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Sammanfattning 

 

Föreliggande studie utgår från människor med en dubbel problematik gällande psykisk ohälsa 

och missbruk. Syftet med studien är att utifrån insatsmottagarens egna erfarenheter och 

berättelser undersöka deras upplevelser av den vård, de insatser och det arbete som utförts 

gällande deras dubbla problematik. Studien har utgått från en kvalitativ metod där empirin har 

samlats in i form av sex semi-strukturerade intervjuer med personer som har eller har haft en 

samtidig problematik mellan psykisk ohälsa och missbruk där de fått någon form av 

behandling, antingen en samtidig behandling eller en behandling för den enskilda 

problematiken. Resultatet visar att det finns stort utrymme för förbättring gällande behandling 

av personer med en dubbel problematik. Bland annat framkom det att vården ofta brast gällande 

individanpassning, och att en samverkan kring personernas problematiker var ovanligt. 

Resultatet kan vara av vikt för yrkesverksamma som arbetar inom instanser där brukare med 

denna typ av dubbla problematik kan förekomma, då det kan bidra till en ökad förståelse för 

vad som behövs ytterligare i behandling och vård för dessa personer. 
 

Nyckelord: Dubbel problematik, Dubbeldiagnos, Missbruk, Psykisk ohälsa, Behandling, 

Insatser, Samverkan 
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Abstract 

The aim of the study is to examine—based on individuals’ own experiences and stories—how 

recipients, in the context of a two-fold complexity of problems, experience care, intervention, 

treatment, and other efforts made relative to their conditions. The study is based on a qualitative 

method, where data has been collected through six semi-structured interviews with respondents 

who have, or have had, a contemporaneous, two-fold complexity of problems regarding 

substance abuse and mental illness, and who have received some sort of treatment—either 

concurrent treatment or separate treatments—for their problems. The findings show that there 

is room for improvement where the treatment of people with a two-fold complexity of problems 

is concerned. Two areas, for instance, where the respondents felt professionals are seriously 

lacking are personalized care and cooperation. The findings can be of importance to 

professionals who work within operations that treat individuals with these kinds of symptoms, 

as they give greater insight into what recipients think and want with respect to their treatment 

and care. 
 

 

Key words: Two-fold complexity of problems, Dual-diagnostic, Substance abuse, Mental 
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1. Inledning 

 

Personer med en dubbel problematik, i detta fall personer med ett substansmissbruk och en 

samtidig psykisk ohälsa, riskerar att falla mellan stolarna eftersom det inte finns någon vård 

som är tillräckligt anpassad efter deras behov, samverkan brister och attityden gentemot dessa 

personer är övervägande negativ (Aakerholt, 2006; Evjen & Øiern, 2004). Tidigare forskning 

(ibid.) menar alltså att det är svårt att få tillräcklig vård eller behandling om man är en person 

som innehar en dubbel problematik, samtidigt som rapporter (Försäkringskassan 2014:4; SOU, 

2011:35) visar att den dubbla problematiken är ett ständigt växande problem i dagens samhälle. 

Något även regeringens missbruksutredare beskriver i ett citat från Dagens Nyheter (Carlsson, 

2009, 17 oktober); 

 
Mellan var tredje och varannan person som söker hjälp för sitt missbruk har även en psykisk 

sjukdom. Patienter med dubbeldiagnos är en stor och bortglömd grupp. 
 

Vidare beskriver Socialstyrelsen (2015, s.10) att personer med en dubbel problematik ”har en 

ökad risk för ett sämre förlopp” och menar att det på grund utav denna ökade risk är av vikt att 

behandla personens båda problematiker samtidigt. Samtidigt betonar Socialstyrelsen i samma 

rapport vikten av att först avgöra huruvida de psykiska symptomen är en följd av missbruket 

innan en insats inleds för behandla deras psykiska symptom. Sådana motsägelser utgör en svå-

righet i arbetet gällande människor med denna typ av dubbla problematik, bland annat eftersom 

detta kan leda till otydliga arbetsfördelningar vilket vidare kan leda till komplikationer i sam-

verkansprocessen (Socialstyrelsen, 1999). Statens offentliga utredningar (SOU, 2011:35) po-

ängterar detta och skriver likt Aakerholt (2006) och Evjen och Øiern (2004), att personer med 

missbruk och en samtidig psykisk ohälsa har svårt att få den typ av vård som uppfyller deras 

specifika behov, då även utredningen menar att insatserna som finns idag inte är tillräckligt 

anpassade efter insatsmottagarnas behov. På grund utav bristerna i vård och behandling för 

personer med en dubbel problematik menar propositionen God kvalitet och ökad tillgänglighet 

inom missbruks- och beroendevården (prop. 2012/13:77) att det finns ett stort behov av att följa 

upp de insatser som finns för dessa personer, vilket går att uttyda i följande citat: 

       
Regeringen bedömer däremot att det, utöver den statliga tillsynen, finns behov av att följa upp 

hur de lokala överenskommelserna mellan landsting och kommuner påverkar tillgänglighet, 

samordning och kvalitet på insatser, inklusive effekter av eventuella lokala vårdgarantier inom 

ramen för dessa. 
 

Urbanoski, Cairney, Adlaf  och Rush (2007) nämner dock att det finns stora luckor i 

forskningen gällande uppföljningen av insatserna som finns idag och huruvida dessa 

tillgodoser insatsmottagarnas behov eller ej, samt hur insatsmottagarna upplever denna vård 

och behandling. Vidare fokuserar den forskning som utförts gällande detta främst på länder 

utanför Europa, något som kan vara svårt att applicera på ett nordiskt land då det rör sig om 

väldigt olikartade lagar och förordningar. Alltså verkar behovet av en uppföljning gällande 

arbetet rörande personer med en dubbel problematik i Sverige idag inte vara uppfyllt, något 

som detta arbete kan komma att bidra till. Med detta som bakgrund anser vi att det är relevant 

att undersöka hur personer med denna typ av dubbla problematik själva uppfattar att deras vård 

och behandling har fungerat och huruvida de upplever att den har tillgodosett deras behov eller 

ej.    



 

2 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att utifrån insatsmottagarnas erfarenheter och beskrivningar undersöka 

deras upplevelser av den vård, de insatser och det arbete som utförts gällande deras dubbla 

problematik kring både psykisk ohälsa och missbruk. 
 

För att besvara syftet kommer arbetet utgå från följande frågeställningar: 
 

 Hur upplever personer med denna typ av dubbel problematik den vård och de insatser 

de fått av olika aktörer för sin problematik?  
 

 Vad anser respondenterna har fungerat bra respektive mindre bra gällande deras vård 

och behandling?  
   

           

2. Centrala begrepp 

 

Begreppen och begreppsförklaringarna nedan syftar till att presentera vår förförståelse och ge 

läsaren en överblick av vilka definitioner vi har utgått från i vår studie. 

2.1 Definition av begrepp: 

2.1.1 Dubbel problematik  

 

I studien kommer begreppet “dubbel problematik” att användas som samlingsnamn för andra 

liknande uttryck som exempelvis “samsjuklighet”, ”dubbeldiagnos” etc. Vid eventuella 

direktcitat kommer originaluttrycket att bibehållas. Dubbel problematik syftar i detta fall till en 

förekomst av en missbruksproblematik med en samtidig psykisk problematik eller vice versa, 

som stämmer överens med definitionerna nedan. 

2.1.2 Missbruk 

 

I denna studie kommer begreppet missbruk endast innefatta ett substansmissbruk, fokus 

kommer alltså inte ligga på annan missbruksproblematik som exempelvis spel- eller 

sexmissbruk. Substansmissbruk omfattar missbruk av både alkohol och narkotika. Lundgren, 

Sunesson och Thunved (2014) definierar alkoholmissbruk som en varaktig hög och skadlig 

konsumtion som i sin tur leder till sociala och/eller medicinska problem. Narkotikamissbruk 

innebär all icke-medicinsk användning av narkotika. Narkotikastrafflagen (1968:64) 8§ 

definierar vad som innefattas av begreppet narkotika: 
 

...läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller 

euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana 

egenskaper eller effekter…  
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2.1.3 Psykisk ohälsa 

 

Hjärnkoll (2016) definierar psykisk ohälsa som “allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär 

som stör välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv”. Vidare nämns olika psykiska sjukdomar 

så som ångesttillstånd, depression och bipolaritet. World Health Organization (WHO, 2016) 

skriver att psykisk ohälsa är ett brett begrepp, men som oftast handlar om “abnorma tankar, 

känslor, beteenden eller relationer med andra”. Hedelin (2006, s.63) menar att begreppet 

psykisk ohälsa ofta är ett samlingsnamn för psykiska sjukdomar, psykiska störningar, psykiska 

besvär etc. I denna studie kommer begreppet psykisk ohälsa inte vara synonymt med psykisk 

sjukdom, utan snarare ett samlingsnamn för olika typer av psykiska besvär eller psykisk 

problematik. 
 

 

3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras den forskning och litteratur som utgjort en stor del av vår 

förförståelse och senare även används för att analysera den empiri vi samlat it. Litteraturen har 

delats in under tre olika rubriker - attityder, samverkan och behandling. 

3.1 Attityder 

 

Tidigare forskning pekar på att det finns många komplexiteter i arbetet kring en dubbel proble-

matik, men menar att något av den största utmaningen som de har stött på är de yrkesverksam-

mas attityd mot de hjälpsökande (Aakerholt, 2006; Askheim 2009; Evjen & Øiern, 2004). Ev-

jen & Øiern (2004) menar att attityden kan ha en direkt negativ effekt på behandlingen för 

denna grupp av människor. De beskriver vidare i sin forskning att den generella attityden är 

sådan att människor med en dubbel problematik är människor som motsätter sig förändring och 

som inte är tillräckligt motiverade. Författarna menar att istället för att ifrågasätta brukarnas 

motivation och skylla bristen av resultat på dem, borde de yrkesverksamma fokusera på att 

ifrågasätta behandlingen, det vill säga att se över innehållet, utbudet och bemötandet för att 

försöka anpassa det efter brukarna och inte tvärtom. Även Aakerholt (2006) belyser svårigheter 

gällande attityden gentemot personer med dubbel problematik och framförallt kring deras miss-

bruksproblematik. Författaren menar att det finns en övergripande negativ uppfattning om 

missbrukare, och att missbruksproblematiken inte får lika stort fokus som psykisk ohälsa ef-

tersom den generella uppfattningen enligt honom är sådan att missbruket inte är en sjukdom 

utan ett eget val som individen själv kan välja att sluta med, och att dennes psykiska symptom 

inte heller är en sjukdom utan endast en följd av deras missbruk. Askheim (2009) fortsätter på 

samma spår och menar att vården är indelad i värdiga och ovärdiga vårdtagare. Enligt honom 

är värdiga vårdtagare personer som inte själva kan rå för sin problematik, han tar upp funkt-

ionshindrade och personer som har varit offer för olyckor som exempel. Motsatsen till de vär-

diga vårdtagarna, de ovärdiga vårdtagarna blir således de personer som har sig själva att skylla 

för sina omständigheter och sin situation, en kategori som han menar att missbrukare ofta blir 

indelad i. Likt Evjen & Øiern (2004) tar Askheim (2009) också upp bristen av tillit till miss-

brukarna, och belyser även han den rådande negativa attityden mot missbrukarna och beskriver 

att den generella bilden verkar vara sådan att missbrukare är opålitliga och tröga till förändring. 

Han menar därför att denna generella bild förmodligen har smittat av sig hos de yrkesverk-

samma. Vidare menar författaren att denna attityd kan komma att ha en negativ inverkan på 

behandlingen av personer med dubbel problematik då detta kan leda till brist på motivation 
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från de yrkesverksamma eller att insatserna inte blir tillräckliga eller avslutas för tidigt eftersom 

det inte finns någon tro på att den hjälpsökande ska förändras.  

 

Wirbing och Borg (2011) belyser ytterligare en utmaning gällande attityden mot personer med 

dubbel problematik och skriver att det är vanligt att yrkesverksamma eller myndigheter i 

behandlingen inte tar hänsyn till de diagnoser som ännu inte ställts och menar att det blir 

problematiskt då ansvaret ligger på den enskilda personen att själv se till att denne får en 

diagnos för att få behandling för den. Författarna menar att det är särskilt problematiskt då 

psykisk problematik ofta har en negativ stämpel, vilket gör det ännu svårare för personen att 

söka hjälp för sitt psykiska mående. 

3.2 Samverkan 

 

Det som är speciellt för gruppen med denna typ av dubbel problematik är att det kan vara svårt 

att se huruvida det föreligger någon psykisk ohälsa eller om det är symptom från missbruket. 

Evjen & Øiern (2004) förklarar att det inte är ovanligt att missbruket skapar olika psykiska 

symptom så som ångest, depressioner, hallucinationer och/eller manier. Författarna menar vi-

dare att missbruket även kan dölja eller dämpa vissa psykiska symptom och att det därför är 

svårt att se om det föreligger någon dubbel problematik eller ej. På grund utav denna komplex-

itet menar många verksamheter att individerna först behöver bli nyktra och bli av med sina 

abstinensbesvär innan någon annan sorts behandling kan startas (Zilberman, Tavares, Blume, 

& El-Guebaly, 2003). Författarna fortsätter dock och skriver att detta inte är oproblematiskt då 

de psykiska besvären kan påverka personens förmåga att hålla sig nykter. Socialstyrelsen 

(2015) menar på ett liknande sätt att även om individen först behöver bli nykter och av med 

sina abstinensbesvär så är det av stor vikt att denna får behandling för sina olika besvär samti-

digt. I Sverige idag är vården av missbruksproblematik och psykisk ohälsa uppdelad, vilket gör 

att det krävs en god samverkan för att kunna behandla de olika problematikerna samtidigt (So-

cialstyrelsen, 1999). En samverkan mellan olika instanser är aldrig helt enkelt, men det blir 

särskilt problematiskt då det kan vara svårt att veta vem som har ansvar för vad, vilket kan leda 

till att brukarna inte får den hjälp de behöver (ibid.). Statens offentliga utredningar (SOU 

2011:35) spinner vidare på samma spår och förklarar att kommunen och landstinget (nu region) 

har en samverkan gällande missbruket men att deras ansvar gällande detta varierar stort vilket 

gör att ansvarsfördelningen kan bli otydlig. Särskilt utmanande blir det när det även existerar 

en psykisk ohälsa som ska behandlas samtidigt men under helt olika premisser. Samma utred-

ning förklarar att missbruksproblematiken oftast behandlas inom socialtjänsten vilket går under 

kommunens ansvar medan den psykiska hälsan behandlas inom psykiatrin som är landstingets 

(regionens) ansvar. Eftersom arbetet kring personer med dubbel problematik går under två 

skilda instanser och ansvarsfördelningen är så diffus, riskerar denna typ av samverkan att leda 

till en ”bristande tillgänglighet, samordning och kontinuitet” (SOU 2011:35). Socialstyrelsen 

(2015) menar som det nämndes ovan att det är viktigt att en samtidig behandling sker för båda 

tillstånden, men SOU (2011:35) menar att denna samverkan kan leda till en för långsam process 

vilket i sin tur kan leda till att behandlingen mister sin verkningskraft. Gefvert, Sundberg och 

Wiberg (2005) skriver att om behandlingen för båda problematikerna sker separat utan sam-

verkan kan detta ofta leda till att insatsmottagarna avbryter en, eller båda behandlingarna.  
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3.3 Behandling 

 

Aakerholt (2006) menar att ytterligare en utmaning i arbetet kring dubbla problematiker är att 

problematiken kan skifta enormt från person till person, han menar att det finns många olika 

typer av missbruk t.ex. ett bruk av droger, eller ett bruk av alkohol, och att det även finns ett 

brett spektra av olika psykiska symptom. Författaren menar vidare att det inte endast är proble-

matikens art som kan skilja personerna åt utan även vilken grad av beroende eller psykisk 

ohälsa denne har, men att man trots detta tenderar att samla in dessa personer med vitt skilda 

sjukdomshistorier under samma mall och behandling. Även Evjen & Øiern (2004) tar upp pro-

blematiken kring behandlingen och hur de yrkesverksamma har mallar som de försöker passa 

in brukarna i, och som det nämndes tidigare, försöker anpassa brukarnas symptom efter de 

symptom som ska finnas inom mallarna, istället för att se till individen och de symptom denne 

faktiskt har. Wirbing och Borg (2011) förklarar att det finns en ytterligare risk i att samla dessa 

personer under samma mall och behandling då de menar att när missbrukare vistas i nära um-

gänge med andra missbrukare kan det leda till negativa konsekvenser och bidra till en ökad 

stress. 

 

Som det nämndes i ovanstående rubrik finns det ett behov av en god samverkan mellan olika 

instanser för ett heltäckande och långsiktigt arbete kring personen med den dubbla problema-

tiken något som Aakerholt (2006) menar att verksamheterna brister i. Författaren menar att 

denna typ av insats är svår att hitta och att majoriteten av insatserna som finns idag inte kan 

tillgodose eller erbjuda detta, vilket kan leda till att dessa personer kastas runt mellan olika 

system och verksamheter. Även Wirbing och Borg (2011) tar upp att det i nuläget inte finns 

särskilda behandlingsmetoder eller insatser för personer med denna typ av dubbla problematik 

och att det därför krävs att instanser anpassar de metoder som redan finns till denna grupp.   

 

Cruce, Öjehagen & Nordström (2012) presenterar att många deltagare i deras studie upplevde 

att de yrkesverksamma inom psykiatrin inte tog hänsyn till deras missbruk och att de yrkes-

verksamma inom missbruksvården varken tog hänsyn till eller uppmärksammade deras psy-

kiska mående. Även Aakerholt (2006) tar upp detta i sin studie där han menar att verksamheter 

endast tenderar att behandla den ena problematiken eller endast se den problematik som de inte 

har kompetensen att behandla vilket återigen leder till att individen skickas vidare till någon 

annan verksamhet eller instans. SOU (2011:35) framhåller risken i denna typ av “runtskick-

ande” och menar att det finns en fara i att inte behandla båda tillstånden samtidigt eftersom det 

finns en stor risk att behandlingen inte får ett önskvärt utfall då en psykisk sjukdom försvårar 

en framgångsrik behandling av missbruket och vice versa. Wirbing och Borg (2011) menar 

vidare att en förflyttning mellan verksamheter kan bidra till en ytterligare press och belastning 

hos brukarna. Det är alltså viktigt att de yrkesverksamma har kunskap om båda områdena då 

det är vanligt att de hänger ihop och symptomen ofta överlappar varandra (Mueser & Kava-

nagh, 2005). Det är inte heller ovanligt att den ena problematiken förvärrar den andra proble-

matiken, vilket därför kräver en samverkan och en kunskap inom både områdena. Wirbing och 

Borg (2011) menar att om den yrkesverksamma inte inser den dubbla problematiken kommer 

insatserna och behandlingen som sätts in att vara otillräckliga. I den psykiatriska vården bör 

det därför alltid undersökas om brukaren har ett missbruk, och på samma sätt inom missbruks-

vården bör det alltid göras ett bedömande om det också föreligger någon psykisk problematik 

hos personen (Mueser & Kavanagh, 2005).  

 

Ytterligare en aspekt som har tagits upp gällande individanpassning och brukardelaktighet är 

det som Askheim (2009) kallar för värdiga eller ovärdiga vårdmottagare, han menar att det 



 

6 
 

endast är de brukare eller vårdmottagare som betraktas som värdiga som anses värda en indi-

vidanpassad behandling, och att det endast är dessa som får vara med och påverka sin egen 

vård. Eftersom personer med denna typ av dubbla problematik enligt samma författare ofta 

hamnar bland de ovärdiga vårdmottagarna får dessa istället nöja sig med att placeras in i en 

mall. Wirbring och Borg (2011) belyser dock vikten av en brukardelaktighet då denna typ av 

delaktighet ofta leder till att klienten eller brukaren blir mer motiverad och nöjd med sin be-

handling.  

 

Sammanfattningsvis är vården och behandlingen för personer med en dubbel problematik inte 

tillräcklig, och inte heller särskilt individanpassad, insatsmottagarna placeras antingen in i olika 

mallar eller riskerar att hamna mellan stolarna. Evjen & Øiern (2004) kommenterar detta med 

att säga att de yrkesverksamma kanske borde reflektera över varför det är så, och om det kanske 

är stolarna som det är fel på och inte individerna, och avslutar med att säga att det kanske är så 

att stolarna står för långt bort.  
 

 

4. Teoretisk ram 

Den teoretiska ramen syftar till att återigen presentera vår förförståelse och förse läsaren med 

en överblick av den teoretiska ram med vilken vi har analyserat och tolkat studiens resultat och 

empiri. 

4.1 Helhetssyn 

   

Enligt Ingelstam (1988) har människan alltid strävat efter att bli hel, detta baserar han bland 

annat på olika religioner dit människor vänder sig för att hitta Gud och bli hela, men även 

marxismen och det splittrade klassamhället och frågan om hur det ska bli helt igen. Författaren 

menar dock att även om det finns en önskan efter en helhet så kan det vara svårt att behålla en 

helhetssyn i arbetet kring klienter och patienter. Som ett exempel på vanskligheten i att behålla 

en helhetssyn i arbetet nämner han den psykiatriska vården, han nämner att när det föreligger 

en påtaglig och dominerande problematik kan det vara svårt att fokusera på att ge en heltäck-

ande vård rent tidsmässigt då det förkommer mer trängande problem. Han menar att yrkesverk-

samma inom den här sortens verksamheter lägger fokus på att individen ska bli fri från sina 

sjukdomssymptom istället för att “personligheten ska bli hel” (Ingelstam, 1988, s.9). Ingelstam 

(1988, s.10) tar upp talesättet “man ser inte skogen för alla trän” som exempel på det som just 

nämndes, han menar att det finns en risk att missa avgörande aspekter när fokus endast ligger 

på småting och detaljer, när man inte ser bortom den mest påtagliga problematiken. Han menar 

dock vidare att det inte heller är bra att göra det omvända, att endast fokusera på helheten 

istället för enskildheterna, utan att helheten är beroende av enskildheterna och vice versa, och 

att det bör ske ett pendlade mellan dessa. Ingelstam (1988) fortsätter med att förklara att denna 

typ av pendlade behövs för att skapa ett meningsfullt sammanhang. En helhetssyn innebär alltså 

att man tar hänsyn till hela människans värld, att man räknar in alla aspekter som är viktiga i 

personens liv.  

 

Ingelstam (1988) tar även upp exempel på hur man bör förhålla sig för att arbeta utifrån ett 

helhetstänk, han menar att för att detta överhuvudtaget ska fungera så bör individens bästa ligga 

i centrum. Att individens bästa ligger i centrum betyder att individen bör vara den måttstock 

som arbetet utgår ifrån, att räkna in individens önskningar och åsikter, men även ha en respekt 

för att den yrkesverksamma sitter på mycket kunskap som ibland kanske inte stämmer överens 
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med individens önskemål. En helhetssyn kan vidare även komma att innebära att olika instanser 

samverkar (se ovan) för att täcka in olika aspekter i individens liv, i den här sortens arbete 

menar Ingelstam (1988) att det är särskilt viktigt att ha en helhetssyn för att inte skapa slitningar 

mellan de olika instanserna och deras kompetensområden.  

4.2 Samverkan 

 

Då studien hanterar personer med både missbruksproblematik och psykisk ohälsa är det olika 

kompetenser som arbetar kring den dubbla problematiken, en sådan process där flera olika 

kompetenser arbetar tillsammans kallas samverkan. Danermark (2000, s.15) beskriver 

samverkan på följande sätt: “tillsammans med andra, oftast personer med annan utbildning, 

och som är styrda av andra regelsystem… arbeta mot ett gemensamt mål”. Samverkan innebär 

alltså att olika aktörer integreras i ett specifikt syfte och arbetar tillsammans genom att var och 

en bidrar med sin kunskap och kompetens (ibid.). Men som det nämndes innan finns det olika 

kunskaper och sätt att se på problem inom olika yrkesområden och det är inte heller ovanligt 

att de olika kompetenserna utgår från olika lagar och regelverk, vilket är något som måste tas 

hänsyn till i samverkansprocessen (ibid.). Danermark (2000) belyser även vikten av att 

brukarna aktivt får medverka i processen med egna tankar och känslor. I samverkansprocessen 

kan det ofta föreligga en maktskillnad mellan de olika parterna vilket kan försvåra det 

gemensamma arbetet. Det finns även olika grader av politisk styrning i olika organisationer 

vilket kan påverka samverkansprocessen ytterligare (ibid.) 

4.3 Rollteori 

 

Hur en persons beteende skapas kan ses i förhållande till vilka krav och regler denna tar till sig 

i sitt utbyte med andra och genom hur individen själv tolkar att det egna beteendet bör vara i 

en given situation (Thomas & Biddle, 1966). Thomas och Biddle (1966) menar att en person 

kan ta på sig olika roller i olika situationer och beroende på vilka denna interagerar med, och 

det är just detta som står i fokus inom rollteorin. Rollteorin bygger på fyra huvudbegrepp; 

position, roller, beteende och förväntningar. Position hänsyftar till individens anseende eller 

ställning. Begreppet roller refererar till att förklara och förtydliga individers beteende i ett ut-

byte med varandra, vad individerna gör, säger och tänker. Beteende syftar inom denna teori till 

att förklara rollerna som individen tar på sig i utbytet vilket leder till nästa begrepp förvänt-

ningar. I ett samspel mellan två individer uppstår förväntningar, det kan röra sig om uttalade, 

fastställda roller och förväntningar eller mer diffusa och outtalade roller och förväntningar 

(Berger & Luckmann, 1966).  

 

Goffman (2014) talar istället om roller som masker där han menar att individen tar på sig olika 

masker i olika situationer. Han menar att individen är en aktör som framför olika nummer eller 

olika scener och att varje framförande har en specifik mask och fasad. Vidare fortsätter Goff-

man (2014) med att förklara att det finns olika typer av aktörer: aktörer som framträder med en 

övertygelse om att deras framträdande är ärligt och äkta (den uppriktiga aktören), och aktörer 

som uppträder med specifikt syfte (den cyniska aktören). Författaren belyser dock vansklig-

heten i att uttyda vilken typ av föreställning man är publik till och att aktören kan pendla mellan 

ett cyniskt och ett uppriktigt framträdande utan att helt vara medveten om detta. Vidare menar 

författaren att fasaderna har en viktig roll i framträdandet och för att vi som publik ska veta 

vilken föreställning vi är publik till. Han menar dock att detta inte heller är helt enkelt eftersom 

det finns fasader på flera nivåer och som speglar olika saker. Goffman (2014) tar upp den per-

sonliga fasaden som ett exempel, denna fasad tillhör det som vi “konkret” kan se eller höra, 
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såsom kön, ålder, kläder, smink, hår, hållning, talmönster, ansiktsuttryck, gester etc. Författa-

ren fortsätter att diskutera komplexiteten i att vara publik till ett framträdande eftersom fram-

föranden och framträdande ofta kan leda till en förvriden verklighet eller en typ av idealisering. 

Han menar att idealiseringen kan vara både positiv och negativ, det vill säga att om individen 

vill framstå som ett offer så kan denne överdriva sitt framträdande så att det gynnar offerrollen, 

och samtidigt om individen vill framstå som en kämpe, så kan denna agera i ett sådant ljus som 

framhäver hjälterollen.  

4.4 Stigmatisering/stämpling  

 

I samhället finns regler och normer som vi förväntas följa och görs inte det riskerar man att ses 

som en avvikare (Johansson & Lalander, 2013). Stämplingsteori handlar om att avvikare i so-

ciala sammanhang kan se sig själva genom andras ögon och därefter börja acceptera sin roll 

som avvikare. Det räcker alltså inte med att personen själv har ett avvikande beteende, utan det 

måste uppmärksammas och uttryckas av andra för att den personen i sin tur ska kunna sätta 

den stämpeln på sig själv. Att avvika från normen kan handla om olika beteenden eller drag. I 

denna studie kan det tänkas att den undersökta gruppen stämmer in i vad Johansson och Lalan-

der (2013, s.137) benämner som att “tillhöra en social kategori som bedöms problematisk i det 

samhälle man befinner sig i”.  

 

Goffman (2011) menar att när människor stämplas på grund av att de avviker från det sociala 

sammanhang de befinner sig i så innebär det ett stigma, ett utanförskap. Vidare menar förfat-

taren att människor ofta bygger upp egna förklaringar och teorier till anledningen bakom den 

avvikande personens stigma. Det är enligt författaren inte ovanligt att personer utnyttjar sitt 

stigma för att skylla sitt beteende eller sitt handlande på. En stigmatiserad persons handlande 

skylls oftast på dennes svårigheter, medan samma handlingar hos en icke stigmatiserad person 

inte ses som en förklaring på någonting speciellt (ibid.). Slutligen menar författaren att vi ofta 

kategoriserar in stigmatiserade personer i fack de egentligen inte tillhör.  
 

 

5. Metod 

Under denna rubrik följer en presentation av studiens metod. Inledningsvis presenteras vilken 

vetenskaplig metod som använts, vilket sedan följs av ett avsnitt kring studiens vetenskapliga 

ansats. Vidare beskrivs hur genomförandet gällande insamlingen av empirin sett ut, detta följs 

sedan av ett avsnitt kring bearbetningen av den insamlade datan och en beskrivning kring hur 

materialet tolkades. Vidare diskuteras studiens tillförlitlighet, trovärdighet och 

generaliserbarhet då reliabilitet, validitet och extern validitet tas upp. Det följs sedan av ett 

avsnitt kring de etiska överväganden som studien har tagit hänsyn till. Kapitlet avslutas sedan 

med en metoddiskussion där vi för en diskussion kring vad som kan ha påverkat studiens 

resultat, samt studiens styrkor och svagheter. 

5.1 Vetenskaplig metod 

 

För att besvara studiens syfte har arbetet utgått ifrån en kvalitativ vetenskaplig metod, vilken i 

mångt och mycket fokuserar på att förstå respondenters subjektiva upplevelser och erfarenheter 

(jfr. Fejes & Thornberg, 2009). En kvalitativ utgångspunkt möjliggör en inblick och förståelse 

av respondenters, specifikt utvalda för studien, upplevelser och erfarenheter. Inom den 
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kvalitativa forskningen bör forskaren ständigt växla mellan att förstå sig på det fenomen som 

studeras och att förklara den data som har inkommit. En kvalitativ metod lägger vidare ett stort 

fokus på orden, på det som personen säger, att skapa ett sammanhang av det som beskrivs, och 

eftersom intervjuer har valts för att samla in empiri var detta metodval relevant (jfr. Fejes & 

Thornberg, 2009). Slutligen spelar frågeställningars utformning roll i val av metod, frågor som 

är utformade i “hur” och “vad” är frågor som vill undersöka istället för att falsifiera eller pröva 

(Thyer, 2010), alltså var den kvalitativa metoden återigen den mest relevanta metoden för 

arbetet. 

5.2 Hermeneutik 

 

För att besvara syftet och frågeställningarna har arbetet utgått ifrån en hermeneutisk ansats. 

Inom det hermeneutiska förhållningssättet tolkar, förklarar och förstår forskaren fenomenet ge-

nom att upprätthålla en närhet till det eller den som studeras (Ödman, 2007). Detta förhåll-

ningssätt lägger även fokus på den subjektiva individens erfarenheter och upplevelser vilket 

stämmer överens med studiens syfte. Det är inom denna forskningsmetod och förhållningssätt 

allmänt erkänt att människor är påverkade av sina tidigare upplevelser och erfarenheter och att 

människan förstår verkligheten utifrån det den har erfarit (Vikström, 2005). Denna typ av för-

ståelse är det som inom hermeneutiken kallas för förförståelse. Förförståelse är den rudimen-

tära kunskapen vi har, vår förståelse av verkligheten (ibid.). Förförståelsen påverkar alltså 

oundvikligen forskningsförfarandet, då det redan i början kommer att påverka vad forskaren 

söker efter ända fram till analysen och tolkningen av den insamlade datan. Under studiens gång 

skapas även ny förförståelse vilket inte sällan leder till att en ny mening skapas och att sökandet 

och studiens riktning kan ta en ny vändning (Ödman, 2007). Detta leder oss till en tolknings-

process som kallas den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen är en tolknings-

process som är öppen och mottaglig för nya tolkningar, vilket innebär att förförståelsen anpas-

sas efter den nya empirin istället för att anpassa empirin efter redan fastställda förväntningar 

(Vikström, 2005). Det är vidare en process där helheten och delarna sätts i relation och jämförs 

med varandra. Ett sätt varigenom denna process syns i vårt arbete är genom ett ständigt pend-

lade mellan empiri och teori, där vi låter empirin skapa ramarna, vilka sedan stöttas och/eller 

jämförs med teorin. Vidare märks även detta förhållningsätt genom jämförandet av resultatet 

och tidigare forskning, där resultatet (delarna) ställs i relation till en större helhet (tidigare 

forskning).  

5.3 Vetenskapsteoretisk ansats 

 

Föreliggande studie utgår även ifrån en abduktiv ansats där det som det nämndes tidigare finns 

ett ständigt samspel mellan del och helhet. Det abduktiva förhållningsättet innebär just detta att 

pendla mellan teori och empiri, att hitta en sanning utifrån det som sägs men att samtidigt 

relatera detta till en större kontext (Ödman, 2007). Vi valde att utgå ifrån en abduktiv ansats då 

vi ville bygga studien på respondenternas upplevelser, samtidigt som vi ansåg att vi behövde 

forma vår intervjuguide (se nedanstående stycke, samt bilaga 2) utifrån tidigare forskning för 

att nå och inkludera de teman som var intressanta för studiens syfte. Genom att ställa frågor 

baserade på ett antal teman förhöll vi oss till teorin vilket kan tolkas som ett deduktivt 

förhållningssätt, men genom att ställa öppna frågor och låta intervjupersonen styra intervjun 

får svaren utrymme att framställa “ny” empiri, och genom att blanda detta deduktiva och 

induktiva förhållningssätt har vi gjort det som är utmärkande för det abduktiva 

förhållningssättet, att blanda delarna och helheten, det deduktiva och det induktiva (Ödman, 

2007). Vidare bör det empiriska materialet inom detta förhållningssätt ligga till grund för 
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tolkning, men bör samtidigt relateras till mönster och förståelse funna i teorin (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). 

5.4 Genomförande 

 

Vi valde att till denna studie dels använda oss av ett så kallat snöbollsurval, vilket handlar om 

att ta kontakt med ett mindre antal människor som i sin tur kan tänkas känna till informanter 

som är relevanta och som stämmer in i kriterierna för den studie som avses göras (jfr. Alvehus, 

2013), men även ett urval genom självselektion. Grønmo (2006) beskriver självselektion som 

ett urval där aktörer får information om studiens kriterier och syfte och att personerna efter att 

de fått denna information själva avgör om de passar in i studiens kriterier och syfte. Denna 

studie utgår ifrån personer som tidigare haft kontakt med vården för sitt missbruk och/eller 

psykiska ohälsa. Inklusionskriterierna var därmed att det skulle vara personer som har eller har 

haft en psykisk problematik och ett samtidigt missbruk. För att kunna få fram svar som var 

tillförlitliga var det viktigt att personerna för nuvarande inte hade ett aktivt missbruk eller ett 

alltför ostabilt psykiskt mående. Vidare valde vi även att i denna studie begränsa begreppet 

missbruk till att endast innefatta ett substansmissbruk, det vill säga alkohol- eller narkotika-

missbruk. Vi valde vidare att begränsa oss till en kommun och ett krav på de respondenter vi 

sökte till studien var att de skulle vara över 18 år. Vidare söktes respondenter från ett antal 

olika verksamheter för att undvika att fastna i ett visst nätverk då det kan bidra till att studien 

inte får en lika generell bild (jfr. Alvehus, 2013).   

 

Då den målgrupp vi var intresserade av att intervjua inte nödvändigtvis har en kontinuerlig 

kontakt med vården kan det vara en svår grupp att nå. För att nå dessa respondenter valde vi 

att vända oss till verksamheter som kan tänkas vara eller tidigare varit i kontakt med brukare 

som stämmer överens med de kriterier som vi satte upp för vår studie, så att de yrkesverksamma 

sedan i sin tur kunde fråga dessa personer om de kunde tänka sig att medverka i vår studie. 

Efter att ha fått svar från några verksamheter om att de hade personer som skulle vilja delta i 

studien skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi närmare beskrev studiens syfte 

och vilka rättigheter de skulle ha som deltagare i studien. De personer som därefter valde att 

delta i studien ansåg sig alltså själva stämma in på de kriterier som satts för deltagandet i stu-

dien. De personer som efter informationsbrevet fortfarande var intresserade av att delta i stu-

dien kontaktades genom de yrkesverksamma i de olika verksamheter de var delaktiga i, för att 

gemensamt komma överens om tid och plats för en intervju. Då de personer som var villiga att 

ställa upp var aktiva inom en verksamhet var det enklast att vi kom till de olika verksamheterna 

för att genomföra intervjuerna i deras lokaler. Totalt genomfördes sex intervjuer, exklusive ett 

bortfall på två personer, där båda angav personliga hälsorelaterade skäl som anledning till bort-

fallet. Intervjupersonerna som deltog i studien bestod av fyra män och två kvinnor med åldrar 

mellan 26-63 och en medelålder på 46 år. Majoriteten hade alkohol som huvuddrog, en hade 

främst ett missbruk av amfetamin och en sista hade en blandning av båda dessa. Gällande den 

psykiska ohälsan var den något blandad, gemensamt var dock att de flesta hade upplevt ångest 

och depression. Några upplevde att den psykiska ohälsan var någonting som kom av miss-

bruket, medan andra hade upplevt dessa symptom även innan missbruket men att det eskalerade 

till följd av missbruket.  
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5.5 Datainsamling 

 

Att innan genomförandet av intervjuerna ha ett tydligt syfte med studien är av stor vikt (Kvale 

& Brinkman, 2009). Kvale och Brinkman (2009) belyser även vikten av att innan genomföran-

det av intervjuer ha en viss förkunskap om ämnet, dels för att veta vilka frågor som kan vara 

av relevans, men också för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi började med att tillsam-

mans formulera ett första syfte för att utifrån det veta vad vi ville att studiens fokus skulle ligga 

på. När vi hade ett syfte kunde vi utifrån det göra en forskningsöversikt inom området för att 

innan intervjuerna ha en viss förkunskap och förförståelse. 

 

Empirin som användes som underlag för studiens analys inhämtades i form av intervjuer. Då 

fokus ligger på att närmare förstå insatsmottagarnas egna upplevelser av den vård och/eller 

behandling de har fått anser vi att detta bäst genomförs genom just intervjuer, där 

respondenterna verkligen får möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. Vi ville inte heller 

begränsa respondenterna i för stor utsträckning, genom att exempelvis endast få svara utifrån 

särskilda svarsalternativ, därför ansåg vi att intervjuer passade bäst utifrån studiens syfte. 

Tanken var att respondenterna utifrån angivna teman eller bredare frågor fritt skulle få berätta 

och därmed ta upp sådant de själva ville lyfta fram, för att nå deras subjektiva upplevelser, men 

att vi ändå skulle kunna hålla samtalet inom de ramar vi själva ville, vilket är grunden i semi-

strukturerade intervjuer (Alvehus, 2013). Fejes och Thornberg (2009) skriver att semi-

strukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide med ett visst antal teman eller frågor. En 

sådan intervju kommer aldrig helt och hållet att återskapa ett vardagligt samtal, då det faktiskt 

är en forskningssituation vilket innebär att det kommer att finnas en viss maktskillnad mellan 

forskare och respondent (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuguiden som användes i 

intervjuerna för denna studie utformades utifrån den forskningsöversikt vi inledningsvis gjorde 

som därmed var en del av vår förförståelse. Forskningsöversikten gav oss en bild av vad som 

är av relevans inom ämnet vi avsåg undersöka och låg därför till grund för de frågor som 

utgjorde vår intervjuguide. Vid intervjutillfällena informerade vi återigen kort om 

respondenternas rättigheter för att vara säkra på att de till fullo förstod dessa, det gavs även 

möjlighet för dem att ställa frågor om studien. Efter det förklarade vi även studiens syfte 

närmare och förklarade att samtalet skulle komma att spelas in. Sedan inhämtade vi återigen 

ett muntligt samtycke från respondenterna för att säkerställa att de var villiga att delta i studien. 

Intervjuerna som genomfördes spelades in och varade mellan 30-60 minuter. 

5.6 Bearbetning av data 

 

Efter att intervjun genomförts och spelats in överfördes intervjun från tal till skrift via en 

transkribering. Vid transkriberingen skrevs intervjun ut ordagrant för att behålla 

meningssammanhanget och se till att signifikant empiri inte gick förlorad, vilket både Kvale 

och Brinkmann (2009) samt Bryman (2011) betonar vikten av. Transkriberingen lästes sedan 

igenom och kategoriserades efter centrala teman och citat, detta gjordes var för sig för att uppnå 

en subjektiv tolkning av data, där forskarnas individuella förförståelse fick ta plats (jfr. Kvale 

& Brinkmann, 2009). Detta gjordes även för att undvika att vi som Ödman (2007, s.71) 

uttrycker det, “godtyckligt etiketterar verkligheten allt efter tycke och smak”.  Resultatet blev 

dock sådant att båda kategoriseringarna blev väldigt snarlika, då vi som utfört studien delar 

förförståelse på grund utav våra liknande “livsvärldar/tolkningsramar”. Vi har därför som 

Kvale & Brinkmann (2014) kallar det, en intersubjektiv överensstämmelse. Kategoriseringen 

genom meningskoncentrering användes sedan för att strukturera upp intervjun, ge en överblick 

över det som sades, finna mönster och för att hitta citat som styrker de teman som upptäckts. 
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Meningskoncentrering innebär enligt Kvale & Brinkmann (2014) att den som utför studien blir 

bekväm med det insamlade materialet genom att läsa igenom transkriberingarna och sedan 

koncentrera data till olika kategorier eller teman för att nå kärnan och det mest väsentliga i 

respondenternas uttalanden. Texten kategoriserades och kodades utifrån ett induktivt 

förhållningssätt där det som sas fick bilda teman istället för att det som sas delades in i redan 

på förhand fastställda teman eller hypoteser. Dessa teman lade sedan grunden för 

resultatpresentationen, som sedan analyserades med hjälp av de begrepp som innan 

intervjuerna valdes ut, och därför var en del av vår förförståelse. I resultatpresentationen har 

citaten skrivits om något för att på ett tydligare sätt få fram det respondenterna förmedlar. I 

analysen jämförde vi alltså den empiri som inkommit vid intervjuerna med det teoretiska 

ramverket för att finna likheter, samband eller olikheter. Detta jämförande skedde genom en 

process som bygger på den hermeneutiska spiralen, där vi pendlade mellan att analysera 

delarna utifrån helheten och helheten utifrån delarna. Detta ledde till att vi istället för att försöka 

formulera om den nya empirin utifrån den tidigare förförståelsen eller vår teoretiska ram kunde 

upptäcka olikheter och skillnader och på så sätt öka vår förförståelse och kunskap. 

5.7 Reliabilitet, validitet och extern validitet 

 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet, och berör oftast frågor gällande 

studiens replikerbarhet, alltså huruvida en liknande studie skulle nå samma eller snarlika slut-

satser och resultat (Kvale,& Brinkmann, 2014). Detta har ett starkt samband med det som kallas 

objektivitet. Det finns enligt Kvale & Brinkmann (2014) ett flertal olika typer av objektivitet 

men detta arbete har främst utgått ifrån det som författarna kallar för reflexiv objektivitet. Re-

flexiv objektivitet innebär att författaren reflekterar över dennes roll i produktionen av kunskap. 

Det innebär vidare att författaren försöker medvetandegöra och blottlägga dennes fördomar 

och förförståelse för att se vilken inverkan detta kan ha på studiens förfarande (ibid.). För att 

bidra till en ökad reliabilitet innehåller studien en metoddiskussion där vi lyfter fram olika 

aspekter som kan ha påverkat studiens utfall. Vidare kan studiens reliabilitet ökat genom att vi 

skickade ut vår färdigställda uppsats till respondenterna innan inlämning, där de bland annat 

fick tillfälle att påpeka huruvida vår förförståelse hade kommit i vägen för tolkningen av deras 

yttranden.  

 

Validitet handlar i samhällsvetenskapligt bruk om huruvida metoden har undersökt vad den 

avser att studera, huruvida det som presenteras är logisk och huruvida det finns data som stödjer 

upptäckterna (Silverman, 2013). Genom att förhålla sig till en intervjuguide med teman under 

intervjuerna och genom att sedan tematisera den insamlade datan i teman utefter studiens syfte 

och frågeställningar ökar validiteten i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Ödman (2007) tar 

upp ytterligare komponenter som bidrar till en ökad validitet, och han menar att författaren bör 

ha ett ständigt samspel mellan del och helhet och att denne reflekterar över hur den förmedlar 

fenomenet. Enligt Ödman (2007) kan samspelet mellan del och helhet kontrolleras genom två 

olika komponenter, den inre logiken och den yttre kontrollen. Den inre logiken handlar om att 

det som sägs är logiskt och inte talar emot varandra. Den yttre kontrollen hjälper författaren att 

bekräfta den inre logiken, det vill säga att styrka, motivera, förklara och stödja sin slutsats 

utifrån adekvata teorier och forskning (ibid.). Studien har strävat efter att följa de råd som Kvale 

och Brinkmann (2014) samt Ödman (2007) tar upp gällande validitet, detta genom att förhålla 

oss till det författarna nämner gällande intervjuguide och tematiseringen av den insamlade da-

tan, samt hur vi har valt att presentera studiens material.  
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Extern validitet (Bryman, 2011) eller generaliserbarhet rör frågor gällande studiens grad av 

generalisering, alltså huruvida resultatet går att tillämpa på en mer generell nivå (Silverman, 

2013). Bryman (2011) refererar till LeCompte och Goetz, och förklarar att den externa 

validiteten ofta utgör ett problem för en kvalitativ forskning, då forskning som utgår från en 

kvalitativ metod ofta använder sig av fallstudier och/eller ett begränsat urval. Dock fortsätter 

Bryman (2011) med att förklara att det finns andra faktorer inom den kvalitativa forskningen 

som kan bidra till en grad av generaliserbarhet eller överförbarhet, han tar upp den kvalitativa 

forskningens djup som ett exempel på detta och menar att det den kvalitativa forskningen 

saknar i bredd, tar den igen genom sina djupa och täta beskrivningar av den enskilda aspekten 

som studeras. Författaren landar dock i att återigen beskriva svårigheten i att generalisera ett 

resultat utifrån en kvalitativ studie på grund utav av urvalet inte består utav en representativ 

enhet. Även Silverman (2013) tar upp bristen av generaliserbarhet, men förklarar att det finns 

aspekter som kan bidra till en ytterligare grad av generaliserbarhet, där han nämner att 

författaren bör vara tydliga med vilka begränsningar som finns i studien, tidpunkten för 

intervjun och speciella förhållande som exempel, detta för att bidra till en transparens. Genom 

att förhålla oss till dessa kriterier ökar vi således vår studies generaliserbarhet, men då vår 

studie saknar ett slumpmässigt och tillräckligt stort urval, och då den endast tar upp 

kontextuella upplevelser, kan inte graden av generaliserbarhet räknas som särskilt hög.            

5.8 Etiska överväganden 

 

Arbetet har strävat efter att efterfölja de råd och riktlinjer som finns i Vetenskapsrådets “Forsk-

ningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet, 

2010), där de fyra huvudkraven har fått största fokus i våra överväganden, vilka krav är in-

formations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet togs hänsyn till på så sätt att personerna som var intresserade av att delta i 

studien blev informerade om deras rättigheter och vad som förväntades av dem som 

informanter, vad studiens syfte var, vilka ämnen som skulle behandlas i intervjuerna och vad 

studien är ämnad att användas till. Studiens olika premisser presenterades i ett informationsbrev 

(se bilaga 1) som skickades ut till de intresserade via mail innan intervjuerna ägde rum. 

Informationsbrevet innehöll även information om samtyckeskravet där vi förklarade att de som 

deltagare har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst om de så önskar, utan att förklara 

varför, och utan att det skulle få några negativa följder. Efter det att de intresserade läst igenom 

informationsbrevet fick de även ta del av vår intervjuguide (se bilaga 2) för att få ytterligare 

insyn i vilka teman som skulle tas upp på intervjun. Varje intervjutillfälle inleddes även med 

en kort genomgång av den information som skickats ut och efter denna genomgång frågade vi 

återigen efter deras samtycke innan intervjun startades. Vi lämnade även våra kontaktuppgifter 

både innan och efter genomförd intervju för att deltagarna skulle kunna kontakta oss om de 

hade en önskan att tilläga eller ändra något som de hade sagt, eller eventuellt avsluta sin 

medverkan. 
 

Konfidentialitetskravet eftersträvades på så sätt att all information och data som samlades in 

anonymiserades, det innebär att alla namn, verksamheter, och platser har blivit kodade eller 

utelämnade för att minimera risken för identifiering och igenkänning av studiens deltagare. 

Konfidentialitetskravet har vidare eftersträvats genom att endast vi som utfört studien hade 

tillgång till det inspelade materialet och transkriberingarna, samt att det inspelade materialet 

raderas efter färdigställandet av transkriberingarna.  
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Det sista kravet, nyttjandekravet innebär att de uppgifter och den data som inkommer under 

studiens gång endast får användas i forskningsändamål, ett krav som föreliggande studie har 

efterlevt.  

 

Förutom de fyra huvudkrav som tas upp av Vetenskapsrådet togs det tidigt i beaktande att 

ämnet vi avsåg undersöka kan vara ett känsligt ämne och att vi därmed var tvungna att göra ett 

etiskt övervägande kring huruvida vi ändå skulle fortsätta på det temat vi från början tänkte. 

Då vi valde att ändå undersöka ett ämne som kan vara känsligt att prata om var vi extra tydliga 

med att förklara respondenternas rättigheter som deltagare i studien och vi valde även att inte 

använda någon beteckning efter citaten för att det därmed skulle vara svårare att utläsa vem 

som sagt vad. Slutligen genomfördes även en respondentvalidering, vilket innebar att vi lät 

intervjupersonerna ta del av det sammanställda materialet för att ge dem en chans att godkänna 

att det som samlats in stämde överens med vad de hade uttryckt. Detta var såväl ett etiskt 

övervägande som ett sätt att styrka validiteten och tillförlitligheten i vår studie (jfr. Bryman, 

2011), samt även att se att respondenterna var okej med det material som presenterats. 

5.9 Metoddiskussion 

 

Nedan följer en diskussion kring studiens metoddel, där styrkor, svagheter och vad som even-

tuellt kan ha påverkat studiens resultat kommer att diskuteras. 

 

Studien har utgått från en kvalitativ metod då syftet var att ta reda på respondenternas subjek-

tiva upplevelse där vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer för att nå fram till dessa 

subjektiva upplevelser. Fördelarna med att använda en semi-strukturerad intervju var att det 

gav respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt, men att vi samtidigt kunde styra samtalet 

utifrån de teman som vi sedan innan satt upp. På grund av tidsbrist hann vi inte genomföra 

någon pilotintervju, men vi vill hävda att vi ändå kunde få ut användbar empiri från den första 

genomförda intervjun. Dock märkte vi allteftersom hur vår förförståelse ändrades och ökade 

vilket ledde till att vi kunde ställa andra följdfrågor, och vi kan se hur studien hade kunnat dra 

nytta av en pilotintervju. Vidare menar vi att denna förförståelse kan komma att påverka studi-

ens reliabilitet, då det finns en risk att samma intervjuare och respondent vid ett senare tillfälle 

kan komma att ändra sina frågor och sina svar på grund av sin förändrade eller ökade förför-

ståelse.  

 

Gällande urvalet skedde detta genom ett snöbollsurval och senare även ett självselektionsurval, 

vilket innebär att de yrkesverksamma först fick läsa vilka kriterier som fanns för studien, och 

de personer de sedan trodde var intresserade själva fick avgöra huruvida de ansåg att de passade 

in i studien kriterier eller inte. Detta kan bidra till att studiens urval blir aningen förvridet, då 

de yrkesverksamma först har fått avgöra om de tror att någon i deras verksamhet passar in i 

kriterierna och/eller hade en möjlighet att delta i studien. Detta baseras på att det redan har skett 

ett första urval där vissa personer har fallit bort innan de själva fick avgöra huruvida de tyckte 

att de passade in i studien. 

 

Vidare valde vi att kontakta ett flertal olika verksamheter för att undvika det som nämndes 

ovan om att fastna i ett visst nätverk, då Alvehus (2013) menar att inkluderandet av olika verk-

samheter är någonting som bidrar till ett mer generellt resultat. Detta var något som märktes i 

studien då vi upptäckte att respondenternas svar och fokus skiftade beroende på vilken verk-

samhet de var aktiva inom. Ett exempel på detta var att svaren från de respondenter som var 

aktiva inom en verksamhet som fokuserade på den psykiska hälsan, då la större fokus på just 

vård och behandling inom den psykiska hälsan och vice versa. 
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Något annat som skulle kunna komma att påverka studiens resultat är att ett kriterium som hade 

satts upp för studien var att respondenterna inte skulle befinna sig i ett aktivt missbruk eller ha 

ett alltför instabilt psykiskt mående. Det innebär att respondenterna förmodligen har genomgått 

behandlingen under en längre tid, vilket i sin tur kan innebära att de initiala upplevelserna av 

deras vård och behandling går förlorade, alltså att vi får ett svar bundet av den situation de i 

nuläget befinner sig i, en så kallad kontextuell inblick av deras upplevelser. Detta är ytterligare 

en aspekt som påverkar reliabiliteten då svaren som ges vid studien kan komma att ändras efter 

tid. 
 

 

6. Resultat & Analys 

 

I föreliggande kapitel presenteras vad som framkommit i intervjuerna med respondenterna 

indelat i tre olika teman: bemötande, behandling och samverkan. Dessa teman valdes efter att 

intervjuerna genomförts och materialet gåtts igenom. Vidare kommer resultatet under varje 

tema löpande analyseras med hjälp av den teoretiska ramen och de begrepp som inledningsvis 

nämnts i studien, vilka är: samverkan, rollteori, stigmatisering/stämpling och helhetssyn. 

6.1 Bemötande 

 

I detta avsnitt presenteras respondenternas uppfattning av det bemötande de har fått hos olika 

instanser, därefter kommer dessa resultat att analyseras utifrån ett samhällsperspektiv (helhet), 

där resultaten kommer att analyseras utifrån ovannämnda begrepp. Bemötandet som redovisas 

och analyseras gäller det bemötande som respondenterna har stött på inom vård och behandling 

för deras missbruksproblematik och/eller deras psykiska ohälsa. 

6.1.1 Bemötande psykisk ohälsa 

 

Respondenternas upplevelser gällande bemötandet inom den psykiatriska vården skiftar, men 

majoriteten beskriver hur de upplever att de inte blev bemötta som värdiga människor, där 

upplevelser av stämpling och misstro inte är ovanligt. Det som nämndes inom stämpling är att 

ett flertal respondenter uttryckte att de yrkesverksamma hade fastställda mallar på hur personer 

med deras problematik skulle se ut och vara. En respondent uttryckte detta på följande sätt: 

 
Jag upplevde i alla fall att om jag sa någonting som inte passade in i hans [psykologens] före-

ställningsvärld, då godtog han inte det… han hade väl en mall som han la in alla i. 

 

Detta är en indikation på det som Johansson och Lalander (2013) beskriver som stigma, att 

någon annan person uppmärksammar en människas beteende som avvikande, vilket i sin tur 

kan leda till att personen i fråga själv känner sig stigmatiserad eller hjälplös. Detta kan speglas 

genom en respondents beskrivning av motståndet han mötte när han sökte hjälp för sitt psykiska 

mående där han uttryckte att han av de yrkesverksamma blev bemött utifrån en missbrukarroll, 

trots att han menar att han vid tillfället inte var inne i ett aktivt missbruk. De yrkesverksamma 

menade då enligt honom att han inte var välkommen att söka hjälp där, och han beskriver hur 

han då kände en slags hopplöshet av att inte kunna få hjälp av någon instans.  
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Vidare menar ytterligare en respondent att färdigställda mallar, fördomar och förväntningar låg 

till grund för hennes bemötande hos psykiatrin, men till skillnad från den ovannämnda respon-

denten menade hon likt många andra respondenter att hon istället hade blivit stämplad som 

frisk, att hennes beteende var avvikande från den sjukes beteende då det inte stämde överens 

med de förväntningar som hon upplevde fanns inom psykiatrin, vilket hon uttrycker på följande 

sätt: 

 
Ibland tycker inte jag att psykiatrin förstår hur dåligt man mår. Man förklarar men dom liksom 

sparkar undan det lite grand och skriver ut någon medicin. Det har jag tänkt på många gånger, 

ska man behöva sitta här och gråta liksom eller ska jag sminka av mig och komma med slitna 

gympabrallor. Så har jag känt ibland och tänkt liksom att ska jag sminka av mig till nästa gång 

och se lite ruffsig ut i håret och ta på mig en träningsoverall och sitta där och gråta. Jag kan 

tänka så ibland, att de kanske inte förstår att man mår så dåligt som man gör i och med att man 

kanske ser bra ut då. 

 

Detta stämmer vidare överens med det Berger och Luckmann (1966) tar upp gällande roller 

och förväntningar. Respondenten uttrycker att hon upplever fastställda förväntningar om hur 

en person med psykisk ohälsa ska se ut och bete sig. Hon uttrycker vidare att hon övervägde 

att spela med i dessa roller för att få den hjälp hon sökte, vilket kan gå in det som Goffman 

(2014) benämner som en cynisk aktör, där aktörer går in i en specifik roll för att uppnå ett 

specifikt syfte. Vidare uttrycker respondenten att sminket är hennes mur eller mask, något som 

är en del av hennes personlighet, vilket indikerar att det är en del av hennes personliga fasad 

(jfr. Goffman, 2014). Hon menar att hon har försökt förklara att de yrkesverksamma behöver 

se förbi sminket, men att de istället ser sminket som en viktig detalj i hennes “friska” mående. 

Detta kan relateras till det Ingelstam (1988) tar upp gällande helhetssyn, han menar att det finns 

en risk att missa avgörande faktorer om det ligger ett allt för stort fokus på detaljer, det vill 

säga att genom att denne respondenten ser “för frisk” ut, riskerar hennes egentliga hälsa att 

komma i skymundan, något även respondenten själv uttrycker genom följande citat: 

 
Det är synd att man ska behöva försöka ta livet av sig innan dom verkligen förstår hur riktigt 

dåligt man mår, även om jag har fått hjälp så har det ändå inte varit tillräckligt på psykiatrin. 
 

Likt respondentens uttalande ovan menade även majoriteten av de andra respondenterna att de 

inte blivit tagna på allvar, och att behandlingen inom psykiatrin ofta är en långsam process. 

Respondenterna uttrycker att detta riskerar att leda till att symptomen förvärras, något de vidare 

uttrycker kan bero på en tidsbrist. Några av respondenterna menade likt Ingelstam (1988) att 

de yrkesverksamma inte har tid att se till personernas helhet, utan att de istället fokuserar på att 

bli av med eller dämpa deras sjukdomssymptom, något som uttrycks av respondenten genom 

nedanstående citat: 

 
Dom är ju pressade och det går för snabbt framåt. Det blir ju inte så individanpassat då. Det blir 

ju mer att man blir instoppad i ett fack och så säger dom ‘här får du den medicinen’. 

6.1.2 Bemötande missbruksproblematik 

 

När det gäller respondenternas upplevelser av bemötandet inom vård och behandling gällande 

deras missbruksproblematik verkar dessa upplevelser och beskrivningar vara aningen mer po-

sitiva än bemötandet inom den psykiatriska vården. Det finns dock mycket i resultatet nedan 

som pekar på att respondenterna menar att det finns rum för förbättring även där. Den övervä-

gande skillnaden mellan dessa två olika yrkesområden verkar vara att respondenterna känner 

en högre grad av respekt gällande bemötandet inom missbruksvården, att de får uttrycka sina 
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önskningar men att ramarna, fördomarna eller fackplaceringen fortfarande kvarstår. En respon-

dent förklarar det som att han upplever att de yrkesverksamma har sett honom som person, men 

inte enbart som personen i sig utan som personen med en särskild problematik, han fortsätter 

med följande beskrivning: 
 

Det är ju individanpassat, men dom har ju ramar beroende på vilket problem du har, att ‘okej 

då går vi efter den här mallen’. 
 

Även detta går att koppla till det som Ingelstam (1988) nämner om helhetssyn, där det återigen 

beskrivs ligga ett fokus på detaljen (problematiken) istället för att se helheten (personen). Dock 

menar en annan respondent att hon har upplevt att det ligger för stort fokus på helheten, att de 

yrkesverksamma fokuserar på hela människan för att istället missa detaljerna. Hon menar att 

hon har befunnit sig i ett drogat tillstånd, men blivit bemött som om hon vore nykter, vilket 

hon själv menar blir fel, då hon uttrycker att hon inte var kapabel till att varken komma ihåg 

eller fatta viktiga beslut i det tillstånd hon befann sig i, något som hon bland annat uttrycker i 

nedanstående citat: 

 
Jag sa ’det fixar jag’ och sen glömde jag bort vart jag var. Sen frågade jag vad sa jag för någon-

ting, ’du sa att du kan fixa det här själv’, svarade de och då sa jag ‘ja det gör jag’, jag hade 

ingen aning ens om sammanhanget i samtalet. Polisen tar ju inte in en människa på förhör när 

den är påverkad, men det gör ju Soc.[Socialen]. Det där tycker jag är lite konstigt, och därför 

kan det bli väldigt fel. 
 

En annan respondent menar dock att han har förståelse för att de yrkesverksamma kan missa 

det tillstånd personen befinner sig i eftersom missbrukare enligt honom är experter på att ma-

nipulera, dock menar han att det är vanligare att detta leder till att de yrkesverksamma fokuserar 

på missbruket (detaljer) istället för personen bakom missbruket (helheten). Respondenten ut-

trycker i följande citat att han förstår det, men att han önskar att han hade blivit bemött med 

mer förståelse och respekt: 

 
Missbrukare är ju experter på att manipulera. Jag förstår ju då att dom [de yrkesverksamma] 

inte har det [respekt och förståelse]. Det finns ju inga som är så duktiga på att manipulera och 

få folk att tycka synd om en. 
 

Det respondenten uttrycker som manipulation går att knyta an till det som Berger och Luck-

mann (1966) benämner som roller och beteende, där den manipulerade missbrukaren tar på sig 

en sådan roll där denne accentuerar rollen som ett offer för att få publiken (den yrkesverk-

samma) att tycka synd om en. Vidare syftar begreppet beteende till det beteende och den före-

ställning aktören spelar upp för att nå sitt syfte eller egen vinning, vilket i detta fall är att få 

publiken att ”tycka synd om en”. Vidare kan detta även kopplas till det som Johansson och 

Lalander (2013) beskriver som stigma eller stämpling. Respondentens förståelse kan ses som 

ett accepterande av stämplingen, ett uttryck för att han liksom Johansson och Lalander (2013) 

förstår att missbrukare ofta tillhör en kategori som har bedömts som problematisk i samhället, 

att han själv menar att missbrukare är stigmatiserade.  

 

Även andra respondenter har uttryckt att de har blivit bemötta som en problematisk grupp, där 

de beskriver hur de har blivit ifrågasatta och utfrågade, vilket en respondent har uttryckt på 

följande sätt: 
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Många har frågat ut mig och då vet jag inte hur mycket tror dom på mig egentligen. Jag har 

svårt att öppna mig och ta till mig den hjälpen mig jag får, det tar lång tid innan det verkligen 

ger effekt eller tills jag verkligen litar på någon och öppnar upp mig. 
 

En annan respondent menar att även han har svårt att öppna upp sig, och att han känner sig 

uppgiven eftersom de yrkesverksamma inte tar sig tiden att se personen bakom missbruket, där 

han beskriver att de yrkesverksamma tar en slutsats och skickar honom vidare till nästa instans 

utan att han egentligen har fått någon hjälp, innan han känner att han själv har haft tillfälle att 

förklara sin situation. Detta kan kopplas till det Danermark (2000) nämner som brukarmedver-

kan. Respondenterna beskriver ett flertal gånger hur viktigt de anser att en brukarmedverkan 

är, de menar att för att känna sig som en värdig människa så krävs en brukarmedverkan där de 

yrkesverksamma lyssnar på brukarens egen historia, egna önskemål och åsikter. En brukar-

medverkan kan i sin tur täckas av helhetssynen (jfr. Ingelstam 1988), där en brukarmedverkan 

kan leda till att den yrkesverksamma får en bättre helhetssyn och en djupare förståelse för in-

dividens bästa. Som det nämndes tidigare uttrycker respondenterna skilda åsikter gällande en 

brukarmedverkan, då vissa anser att de själva inte är kapabla att medverka i det tillstånd de har 

befunnit sig i, medan andra uttrycker att de har uppskattat friheten i att själv få vara med och 

säga till om deras behandling samtidigt som en respondent erkänner att detta förmodligen ledde 

till att hans behandling tog längre tid, vilket uttrycks i följande citat: 

 
Dom lät mig skippa antabus ett tag, sen sa jag själv ‘okej, jag förstår vad ni sa, det funkar inte’, 

så dom gav mig ju friheten på så sätt. Det var skönt, men det tog ju längre tid att komma dit jag 

är idag. Men det är jag väldigt glad för att dom inte tvingade mig att göra någonting. 
 

Vid frågan om hur respondenterna ansåg att bemötandet inom missbruksvården hade sett ut 

överlag menade respondenterna att det stundvis har varit bra men ofta dåligt, något som de 

även här tror kan bero på tidsbrist. En respondent beskriver sin upplevelse av tidsbristen på 

följande sätt: 

 
När man inte håller på att dö längre så skriver de ut en och sen säger de ‘nu är det ingenting 

mer med det, här får du med dig några Sobril, ta det lugnt nu’. Frågar du efter något eller begär 

något så är du bara besvärlig. 
 

En annan respondent menar att tidsbristen och bristen på resurser till och med gick så långt att 

han blev bortglömd vid ett tillfälle:: 
 

Det har liksom hänt, jag vart så att säga glömd en gång. Jag satt och vänta på min Antabus, men 

då hade det dykt upp någonting och det fanns ju inget folk. 

6.1.3 Sammanfattning: 

 

Sammanfattningsvis verkar respondenternas upplevelse av bemötandet inom vård och 

behandling gällande både det psykiska måendet och missbruket vara sådan att de anser att de 

yrkesverksamma behöver se mer till personen och vilken situation denne befinner sig i. 

Åsikterna varierar om hur mycket ansvar man bör få som hjälptagare men det verkar i slutändan 

handla om i vilket tillstånd personerna befinner sig i, där de menar att den yrkesverksamma 

behöver ha kompetens att se huruvida den hjälpsökande befinner sig i ett sådant tillstånd att 

denne kan ta avgörande beslut eller ej. Vidare uttrycker respondenterna att de har märkt av att 

det finns brist på både tid resurser inom båda fälten, vilket de uttrycker är något som bör 

prioriteras. 
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6.2 Behandling 

  
I följande avsnitt presenteras resultat kring respondenternas tankar och upplevelser av den 

behandling och de insatser de fått för sin psykiska ohälsa och sitt missbruk. Vidare kommer 

även den uppföljning och eftervård några av dem fått att presenteras. Detta kommer löpande 

analyseras utifrån de begrepp som tidigare tagits upp. 

6.2.1 Behandling psykisk ohälsa 

  
De flesta respondenterna har fått hjälp med sin psykiska problematik genom en psykolog- eller 

annan samtalskontakt. För några har detta varit en väldigt värdefull hjälp medan andra berättar 

att de går dit mest för att de känner att de måste. Utifrån respondenternas beskrivning verkar 

mycket av denna typ av behandling påverkas av personkemi, många pratar om att de “klickat” 

eller “inte klickat” med sin psykolog. I följande citat framhåller respondenterna vikten av per-

sonkemi med sin samtalskontakt, som svar på frågan om vad som utmärker en bra behandling; 

 
Det är att man haft någon som man har klickat med. 

 
Men det som gör det är ju personkemi... det kändes som att hon [samtalskontakt] förstod mig 

och hon kom med bra idéer. Jag tyckte att vi klickade bra med varandra. Så det är liksom A och 

O. 
 

Det respondenterna nämner gällande personkemi och att “klicka” med den yrkesverksamme 

skulle kunna förstås från ett flertal olika begrepp. Det som nämns i det andra citatet ovan, är 

att respondenten uttrycker att förståelse och bra idéer är huvudkomponenter i “klickande” mel-

lan två personer. Detta skulle kunna kopplas till det Danermark (2000) nämner gällande sam-

verkan, och framförallt en brukardelaktighet, där de inblandade personerna arbetar mot ett ge-

mensamt mål. Detta kan vidare även kopplas till det som Thomas och Biddle (1966) nämner 

gällande roller, att “klicka” skulle kunna tolkas som ett möte utan förväntningar, positioner 

eller fastställda beteenden. Ett möte där respondenterna känner att de kan vara sig själva, där 

de inte behöver ta på sig en specifik mask och där de kan framföra en uppriktig föreställning 

(jfr. Goffman, 2014). 

 

Ett par av respondenterna har varit inlagda på tvångsvård inom psykiatrin. De berättar att de 

där upplevt att främsta fokus har legat på medicininriktad hjälp, vilket de i viss mån kan för-

stå, dock menar respondenterna att den hjälpen inte är tillräcklig. En av intervjupersonerna 

berättar att hon hade svåra psykoser och vanföreställningar och efter att ha fått mediciner som 

dämpat dessa symptom snabbt blivit utskriven från tvångsvården. Hon berättar vidare att hon 

sett patienter som fått mycket mediciner som har gjort att de blivit avtrubbade och mer ”lätt-

hanterliga”, och att de då blivit utskrivna trots att deras mående var detsamma. Hon menar att 

mediciner inte är en tillräcklig behandling i sig, utan att det krävs en annan typ av behandling 

som kan komplettera medicinerna. En annan respondent berättar om sin tid på tvångsvården 

inom psykiatrin och framhåller att hon där saknade någon form av behandling, och att hennes 

problematik var densamma när hon lämnade som när hon först blev inskriven, följande citat 

belyser hennes upplevelse av tvångsvården;  
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Ja tvångsvården, man var ju bara där, det var ju ingen behandling när man var där utan man var 

bara inlagd och liksom fick ta det lugnt och äta och sova och medicinering och sådär. Jag hade 

ju önskat att det där var någon sorts terapi eller samtal eller någonting. För det kändes bara som 

att man gick där. Visst var det väl skönt att ta det lugnt och slippa den yttre världen och bara 

fokusera på sig själv, men det hade ju varit bra med lite samtal också. Det saknade jag. För mig 

kändes det så att ‘nu får du inte vara kvar här längre, nu ska du åka hem’, men då kände jag att 

‘jag mår ju inte bättre nu, först tar ni in mig för mina problem, sen har jag samma problem kvar 

men då skickar ni hem mig’. 

 

Utifrån dessa respondenters berättelser kring sina erfarenheter gällande tvångsvård inom 

psykiatrin kan det tolkas som att denna typ av behandling eller insats har en bristande 

helhetssyn (jfr. Ingelstam, 1988). Ingelstam (1988) menar att vården bör ta hänsyn till hela 

personens situation och mående för att denne ska kunna få en effektiv vård och må så bra som 

möjligt, och inte endast se till sjukdomssymptomen, vilket inte stämmer överens med 

respondenternas berättelser ovan då den vården endast sett till deras sjukdomssymptom. 

Respondenternas menar i sina berättelser att tvångsvården endast fokuserat på deras mående 

här och nu, och att de inte fått någon hjälp i hur de kan hantera liknande situationer i framtiden, 

detta kan ses som ytterligare ett argument för att psykiatrin enligt dem har en bristande 

helhetssyn. En respondent menar vidare att hon ett flertal gånger uttryckt sin oro gällande den 

bristande behandlingen, där hon menar att hon nämnt sina önskningar om ytterligare vård. 

Detta kan kopplas till det som Danermark (2000) tar upp gällande brukarmedverkan, men även 

det Ingelstam (1988) tar upp gällande individens bästa. Ingelstam (1988) menar att individen 

bästa bör ligga i centrum för en lyckad behandling, men menar vidare att individens bästa och 

individens önskemål inte alltid är förenliga. En möjlig tolkning av detta kan vara att den 

yrkesverksamme hade kunskap som inte överensstämde med det respondenten kunde se eller 

önskade se. 

6.2.2 Behandling missbruk 

  
Flera respondenter framhåller att de anser att missbruksvården är bristfällig. Många har endast 

fått avvänjningsmedel som till exempel Antabus, som ger obehagliga symptom vid alkohol-

konsumtion, eller Campral som ska minska suget efter alkohol, som insats. De flesta respon-

denter menar att detta inte är tillräckligt för att de ska klara av att hålla sig från missbruket, 

vilket kan utläsas från följande citat: 

 
Det [avvänjningsmedlen] är ju den hjälpen man får och det tycker ju inte jag är så mycket hjälp 

egentligen, jag tycker inte att det är någon hjälp alls. Det är ju liksom ingenting som gör att jag 

mår bra och fungerar i samhället. 

 

Dock menar några av respondenterna att de tycker att medicinering är tillräckligt gällande be-

handlingen för deras missbruk, då de berättar att de ser den psykiska ohälsan som sin huvud-

sakliga problematik och att missbruket endast är en följd av det psykiska måendet. 

 

Ytterligare någonting som framhölls av ett flertal respondenter är att de tycker att öppenvården 

är en svår behandlingsform, främst på grund av den frivillighet som finns där. Flera respon-

denter berättar till exempel om det klimat som ibland tycks råda på sådana behandlingar, och 

beskriver hur en sådan behandling ibland snarare blivit en plattform att träffa andra missbru-

kare och få information om varor, langare etc. vilket de menar gör det svårt att hålla sig nykter. 

Detta skulle kunna förstås utifrån Thomas & Biddles (1966) beskrivning av rollteori, där för-

fattarna menar att personer tar på sig olika roller i särskilda situationer som medför särskilda 

beteenden, eftersom personerna själva upplever att det finns en förväntan på hur de ska bete 
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sig i den givna situationen. Respondenternas upplevelser av svårigheter kring öppenvården 

skulle kunna tolkas som att de i situationer kring andra missbrukare känner en slags förväntning 

på sig att de bör bete sig som sin ”missbrukarroll” då det är den roll som övriga deltagare 

eventuellt kan känna till, och att behandlingen inte ger tillräckligt utrymme för brukarna att ta 

en ny roll.  

 

Tidigare nämndes vikten av en bra personkemi med den yrkesverksamma, vilket gällde inom 

både det psykiatriska fältet samt inom missbruksvården. En respondent berättar att han under 

en längre tid haft en sponsor, en person som själv gått igenom och upphört med en liknande 

missbruksproblematik, och att det hjälpt honom mycket under hans återhämtning. Han ut-

trycker att en psykolog inte är på samma nivå då denne inte har egna erfarenheter inom miss-

bruksområdet, vilket han menar är det positiva med en sponsor. En tolkning av detta kan göras 

utifrån Johansson och Lalanders (2013) beskrivning av stämplingsteori, vilket handlar om att 

någon ses som en avvikare utifrån samhällets normer och att det först är genom någon annans 

ögon det är möjligt att se sig själv som en avvikare. I detta fall kan det tänkas att respondenten 

har lättare att relatera till sponsorn då denne själv har gått igenom en liknande resa och därför 

är på en jämnare nivå med denne, vilket skulle kunna göra att personen inte känner att sponsorn 

ser denne som en avvikare på samma sätt som psykologen skulle kunna göra. Det kan tänkas 

att makt- och erfarenhetsskillnaden som existerar mellan personen och psykologen är större än 

med sponsorn, och att psykologen eventuellt skulle utgå från en annan slags standard för ett 

avvikande beteende.  

 

Något som vidare bör nämnas är att majoriteten av respondenterna uttrycker att oavsett hur bra 

en behandling är, så kommer den enligt dem inte att ge någon effekt om det inte finns någon 

vilja eller motivation hos den som genomgår behandlingen, vilket har tagits i uttryck på föl-

jande sätt av respondenterna: 

 
Ska man ge sig in och sluta då måste man vilja det helhjärtat. 

 
Nej, det gäller ju att man har förberett sig mentalt att man vill också. Då i höstas så ville jag 

nog inte vara nykter då heller och då hjälpte ju inte Campralen. 

 
Intervjuare: När du har fått bra behandling, vad är det som har gjort att den har varit bra då? 
Intervjuperson: Ja, dels att jag har vart mottaglig på ett annat sätt, och dels för att man kommer 

ifrån miljön, att man vill någonting. 

6.2.3 Uppföljning 

  
Även uppföljning av olika insatser framställs av de flesta respondenterna som otillräcklig och 

icke-fungerande i de flesta sammanhang, om den ens existerar. Vid frågan om hur uppfölj-

ningen av en respondents insatser har sett ut svarar denne: 

 
Noll. Det är väl där det skulle behöva va liksom mer helhet. De slänger ut en halv miljon på en 

behandling och sen tittar de inte ens vad det blir av det. 

 

Flera respondenter berättar att uppföljning är en stor del av utfallet av behandlingen och be-

skriver att trots att behandlingen i sig varit givande har bristen på uppföljning gjort att de fallit 

tillbaka in i gamla vanor och beteenden, vilket tas i uttryck genom följande citat: 
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Jag har alltid varit en sådan där som när jag har varit på behandling så har jag försökt. När jag 

har varit nykter och så där, har jag verkligen gått in för det och tänkt ‘prova det här i alla fall’, 

det har jag gjort. Men sen har det ju tagit slut på det där och så har man kommit hem och så är 

det ju samma veva igen efter ett tag. 

 

Det blir ju så fel med, när folk har vart på behandling. För när man kommer hem, då är det ju 

ingen uppföljning och sen så står man där och säger ‘Jaha?’.  

 

I de fall då det funnits uppföljning och/eller eftervård uttrycker flertalet respondenter alltså att 

den inte varit tillräcklig, vilket kan jämföras med vad Ingelstam (1988) skriver om helhetssyn 

och om vikten av att se till personens hela livssituation. För att en behandling eller insats ska 

vara verksam menar Ingelstam (1988) därför att den inte endast bör handla om personens 

problematik för stunden, utan även långsiktigt och i andra sociala sammanhang. Bristfällig 

behandling kan också handla om att se till all den problematik en person har, som i detta fall 

gäller både psykisk ohälsa och missbruk, och inte endast ett av problemområdena, vilket är 

något som flertalet respondenter framfört att de yrkesverksamma inte gjort (jfr. Ingelstam, 

1988). 

6.2.4 Sammanfattning 

  
Sammanfattningsvis verkar respondenternas upplevelser av behandling och vård skifta från 

person till person. Dock framhåller många vikten av att känna en bra personkemi till den 

yrkesverksamme i behandlingen. Några respondenter menar att de endast behöver mediciner 

som hjälp till deras missbruksproblematik, men de flesta belyser att de behöver någon annan 

typ av behandling som komplement till medicinerna. Ett par respondenter som berättar om sin 

tid på tvångvården inom psykiatrin uttrycker att det endast ger hjälp för stunden, och att de 

skulle önska att det även låg fokus på hur de kan må bra fortsättningsvis. Öppenvården är 

någonting som många respondenter uttrycker är en svår behandlingsform då de upplever att 

det där är lättare att falla in i gamla vanor och mönster.  Vidare belyser majoriteten av 

respondenterna att mycket av behandlingsresultatet är beroende av den egna viljan och 

motivationen. Avslutningsvis framkommer det av många respondenter att det finns en brist på 

uppföljning av genomförd behandling, vilket respondenterna menar tyder på en bristande 

helhetssyn. 

6.3 Samverkan 

 

Under denna rubrik kommer respondenternas upplevelse av samverkan mellan olika vårdgivare 

att presenteras och analyseras. Under rubriken samverkan ingår även respondenternas upple-

velser av de yrkesverksammas kunskap gällande en dubbel problematik samt deras kunskap 

gällande samverkan. 

 

Det som framkom i intervjuerna var att majoriteten av respondenterna upplevde att samverkan 

gällande deras dubbla problematik har varit bristfällig. Ett flertal av  respondenterna menar att 

samverkan har varit bristfällig på grund utav otillräcklig kunskap, där de yrkesverksamma en-

ligt dem inte vill behandla någon med en tydlig problematik inom ett annat yrkesområde, något 

som uttrycks i följande citat: 

 
Nej du får vända dig till psykiatrin’ och dom säger ‘vänd dig till vårdcentralen’, att det är så 

man blir behandlad. Man kan inte göra något åt det utan man får bara stå där. 
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Vidare menar respondenterna att i de fall där de har blivit behandlade för en problematik så har 

den andra problematiken inte sällan blivit åsidosatt eller ignorerad. En respondent beskriver att 

de yrkesverksamma ofta bara sett till missbruksproblematiken och därför inte gett någon insats 

för det psykiska måendet, vilket utifrån Johansson & Lalanders (2013) beskrivning av stämp-

lingsteori kan tolkas som att de yrkesverksamma stämplat honom som missbrukare. En alter-

nativ tolkning av ovanstående uttryck är att de yrkesverksamma på grund av tidsmässiga skäl 

prioriterar de problem som de anser vara mer trängande istället för att ge en mer heltäckande 

vård, alltså att de fokuserar på detaljen och sätter helheten i andra hand (jfr. Ingelstam, 1988). 

Respondenten menar dock att han endast blivit sedd som en missbrukare och att de därför inte 

har tagit hänsyn till hans psykiska mående eftersom missbrukare enligt honom hamnar i en 

gråzon mellan missbruksvården och psykiatrin, något som uttrycks i nedanstående citat:  

 
Alla som har ett alkohol- eller drogmissbruk hamnar ju i ett fack, mittemellan psykvård och 

missbruksbehandling och det vart ju väldigt många olika typer av hjälp och ställen vi fick vara 

på innan vi hittade någon som kunde hjälpa mig med det stora hela. Det var ju inte det lättaste 

direkt att få den “kombon” alls kan jag ju tala om.  

 

Andra respondenter beskriver snarlika händelser där de menar att de blivit slussade mellan 

olika typer av instanser och behandlingar för att de är för sjuka för den ena men att de samtidigt 

känner sig för friska för den andra, något de uttrycker som en brist av samverkan och/eller 

kompetens. Något som de uttrycker i följande citat:  

 
Det känns som att dom inte alltid förstår. Antingen är det så väldigt inriktat på missbruket, eller 

så hamnar du på psyket och där känner du dig inte alls hemma.  

 

Dom sa ‘jag har inte kompetens för ditt missbruksanvändande’. 

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker vikten av samverkan eller en samtidig behandling för 

båda problematikerna och menar att vården har fungerat som bäst när den yrkesverksamme har 

kunskap och/eller förståelse gällande båda problematikerna, då de menar att missbruket och 

den psykiska ohälsan påverkar varandra, vilket två respondenter har uttryckt på följande sätt: 

 
När man går till någon psykolog eller något och ska ta upp sina problem då är det ju jätteviktigt 

att dom har kunskap om båda delarna för att annars så kan det bli fel. För jag kan ju komma till 

en psykolog och säga att jag har depression och inte tala om att jag har något missbruk. Jag kan 

ju droga hur mycket som helst och komma dit och tala, jag blir ju inte av med mina problem i 

alla fall, för egentligen så är det drogerna som är problemet.  

 
Intervjuare: Kände du att han [psykologen] hade kunskap om både psykisk ohälsan och miss-

bruksproblematiken? 
Intervjuperson: Kanske inte jättemycket om missbruk. Men det, det gick bra ändå för han för-

stod. 

 

Detta kan återigen kopplas till en helhetssyn (jfr. Ingelstam, 1988) då citaten indikerar att re-

spondenterna upplever att det inte går att behandla en problematik utan att ta hänsyn till den 

andra problematiken. Det bör dock nämnas att två av respondenterna ansåg att det inte fanns 

något behov av en samverkan då de föredrog att skilja på deras problematiker, efter en stunds 

betänketid ändrade dock en av respondenterna sin åsikt och uttryckte följande: 

 
Fast det kanske hade varit bra ändå. Problematiken blir ju lite annorlunda när man har ett miss-

bruk i botten förstås. 
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De andra respondenterna menar att en samverkan inte är en självklarhet utan menar att det är 

något som de själva ofta får kämpa för. En respondent beskriver att en samverkan kring hans 

problematik skedde först när han på eget initiativ bad om detta, vilket han bland annat uttryckte 

på följande sätt: 

 
Jag har bett om samverkan. I princip tvingade jag dom att ha ett samlingsmöte, jag vill ha alla 

på samma ställe så de kan prata om vad som är bäst för mig, det är inte alltid jag vet det. 

 

Samma respondent fortsätter med att uttrycka att även om de föreligger en samverkan, så har 

den i hans fall varit mer stjälpande än hjälpande, då de yrkesverksamma enligt honom har 

skilda och ibland oförenliga visioner och mål för honom. Detta går in i det som Danermark 

(2000) nämner om olika aktörers olika lagar och regelverk, där han inte olikt respondenten 

menar att det finns olika intressen som riskerar att styra samverkansprocessen. Ytterligare en 

respondent menar att det inte har varit några problem att få hjälp kring hans samtidiga proble-

matik men håller med om att det har funnits olika förväntningar och mål, vilket han uttrycker 

på följande sätt: 

 
Alla vill hjälpa mig och dom har olika saker som dom vill med mig känner jag. Det är där som 

jag tycker att det brister. Dom ska ju ha en samverkan med varandra.  

 

Majoriteten av respondenterna verkar mena att den viktigaste aspekten inom en samverkan 

enligt dem är att det finns gemensamma mål och förväntningar, något som enligt dem är en 

raritet. De menar att även inom en och samma instans eller behandling kan samverkan brista, 

vilket en respondent berättar genom följande uttryck: 

 
Så, han vill inte skriva ut en enda medicin på ett år för han tycker att min hjärna ska vila, medans 

andra läkare säger att min hjärna är så uppbyggd på såna saker så den måste ha någonting. 

 

Samma respondent berättar att hon kan känna sig förvirrad och hjälplös som vårdsökare, och 

menar att dessa oenigheter skapar en större stress och kan leda till att symptomen förvärras. 

Andra respondenter håller med och menar att dessa oenigheter vidare kan vara ett hinder i 

behandlingen då de inte vet vad som förväntas av dem och de känner att de inte kan vara helt 

ärliga, detta kan speglas i ett citat från en respondent där han uttrycker följande:  

 
Man får själv springa runt, och de [yrkesverksamma] har inte kontakt med varandra. Det verkar 

som att de är lite osams med varandra. Jag hör ju det ‘här är det läkaren som bestämmer och 

ingen annan och de på arbetsförmedlingen har inget med det här att göra’. Så säger de till mig 

och då blir det ju jag som tar på mig alltihopa. Jag får ju tänka ‘Hur ska jag ta upp det här? Hur 

ska jag lägga fram vad de säger åt mig där och vad dom tycker’, för att inte de andra ska bli 

stötta. Det har varit jättejobbigt, jag har mått dåligt på grund av det. Jag mådde jättedåligt ett 

tag för att jag tänkte ‘Fan dom kanske inte vill sjukskriva mig, hur ska det bli? Ska jag inte få 

vara här?’. Jag är lite rädd och då blir man lite oärlig sådär. 

 

Detta kan återigen kopplas till en bristande helhetssyn (jfr. Ingelstam, 1988), då respondenterna 

upplever att de olika aktörerna arbetar efter sina egna intressen, och inte tar hänsyn till hur detta 

påverkar brukarens välmående i stort. Detta grundas på att respondenten uttrycker att han 

upplever att det blir hans uppgift att förmedla aktörernas olika intressen, vilket enligt honom 

bidrar till en ökad stress och försämrar hans mående, vilket motsäger syftet med samverkan. 

Ovanstående citat kan vidare kopplas till det som Goffman (2014) nämner gällande olika 

aktörer och framföranden. Respondenten menar att han inte kan vara ärlig, alltså att hans 

framträdande är oäkta och snedvridet. Det som blir intressant i denna respondents fall är att 
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framträdandet blir oäkta för att göra de yrkesverksamma till lags, istället för att som Goffman 

(2014) beskriver om den cyniska aktörens framträdande där denna endast vill nå egen vinning. 

Dock är en möjlig tolkning att respondenten genom att behaga de yrkesverksammas 

önskningar, i själva verket behagar sina egna önskningar. 

6.3.1 Sammanfattning 

 

För att summera respondenternas upplevelse av samverkan, verkar majoriteten uppleva att en 

samverkan är svår att få, och även där den existerar finns det rum för förbättring. Många 

uttrycker även vikten av att de yrkesverksamma har kunskap inom båda områdena, för att ha 

förståelse för deras typ av problematik och därmed kunna ge dem rätt typ av behandling. 

Majoritetsuppfattningen uttrycks även vara sådan att några av de viktigaste aspekterna inom 

samverkan inte endast innebär att två olika instanser arbetar med en person samtidigt, utan att 

de har gemensamma mål och visioner och att de samtalar kring personens situation. 
 

 

7. Diskussion 

Nedan följer en redogörelse av studiens resultat kopplat till tidigare forskning med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

7.1 Övergripande diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka och förstå hur personer med dubbel problematik 

upplever den vård och behandling de fått, och vad som där fungerat bra respektive mindre bra. 

Det som framkommit ur intervjuerna med våra respondenter är att upplevelserna till viss del 

skilt sig åt, men att det överlag funnits stora likheter mellan deras känslor och upplevelser av 

vården. Många respondenter nämnde att ett värdigt bemötande och en god “personkemi” med 

den yrkesverksamme i stor utsträckning påverkade deras generella bild av behandlingen. En 

annan allmän uppfattning av respondenterna var att det överlag inom vård och behandling bör 

läggas större fokus på att hitta metoder som fungerar för den specifika personen, alltså att 

vården behöver anpassas mer för den enskilde personen. Vidare menade respondenterna att det 

behöver finnas en större helhetssyn inom vården, dels för att se till den dubbla problematiken, 

men också då de anser att mer fokus bör läggas på uppföljning, för att behandlingen ska få ett 

så bra utfall som möjligt. Gällande samverkan kring respondenternas dubbla problematik 

upplevde de flesta respondenter att den var bristfällig, om den överhuvudtaget ens existerade, 

och många respondenter framhåller att det även här finns rum för förbättring. 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Många av respondenterna framförde att de ansåg att de liksom andra personer med liknande 

problematiker blev indelade i olika fack av de yrkesverksamma. Det överensstämmer med vad 

Evjen & Øiern (2004) skriver om att de yrkesverksamma försöker passa in brukare i mallar, 

och vidare att detta kan leda till en bristande syn på den enskilda individen vilket i sin tur kan 

leda till att personer inte får den behandling som är bäst lämpad för just dem, utan istället 

erbjuds en behandling som generellt fungerar bra på människor med deras typ av problematik. 

Aakerholt (2006) menar vidare att individer som blir placerade i fack riskerar att bli stämplade 

och stigmatiserade, då de upplever att det inte finns någon vård eller behandling för dem. Dock 
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fanns det ett par respondenter som inte höll med om detta och som ansåg att vården var relativt 

individanpassad och menande att de förstod varför en viss fackplacering eller indelning skedde 

inom vården. Majoriteten av respondenterna menade dock likt Aakerholt (2006) ovan, att vår-

den inte var tillräckligt individanpassad och att de inte heller visste vart de skulle vända sig för 

att få hjälp. Detta går att se i vissa av respondenternas beskrivningar av hopplöshet, där en 

respondent uttrycker att han inte upplever att det finns någon hjälp att få. Det går vidare att 

koppla detta till det Askheim (2009) tar upp om de yrkesverksammas attityder gentemot vård-

tagarna där han nämner att den negativa attityd som oftast råder gällande personer med en 

dubbel problematik riskerar att leda till att insatserna inte får någon verkan eller att behand-

lingen avslutas för tidigt då varken den yrkesverksamme eller den hjälpsökande har motivation 

att fortsätta behandlingen. Något även majoriteten av respondenterna betonade vikten av, när 

de genom ett flertal uttalanden uttryckte att den egna viljan och motivationen i behandlingen 

är grunden för en positiv behandling. Askheim (2009) belyser även detta när han skriver om 

de värdiga och ovärdiga vårdtagarna, där han vidare lyfter fram att personer med en dubbel 

problematik inte sällan hamnar i kategorin ovärdiga vårdtagare. Han menar vidare att det oftast 

är de värdiga vårdmottagarna som anses vara värdig en individanpassad behandling där de får 

vara med och påverka sin egen vård. De ovärdiga vårdtagarna riskerar på så sätt som det nämn-

des inledningsvis att placeras in i fack istället. Även om majoriteten av respondenterna likale-

des uttryckte att de inte hade blivit bemötta på ett värdigt eller positivt sätt, finns det ett antal 

respondenter som menar att de har blivit bemötta på ett värdigt sätt, där de har blivit motiverade 

att fortsätta sin behandling.  

 

I studien framkom det att många respondenter upplevde öppenvården som en svår behandlings-

form, och det kan tänkas att de där hade svårt att släppa sin missbrukarroll. Detta kan kopplas 

till det Wirbing och Borg (2011) skriver om att vård och behandling som innebär ett nära um-

gänge med personer med liknande problematik som en själv ofta ger negativa konsekvenser 

och kan bidra till en ökad stress. Flertalet respondenter berättar att det har varit vanligt att 

yrkesverksamma inom missbruksbehandling inte tagit hänsyn till deras psykiska mående och 

vice versa, vilket stämmer överens med vad respondenterna i Cruce, Öjehagen och Nordströms 

(2012) studie beskriver. Då personer med denna typ av dubbla problematik inte får vård eller 

behandling som ser till båda problematikerna kan det, som SOU (2011:35) belyser, bidra till 

en svårighet i den fortsatta behandlingen. Respondenterna i vår studie beskriver vidare att det 

inte bara är så att deras dubbla problematik har hamnat i skymundan, utan att den andra pro-

blematiken till och med ignorerats i vissa fall. Mueser och Kavanagh (2005) är medvetna om 

att denna åsidosättning sker och menar att det är viktigt att de yrkesverksamma undersöker 

huruvida det föreligger någon dubbel problematik eller ej, då symptomen och problematikerna 

ofta överlappar varandra. Författarna menar vidare att denna överlappning riskerar att båda 

problematikerna förvärras om den yrkesverksamme inte tar hänsyn till den dubbla problemati-

ken. Wirbing och Borg (2011) belyser även de vikten av en samtidig behandling, där de nämner 

att en insats som sätts in där de yrkesverksamma inte uppmärksammar den dubbla problemati-

ken ofta är otillräcklig. Detta är något som även respondenterna i vår studie har uttryckt, där 

de menar att behandlingen gett bättre resultat när den yrkesverksamme haft kunskap och/eller 

förståelse för båda problematikerna. Dock uttrycker de flesta respondenterna att det dröjt innan 

de fått en samtidig behandling, något som emellertid inte nödvändigtvis har inneburit en sam-

verkan mellan instanserna. Detta blir särskilt intressant då både Socialstyrelsen (1999 & 2015) 

samt Gefvert, Sundberg och Wiberg (2005) belyser vikten av en samverkan, då de menar att 

en samtidig behandling utan samverkan inte sällan leder till att behandlingarna mister sin verk-

ningskraft och/eller att brukarna avbryter en eller båda behandlingarna.  
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En ytterligare aspekt som respondenterna tog upp gällande samverkan var verksamheters olika 

intressen och mål kring dem, något även Statens offentliga utredningar (SOU 2011:35) belyser. 

SOU (2011:35) tar upp problematiken kring en samverkan gällande personer med en dubbel 

problematik och belyser svårigheterna kring att de olika instanserna oftast går under två olika 

ansvarsområden, där de styrs av olika lagar och regler. Respondenterna uttrycker att de upple-

ver att de yrkesverksamma är styrda av deras verksamheters mål vilket i sin tur leder till att den 

enskilda personens önskemål ofta åsidosätts eller bortprioriteras. Aakerholt (2006) menar vi-

dare att en god samverkan krävs för ett heltäckande och långsiktigt arbete, då ett samtidigt 

arbete riskerar att leda till att insatsmottagaren efter avslutad behandling faller tillbaka i tidigare 

mönster och beteenden. Detta är även något respondenterna tar upp där de menar att trots att 

de har fått hjälp för sin problematik så kvarstår problemen och situationen som bidrog till 

och/eller förvärrade deras problematik efter den avslutade behandlingen.  

 

Namnet på vår studie “Vart ska jag få hjälp?” är ett citat från en av respondenterna som berättar 

om ett tillfälle då han sökt hjälp för sitt mående och menar att han varken fått hjälp av 

missbruksvården eller av psykiatrin på grund av den dubbla problematiken och därmed 

uttrycker en känsla av hopplöshet över att inte få hjälp av någon instans. Citatet belyser det 

många av respondenterna uttryckt kring upplevelsen att instanser inte velat behandla dem på 

grund av deras samtidiga problematik och därav hänvisat dem vidare till andra instanser, vilket 

bidragit till känslor av stress, hopplöshet och stigmatisering. 

7.3 Studiens praktiska implikationer 

 

Slutligen kan denna studie med fördel läsas av yrkesverksamma som möter personer med denna 

typ av dubbla problematik då respondenternas berättelser och upplevelser kan ge en ökad 

förståelse för hur deras vård och behandling upplevs av dem. Studien belyser områden inom 

vård och behandling där respondenterna uttrycker att det finns rum för förbättring, vilket är 

något som kan diskuteras och utvärderas för att eventuellt senare utvecklas. Vidare som det 

nämndes inledningsvis (se, prop. 2012/13:77) finns det ett stort behov av att följa upp de 

insatser som finns för personer med dubbel problematik, och genom att undersöka dessa 

respondenters upplevelser av denna vård och dessa insatser, kan studiens resultat bidra till 

denna uppföljning. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

     

Gällande förslag till vidare forskning inom området menar vi att forskningen på nationell nivå 

är begränsad och något vi anser det bör satsas på. Vidare anser vi att det även vore av vikt att 

undersöka hur de yrkesverksamma upplever arbetet med personer med dubbel problematik för 

att ge en mer heltäckande bild. Då vår studie endast fokuserar på de enskilda respondenternas 

upplevelser av vården, det vill säga deras konstruktioner av verkligheten menar vi att det även 

finns utrymme att genom kvantitativa studier undersöka hur vården faktiskt ser ut idag. Ett 

förslag är att genom statistik se hur utfallet ser ut inom behandlingen för personer med en 

dubbel problematik, till exempel hur många som fullgör sin behandling och hur utfallet efter 

avslutad behandling ser ut. För att sedan komplettera detta med intervjuer där insatsmottagarna 

får uppge sina anledningar till utfallet för deras behandling. Detta skulle behöva jämföras med 

en kontrollgrupp som inte innehar en dubbel problematik för att därmed se om det föreligger 

någon skillnad mellan dessa grupper. Denna typ av forskning skulle kunna bidra till en ökad 

förståelse, som skulle kunna vara en utgångspunkt för att se till hur vård och behandling för 

personer med dubbel problematik skulle kunna förbättras. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

 

Information om deltagande i studie om missbruk och psykisk ohälsa 

 

Hej! 

 

Vi heter Lovisa och Jennifer och är två studenter som läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Örebro universitet. Nu under våren skriver vi vår C-uppsats där vi 

valt att fokusera på personer som har haft både substansmissbruk och psykisk ohälsa. Syftet 

med uppsatsen är att utifrån insatsmottagarnas upplevelser och erfarenheter följa upp den 

vård och de insatser som finns för denna sorts problematik i Sverige idag. 

 

Vi söker personer som tidigare har haft kontakt med vården för dessa problem och kan dela 

med sig av sina erfarenheter under ett intervjutillfälle. 

 

Du kommer innan intervjun ha möjlighet att läsa igenom frågorna som kommer vara grunden 

till intervjun, och Du är vid intervjutillfället fri att avstå från att svara på frågor som Du av 

någon anledning inte vill svara på och vi kommer inte heller be Dig att förklara anledningen 

till det. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och Du kan när som helst välja att avbryta 

Din medverkan utan vidare motivering. Vi planerar att intervjun ska pågå i ungefär 30-40 

minuter. Du får gärna föreslå en plats för intervjun där Du känner dig trygg, det går även bra 

att ta med Dig någon som stöd om så önskas. Intervjun kommer att spelas in för att sedan 

överföras från tal till skrift (transkriberas). När intervjun transkriberats kommer ljudfilerna tas 

bort, och när uppsatsen färdigställts kommer även transkriberingarna att raderas. 

 

Materialet, så som ljudfiler och transkriberingar, kommer att förvaras på ett sådant sätt att det 

endast är åtkomligt för oss som utför studien. Materialet kommer vidare endast användas till 

denna uppsats. Slutligen kommer alla i det färdigställda arbetet att avidentifieras, så att det ej 

går att uttyda vilka som deltagit i studien. 

 

Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras i form av en uppsats, som Du kommer 

ges möjlighet att läsa. 

 

Har Du några frågor kring studien går det bra att kontakta oss. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Lovisa Peterson 

lovisa.peterson@gmail.com 

073xxxxxxx 

 

Jennifer Wanche 

jenniferwanche@gmail.com 

076xxxxxxx 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Missbruk: 

 Vad hade du för typ av missbruk? Hur skulle du beskriva det? Konstant/periodvis 

etc.? 

 När började det? Hur började det? Vad tror du var anledningen? 

 Hur länge höll missbruket på? 

 Har det upphört? När? Hur gick det till? 

 Vad har du fått för specifik hjälp för missbruket 

 Hur upplever du att hjälpen fungerade? Vad har varit bra, vad har varit mindre bra? 

 

Psykisk ohälsa: 

 Vad har du/har du haft för typ av psykisk ohälsa? (Har du någon fastställd diagnos?) 

 När började dina psykiska problem? 

 Hur och när upptäckte du dessa? 

 Hur har problematiken sett ut över tid? 

 Vad har du fått för specifik hjälp för din psykiska ohälsa? Medicinering? Egen 

medicinering 

 Hur upplever du att hjälpen fungerade? Vad har varit bra, vad har varit mindre bra? 

 

Insatser: 

 Har du fått någon typ av insats för dina samtidiga problem? Vad/Vilka? 

 När skedde den första kontakten med någon insats/vård för den dubbla 

problematiken? 

 Hur ser dina problem ut idag? 

 Har du någon insats idag? I så fall vad? 

 Hur längesen var det du hade någon insats? 

 Vilka vardagsproblem är förknippade med din dubbla problematik? 

 Vad är det som har hjälpt dig i olika skeden? 

 

Bemötande: 

 Hur tycker du att du har blivit bemött när du sökt hjälp? 

 Upplever du att du har blivit annorlunda bemött i olika 

vård/behandlingssammanhang? 

 Vad anser du är särskilt viktigt när man bemöter människor med din typ av 

problematik? 

 

Upplevelser av vård/insatser: 

 Vad har varit bra? 

 Vad har varit mindre bra? 

 Skulle du ha önskat att någonting var annorlunda? I så fall vad? 

 Anser du att det finns rum för förbättring gällande vård och behandling för personer 

med dubbel problematik? Vad? 

 Har du någonting övrigt du skulle vilja tillägga? 

 

 


