukvården mer inriktad 

på den kliniska forskningen, då läkarna förlitade sig på egna erfarenheter och 

läkemedelsföretagens uppmaningar tidigare. Evidensbaserad praktik innebär att med 

hjälp av det bästa forskningsstöd, patientens egna värderingar och expertis ge patienten 

ett så bra bemötande och en så bra behandling som möjligt. Med denna metod kan alltså 

vårdpersonalen i samråd med patienten komma fram till en så bra behandling som 

möjligt, samtidigt som läkaren kritiskt värderar den forskning som finns. Detta gör att 

bemötandet ses mer positivt för patienten eftersom denne får möjlighet att påverka och 

känner sig hörd (Oscarsson, 2009).  

 
1.2.7 Motivation inom sjukvården 

 

Om vi utgår från att en patient som kommer till sjukvården vill ändra på ett negativt 

mönster, exempelvis ett alkoholmissbruk, så finns det olika metoder som 

vårdpersonalen kan använda sig av. Det första skedet bör vara att ställa frågor som 

“förändra till vad?”, “vad har du för mål?” och “hur skulle du vilja gå till väga?”. 

Patienten har ofta svar på dessa frågor men kan behöva hjälp att konkretisera sina 

tankar. Att patienten kommer till vården och söker hjälp för sitt missbruk visar på att det 

finns starka tankar på en förändring och att patienten ser att det finns ett problem. 

Samtidigt är det inte ovanligt att personer som har ett beroende inte vill sluta sitt 

missbruk helt (Wåhlin, 2015). I detta skede bör detaljerade mål sättas upp i samråd 

mellan patient och vårdpersonal. Har en patient beslutat sig för att var helt nykter är 

målen lättare att sätta upp. Men om patienten istället inte helt vill sluta med sitt 

alkoholmissbruk så blir målen lite mer komplexa. “Vilka dagar ska du dricka?”, “Hur 

mycket ska drickas respektive dag?” är exempel på frågor som kan bli aktuella då. När 

patienten och vårdpersonalen har diskuterat fram rimliga mål bör en handlingsplan 

sammanställas, detta görs för att patienten ska få en struktur och hur målen ska uppnås.  

Den första tiden kan upplevas som den svåraste då abstinens och omställning sker. 

Därför bör extra stöd under denna period tillämpas (Wåhlin, 2015).  

 

     Enligt (Wåhlin, 2015) är det inte ovanligt att patienterna inte själva vet om att de har 

ett problem med alkohol och narkotika. Därför är det viktigt att vårdpersonalen försöker 

att motivera patienterna och uppmärksamma dem på vilka konsekvenser det finns med 

att fortsätta konsumera alkohol- och narkotika. ”Negativa konsekvenser kan vara 

hälsokonsekvenser såsom leverskador eller förhöjda risker som patienten inte är 

medveten om”.  Wåhlin (2015) menar vidare att personal inom vården bör utbildas inom 

motivationsarbete och att ha möjlighet att tillämpa olika verktyg för att undersöka om 

det förekommer ett substansbrukssyndrom hos patienten. Exempel på detta är AUDIT- 
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formulär som gör det möjligt för vårdpersonalen att undersöka i vilken utbredning 

patienten dricker alkohol och om det denne är i riskzonen för att utveckla ett 

substansbrukssyndrom. Samtidigt är det viktigt att få patienten att själv tänka på sitt 

levnadssätt och genom att ställa frågor få denna att reflektera över sina levnadsvanor. 

Det ställer stora krav på personalens kunskaper för att kunna motivera patienten, att 

personalen är utbildad möjliggör att de kan arbete med motivationsarbete (Wåhlin, 

2015). 

 

1.3 Tidigare forskning 
Forskningen kring sjuksköterskors attityd gentemot personer med 

substansbrukssyndrom är överlag överensstämmande. De flesta studier som har använts 

är eniga om att forskning inom området är bristfällig och i vissa fall helt obefintlig. 

Studierna som används är från Sverige, Australien, Brasilen samt en studie som har haft 

ett samarbete från New York och Taiwan. Det råder inga oenigheter om att det finns 

brister med sjuksköterskors sätt att bemöta patienter som har ett substansbrukssyndrom. 

(Ford, R. 2011; Ford R, Bammer, G & Becker, N, 2009; Pillon, C,S, 2005; Yu-Ping 

Chang, Mei-Sang Yang. 2011.) 

 

Forskningen kring det här området är begränsad, men trots allt finns det betydande fakta 

att ta del av. Enligt den befintliga forskningen har anmälningar ökat från personer som 

känner sig kränkta när det besöker sjukvården. Detta tyder på att ämnet är högaktuellt. 

Den tidigare forskningen visar också på att personer som arbetar inom sjukvården bör 

ha mer kunskap om hur bemötande av patienter i allmänhet ska gå till. Långa väntetider 

till följd av personalbrist ökar risken att vårdpersonal får en stressigare arbetsmiljö som 

i sin tur kan påverka bemötandet till patienterna negativt. Andra faktorer som påverkar 

bemötandet kan vara att personalen inte är lyhörd och att det finns brister kring hur 

uppföljningen av behandlingen skedde. Tidigare forskning tyder också på att 

uppföljningen av behandlingens effekter eller personalens bemötande bör följas upp 

genom en oberoende instans för att öka evidensen kring hur bemötandet egentligen går 

till men också få fram en säker statistik. Enligt de artiklar som använts som stöd i denna 

uppsats så har 40 procent av de som sökt hjälp inom vården upplevt att de har blivit illa 

bemötta någon gång under de gånger de har sökt. Forskningen pekar också på att den 

målgrupp som främst blir dåligt bemött är kvinnor och yngre personer samt de som har 

symptom som är svåra att upptäcka eller behandla. Den redan befintliga forskningen 

stödjer teorin om att detta till stor del beror på personalbrist och okunskap bland 

personalen samt tidsbrist. Dessa faktorer bidrar till att bemötandet blir sämre 

(Jakobsson, 2007).  

 

     En studie som är genomförd utanför Sverige tyder på att ett negativt bemötande 

gentemot personer med substansbrukssyndrom som söker behandling inom sjukvården 

ökar riskerna för att dessa personer ska välja att inte söka behandling för sitt missbruk 

(Forster, Finn & Brown, 2015). En annan anledning till att personer med 

substansbrukssyndrom inte söker sig till vården är enligt Storbjörk (2003) att de inte 

litar på att behandlingen skulle hjälpa för dem. En del personer undvek också att söka 

vård för att de inte tyckte att deras problem var så allvarliga. Detta går emot teorin att 

personer med substansbrukssyndrom söker sig till vården i stor utsträckning vilket kan 

skapa irritation hos vårdpersonalen vilket i sin tur kan påverka deras bemötande 

gentemot klienter. Sjuksköterskor möter svårigheter i sitt yrke som bidrar till att arbetet 

med narkotika- och alkoholproblem blir lidande. I en studie av Ford (2011), så anser 

sjuksköterskor att personer som har narkotikaproblem är våldsamma, aggressiva, 

hotfulla, farliga, arga och irrationella. Sjuksköterskorna som deltog i denna studien 
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ansåg vidare att denna patientgrupp är manipulativa när det kommer till medicinering 

vilket i sin tur resulterade i svårigheter med omvårdanden. En del sjuksköterskor anser 

också att de kände en fara för sin egen säkerhet när de arbetade med patienter som har 

ett alkohol- eller narkotikaproblem. Patienterna var också svåra att bemöta då det fanns 

svårigheter att resonera med dem. Detta berodde på att patienterna inte ville acceptera 

att de behövde vård samtidigt som de var utåtagerande och våldsamma. 

Sjuksköterskornas uppfattning av patienterna med substansbrukssyndrom är att de när 

som helst kan ändra sina attityder. Detta resulterar i svårigheter när det kommer till att 

försöka tillämpa ett gott bemötande. Eftersom en del patienter tenderade att vara 

manipulativa så var det svårt för sjuksköterskorna att veta vilken medicin som var 

lämpligast att behandla patienten med, i en del fall fanns det svårigheter i att avgöra om 

patienten verkligen var i behov av medicin eller om det enbart var ett försök att komma 

över mediciner i berusningssyfte. De sjuksköterskor som deltog i denna studien anser att 

deras attityd till personer med substansbrukssyndrom påverkas av patienternas beteende 

när de uppsöker vården (Ford, 2011). 

 

     Andra faktorer som kan bidra till svårigheter i bemötandet till personer med 

substansbrukssyndrom är att det saknas relevant utbildning hos de sjuksköterskor som 

kan stöta på dem på sin arbetsplats. I samma studie av Ford (2011) så framkommer det 

att sjuksköterskor anser att deras utbildning har haft en väldigt låg förekomst av 

problem kring narkotika och alkohol. Många studier pekar på att det saknas utbildning 

som är kopplad till alkohol och narkotika för sjuksköterskor både i Sverige och 

utomlands. I en studie uppgav hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna att de inte hade 

fått någon utbildning om narkotika eller alkohol under sin sjuksköterskeutbildning. En 

studie i USA pekade på att 16% inte hade haft någon form av utbildning och 59% hade 

fått lite eller väldigt lite utbildning kring alkohol och narkotika (Pillon, 2005). En annan 

studie visar samtidigt på att om sjuksköterskor saknar utbildning inom missbruk så 

resulterar detta i att deras bemötande gentemot dessa patienter blir lidande. Samma 

studie pekar också på att faktorer som ålder, erfarenhet av yrket och personlig erfarenhet 

påverkade sjuksköterskornas attityd gentemot personer med substansbrukssyndrom 

(Chang & Yang, 2011). Sjuksköterskor som hade fått utbildning, eller hade egna 

erfarenheter kring substansbrukssyndrom, har en bättre attityd och ett bättre bemötande 

när de träffade personer med substansbrukssyndrom i sitt arbete. Sjuksköterskor som 

hade mer erfarenhet inom sitt yrke tenderar också till att ha en mer positiv attityd vilket 

enligt Chang & Yang (2011) berodde på att sjuksköterskor som inte hade en längre 

erfarenhet av yrket inte hade varit på arbetsplatsen tillräckligt länge för att ha 

möjligheten att behandla personer med substansbrukssyndrom. De sjuksköterskor som 

hade egna erfarenheter av substansbrukssyndrom inom t.ex. familj eller nära vänner har 

en mer positiv attityd gentemot substansbrukssyndrom. Enligt Chang & Yang (2011) 

kan detta bero på att dessa sjuksköterskor har möjligheten att relatera till sina egna 

erfarenheter. Men också att de har mött på substansbrukssyndrom tidigare. 

Sjuksköterskorna anser också att patienter med substansbrukssyndrom bör behandlas på 

andra vårdplatser där bemanningen är högre, detta då patienter med 

substansbrukssyndrom tar tid och resurser från andra patienter (Ford, 2011). 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

 
1.4.1 Brickmans modell 

 

Som teoretisk utgångspunkt i vår studie har vi valt att använda oss av Brickmans modell 

(Brickman, Rabinowitz, Karuza, Coates, Cohn och Kidder) vilken publicerades år 1982 



  
 

10 

men trots det kan belysa många av dagens problem kring substansbrukssyndrom med 

relevans. Modellen beskriver en tvådimensionell syn på individen och dess 

beroendeproblematik där den ena belyser uppkomsten av problemet och den andra 

belyser lösningen av problemet. Dimensionerna möjliggör för individen att befinna sig 

på en skala mellan två ytterligheter – ansvarig och inte ansvarig.  

 

     I Brickmans modell beskrivs fyra olika perspektiv på hur man kan se på människan. 

Inom det moraliska perspektivet ses individen själv som ansvarig för att vissa problem 

uppstår och för en lösning på problemet och det blir först samhällets ansvar att ”straffa” 

individen och kräva bättring om eller när substansbrukssyndromet påverkar 

omgivningen negativt. Här anses individen i grund och botten vara stark i sig själv. 

Behandlingsperspektivet menar att individen inte bör betraktas som ansvarig varken för 

att problemet har uppstått eller för att problemet ska lösas och har rätt till samhällets 

hjälp. Här menar man att individen i grund och botten är svag.  Inom 

upplysningsperspektivet anses individen vara ansvarig för problemets uppkomst men 

inte ha förmågan att kunna lösa det på egen hand, då denne inte kan se konsekvenserna 

av sitt handlande utan måste konfronteras av omgivningen och på så sätt komma till 

insikt hur denne ska lösa sitt problem. Här uppfattar man individen som i grund och 

botten dålig.  Det kompensatoriska perspektivet utgår ifrån att individen inte är ansvarig 

för uppkomsten av problemet men för lösningen av det. Individen anses ha rätt till 

samhällets hjälp då man menar att substansbrukssyndromet är socialt eller biologiskt 

betingat. Här framställs individen i grund och botten som bra (Hylander och Råckle, 

2014). Att som sjukvårdspersonal se en patient som ansvarig eller inte ansvarig för 

uppkomsten och lösningen av ett problem – i det här fallet substansbrukssyndromet – 

tror vi spelar en väldigt viktig roll i hur bemötandet blir från sjukvårdspersonalens sida, 

tillsammans med andra faktorer såklart. Det är samtidigt intressant hur de olika 

perspektiven på individens eget ansvar bottnar i vilken syn man har på individen, vilket 

vi tyckte rimmade bra med vår undersökning av vilka attityder sjukvårdspersonalen har 

till personer med substansbrukssyndrom. 

 
1.4.2 ”Vi och dom” 

 

Waller (2002) beskriver i sin bok Becoming evil hur vi människor delar upp vår 

omgivning i två grupper och att vi överskattar likheterna i vår egen grupp likväl som vi 

överskattar likheterna i den gruppen som inte är vår egen, och att detta gör att vi också 

överskattar skillnaderna mellan grupperna och mer eller mindre automatiskt ser den 

grupp som vi själva inte tillhör som sämre. Igra (2011) berättar vidare i sin bok Den 

tunna hinnan: mellan omsorg och grymhet att de föreställningar vi har om ”den andra 

gruppen” gör att vi inte ser människorna i gruppen utan bara betraktar dem som 

symboler för olika saker och den symboliska bilen lätt börjar leva sitt egna liv. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här uppsatsen är att belysa vårdpersonals erfarenheter och upplevelser 

av patienter med substansbrukssyndrom och deras bemötande av och attityder till 

patienter med substansbrukssyndrom på två sjukhus i Sverige. För att kunna besvara 

syftet har fyra frågeställningar utformats: 

 

• Hur talar sjukvårdspersonal om personer med substansbrukssyndrom? 

• Vilka erfarenheter uttrycker vårdpersonal att de har av patienter med 

substansbrukssyndrom när det gäller bemötande och motivation? 
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• Vilka möjligheter och hinder ser de i sitt arbete när det kommer till att hjälpa 

och motivera personer med substansbrukssyndrom? 

• Vilka faktorer kan ha betydelse för deras attityd till personer med 

substansbrukssyndrom och det bemötande som ges? 

2. Metod 
I följande avsnitt kommer vi att presentera diverse metodologiska utgångspunkter i vår 

studie och vårt tillvägagångssätt.  

 

2.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Syftet med den här studien var att belysa vårdpersonals erfarenheter och upplevelser av 

patienter med substansbrukssyndrom och deras bemötande av och attityder till patienter 

med substansbrukssyndrom. Till en början tänkte vi på ett traditionellt vis använda oss 

av ett hermeneutiskt perspektiv som metodologisk utgångspunkt, men vi insåg senare 

att ett socialkonstruktivistiskt perspektiv passar bättre i studier likt denna där syftet är 

att undersöka en grupps underliggande attityder till någon eller något. Som kritiskt 

perspektiv utgår socialkonstruktivismen från att något som ter sig vara naturligt eller är 

en naturlig utveckling på ytan, i själva verket påverkas av komplicerade sociala 

processer under ytan. Vidare finns det inom socialkonstruktivismen inga absoluta eller 

allmängiltiga sanningar (Barlebo Wenneberg, 2001). När forskning bedrivs med en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt syftar den till att vi antar en kritisk syn på 

information och kunskap som vi annars tar för given om vår omvärld. Perspektivet 

menar att vi människor blir till i mötet med varandra och att våra identiteter inte är på 

förhand skapade hos oss utan istället skapas och omskapas av den kultur som vi lever i. 

Våra attityder, fördomar, tillskrivningar och bedömningar av varandra är alltså ett 

resultat av vår kultur. (Burr, 2003). I vår mening var det socialkonstruktivistiska 

perspektivet en bra grund i den här studien då vi ville anamma ett kritiskt 

förhållningssätt till det respondenterna sa, men framför allt för att vi ville att 

sjukvårdpersonalens attityder till och bemötande av personer med 

substansbrukssyndrom skulle betraktas ha ett samband med hela vår kulturs attityder 

och bemötande av personer med substansbrukssyndrom, eller med den kultur som råder 

inom hälso- och sjukvården.   

2.2 Kvalitativ ansats 

Vi valde att göra en kvalitativ uppsats då syftet med den här studien var att belysa 

vårdpersonals erfarenheter och upplevelser av patienter med substansbrukssyndrom och 

deras bemötande av och attityder till patienter med substansbrukssyndrom. För att få 

svar på frågeställningarna krävdes det en hel del inkännande från vår sida och 

tolkningar av vad respondenterna berättade. Mycket av det respondenterna berättade för 

oss var hur dem upplevde att saker och ting var och inte nödvändigtvis hur de faktiskt 

är. På så sätt blev det problematiskt att skriva uppsatsen på något annat sätt än i 

kvalitativ anda. När en uppsats är kvalitativ bygger den på forskningsstrategier där ord 

väger tyngre än kvantifiering vid insamling och dataanalyser. För att presentera analyser 

av samhället använder sig alltså kvalitativa forskare sig av ord och kvantitativa forskare 

använder sig av siffror i samma mening. I kvalitativ forskning är utgångspunkten det 

som respondenten i sin naturliga miljö anser är betydelsefullt och den kvalitativa 

forskaren strävar efter en nära relation till respondenten för att på så vis kunna uppfatta 

världen som denne gör. Vidare anpassar den kvalitativa forskaren begrepp och 

teoretiska formuleringar likväl som utfall av undersökningen utefter respondenten, vilka 
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senare används i presentationen av fakta. Följden blir att forskningen blir 

halvstrukturerad eller ostrukturerad. Den kvalitativa forskaren strävar efter kontextuell 

förståelse i form av förståelse för beteenden, värderingar och åsikter och mer 

begränsade aspekter av den sociala verkligheten (Bryman, 2008). 

2.2.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

I den här studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som det främsta verktyget 

till vårt informationsinsamlande, då vi ansåg att problemområdet vittnade om en 

alldeles för hög grad av nyansering för att vi skulle kunna undersöka detta med diverse 

kvantitativa verktyg istället. Sjävklart går det att göra en kvantitativ studie med 

nyanseringar av ett problemområde, men i det här fallet uppfattades det som omöjligt. 

Vi ansåg att intervjuer var det enda sättet att få svar på de öppna frågeställningarna och 

kunna presentera den här respondentgruppens attityder. Intervjuerna var 

semistrukturerade i kvalitativ anda. Den kvalitativa forskningsintervjun söker kvalitativ 

kunskap och syftar därmed inte till kvantifiering. Här vill man insamla nyanserade 

beskrivningar och tyngden läggs vid ord istället för vid siffror, vilket istället är målet i 

en kvantitativ variant. I den kvalitativa forskningen motsvarar precisionen i 

respondentens beskrivning och logiken i beskrivningen, den kvantitativa forskningens 

exakthet. Hur eller hur försöker man i en kvalitativ forskningsintervju täcka både 

meningsplanet och faktaplanet. Syftet med den kvalitativa intervjun är att man vill 

förstå ett forskningsämne utifrån den levda vardagsvärlden ur respondentens eget 

perspektiv. Intervjun liknar ett vanligt samtal i mångt och mycket, men trots att målet är 

att ge respondenten en så fri beskrivning av problemet som möjligt så är det i praktiken 

näst intill omöjligt att helt och hållet undvika att styra eller påverka likväl samtalet som 

respondenten. Den kvalitativa forskningsintervjun är med andra ord fokuserad på 

bestämda teman med öppna frågor, men varken strängt strukturerad med 

standardiserade frågor eller helt ”nondirektiv” (Kvale och Brinkmann, 2014).    

2.3 Tillvägagångssätt och urval 

Det viktigaste i förarbetet med den här uppsatsen var självklart att hitta passande 

respondenter till intervjuerna. Vi var till en början övertygade om att det skulle vara en 

relativt svår uppgift med tanke på att tidsbrist är en faktor som är vanligt förekommande 

bland vårdpersonal. Från början var vi inriktade på att intervjua sjuksköterskor på 

vårdcentraler i två städer i Sverige då vi var och fortfarande är nyfikna på primärvårdens 

erfarenheter av personer med substansbrukssyndrom och vi hittade mycket spännande 

tidigare forskning kring just primärvårdens attityder till och bemötande av personer med 

substansbrukssyndrom. Anledningen till att syftet begränsades till att bara innefatta 

sjuksköterskor var för att vi tidigt insåg att det var näst intill omöjligt att ens få chansen 

att fråga läkare om de ville ställa upp på en intervju. Anledningen till att vi ville 

intervjua respondenter från två olika städer i Sverige var för att få en bredd på 

undersökningen. Det är också värt att poängtera att vi inte ville intervjua personal inom 

beroendevården eller på andra avdelningar där personalen är ”vana” vid att möta 

personer med substansbrukssyndrom. Vi ville intervjua ”vanlig” vårdpersonal och ta del 

av deras erfarenheter och upplevelser av ett problem som de eventuellt inte har så 

mycket kunskap kring, och på så sätt få en så nyanserad bild av verkligheten som 

möjligt. En faktor som kön var av ointresse, emellertid ville vi försöka få tag på 

personal från olika avdelningar och med varierande grad av erfarenhet också av 

anledningen att vi ville nyansera vår undersökning – vilket vi lyckades med. Det slutade 

med att vi fick två respondenter från två olika hjärtavdelningar, två respondenter från 

två olika medicinavdelningar med neurologi och stroke som specialitet och en sista 
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respondent från en röntgenavdelning. Efter en handfull samtal med verksamhetschefer 

och övrig personal inom primärvården där vi antingen blev lovade att bli uppringda – 

viket aldrig hände – eller nästintill alla hävdade att ”vi aldrig har stött på någon med 

substansbrukssyndrom” att ”ni borde intervjua personal på sjukhus istället” och att ”de 

aldrig skulle kunna besvara era frågor” till följden av långa utförliga svar på flertalet av 

frågorna i vår intervjuguide, fick vi inse oss besegrade och ändrade syftet till att omfatta 

personal på just sjukhus istället. Och i kontakten med personal från sjukhus gick det 

betydligt enklare att hitta personer som var villiga att ställa upp på intervjuer. Vi fick till 

och med en förfrågan av en person som ville vara med som respondent. Till en början 

var vi inte helt på det klara över hur många respondenter vi ville ha med i 

undersökningen, men det slutade med fem stycken. Kontakten med respondenterna 

skedde via Facebook och mail av bekvämlighetsskäl men också för att ett antal 

respondenter bad oss om att bli kontaktade på det sättet. Tillsammans med förfrågan 

bifogades ett missiv som respondenten fick ta del av (Se bilaga A).  

2.3.1 Datainsamling, bearbetning och analys  

För att insamla data till den här studien använde vi oss som nämnt av semistrukturerade 

intervjuer. Då intervjuerna var just semistrukturerade och till största delen baserade på 

öppna frågor anade vi redan innan att det skulle komma att bli en hel del text att senare 

arbeta med för att kunna utforma ett resultat. Av den anledningen ville vi också spela in 

intervjuerna i den mån respondenterna accepterade det, vilket alla senare gjorde. För att 

sedan göra fakta mer lättillgänglig och lättare att arbeta med transkriberades 

intervjuerna ord för ord på datorn direkt efter vi hade haft dem. Detta för att upptäcka 

eventuella brister i frågorna eller i upplägget innan nästa intervjutillfälle (Bryman, 

2011). Efter transkriberingen skrevs intervjuerna ut, något vi upplevde var nödvändigt 

för att vi senare skulle kunna analysera dem. Då de fem intervjuer var ungefär 30 

minuter vardera var det inte heller ett tidskrävande jobb att skriva ut dem, vilket det 

hade varit om intervjuerna var längre.  

 

     För att förbereda en analys av en längre text är det viktigt att bryta ner denna i 

mindre beståndsdelar med hjälp av kodning. Att koda innebär att forskaren läser igenom 

det hen har skrivit för att sedan ”koda” relevanta avsnitt. Sedan knyter forskare ett eller 

flera nyckelord till ett textstycke för att underlätta vid senare identifiering av ett 

uttalande (Kvale och Brinkmann, 2014). I praktiken innebar det att vi innan vi 

påbörjade vår intervjuanalys läste igenom alla de utskrivna intervjuerna och funderade 

över vilka huvudrubriker (kategorier) vi ville ha med i studien, utifrån vilka ämnen som 

var återkommande i intervjuerna. I varje intervju plockade vi ut vissa nyckelord vilka 

representerade det respondenten talade om och skrev ner dessa i marginalen på sidorna. 

Sedan valde vi att läsa igenom alla intervjuerna som en helhet för att hitta vilka 

nyckelord som hörde ihop eller vilka som var samma och på så vis hittade vi våra teman 

och vilka slutgiltiga rubriker vi ville ha med i resultatet. För att göra det hela mer 

lättillgängligt valde vi att ge varje rubrik varsin färg, för att sedan markera de citat som 

passade in under varje rubrik med den färgen.  

 
2.3.2 Diskursanalys 

 

Vår studie lutar sig mot socialkonstruktivismen som teoretiskt perspektiv och därför 

valde vi att använda oss av en intervjuanalys som fokuserar på språket i vårat 

textmaterial, då den typen av analys precis som socialkonstruktivismen bygger på 

föreställningen att kunskap är socialt konstruerad. Analyser med fokus på språket 

fokuserar på det språkliga medium genom vilka respondenternas historier berättas. Trots 
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att vår studie inte är en renodlad diskursanalys egentligen så valde vi trots allt att 

använda oss av en diskursanalytisk metod till vår intervjuanalys som inspirationskälla 

då diskursanalys är ett av flera socialkonstruktivistiska angreppssätt. Diskursanalysen 

fokuserar på hur det inom diskurser skapas sanningar som inte är sanna eller falska och 

studerar hur talet och texter används för att utföra handlingar. Parkers (2005) version av 

analysen studerar hur vårt språk används för att skapa, bevara och förstöra sociala band 

och menar att människans värld är socialt och språkligt konstruerad (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Inom diskursanalysen läser man inte en text för att undersöka vad 

den som har skrivit texten vill säga, utan för att hitta det som den underförstår, 

omöjliggör eller implicerar. Att studera diskurser innebär alltså att fundera över det som 

sägs, hur det sägs och hur det skulle kunna sägas och bestämmer gränserna för vad som 

är socialt och kulturellt accepterat som fint eller fult, sant eller falskt, gott eller ont och 

så vidare  (Börjesson, 2003). I boken Diskurser och konstruktioner – en sorts metodbok 

av Börjesson (2003) beskrivs diskurser utifrån blindhet. 

 

Till vardags är blindhet/synskada för oss alla en absolut 

verklighetsbeskrivning och ett objektivt säkerställt tillstånd. Vi menar också 

att dessa människor, till följd av sina särskilda svårigheter har rätt till vissa 

speciella arrangemang och resurser. Så långt är vi alla säkert överrens. 

Och det är just det: vi är överrens. Det är fråga om en social 

överenskommelse, inom ramen för en kulturell och politisk mall, en rådande 

diskurs som skulle ha kunnat tänkas annorlunda och också har tänkts 

annorlunda i historien.   

 

Det finns flertalet olika sätt att tillämpa diskursanalyser, där en del är formella och av 

det tekniska slaget och andra är av mindre bestämda art. Vi valde en mindre bestämd 

art, då den här studien inte är en diskursanalys egentligen. Vi valde att enbart använda 

oss av diskursanalysen som en inspirationskälla och ett sätt att se på vårt inhämtade 

empiriska datamaterial, och valde att inte försöka hitta några konkreta diskurser utan 

bara undersöka respondenternas sätt att tala om personer med substansbrukssyndrom 

(Kvale och Brinkmann, 2014).    

2.4 Etiska överväganden  

Inom forskning ställs forskaren inför alla möjliga olika etiska frågor och 

ställningstaganden och framför allt inom kvalitativ forskning där själva kärnan i 

forskningen utgör den nära och öppna relationen mellan forskaren och respondenterna. 

För att förhindra några som helst negativa konsekvenser för respondenten av en 

forskningssituation finns det fyra regler utformade av Vetenskapsrådet när det kommer 

till hur forskningsprocessen ska genomföras. De fyra huvudkraven kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den 

första av riktlinjerna innebär att forskaren har en plikt att informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller 

för deras deltagande – att det är frivilligt och att de har rätt att avbryta. Den andra 

riktlinjen innefattar att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. Den tredje i raden av riktlinjer säger att 

undersökningsdeltagaren själv har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor 

denne skall delta i undersökningen och om och när denne vill avbryta. Den fjärde 

riktlinjen spinner vidare på den tredje och menar att undersökningsdeltagaren i sitt 

beslut att delta och/eller avbryta undersökningen inte på några villkor ska utsättas för 

påtryckning eller påverkan från varken forskaren eller omgivningen (Patel och 

Davidson, 2011). 
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     Den här studien syftade till att undersöka vårdpersonals attityder till och bemötande 

av personer med substansbrukssyndrom, vilket resulterade i att vi formulerade 

frågeställningar som nästan krävde att respondenterna delade med sig av privata tankar, 

känslor och erfarenheter. Detta gjorde självklart att vi hamnade i ett etiskt dilemma där 

vi å ena sidan ville kunna färdigställa studien och uppnå syftet och å andra sidan ville 

visa respekt för respondenternas integritet. Samtidigt kände vi att respondenterna 

verkligen ville vara med i studien och var beredda på eventuellt obekväma frågor. I 

missiven som vi skickade till respondenterna bifogade vi de fyra reglerna som beskrevs 

ovan och innan varje intervju förtydligade vi ännu en gång att respondenten var 

anonym, kunde välja att inte svara på någon utav frågorna och kunde avbryta när som 

helst. Vi ville också vara tydliga med att det respondenten berättade för oss enbart 

användes i forskningsändamål och inte på något sätt skulle hamna i någon oönskads 

händer. I resultatdelen är alla namn fingerade.    

2.5 Kvalitetskriterier 

Bryman (2008) berättar att det inom kvalitativ forskning finns fyra delkriterier för 

tillförlitlighet och kvalitet på ett resultat. De fyra kvalitetskriterierna är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att kunna styrka och konfirmera. De här fyra 

kriterierna utformades som ett komplement till reliabilitets- och validitetskriterierna 

vilka förutsätter att det finns absoluta sanningar, vilket är det påstående som den 

kvalitativa forskningen sätter sig emot. Trovärdigheten innebär att det inom kvalitativ 

forskning kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, men att det trots 

allt är trovärdigheten i den beskrivningen, till vilken grad forskaren har följt de 

forskningsregler som finns och om respondenten har bekräftat det forskaren har kommit 

fram till som avgör hur den senare tas emot av andra. Överförbarheten innefattar att då 

kvalitativ forskning i regel bara innefattar en liten grupp, så måste kvalitativa forskare 

för att kompensera för detta göra redogörelsen av fakta desto tätare och fylligare, så att 

andra senare kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Pålitligheten i det här sammanhanget står för att forskaren bör ha ett granskande synsätt 

i meningen att denne ska säkerställa att alla faser av forskningsprocessen är fullständiga 

och tillgängliga. Faserna innefattar problemformulering, val av respondenter, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och så vidare. 

Möjligheten att styrka och konfirmera representerar att forskaren utifrån insikten att det 

inte är möjligt att vara helt och hållet objektiv i samhällelig forskning, i alla fall 

försöker att inte medvetet låta personliga värderingar påverka utförandet och utfallet av 

forskningen.  

 

     För att göra vår studie så trovärdig som möjligt försökte vi följa de fyra 

delkriterierna för tillförlitlighet och kvalitet så gott det gick. Vi var också noga med alla 

steg i forskningsprocessen och övervägde våra alternativ fram och tillbaka med 

varandra, med vår handledare och med andra lärare. Vidare valde vi att ha med i stort 

sett allt som respondenterna berättade för oss i resultatdelen, för att på så sätt ge en så 

riktig bild av deras upplevelser som möjligt och därmed göra fakta tät och fyllig, men 

också för att vi inte ville ta bort någonting bara för att det eventuellt inte stödde vår tes 

och på så sätt riskera vår objektivitet.  

  

3 Resultat  
I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat. Vi valde att avgränsa den 

empiriska datainsamlingen till att enbart innefatta två mellanstora städer i södra Sverige, 
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med tre respondenter i den ena staden och två i den andra. Respondenterna var 

sjuksköterskor på sjukhus där två arbetade på en hjärtavdelning, två arbetade på en 

medicinavdelning med neurologi och stroke som specialitet och en femte arbetade som 

röntgensjuksköterska. Vi har valt att fingera respondenternas namn och istället referera 

till dem som Respondent A-E. Den ena sjuksköterskan på hjärtavdelningen benämns 

som Respondent A och den andra sjuksköterskan på den andra hjärtavdelningen 

benämns som Respondent B. Den ena sjuksköterskan på medicinavdelningen benämns 

som Respondent C och den andra sjuksköterskan på den andra medicinavdelningen 

benämns som Respondent D. Röntgensjuksköterskan benämns som respondent E. 

 

Syftets viktigaste del var att belysa respondenternas attityder till och bemötande av 

personer med substansbrukssyndrom. De här aspekterna valde vi att belysa 

genomsyrande i hela resultatet. Bemötandet fick en egen rubrik men med bara fåtalet 

citat som inte ”passade in” under de resterande rubrikerna och attityderna valde vi att 

sammanfatta och reflektera kring i diskussionsdelen istället. Också bemötandet 

diskuteras vidare i diskussionsdelen.    

 

3.3 Erfarenheter  
 

Som en del av vårt syfte ville vi belysa sjukvårdspersonals allmänna erfarenheter av 

personer med substansbrukssyndrom och vi valde därför att fråga samtliga om de någon 

gång under sin yrkeskarriär hade stött på personer med varierande grad av 

substansbrukssyndrom och bad dem att berätta om ett tillfälle de mindes och reaktioner 

kring mötet. Respondent E var relativt nyutexaminerad. Hen hade bara arbetat inom 

sjukvården i ett halvt år, på en röntgenavdelning där man i regel har lite tid med 

patienterna och hade därför begränsade erfarenheter av personer med 

substansbrukssyndrom.  

 

Oftast kommer dom väldigt påverkade, alltså helt borta, så dom säger inte 

så mycket och vi har inte så mycket kontakt med dem. Jag kan ju bara 

reagera utefter remissen, om det står att patienten är exempelvis alkoholist. 

Då tänker ja, åh vad spännande, undrar om han kommer att vara 

jättepåverkad […] Jag har hört från andra som har jobbat som har blivit 

riktigt förbannade på vissa missbrukare för att dom är skitjobbiga och inte 

ligger stilla och skriker och röjer och så, där dom har behövt säga att 

antingen ligger du stilla och lugnar ner dig eller så undersöker vi dig inte 

[…]  Man blir ju riktigt frustrerad, och bara ”sök hjälp”. (Respondent E) 

 

Respondent C och D hade arbetat inom sjukvården i 13 år respektive 26 år och hade 

betydligt mer erfarenheter av personer med substansbrukssyndrom. 

 

Jag minns ett fall där GHB var inblandat, där vederbörande nog hade 

förstört sitt liv. Denna fick en syrebristskada när han hade tagit GHB för att 

han fick för sig att hen skulle ta livet av sig men han hade för långt rep så 

han lyckades inte. Det satte sig på närminnet så han kom inte ihåg sina 

föräldrar eller någonting. Och det släppte ju inte. […] Reaktionen blir ju att 

man blir ledsen […] Sen minns jag ett annat fall med en sprutnarkoman. 

Det var en rätt så patetisk situation för vi skulle sätta nål och vi kunde inte 

för han var redan så sönderstucken och då blev han förbannad och tyckte 

”vad fan är problemet, hit med kanylen” och så stack han på ett annat ställe 
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så vi kunde ta prover, det var ju snällt. Dom är ju så kunniga, vet vart 

vartenda kärl går. (Respondent C) 

 

Jag tänker på en som vi har just nu som jag försöker hjälpa till rätta. Det 

här är en äldre dam som inte ser ut som en missbrukare men som 

missbrukar alkohol ganska friskt. Hon kom till oss på grund av en liten 

stroke och det hänger ihop med att hon har en åkomma som bör behandlas 

med en viss medicin som man inte har vågat sätta in på henne på grund av 

hennes missbruk och därför har hon fått en stroke […] Jag blev lite 

förvånad när hennes anhöriga berättade om hennes missbruk för hon ser 

inte ut som en… eller man ser ju inte ut som en alkoholist, men hon såg ut 

som en gammal mormor. Man har ju lite förutfattade meningar. Att det ska 

vara män bland annat. (Respondent D) 

 

Respondent A och B hade det gemensamt att de båda arbetade på två olika 

hjärtavdelningar i två olika städer. Respondent A hade arbetat som sjuksköterska i ett år 

och respondent B hade arbetat i fyra år. Båda respondenterna berättade att de hade en 

hel del erfarenhet av personer med substansbrukssyndrom trots att de inte hade arbetat 

så länge, då personer som har tagit överdoser ofta hamnar på deras avdelningar. 

 

Personer med intoxer kommer in till oss, dom som har tagit överdoser, och 

dom är inte kontaktbara så då är det mest bara observation. Dagen efter är 

dom knappt medvetna om vad som har hänt och är som vilken patient som 

helst. (Respondent A) 

 

Både Respondent A och B upplevde att personer med substansbrukssyndrom hamnar 

lite mellan stolarna och berättade att de inte vet vems ansvar den patientgruppen 

egentligen är. 

 

Egentligen är dom intensivvårdspatienter, men de vill inte ha dom där och 

då läggs dem på hjärtintensiven istället. Men det är ju inte vårt område för 

fem öre, så vi tycker att det är lite tråkigt kanske samtidigt som vi ju vill 

dom väl. Dom behöver ju någonstans att vara och då får vi acceptera det 

[…] På intensiven säger dom att dom inte har plats för dom, men man kan 

ju läsa mellan raderna, egentligen säger dom att ”äh, det där är ert 

område, vi skiter i det där” […] Det känns lite som att dom faller i kläm, vi 

tänker att det är primärvårdens eller psykiatrins uppgift, det här ägnar inte 

vi oss åt och dom tänker säkert likadant. (Respondent A) 

 

Psykiatrin vill inte ta emot dom innan de har fått ur sig allt, så därför 

hamnar dom hos oss så får vi övervaka dem med blodtryckskontroller och 

hjärtövervvakning men mycket mer än så kan vi inte göra, det är svårt. 

(Respondent B)  

 

Vi undrade också vilken som var den vanligaste anledningen till att respondenterna 

stötte på personer med substansbrukssyndrom på sin arbetsplats och vilken drog som 

var vanligast förekommande. De båda sjuksköterskorna på hjärtavdelningarna – 

Respondent A och B – berättade att de främst stöter på personer med 

substansrukssyndrom i samband med överdoser. Sjuksköterskorna på 

medicinavdelningarna – Respondent C och D – menade att det främst är på grund av 

stroker och andra neurologiska skador som exempelvis polyneuropati (känslobortfall 
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under fötterna) som patienter med substansrukssyndrom kommer till deras avdelning. 

Sjusköterskan på röntgenavdeningen – Respondent E – förklarade att hen enbart möter 

en person med substansbrukssyndrom om denna har ramlat och slagit sig eller liknande.   

Samtliga respondenter beskrev att alkoholmissbruk är vanligast förekommande på deras 

avdelningar. Narkotikamissbruk påtalades som mindre vanligt, men att det istället är 

vanligt med olika former av medicinmissbruk, framför allt olika morfinpreparat.   

 

 

Vi hade en kvinna en gång som hade blandat både alkohol och tabletter som 

gick bärsärkagång här på natten. Sen kom polisen och det behövdes fyra 

eller fem stycken för att få ner henne igen. (Respondent B)  

 

Vi stöter ju på dom som har en smärtproblematik och att de medicinerar 

med många olika saker, och då märker vi under vårdtiden att det är ett 

beroende […] Dom har fått en utskriven dos men det är inte alls den dom 

tar […] Om det är ett tablettberoende blir det väldigt många diskussioner 

kring vilken dos och dom vet väldigt mycket, dom är väldigt pålästa. 

(Respondent C) 

 

Respondent A och E berättade att de framför allt när det kommer till mediciner 

har svårt att lita på patienter med substansbrukssyndrom. 

 

Det finns ju dom som kommer från psykiatrin med missbruk och där märker 

jag att dom är väldigt strikta med sina mediciner, dom kan ju mer än jag, 

dom är som apotekare […] Det är ofta ”det brukar jag ta” ”ja fast det står 

inte på din ordinationlista så jag kommer inte ge dig det” ”fast på min 

ordinationslista där hemma står det så” ”ja men det skiter jag i”, lite på 

den nivån är det […]  Jag känner att dom kan manipulera mig något sjukt, 

och då blir jag mer vaksam. (Respondent A) 

 

Ibland vet man ju att dom kommer och säger att dom har ont bara för att 

dom vill ha läkemedel. (Respondent E) 

 

Under intervjuerna med både Respondent A, B, C och D leddes samtalet in på delirium 

tremens, vilket var ett tillstånd som samtliga hade upplevt hos patienter under sina 

yrkeskarriärer. Detta gjorde oss förvånade då vi inte visste att  personer som har fått ett 

delirium tremens hamnar på hjärtavdelningar (i det här fallet hjärtintensiven) eller på 

medicinavdelningar, och respondenternas sätt att tala om det med sådan självklarhet fick 

oss att inse att de har mer kunskap kring substansbrukssyndrom än både de och vi 

trodde. Respondent A och B på hjärtavdelningarna berättade att de mest övervakar med 

blodtryckskontroller och hjärtövervakning. På medicinavdelningarna beskrev 

Respondent C och D att patienter med delirium ofta hamnar där av misstag. 

 

En patient vi hade trodde först att han hade en neurologisk åkomma, för 

han skakade något djävulskt. Han gick från lindrigt till värre och värre och 

värre. När vi började prata kom det ju fram att han hade druckit rätt bra, 

vilket han initialt hade föringat, väldigt bestämt. Han hade ju klarat sitt 

arbete och allt flöt på som vanligt […] Han var på väg in i det riktigt 

ordentligt och var riktigt rädd […] Jag har nog aldrig gett så höga doser 

sobril, alltså jättedoser, för vi ville att han skulle däcka men det gjorde han 

inte. (Respondent C)    
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3.4 Bemötande 

 

En viktig del i vår studie var att vi ville undersöka hur personer med 

substansbrukssyndrom bemöts inom sjukvården. Vi märkte under våra intervjuer och 

under bearbetningen av vår data att både respondenternas förmåga att kunna och att 

vilja bemöta personer med substansbrukssyndrom skiftade kraftigt. Det vi framför allt la 

märke till var att ju längre respondenten hade arbetat inom sjukvården, desto mer 

betraktades personer med substansbrukssyndrom som vilken annan patient som helst 

och bemöttes därmed med förståelse.  

 

Jag har hand om en dam som missbrukar just nu, vi har väldigt bra samtal 

och jag känner att det är jätteviktigt att hjälpa henne. Hon är mottaglig och 

sa själv för en stund sedan att hon blev positivt överraskad av bemötandet 

hon har fått. (Respondent D) 

 

För dem som hade arbetat en kortare tid var det svårare. 

 

Jag försöker ju bemöta dom som vem som helst men det blir ju inte riktigt 

samma bemötande, absolut inte. Framför allt om dom verkligen är 

påverkade just då […] Jag tror att man har en förutfattad mening i 

bakhuvudet, att dom är lite knepiga att jobba med. (Respondent A) 

 

Jag tycker det är svårare att bemöta en missbrukare, det gör jag. Framför 

allt när dom blir aggressiva. (Respondent B) 

 

3.5 Riktlinjer  
 

Vi var också intresserade av vilka riktlinjer det finns inom sjukvården när det kommer 

till mötet med och det eventuella vidareslussandet av personer med 

substansbrukssyndrom, huruvida sjukvårdpersonalen har några skyldigheter eller inte 

och hur de går vidare när de misstänker eller vet att någon har ett 

substansbrukssyndrom. På frågan om det finns några riktlinjer inom sjukvården när det 

kommer till substansbrukssyndrom svarade Respondent A, B, D och E att de inte visste 

om det fanns några eller att de inte trodde att de gjorde det och att de aldrig har fått lära 

sig hur de ska agera på sin arbetsplats vid substansbrukssyndrom. De hänvisade också 

lite löst till hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Jag vet inte vad vi har för riktlinjer egentligen, det är väl samvetet. 

(Respondent D) 

 

Respondent C berättade att hen har en skyldighet att påtala detta hos läkaren.  

 

Om vi upplever eller har någon misstanke om att någon har ett missbruk så 

är riktlinjerna att vi måste påtala detta hos läkaren, och sen får man ju sätta 

sig ner och ha ett samtal. Det händer ju ofta, framför allt med alkohol, att 

man frågar såhär ”hur ofta brukar du dricka?” så svarar dom ”jag har 

bara druckit max en öl den här veckan”. Märker man att de drar neråt så är 

det snarare uppåt man ska gå. Det är väldigt vanligt att dom försöker 
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förringa sina problem. Det är sällan ”jo jag är alkoholist, jag har problem 

och behöver hjälp”. Det händer mycket sällan. (Respondent C) 

 

Vi undrade vidare hur respondenterna gick tillväga för att utreda huruvida någon 

har ett substansbrukssyndrom eller inte om de misstänker att så är fallet och 

svaren skiftade. Respondent A och B menade att de inte engagerar sig så mycket. 

 

Alltså jag tror inte att jag lägger ner så jättemycket energi på det, jag anser 

inte att det är vårt jobb att börja gräva i någons missbruk. (Respondent A) 

 

Jag skulle nog aldrig kunna fråga rakt ut ”har du ett missbruk?”, för då blir 

dom ju arga. Men oftast märker man på någon att dom har ett missbruk, på 

hur dom uppför sig. Jag kanske ställer lite frågor runt det. Men oftast pratar 

jag med läkaren, låter honom sköta det där. Eller med en kollega och hör 

mig för hos anhöriga. (Respondent B. 

 

Respondent D såg det istället som en självklarhet att utreda huruvida en patient 

har ett substanbrukssyndrom eller inte. 

 

Vi diskuterar det i personalgruppen, vad den ena och den andra har fått för 

information och sen tar vi det med läkaren […] Jag brukar vara rätt öppen 

och fråga och försöker att inte göra för stor affär av det. Det gäller att 

skapa förtroende och kontakt först. Det är liksom inte det första men säger 

till någon när den kommer till avdelningen om denna inte är påtagligt 

berusad. Det krävs lite tid och engagemang, sen brukar det komma […] Jag 

tycker det är en del av mitt jobb att se hela människan. (Respondent D)     

 

3.6 Motivation  
 

Ytterligare en viktig aspekt i vårt syfte var att vi ville undersöka vilka erfarenheter 

sjukvårdspersonal har när det kommer till att motivera personer med 

substansbrukssyndrom till förändring och därför frågade vi respondenterna hur de 

motiverar till förändring. Respondent B menade att hen inte pratar om förändring med 

sina patienter, med undantag från rökaväjning, men ansåg att om hen skulle motivera en 

patient till att förändras så hade hen samtalat med patienterna och försökt få dem på 

andra vägar. På respondent E:s verksamhet förekom inga försök att motivera 

patienterna. Respondent C hade betydligt mer att berätta. 

 

Man kan inte sitta ner bara en gång egentligen utan man försöker prata om 

det varenda gång som dom är inne i lite småportioner. Om man försöker ta 

allt på samma gång upplever jag att det blir en större förnekelse hos 

patienten, det är precis som att någon ska komma och säga att du har helt 

fel eller du gör fel liksom, det är så anklagande, så man får nästan ta det 

lite varje gång. (Respondent C) 

 

Respondent C ansåg också att i försöket att motivera patienter så finns risken att dessa 

blir aggressiva, eftersom de förnekar att dem skulle ha ett problem och anser att de har 

en normal konsumtion. Respondent A menade att tillvägagångsättet att motivera beror 

på vilken nivå av substansbrukssyndrom som förekommer. Är det nikotin så informerar 

hen om konsekvenserna. Skulle det förekomma tunga droger så försöker inte ens 

respondent A att motivera, hen ansåg att patienterna vet att det är dåligt men att de är 
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beroende och det därför inte spelar någon roll vad hen säger. Respondent C och D 

menade att det bör påpekas vad substansbrukssyndromet kan ställa till med och istället 

vad möjligheterna med ett liv utan substansbrukssyndromet kan innebära. 

 

Vi kanske får dem att vakna till lite kan man väl säga, och i den bästa av 

alla världar är det ju det vi vill. Man vill ju liksom att dom ska fatta att det 

finns andra alternativ än beroendet och att de måste komma ur det […] Sen 

finns det ju dom som har en smärtproblematik som är bestående där det är 

betydligt svårare att motivera dom till att trappa ner för då får de ju jätteont 

istället. Och då är det som sagt svårt att motivera det. (Respondent C)   

 

Ja det är ju egentligen bara för oss att peka på vad det här missbruket kan 

ställa till med. Är dom här hos oss så är det ju för att dom har blivit sjuka 

helt enkelt och det är ju inte bara missbruket som gör det, men det är ju en 

faktor som vi tar upp då riskfaktorer för stroke bland annat är tobak men 

också för mycket alkohol. (Respondent D) 

 

På frågan om det alltid har varit självklart för respondent D att engagera sig i att 

motivera patienten så svarar hen: ”ja, det tycker jag”. På frågan om motiverande samtal 

tillämpas på respondent D:s arbetsplats så är svaret att det förekommer ibland, och att 

en del av personalen har fått utbildning inom motiverande samtal. Samtidigt finns det 

specialister på arbetsplatsen i form av tobaksavvänjare och kuratorer som har avsatt tid 

för patienterna, men respondent D menade att hen trots det försöker att motivera under 

de naturliga samtalen som förekommer mellan patienten och respondent D. När det 

kommer till vilka stödinsatser som respondent D kunde erbjuda patienterna så var det 

rätt få möjligheter till det. Men att det generella motivationsarbetet går ut på att förklara 

vilka konsekvenserna kan bli om patienterna fortsätter med sitt missbruk. 

 

3.7 Möjligheter och hinder 
  
En viktig del i syftet var att vi ville undersöka vilka möjligheter och hinder 

respondenterna såg i sitt arbete när det kommer till att hjälpa och motivera personer med 

substansbrukssyndrom. I samtliga intervjuer presenterade alla respondenter framför allt 

två hindrande faktorer när det kommer till att hjälpa och motivera personer med 

substansbrukssyndrom – bristen på utbildning och kunskap och tids- och personalbrist. 

Också stress påtalades som ett hinder i respondenternas arbete men dem förklarade att 

de två sistnämnda i allra högsta grad går hand i hand med stressfaktorn.   

 
3.7.1 Utbildning   

 

För att undersöka vilken form av utbildning som respondenterna hade så ställde vi 

frågor kopplade till detta. Fyra av respondenterna hade vanlig svensk 

sjuksköterskeutbildning och Respondent E hade röntgensjuksköterskautbildning. 

Respondent C hade påläggsutbildningar i form av ALS-sjuksköterska, Parkinson- 

sjuksköterska och DBS- sjuksköterska. Respondent A, C och D hade fått lite utbildning 

kring substansbrukssyndrom i sina sjuksköterskeutbildningar. Respondent B hade fått 

lite utbildning kring substansbrukssyndrom via psykiatri-kurser och Respondent A hade 

fått lite via en medicinkurs. Samtliga respondenter ansåg att de hade lite kunskap kring 

substansbrukssyndrom och att den kunskap de hade kom från erfarenheter. På grund av 

sin bristande kunskap kände sig respondenterna många gånger osäkra i mötet med en 

person med substansbrukssyndrom.  
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Jag tror inte att vi är på samma plan riktigt och att dom på ett sätt ställer 

högre krav, för att dom är så införstådda i sina problem […] Jag tror inte 

att vi på sjukhuset riktigt har den kunskapen eller utbildningen som krävs 

för att kunna hjälpa dom heller. (Respondent A)  

 

Jag hade ett fall en gång med en patient som hade tagit en överdos av 

någonting och blev väldigt aggressiv och slog och sparkade på oss. Jag blev 

väldigt rädd och tyckte det var obehagligt känslomässigt, just för att jag inte 

har någon utbildning om missbruk eller i hur man ska agera i sådana 

situationer. (Respondent B) 

 

Jag kan känna att jag blir lite annorlunda när jag vet att en patient har ett 

missbruk i bakgrunden, men det är för att jag har för lite kunskap och 

utbildning kring det. Jag är liksom lite rädd på något sätt. (Respondent E) 

 
3.7.2 Tidsbrist och personalbrist 
 

Två faktorer som samtliga respondenter sammanfattade som mest hindrande i deras 

arbete med personer med substansbrukssyndrom var tidsbrist och personalbrist och hur 

stressande bristen på tid och personal är. Respondent A berättade att resurserna helt 

enkelt inte finns i dagsläget och att man måste satsa på mer personal. Respondent B 

berättade att personer med substansrukssyndrom lätt kommer i skymundan då tiden och 

personalen inte finns i dagsläget och man därför väljer att prioritera något som är mer 

akut eller någon som skriker högre. Respondent C och D uttryckte en frustration kring 

detta då deras vilja att hjälpa finns där. 

 

Jag vet vad jag kan och jag vet vad jag vill men det finns inget utrymme, 

tiden finns inte.”. (Respondent C) 
 

 Ett hinder kan ju vara att man har väldigt mycket uppgifter som man ska 

utföra som sjuksköterska och att man helt enkelt inte hinner göra det man 

vill. Dokumentation och läkemedel och diskussioner med läkare tar väldigt 

mycket tid och samtalen med patienterna blir tyvärr kortare, dom blir tyvärr 

lidande av detta. En möjlighet skulle kunna vara, ja extra tid, mer personal 

[…] Ibland väljer man att blunda för ett missbruk för att man inte hinner ta 

hand om svaren man får om man frågar, man tänker att ”det får någon 

annan göra”. (Respondent D)  

 

Respondenterna var också eniga om att dem uppfattar ett substansbrukssyndrom som 

mycket merarbete, framför allt när dem blir abstinenta. 

 

Blir patienten abstinent så blir det mycket merarbete, för då mår den ju 

hemskt dåligt och vi måste ha tätare uppsikt och ge mer lugnande mediciner 

vilket i sin tur kan göra att dem ramlar och slår sig. Det är många aspekter 

i det där. (Respondent D)  

 

Respondent B berättade att det blir mycket merarbete med någon som har ett 

substansbrukssyndrom när denne blir aggressiv. Respondent C hävdade istället att det är 

alla diskussioner som tar mest tid. 
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Om det nu är så att man kommer en person med missbruk nära så vill dom 

gärna öppna upp sig om sitt missbruk, och man har inte riktigt den tiden att 

prata för att man är stressad över sin arbetssituation, det tar mer tid och 

blir mer arbete […] Om det är en missbrukare som ligger i en sal och är 

jätteoredig och hoppar upp och ner i sängen och slåss och sparkas och fem 

andra patienter i andra salar som inte gör det, ja då prioriterar man dom 

andra fem för man har liksom inte tid med sådana aggressioner. Det behövs 

mer personal i så fall. (Respondent B)  

 

Det blir mycket diskussioner, det är ju inte som med en vanlig patient 

”varsågod lille Sture, här har du dina tabletter” och så sväljer han dom. 

Istället blir det ”varför har jag inte fått två av dom idag” och så ska vi 

prata om det och motivera det. Det tar tid. Och så blir det en frustration 

emellan, man känner att, åh, vi borde satt oss ner och jag borde frågat ”hur 

tänker du nu?” och bemött det på ett annat sätt. Istället blir det bara ”kom 

igen, ta dina tabletter nu”. (Respondent C) 

 

3.8 Synen på personer med substansbrukssyndrom  
 

En viktig del i den här studien var att undersöka respondenternas syn på personer med 

substansbrukssyndrom och deras sätt att tala om den gruppen. Både den delen och 

vårdpersonals attityder till och bemötande av personer med substansbrukssyndrom är 

genomsyrande i hela resultatet, men vi valde att ha med den som en egen rubrik då våra 

respondenter hade en hel del att säga kring detta. Respondent A berättar att hen ser 

personer med substansbrukssyndrom som oberäkneliga.  

 

Dom är rätt oberäkneliga, och vem hurrar för det liksom? Det är ju inte ”åh 

fan vad kul nu tar vi detta” […] Fast jättemånga är ju som vem som helst. 

(Respondent A) 

 

Respondent B och E påtalade istället att personer med substansbrukssyndrom ses 

som mindre värda. 

 

Det känns som att en del har rätt så förutfattade meningar. Om en person är 

missbrukare är den inte lika mycket värd hos vissa i personalen, att dom får 

skylla sig lite själva kanske […] Jag kan höra från vissa av läkarna att ”den 

har ett missbruk, den får vänta lite”. (Respondent B) 

 

Det känns ibland som att dom är på en lägre skala, att dom är mindre 

värda, och jag vet inte riktigt varför det är så. Man tänker liksom att dom är 

skadliga för samhället för att dom inte följer normen. Dom är inte som alla 

andra och allting som är ovanligt för en blir man ju rädd för. Jag tror också 

att många tänker att det är slöseri med vårdplatser och personal och att det 

finns andra som behöver mer hjälp än missbrukare, för att dom har gjort 

det mot sig själva. Men så är det ju inte egentligen, dom är ju sjuka på ett 

eller annat sätt precis som alla andra på sjukhuset. Det är ju aldrig så att vi 

säger ”den har ett missbruk, den får vänta”. (Respondent E) 

 

Respondent C menade att om någon har en dålig syn på personer med 

substansbrukssyndrom så handlar det om okunskap.   
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 Jag tror att många missbrukare känner sig dåligt bemötta av sjukvården på 

grund av dålig kunskap bland sjukvårdspersonalen. Det kan ju egentligen 

hända vem som helst att man trillar in i någon form av missbruk, det kan ju 

vara tragiska händelser som man försöker döva med alkohol. Man vet inte 

förrän man har frågat varför det har blivit som det har blivit. (Respondent 

C) 

    

Som en sista fråga i får intervjuguide hade vi med ett fall och bad respondenterna att 

reflektera kring det; Föreställ dig att en person kommer in på sjukhuset efter en 

bilolycka. Personen luktar alkohol och är påtagligt berusad. I personens journal har 

liknande företeelser dokumenterats. Det är den här personen i fråga som har tappat 

kontroll över ratten och kört in i en annan bil där föraren i den bilen nu är allvarligt 

skadad. Känslor kring detta? Skulle du säga att du hade reagerat på ett annat sätt om 

personen som är ansvarig inte hade varit påverkad? För dem som aldrig hade varit med 

om ett fall i stil med det eller aldrig hade haft hand om patienter som varit med om 

olyckor bad vi dem istället att föreställa sig hur det hade varit.   

 

Är det så att personen är påverkad så hade jag nog på något vis ändå tyckt 

synd om honom men samtidigt haft svårt att känna sympati. Det beror väl 

lite på hur man ser på ett beroende, man kan ju alltid gå till det att ”ja han 

kanske har haft det tufft som liten” men det faller ändå, för någonstans har 

man ju ändå ett val. (Respondent A) 

 

Man får ju en aggression i kroppen för man tänker ju ”jaha, har den här 

personen orsakat en annan person svår skada för att den var påverkad”, 

man blir ledsen för man önskar att personen hade sökt hjälp […] Han har 

ju gjort ett medvetet val att vara påverkad”. (Respondent B) 

 

Säkert blir det en frustration efter förloppet, man tar ju hand om det som är 

där och då. Men sen tror jag inte att man kan förebrå dem. (Respondent C) 

 

Jag tror inte att jag hade behandlat personen annorlunda, men jag hade 

nog blivit förbannad och ledsen och tänkt att ”det här hade man kunnat 

undvika” […] Jag hade nog försökt se till så att personen fick hjälp så att 

det inte händer igen. (Respondent D) 

            

4 Diskussion 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera kring våra metodologiska utgångspunkter och 

hur vi gick tillväga för att slutföra den här studien. Vidare kommer vi att diskutera kring 

vårat resultat och jämföra detta med vår insamlade bakgrundsinformation och den 

tidigare forskningen som vi presenterade i bakgrundsavsnittet och reflektera kring 

respondenternas attityder och relevansen i socialkonstruktivismen som 

forskningstradition. Vi kommer också att analysera respondenternas attityder i ljuset av 

vår teoretiska utgångspunkt Brickmans modell. Till sist sammanfattas våra slutsatser 

och de pedagogiska implikationerna av studien.  

 

4.1 Metoddiskussion 
 

För att kunna uppfylla vårat syfte och besvara våra frågeställningar valde vi att använda 

oss av en kvalitativ ansats med semi-strukturerade forskningsintervjuer, då vi i 
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förarbetet insåg att en variant med diverse kvantitativa verktyg inte hade kunnat 

framställa ett resultat som likt vårat vittnade om nyanseringar och flexibilitet. Det valet 

har vi enbart varit nöjda med då resultatet blev som vi hade önskat. Vi visste redan 

innan vi påbörjade vår empiriska datainsamling att vi ville fokusera på faktorer som 

attityder, bemötande och motivation i resultatdelen och utformade därför intervjufrågor 

kring dessa, vilka sedan blev till vår intervjuguide (se bilaga B). Vi fick bra svar från 

våra respondenter, men såhär i efterhand insåg vi att det fattades en del relevanta frågor, 

exempelvis hur respondenterna ser på substansbrukssyndrom överlag. Respondenternas 

svar på den frågan hade varit bra för att kunna belysa relevansen i vår teoretiska 

utgångspunkt Brickmans teori. Respondenterna reflekterade kring detta ändå, men vi 

inser att vi hade önskat mer fördjupade tankegångar. Det bästa under intervjuandets 

gång var att vi lyckades boka in samtliga intervjuer relativt tätt inpå varandra och 

transkriberade dem direkt efter att vi hade haft dem, vilket gjorde att vi kände oss trygga 

i rollen som intervjuledare då vi var så inne i det hela tiden och kunde ändra på 

eventuella brister tills nästa intervju.  

 

     Det som gick smidigast med förarbetet till den här studien var att hitta respondenter 

– när vi väl hade bestämt oss för hur vi skulle avgränsa. Till en början var vi inställda på 

att intervjua sjuksköterskor inom primärvården, dels för att vi hittade mycket tidigare 

forskning kring just primärvården, men också för att vi var – och fortfarande är – 

intresserade av primärvårdens attityder till och bemötande av personer med 

substansbrukssyndrom. Vi kontaktade diverse vårdcentraler i ett antal olika städer och 

blev antingen lovade att bli uppringda – vilket aldrig hände – eller fick vi prata med 

enhetschefer vilka alla hävdade att ”de aldrig hade stött på någon med 

substansbrukssyndrom” och att ”vi borde intervjua personal på sjukhus istället”. Det 

komiska i situationen var att en av enhetscheferna vi var i kontakt med obestridligen 

hävdade att hen eller hens kollegor aldrig skulle kunna besvara våra frågor, och fortsatte 

det påståendet med att just besvara flertalet av våra frågor i vår intervjuguide under 

utförliga 20 minuter. När vi senare ändrade vårt urval och våra avgränsningar till att 

omfatta sjuksköterskor på sjukhus istället och respondenterna trillade in och bad om att 

få vara med i vår studie, kunde vi inte låta bli att undra varför primärvården hade tagit 

sådant avstånd från den, då vi har svårt att föreställa oss att vårdpersonalen på 

vårdcentraler skulle lida av mer tidsbrist än de på sjukhus. Det enda vi kan tänka oss är 

att personalen inom primärvården någonstans i sitt undermedvetna inte är nöjda med sitt 

arbete med personer med substansbrukssyndrom och därför kände ett obehag över att 

behöva konfronteras kring detta.  

 

     Vi lyckades hitta respondenter från olika avdelningar på sjukhuset och med 

varierande grad av erfarenheter. En del hade enbart arbetat inom sjukvården en kortare 

tid och andra hade en betydligt längre yrkeskarriär i ryggsäcken. Detta i kombination 

med de olika erfarenheterna från hjärtavdelningar, medicinavdelningar och en 

röntgenavdelning gjorde att vi fick lära oss väldigt mycket, fick olika inblickar och 

synvinklar och gav vårat resultat den bredd som vi eftersträvade. Det hade varit 

spännande att intervjua någon från ytterligare en avdelningen – helst en akutavdelning – 

men tiden blev knapp och vi fick därför släppa denna önskan. Vi kontaktade våra 

respondenter via Facebook och mail, vilket var smidigt av bekvämlighetsskäl, och 

tillsammans med vår förfrågan bifogade vi ett missiv (se bilaga A) som respondenterna 

senare berättade för oss uteslöt eventuella frågor kring intervjun. Det var en del som 

ändå ville klargöra huruvida de var och skulle förbli anonyma eller inte, och då 

förtydligade vi ännu en gång att allas namn skulle komma att bli fingerade och att 

endast avdelningar skulle bli benämnda med korrekt namn. Detta och bifogandet av 
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missiven gjorde vi såklart av etiska skäl och för att följa de fyra regler som 

Vetenskapsrådet har utformat när det kommer till hur forskningsprocessen ska 

genomföras.          

 

     Vi valde att luta vår studie mot socialkonstruktivismen som forskningstradition då 

denne tillät oss att anamma ett kritiskt förhållningssätt till det våra respondenter sade, 

vilket är att föredra i en studie likt vår där man vill undersöka en grupps – i det här fallet 

vårdpersonals – attityder till något eller någon. Vi valde därför att använda oss av en 

diskursanalytisk dataanalys av våra intervjuer då denne fokuserar på språket i ett 

textmaterial och precis som socialkonstruktivismen bygger på föreställningen att 

kunskap är socialt konstruerad. Vår studie är inte en renodlad diskursanalys egentligen, 

och därför var det svårt att veta exakt hur vi skulle gå tillväga för att kunna applicera 

denna på vår data. Det finns ingen konkret ”guide” till hur man utför en diskursanalys 

så som det gör vid exempelvis meningskoncentrering, och därför kände vi oss många 

gånger handfallna under arbetet med det avsnittet i forskningsprocessen. Vi insåg 

emellertid att ingen annan analys hade passat vårt material bättre. Också 

socialkonstruktivismen som forskningstradition uppfattade vi som svår att använda, 

men också där tyckte vi att ingen annan tradition hade kunnat göra vårat kritiska 

förhållningssätt rättvisa. Vidare finns det inom socialkonstruktivismen inga absoluta 

eller allmängiltiga sanningar, vilket är på både gott och ont. Detta faktum rimmade bra 

tillsammans med vårat metodval och öppnade upp för oss att kunna uppfatta alla 

respondenternas upplevelser av verkligheten som lika trovärdiga och betydelsefulla eller 

tvärt om, men hindrade oss istället från att kunna generalisera och ge några exakta 

slutsatser. Det enda vi kunde göra var att peka på vissa mönster. 

 

    I vår metoddel beskrev vi att det i kvalitativ forskning finns fyra delkriterier för 

tillförlitlighet och kvalitet på ett resultat. De fyra kvalitetskriterierna är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att kunna styrka och konfirmera. Vi har 

försökt att göra vår studie så tillförlitlig som möjligt, med ett innehåll som innehåller 

kvalitet, men det är såklart en av de svåraste uppgifterna. För att säkerställa 

trovärdigheten i vår studie följde vi de forskningsregler som finns och var noga med att 

också framföra dessa hos våra respondenter. Ingen av våra respondenter bad om att få 

läsa transkriberingen av intervjuerna eller det färdiga resultatet av den här studien och 

därför har vi heller inte tvingat på dem någondera. Emellertid borde vi nog ha tänkt om i 

detta fallet och frågat dem om de skulle kunna tänka sig att läsa i alla fall 

transkriberingen, bara för att få det bekräftat för oss att de känner sig bekväma med 

utfallet. För att göra vår studie så överförbar som möjligt försökte vi att göra 

redogörelsen av fakta så tät och fyllig som möjligt. Pålitligheten i det här 

sammanhanget utgjorde av att vi har varit väldigt noga med alla stegen i 

forskningsprocessen, ändrat fram och tillbaka och bollat idéer med både varandra, vår 

handledare och andra lärare. För att styrka och konfirmera vår studie – och för att göra 

den mer tät och fyllig – försökte vi att ha med så mycket som vi bara kunde av det som 

respondenterna berättade för oss. Vi ville inte ta bort någonting bara för att det 

eventuellt inte stödde vår tes och på så sätt riskera vår objektivitet. Såhär i efterhand 

inser vi att en del av frågorna i vår intervjuguide är på gränsen till ledande, och hade vi 

velat göra vår studie ännu mer tillförlitlig så skulle vi nog tagit bort en del av de 

frågorna. Vi formulerade frågorna med vår tes i bakhuvudet, och på så vis blir ju det 

fjärde kvalitetskriteriet hotat.        
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4.2 Resultatdiskussion 
 
4.2.1 Attityder  

 

 Det första vi la märke till då vi påbörjade arbetet med att försöka urskilja 

respondenternas attityder i de långa transkriberingarna, var att samtliga uteslutande 

refererade till ”missbrukaren” som en han. Detta var ingenting som vi reflekterade över 

under själva intervjuerna och vi fick därför inte möjligheten att fråga om 

respondenternas tankar kring detta faktum. Emellertid berättade en av respondenterna 

för oss att hen hade blivit förvånad över att en av hens patienter hade ett 

substansbrukssyndrom då denna var en äldre dam som såg ut som en ”gammal 

mormor”, och att en fördom är att man tänker sig att det ska vara en man. Tidigare 

studier visar på att främst alkohol genom tiderna har förknippas med manlighet, mod 

och beslutsamhet och att det kvinnliga drickandet inte har ansetts vara lika accepterat 

som männens drickande (Johansson, 2008). Också idag visar studier på att det är mer 

socialt accepterat för män att dricka än vad det är för kvinnor, men att det är en fråga 

om motsägelser då ena sidan visar på att alkoholkonsumtion för kvinnor förknippas med 

frigörelse och njutning och den andra sidan framhåller att kvinnors kropp, hälsa och 

utseende är i fara om de ”dricker som män” (Bogren, 2014). Detta stämmer överrens 

med våra socialkonstruktivistiska tankar om att våra attityder, fördomar, tillskrivningar 

och bedömningar av varandra är ett resultat av vår kultur. Vår kulturs fördomar är att 

det främst är män som dricker, vilket också blir sjukvårdpersonalens attityder och 

resulterar i att samtliga hänvisar till ”missbrukare” som män. Det är i diskursanalytisk 

synvinkel en social överenskommelse.  

 

     Vidare uppmärksammade vi att många respondenter benämnde personer med 

substansbrukssyndrom som ”skitjobbiga”, att de aldrig ligger stilla, skriker och röjer, 

”hoppar upp och ner i sängen” och är allmänt orediga. Vi undrade om respondenterna 

uppfattade det som svårare att bemöta en person med substanbrukssyndrom än vad det 

är att bemöta någon som inte har ett substansbrukssyndrom och om de uppfattade den 

gruppen som mer arbete och då svarade en del att ”ja, för att dom är aggressiva”. Just 

benämningen att en person med substansbrukssyndrom är ”aggressiv” uppfattade vi 

som en allmän – och till viss del obefogad – uppfattning bland respondenterna. Vissa 

poängterade att det främst är under abstinensfasen denna aggressivitet ger sig till känna, 

men en del andra verkade bara ha attityden att en person med substansbrukssyndrom är 

aggressiv och att detta i sig resulterade i att bemötande av den här personen blev 

lidande. Också detta stärks av den tidigare forskningen i en studie av Ford (2011) som 

visar på att sjuksköterskor uppfattar att personer som har ett substansbrukssyndrom är 

våldsamma, aggressiva, hotfulla, farliga, arga och irrationella och att de kände en fara 

för sin egen säkerhet när de arbetade med patienter som har ett substansbrukssyndrom 

Detta i sin tur understryker vår teori om att attityder delvis är ett resultat av 

omgivningen och vår kultur.  

 

     Respondenterna utryckte vidare en känsla av att de inte kan lita på en person som har 

ett substansbrukssyndrom och att de uppfattar den gruppen som manipulativa. De 

berättade att de ibland ”vet” att när en person som har ett substansbrukssyndrom ber om 

att få olika mediciner, så gör denna bara det för att få mediciner i berusningssyfte och 

inte för att denna eventuellt har ont. En respondent uttryckte att hen vet att ”de kan 

manipulera mig något sjukt”. Respondenterna beskrev också att det blir mycket 

konflikter med en person som har ett substansbrukssyndrom när det kommer till just 

medicinering för att denna hela tiden försöker prata till sig mer mediciner än det som 
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står på ordineringslistan. I den tidigare forskningen som vi hittade i ämnet menar Ford 

(2011) att sjuksköterskorna i hans studie ansåg att personer med ett 

substansbrukssyndrom är manipulativa när det kommer till medicinering vilket i sin tur 

resulterar i svårigheter med omvårdanden. Patienterna var också svåra att bemöta då det 

fanns svårigheter att resonera med dem. Också här går det att fundera över huruvida 

personer med substansbrukssyndrom faktiskt är mer manipulativa än genomsnittet eller 

om den attityden också bara är ett resultat av en social interaktion. 

 

     Ytterligare en aspekt som vi kunde urskilja i respondenternas berättelser var deras 

tendens att förespråka ”vi och dom”-begreppet. Vi uppfattade det som att det frekvent 

var en betoning på att ”dom” – ”missbrukarna” – gör så och är så, och att det enbart är 

”dom” som gör så eller är så. Återkommande var uttalandet att ”fast jättemånga är ju 

som vilken patient som helst” och bara den formuleringen fick oss att inse att så ju inte 

är fallet. Förmodligen hade ingen respondent uttryckt sig så om en patient som inte hade 

ett substansbrukssyndrom. Waller (2002) menar att vi människor delar upp vår 

omgivning i två grupper och att vi överskattar likheterna i vår egen grupp likväl som vi 

överskattar likheterna i den gruppen som inte är vår egen, och att detta gör att vi också 

överskattar skillnaderna mellan grupperna och mer eller mindre automatiskt ser den 

grupp som vi själva inte tillhör som sämre. Igra (2011) förklarar att de föreställningar vi 

har om ”den andra gruppen” gör att vi inte ser mäniskorna i gruppen utan bara betraktar 

dem som symboler för olika saker och den symboliska bilen lätt börjar leva sitt egna liv. 

Det våra respondenter hade gemensamt – oavsett om de i grund och botten hade bra 

eller dåliga attityder gentemot personer med substansbrukssyndrom – var deras tendens 

att betrakta personer med substansbrukssyndrom som en enhetlig grupp där alla 

tillskrevs samma egenskaper, exempelvis ”aggressiva” eller ”manipulativa”. Vi kunde 

också urskilja en viss attityd hos respondenterna att personer med 

substansbrukssyndrom i mångas ögon är mindre värda, förmodligen av anledningen att 

de här personerna inte tillhör ”deras grupp”. En respondent berättade att ” det känns 

ibland som att dom är på en lägre skala, att dom är mindre värda, och jag vet inte riktigt 

varför det är så. Man tänker liksom att dom är skadliga för samhället för att dom inte 

följer normen. Dom är inte som alla andra och allting som är ovanligt för en blir man ju 

rädd för”. Också där går det att läsa mellan raderna; ”dom tillhör inte vår grupp och 

därför är vi rädda för dom”.    

 
4.2.2 Analys  

 

Som teoretisk utgångspunkt i den här studien valde vi att analysera respondenternas 

attityder i ljuset av Brickmans modell. Modellen beskriver en tvådimensionell syn på en 

person med substansbrukssyndrom och dennas beroendeproblematik där den ena 

belyser uppkomsten av problemet och den andra belyser lösningen av problemet. 

Dimensionerna möjliggör för individen att befinna sig på en skala mellan två 

ytterligheter – ansvarig och inte ansvarig. Både när det kommer till huruvida en person 

med substansbrukssyndrom är ansvarig för sitt substansbrukssyndrom eller inte, och 

huruvida en person men substanbrukssyndrom är ansvarig över att få hjälp för sitt 

substansbrukssyndrom eller inte, skiftade attityderna hos respondenterna. Vi valde att 

presentera ett fall för dem och bad dem att reflektera kring det; Föreställ dig att en 

person kommer in på sjukhuset efter en bilolycka. Personen luktar alkohol och är 

påtagligt berusad. I personens journal har liknande företeelser dokumenterats. Det är 

den här personen i fråga som har tappat kontroll över ratten och kört in i en annan bil 

där föraren i den bilen nu är allvarligt skadad. Känslor kring detta? Skulle du säga att 

du hade reagerat på ett annat sätt om personen som är ansvarig inte hade varit 
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påverkad? Respondent A menade att ”man kan alltid gå till det att `ja han har kanske 

haft det tufft som liten` men det faller ändå, för någonstans har man ju ändå ett val” och 

Respondent D menade att hen ”nog hade blivit förbannad och ledsen och tänkt att `det 

här hade man kunnat undvika`” och att denna ”nog hade försökt se till så att personen 

fick hjälp så att det inte händer igen”. Båda de här uttalandena tyder på att 

respondenterna anser att en person med substansbrukssyndrom själv är ansvarig för 

uppkomsten av sitt substansbrukssyndrom. Respondent A sällar sig till det moraliska 

perspektivet i Brickmans modell, där man ser personen som ensam ansvarig för att 

substansbrukssyndromet har uppstått och att det först blir samhällets ansvar att hjälpa 

personen när substansbrukssyndromet påverkar samhället negativt. Respondent D 

förespråkar behandlingsperspektivet i modellen där man varken ser personen som 

ansvarig för uppkomsten av substansbrukssyndromet eller för att få hjälp för sitt 

substansbrukssyndrom. Respondent E berättar att ”jag tror att också att många tänker att 

det är slöseri med vårdplatser och personal och att det finns andra som behöver mer 

hjälp än missbrukare, för att dom har gjort det mot sig själva” vidare säger hen ”man 

blir ju riktigt frustrerad och bara `sök hjälp`”. De båda uttalandena tyder på att också 

Respondent E sällar sig till det moraliska perspektivet i modellen. Respondent C 

menade att ”man inte kan förebrå dem” och att ”det kan ju egentligen hända vem som 

helst att man trillar in i någon form av missbruk, det kan ju vara tragiska händelser som 

man försöker döva med alkohol”. Samma respondent berättade historien om 

sprutnarkomanen som hen lät hjälpa till med att sätta nål, vilket tyder på att den här 

respondenten sällar sig till det kompensatoriska perspektivet i modellen, där en person 

med substansbrukssyndrom inte ses som ansvarig för att substansbrukssyndromet har 

uppstått, men kapabel till att kunna söka hjälp själv. Också Respondent B förklarade att 

”man önskar att personen hade sökt hjälp tidigare”, vilket tyder på att också denna anser 

att en person med substansbrukssyndrom själv är ansvarig för att söka hjälp för sina 

problem och fortsatte med uttalandet ”han har ju gjort ett medvetet val att vara 

påverkad”, vilket gör att också denna förespråkar det kompensatoriska perspektivet i 

modellen. Ingen av respondenterna förespråkade upplysningsperspektivet där en person 

med substansbrukssyndrom ses som ansvarig för att den har ett substansbrukssyndom, 

men inte anses vara kapabel till att själv söka hjälp för substansbrukssyndromet. 

 

     Varför är det relevant? Inom den här teorin bottnar vilket perspektiv man har på en 

individs ansvar för uppkomsten av och lösningen på sina problem i vilken syn man har 

på den här individen. Inom det moraliska perspektivet ses individen som i grund och 

botten stark i sig själv och inom behandlingsperspektivet ses individen som i grund och 

botten svag. Inom det kompensatoriska perspektivet ses individen som i grund och 

botten bra och inom upplysningsperspektivet ses individen som i grund och botten dålig. 

Sammanfattningsvis så är respondenternas attityder till personer med 

substansbrukssyndrom i ljuset av Brickmans modell överlag bra, då ingen förespråkade 

det sistnämnda perspektivet där man ser på personer med substansbrukssyndrom som 

dåliga. Till vilken grad detta överensstämmer med respondenternas egentliga attityder 

till personer med substansbrukssyndrom tål att diskuteras, men hur sjukvårdspersonalen 

i den här studien och övrig behandlingspersonal i andra sammanhang ser på sina 

klienter och patienter är ju kärnan i hela mötet och därför är Brickmans perspektiv på 

individens ansvar av relevans i den här studien.       

      
4.2.2 Erfarenheter 

 

Våra respondenter ansåg att de hade viss erfarenhet av att bemöta personer med 

substansbrukssyndrom. Eftersom samtliga av våra respondenter någon gång under sin 



  
 

30 

yrkeskarriär hade stött på personer med varierande grad av substansbrukssyndrom så 

hade de också fått erfarenheter på sina diverse arbetsplatser. Dock ansåg flera av våra 

respondenter att relevant utbildning inom området hade kunnat kompletteras med deras 

erfarenheter och således kunnat bidra till ett bättre vårdande för dessa personer. Våra 

respondenter ansåg generellt att deras erfarenheter och kunskaper kommer från den 

arbetsplatsen de jobbar på. Cirka hälften av våra respondenter hade jobbat på sin 

arbetsplats en kort tid och hade därför inte stött på så många personer med 

substansbrukssyndrom. Vårat resultat antyder att de respondenter som hade arbetat en 

kortare tid på sin arbetsplats hade en något sämre attityd gentemot personer med 

substansbrukssyndrom. Den andra hälften hade arbetat en längre tid som sjuksköterska 

och hade således mer erfarenheter av att behandla personer med substansbrukssyndrom. 

Att sjukvårdspersonalen har erfarenheter beträffande substansbrukssyndrom är en 

förutsättning för att de ska kunna ge en bra vård och att patienterna ska tycka att de har 

fått ett bra bemötande och inte blivit dömda. Trots att det finns studier på att 

vårdpersonal har ett starkt inflytande på patienter med substansbrukssyndrom så är det 

inte ovanligt att diskussionen kring alkohol- och narkotikavanor tas upp i mötet mellan 

patient och vårdpersonal. Enligt Wåhlin (2012) så upplever många att de saknar 

kunskap kring alkohol- och narkotika. Att vårdpersonal har erfarenhet och kunskap 

kring substansbrukssyndrom bidrar till en bättre vård för både patienten men det 

underlättar också arbetet för personalen om det finns kunskap om hur situationen bör 

hanteras. Våra respondenter ansåg också att alkoholproblematik var det som de stötte på 

mest i sitt arbete men att de också mötte på patienter som hade ett tablettmissbruk. Våra 

respondenter ansåg också att det var viktigt för dem att veta om det förekom ett 

missbruk. I de allra flesta fallen så sökte patienterna inte sig till vården på grund av sitt 

substansbrukssyndrom utan det var främst annan ohälsa som var bidragande, men 

många gånger kunde detta kopplas till ett substansbrukssyndrom. Eftersom det saknades 

utbildning och erfarenheter hos en del av våra respondenter så blev det också svårt att 

avgöra om det förekom ett substansbrukssyndrom eftersom patienterna i många fall inte 

ansåg sig ha en problematik. Vem som hade det egentliga ansvaret för de patienterna 

med ett substansbrukssyndrom var enligt våra respondenter svårt att avgöra.  

 
4.2.3 Bemötande 

 

Att patienten ser mötet med vårdpersonal som positivt ökar också chansen att patienten 

ska söka sig till vården för behandling av sitt substansbrukssyndrom. Då har 

vårdpersonalens kunskaper och utbildning en betydande roll. Enligt Jakobsson (2007) 

finns det patienter som anser sig bli kränkta av sjukvården, frågan är om detta kan bero 

på personalens okunskap inom området eller om det har med personalens syn på 

patienter med substansbrukssyndrom. Brist på kunskap, personlig mognad, etik och 

empati är enligt Melin & Näsholm, (2011) faktorer som kan vara bidragande till att 

patienter upplever att de blir kränkta när de söker sig till vården. Respondenterna som 

deltog i den här studien menar att de bemöter personer som lider av ett 

substansbrukssyndrom på samma vis som de bemöter patienter som inte har ett 

substansbrukssyndrom, men samtidigt påpekar de att det finns vissa skillnader i 

vårdandet av de olika patienterna. Enligt våra respondenter förekommer det att patienter 

kommer in och fortfarande är berusade och att de kan vara svåra att behandla då. Enligt 

våra respondenter finns det fall då personer med substansbrukssyndrom är aggressiva 

mot personalen och detta i sin tur, menar respondenten, gör det svårare att bemöta dessa 

personer. Enligt folkhälsomyndigheten, (2010) finns det en rådande rädsla från 

personalens sida gentemot patienter med substansbrukssyndrom. Trots att 

riskbruksprojektet hade som målsättning att alkohol- och narkotikavanor ska ha en 
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naturlig plats inom hälso- och sjukvård så är det enligt våra respondenter inte fallet. Det 

förekommer också att patienter är manipulativa och söker sig till vården för att få olika 

mediciner utskrivna. Detta påpekade även våra respondenter som sa att det blir 

svårigheter att veta om patienterna verkligen hade någon smärta eller om det patienten 

enbart var ute efter mediciner i berusningssyfte. För att patienter ska uppleva deras 

vårdbesök som positivt så är det enligt Blennberger (2015) viktigt att personalen är 

lyhörd och lyssnar på vad patienten har att säga. Och samtidigt att patienten är i fokus. 

Enligt våra respondenter så är det svårt att prata med patienterna om deras alkohol- och 

narkotikaanvändning eftersom patienterna i många fall inte anser att denna är ett 

problem för dem. Det förekommer också enligt Storbjörk (2003) att patienter inte söker 

sig till vården av den anledningen att de anser att deras problematik inte är ett 

bekymmer för dem.  

 
4.2.4 Riktlinjer 

 

Då tidigare forskning samt resultatet av vår empiriska datainsamling visade på bristande 

utbildning och kunskap kring personer med substansbrukssyndrom, blev vi istället 

intresserade av huruvida det finns några övriga riktlinjer inom sjukvården om 

sjukvårdspersonalen skulle stöta på någon som de misstänker eller som de vet har ett 

substansbrukssyndrom. Vi undrade också hur sjukvårdspersonalen går tillväga om de 

misstänker att en patient har ett substansbrukssyndrom, för att klargöra att så verkligen 

är fallet. Fyra av fem respondenter berättade för oss att de inte visste om det fanns några 

riktlinjer eller att de trodde att det inte gjorde det. De förklarade vidare att de aldrig har 

fått lära sig hur de ska agera på sin arbetsplats vid ett substansbrukssyndrom och 

hänvisade lite löst till hälso- och sjukvårdslagen. Det var enbart en respondent som 

visste att hon var tvungen att påtala ett substanbrukssyndrom hos läkaren på plats. På 

frågan hur sjukvårdspersonalen vid misstanke går tillväga för att utreda om en patient 

har ett substansbrukssyndrom svarade de flesta respondenterna att de inte engagerar sig 

så mycket. Det var i stort sett bara en respondent som såg det som en självklarhet att 

ställa frågor till patienten och diskutera med övrig personal och läkaren på plats. Under 

arbetet med vår bakgrundsdel till den här studien bestämde vi oss för att undersöka 

huruvida det finns några riktlinjer inom sjukvården när det kommer till personer med 

substansbrukssyndrom eller inte, så vi skummade igenom flertalet internetsidor från 

olika landsting. Riktlinjer från Landstinget i Kronoberg (2013), sammanfattade att det 

ska vara en självklarhet att ställa frågor kring alkohol- och narkotikavanor inom 

sjukvården, och att det kan hjälpa med enkla frågor och kort rådgivning från 

sjukvårdspersonalen. Också bedömningsinstrument som AUDIT och DUDIT ska 

användas för att bedöma graden av ett substansbrukssyndrom. Vidare beskrivs det i 

Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 

(Region Kronoberg, 2016) att ”alla brukare som får vård och behandling av flera 

huvudmän ska enligt lag erbjudas att en skriftlig, samordnad individuell plan upprättas” 

enligt SoL, 2 kap 7§ och HSL 3f§. Varför respondenterna varken visste vilka riktlinjer 

som finns och att det faktiskt finns riktlinjer eller varför de inte känner sig manade att 

fråga sina patienter kring ett substansbrukssyndrom beror förmodligen på en rad olika 

orsaker. Säkerligen spelar faktorer som tids- och personalbrist och stress in, också 

faktorer som okunskap och för lite utbildning i ämnet. Men kanske också ett visst 

ointresse.   
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4.2.5 Motivation 
 

När vi undersökte hur våra respondenter motiverade patienter med 

substansbrukssyndrom till förändring så framkom det att det till stor del inte sker något 

motivationsarbete. Det är främst tobaksavväjning som är i fokus snarare än alkohol- och 

narkotika användningen. En respondent ansåg att risken med att försöka motivera 

patienterna är att de blir aggressiva då de nekar till att de har ett problem. Wåhlin (2015) 

menar dock att det finns flera skäl för vårdpersonal att samtala med sina patienter kring 

deras alkohol- och narkotika vanor. Samtal med fokus på patientens negativa mönster 

skulle kunna motivera till en förändring. Användandet av AUDIT- formulär skulle 

kunna ge vårdpersonalen möjlighet att undersöka patienternas vanor beträffande alkohol 

och narkotika och ge dem en inblick i patientens vardag. Samtliga av våra respondenter 

uppgav att patienterna sökte sig till vården av andra anledningar än för sitt 

substansbrukssyndrom. Därför är det viktigt att vårdpersonalen är uppmärksamma på 

om det föreligger ett substansbrukssyndrom, eftersom patienterna själva kanske inte ser 

problemet. Samtidigt så anser våra respondenter att många av de besvär som patienterna 

söker sig till vården för, är relaterade till för stor alkohol- och narkotikakonsumtion. 

Wåhlin (2015) stödjer också våra respondenters teori om att patienterna inte alltid vet 

om konsekvenserna; ”Negativa konsekvenser kan vara hälsokonsekvenser såsom 

leverskador eller förhöjda risker som patienten inte är medveten om”. Det generella är 

att det inte förekommer motivationsarbete gentemot patienternas 

substansbrukssyndrom. Dock anser flertalet av våra respondenter att de som 

vårdpersonal bör uppmärksamma patienten på vilka konsekvenser som kan förekomma 

om de fortsätter använda alkohol och narkotika. Att ställa frågor kopplade till alkohol- 

och narkotika bör förekomma i det första skedet, menar Wåhlin (2015). Flertalet av våra 

respondenter menar att det förekommer sådana frågor men att det inte utreds vidare i 

vilken utsträckning som patienten dricker alkohol eller använder narkotika, men för att 

vårdpersonalen ska ha möjlighet att kunna motivera och arbeta med alkohol och 

narkotika på sin arbetsplats så förutsätter det att arbetsplatsen ger personalen 

möjligheter att göra det. Förutsättningar som krävs är att det finns tid för 

motivationsarbete men också att personalen är utbildad till att hantera patienter som 

lider av ett substansbrukssyndrom. 

 
4.2.6 Möjligheter och hinder 

 

Personalen behöver förutsättningar för att kunna utföra ett lyckat motivationsarbete 

gentemot sina patienter. Flertalet av våra respondenter uppgav att de inte har utbildning 

inom alkohol- och narkotikaområdet trots att de ofta möter patienter med varierande 

grad av substansbrukssyndrom. Studier av Ford (2011) visar också på att det faktiskt 

saknas relevant utbildning om substansbrukssyndrom för sjuksköterskor. Denna studie i 

relation med våra undersökningar tyder på att vårdpersonal inte har de kunskaper som 

behövs för att kunna arbeta med patienternas substansbrukssyndrom. Andra hinder som 

finns för vårdpersonals möjligheter att arbeta med substansbrukssyndrom är tidsbrist. 

Samtliga av våra respondenter menade att tidsbrist bidrar till att de inte får möjlighet att 

lägga fokus på patienters substansbrukssyndrom. Detta i sin tur leder till att patienternas 

alkohol- och narkotika problematik hamnar i skym undan och inte uppmärksammas. 

Respondenterna ansåg också att det var svårt att hantera patienter som var abstinenta 

eller aggressiva, hade vårdpersonalen fått relevant utbildning hade det kunnat underlätta 

för vårdpersonal i mötet med patienter som har ett substansbrukssyndrom. Enligt 

Storbjörk (2003) förekommer det att patienter inte söker sig till vården eftersom de 
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anser att vården inte kan hjälpa dem med deras problematik. Om relevant kunskap inte 

finns så är det kanske inte ett helt obefogat antagande från patienternas sida. 

Respondenterna påpekade också att stress var en faktor som kunde påverka 

sjuksköterskornas möjligheter till att utföra en bra vård för patienterna. Samtliga 

respondenter var eniga om att utbildning beträffande substansbrukssyndrom hade 

kunnat öka möjligheterna att utföra en bra vård och ge ett gott bemötande för patienter 

som har ett substansbrukssyndrom. Personal och tidsbrist var en faktor som våra 

respondenter påpekade flertalet gånger under den tiden som vi intervjuade dem. Och 

även här var de eniga om att mer resurser i form av personal och tid skulle underlätta i 

arbetet med substansbrukssyndrom. Även forskningen pekar på att det saknas resurser 

inom vården. I Fords studie framkommer det att sjuksköterskor anser att patienter med 

substansbrukssyndrom bör behandlas på andra vårdplatser där bemanningen är högre 

(Ford, 2011) 

 

4.3 Slutsatser och implikationer 
 

Syftet med den här studien var att belysa vårdpersonals erfarenheter och upplevelser av 

patienter med substansbrukssyndrom och deras bemötande av och attityder till patienter 

med substansbrukssyndrom. För att kunna uppfylla syftet har våra fyra frågeställningar 

varit centrala i den empiriska datainsamlingen. Vilka erfarenheter uttrycker 

vårdpersonal att de har av patienter med substansbrukssyndrom när det gäller 

bemötande och motivation? Vilka möjligheter och hinder ser de i sitt arbete när det 

kommer till att hjälpa och motivera personer med substansbrukssyndrom? Hur ser de 

på patienter med substansbrukssyndrom? Och Vilka faktorer kan ha betydelse för deras 

attityd till personer med substansbrukssyndrom och det bemötande som ges? De 

respondenter som deltog i studien är eniga om att det behövs mer kunskap och 

erfarenheter för att kunna erbjuda en bra vård för personer med substansbrukssyndrom 

och det har också framgått att det inte sker motivationsarbete i någon större utsträckning 

med just den gruppen. Respondenterna har inte fått någon adekvat utbildning inom 

substansbrukssyndrom och motivationsarbete, och konsekvenserna av detta blir att 

personalen inte har möjlighet att hantera patienter med substansbrukssyndrom. På 

samtliga av avdelningarna som besöktes i den här studien saknades det också kunskap 

om vilka riktlinjer som ligger till grund för arbetet med substansbrukssyndrom och 

personalen förklarade att de inte vet vilka riktlinjer som ska tillämpas om de stöter på en 

patient som de vet eller som de misstänker har ett substansbrukssyndrom. Den rådande 

tids- och personalbristen på de olika avdelningarna på sjukhusen som besöktes bidrar 

också till att patienter med substansbrukssyndrom kommer i skymundan. Därmed bör 

det läggas mer resurser till vården i form av personal samt ekonomiska medel.  

 

     Bristen på kunskap och utbildning i och erfarenheter av personer med 

substansbrukssyndrom, i kombination med tids- och personalbristen och den stress som 

tillkommer på grund av den bristen, bidrar till sjukvårdspersonalens bemötande av och 

attityder till personer med substansbrukssyndrom. I sin intervju med Kristoffer Triumf i 

podcasten Värvet säger Alexander Bard: ”det finns ju inga människor som är längre ner 

på botten av samhället än narkomanerna… vi måste hitta någon som vi kan få peta på, 

jättebra, narkomanen kan vi få peta på, honom kan vi vara hur jävliga mot som helst – 

för han får skylla sig själv” (Triumf, 2013, 8 december). Det var den där meningen som 

gjorde sig påmind hos oss när det var dags att välja ämne till det som skulle komma att 

bli den här studien, och i ljuset av vår empiriska datainsamling är det kanske inte en helt 

obefogad tanke att attityderna också påverkas av vår kulturs attityder och vilka attityder 

som råder inom sjukvården. Och kanske är det också så att vi behöver någon att peta på.      
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4.3.2 Förslag till vidare forskning  
 

Både den tidigare forskningen och vår empiri visar på bristande kunskap och utbildning 

hos sjukvårdspersonal när det kommer till hur de ska bemöta, motivera och behandla 

patienter med substansbrukssyndrom och samtliga av våra respondenter berättade att de 

hade fått nästintill obefintlig utbildning kring den här gruppen på sina respektive 

sjuksköterskeutbildningar. Samtidigt visar studie på att sjukvårdspersonal spelar en stor 

roll när det kommer till personer med substansbrukssyndroms vilja att förändras och att 

det kan räcka med lätt motivationsarbete för att en person med substansbrukssyndrom 

ska vilja det. Det hade varit intressant att undersöka varför sjuksköterskeutbildningar 

runt om i landet – och utanför Sveriges gränser för den delen – har valt att inte inkludera 

kurser eller liknande kring alkohol och droger och substansbrukssyndrom, då alkohol- 

och drogrelaterade sjukdomar är vanligt förekommande inom sjukvården. Vidare hade 

det varit intressant att slutföra vår ursprungliga idé om en kvalitativ studie kring 

primärvårdens bemötande av och attityder kring personer med substansbrukssyndrom, 

då studier visar på att just primärvården spelar en extra viktig roll när det kommer till 

den gruppens vilja att förändras. 

 
4.3.3 Pedagogiska implikationer  
 

Den här studien har relevans för vårdpersonal som arbetar med motivation och 

bemötande gentemot patienter med substansbrukssyndrom. För att underlätta arbetet 

med substansbrukssyndrom så underlättar det om personalen har utbildning inom 

substansbrukssyndrom. Trots att respondenterna i denna studie var utbildade 

sjuksköterskor så kanske det krävs personal som är utbildade på andra områden. Studien 

fokuserade delvis på att undersöka motivationsarbete och resultatet pekade på att detta 

saknades. Här finns utrymme att tillämpa metoder som motiverande samtal. När det 

kommer till bemötande så kan det i vissa fall behövas någon form av pedagogisk 

personal som kan diskutera med patienterna om deras alkohol- och narkotikavanor. 

Pedagogisk personal och sjuksköterskor skulle kunna komplettera varandras kunskaper 

och utbildningar i arbetet med substansbrukssyndrom. Eftersom sjuksköterskorna ansåg 

att de inte hade fått utbildning inom området så hade personal som är specialiserad på 

området kunna fokusera på det. Tids- och personalbrist var också ett problem på de 

verksamheter som vi undersökte vilket resulterade i att patienterna med 

substansbrukssyndrom i många fall kom i skymundan, detta hade kunnat motverkas om 

det fanns personal som enbart fokuserade på att arbeta med patienterna. Det är viktigt 

att ha kunskap kring vilka behandlingar som bör sättas in för att ge patienten den bästa 

möjliga vården och eftersom denna studien pekar på att vårdpersonalen idag saknar 

denna kunskapen så hade pedagogisk personal kunnat bidra till stor hjälp.  
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Bilagor 

Bilaga A Missiv 
 

Förfrågan om medverkan vid uppsatsarbete 

 
Hej! Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet som studerar ungdoms- och 

missbruksvårdsprogrammet. Vi går nu sista året av vår treåriga utbildning och detta 

innebär att vi ska skriva vår kandidatuppsats (C- uppsats). Med anledning av detta så 

söker vi nu respondenter som skulle vilja vara villiga att svara på några frågor som ska 

ligga till grund för resultatet av denna uppsats. Syftet med den här uppsatsen är att 

undersöka vårdpersonals bemötande av och attityder till patienter med 

substansbrukssyndrom (missbruk). Syftet innefattar att belysa vårdpersonals 

erfarenheter och upplevelser av patienter med substansbrukssyndrom.  

 

Den erfarenhet och kunskap som du besitter skulle vara väldigt intressant för oss att få 

ta del av och vi skulle därför mer än gärna vilja ställa några frågor till dig som berör just 

den arbetsplatsen som du arbetar på. Vi önskar att få göra personliga intervjuer där vi 

sitter ner och kan ställa frågorna vid ett möte mellan oss tre, men vi är såklart flexibla 

med detta och anser du att det blir bättre för dig att ta det via telefon så är det såklart 

inga problem. Intervjuerna är tänkta att ta ungefär 30-45 minuter.  

 

Under själva arbetet med uppsatsen så kommer vi ha möjlighet till handledning av 

lärare vid universitetet som har erfarenheter av uppsatsskrivande på avancerad nivå. Vi 

vill också tillägga att kursansvarig, som har det yttersta ansvaret, har doktorsexamen. 

Anledningen till att vi väljer att skriva med detta är för att det kan ses som en 

kvalitetsgaranti för både etik och uppsatsens innehåll. Du som respondent kommer vara 

helt anonym och det kommer inte finnas några möjligheter för läsare av denna uppsats 

att kunna koppla någon del i uppsatsen till dig.  

 

Vi kommer att följa vetenskapsrådets riktlinjer för hur uppsatsarbetet skall gå till. Vi 

anser att det är viktigt för dig att veta vilka de etiska riktlinjerna är, därför har vi bifogat 

dessa, se sidan 2.  

 

Vid frågor får ni väldigt gärna kontakta kursansvarig eller vår handledare.  

 

Tack på förhand för din medverkan, med vänliga hälsningar: 

 

Författare: 

 

Jimmi Andersson                                                                            Ellen Petersson 

 

ja223ab@student.lnu.se               

ep222jt@student.lnu.se 

 

0760692962                                                                                    0708965141 

 

Handledare:                                                                                    Kursansvarig: 

 

mailto:ja223ab@student.lnu.se
mailto:ep222jt@student.lnu.se
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Berth Hagel                                                                                     Mats Anderberg                                                                                    

 

0470-70 81 09                                                                                 0470- 70 89 22  
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För att du som respondent ska känna dig säker när du deltar i vår undersökning så är det 

viktigt att det finns etiska riktlinjer bakom. De riktlinjer som vi kommer använda oss av 

är det som vetenskapsrådet har utfärdat för forskning inom samhällsvetenskapens 

område. De fyra riktlinjerna kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den första av riktlinjerna innebär att 

forskaren har en plikt att informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande – att 

det är frivilligt och att de har rätt att avbryta. Den andra riktlinjen innefattar att 

forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Den 

tredje i raden av riktlinjer säger att undersökningsdeltagaren själv har rätt att bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor denne skall delta i undersökningen och om och när 

denne vill avbryta. Den fjärde riktlinjen spinner vidare på den tredje och menar att 

undersökningsdeltagaren i sitt beslut att delta och/eller avbryta undersökningen inte på 

några villkor ska utsättas för påtryckning eller påverkan från varken forskaren eller 

omgivningen 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga B Intervjuguide  
 

Vad arbetar du som? 

 

Har du arbetat i andra områden inom sjukvården? 

 

Hur länge har du jobbat inom sjukvården? 

 

Vilken utbildning har du? 

 

Har du under din utbildning fått lära dig om faktorer kring missbruk? 

 

Skulle du säga att du har mycket eller lite kunskap kring missbruk? 

 

Har du någon gång under din yrkeskarriär stött på personer med varierande grad av 

missbruk? Berätta om ett tillfälle du minns och hur du reagerade och bemötte denna 

  

Vilken är den vanligaste anledningen till att du stöter på personer med missbruk på din 

arbetsplats? 

 

Om du misstänker att en person har ett missbruk, hur går du tillväga för att utreda om så 

verkligen är fallet? 

 

Vilka riktlinjer har ni inom sjukvården om ni skulle stöta på någon som ni misstänker 

eller som ni vet har ett missbruk? 

 

I samtalet kring missbruket hur motiverar du till förändring? Erbjuder du stödinsatser? 

 

Undersökningar visar på att sjukvården spelar en stor roll när det kommer till 

missbrukares vilja att förändras, vad tänker du kring det? 

 

Vilka möjligheter och hinder ser du i ditt arbete när det kommer till att motivera 

missbrukare att förändras?  

 

Ytterligare undersökningar visar på att många personer med missbruk känner sig dåligt 

bemötta av sjukvården, vad tänker du kring det? Vad tror du att det beror på? 

 

Föreställ dig att en person kommer in på sjukhuset efter en bilolycka. Personen luktar 

alkohol och är påtagligt berusad. I personens journal har liknande företeelser 

dokumenterats. Det är den här personen i fråga som har tappat kontroll över ratten och 

kört in i en annan bil där föraren i den bilen nu är allvarligt skadad. Känslor kring detta? 

Skulle du säga att du hade reagerat på ett annat sätt om personen som är ansvarig inte 

hade varit påverkad? 

 


