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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under senare år har alltmera uppmärksamhet riktats mot individer med beroendeproblematik 

och samtidig psykisk sjukdom, det vill säga individer med samsjuklighet. Forskning visar att 

det finns ett starkt samband mellan psykisk sjukdom och beroendeproblematik. Förekomst av 

psykiatrisk sjukdom vid missbruksproblematik är cirka 40-60 procent (Fahlke, Alborn & 

Sanner, 2009). Cirka 20 procent av individer med psykiatriska tillstånd har 

beroendeproblematik (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Uppkomst av samsjuklighet förklaras utifrån olika faktorer. Beroende kan dels vara primär 

varvid drogmissbruket leder till eller förstärker den psykiska sjukdomen. Beroendet kan å 

andra sidan vara sekundär då droger brukas i självmedicinerande syfte för att lindra psykiska 

symtom (Lawrence-Jones, 2010). Uppkomst av samsjuklighet kan även bero på 

mellanliggande faktorer; exempelvis kan beroendet ha effekt på förmågan att bibehålla arbete 

vilket i sin tur ökar sannolikheten att utveckla psykisk sjukdom. Slutligen kan en och samma 

faktor öka risken för uppkomst av både beroende och psykisk sjukdom. De gemensamma 

faktorerna kan vara biologiska, individuella samt sociala (Teesson, Degenhardt, Proudfoot, 

Hall & Lynskey, 2005). Samsjuklighet brukar betecknas som ett biopsykosocialt fenomen 

(Fahlke et al., 2009).  

 

Behandling av samsjuklighet ses som ett komplext problem. Yrkesgrupper har olika 

uppfattningar om vilket problem som ska behandlas först. Detta har resulterat i att individer 

”bollats” mellan landsting och kommuner, ibland fastnat i ett ingenmansland då de inte 

”passat in” i någon vårdform. Psykiatrin har ofta påpekat att drogmissbruket måste behandlas 

först innan utredning och behandling för den psykiska hälsan kan ske. Socialtjänsten däremot 

har ofta ansett att den psykiska sjukdomen bör behandlas först (Dahlberg, 2005).  

 

De behandlingsmodeller som tillämpas i arbetet med personer som har beroende samt psykisk 

sjukdom är sekventiell, partiell och integrerad vård. Den sekventiella modellen innebär att 

individen först får behandling för det ena problemet och därefter behandling för det andra 

problemet. Partiell vård innebär samtida behandling av problemen på varsitt håll. I kontrast 

till dessa modeller utgör integrerad vård en samordnad och samtida behandling av problemen 

(Horsfall, Cleary, Hunt & Walter, 2009). 
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För att skapa effektiv och enhetlig vård för individer med beroendeproblematik utformade 

Socialstyrelsen nationella riktlinjer till socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Riktlinjerna 

publicerades 2007 och där beskrivs bland annat olika aspekter och rekommendationer vid 

behandling av samsjuklighet (Socialstyrelsen, 2007). Syftet med riktlinjerna var dessutom att 

utveckla en evidensbaserad behandling som bygger på bästa tillgängliga vetenskap, 

professionellas erfarenheter samt brukarnas egna önskemål och behov (Oscarsson, 2007). 

Socialstyrelsens riktlinjer för missbruk- och beroendevård rekommenderar en integrerad 

behandlingsmodell för samsjuklighet då modellen har empiriskt stöd för goda resultat 

(Socialstyrelsen, 2007). Riktlinjerna har ”ingen legal status och är följaktligen inte av 

tvingande karaktär för praktiker” (Bergmark, 2007, s.520). 

 

Enligt forskning förekommer stigmatisering inom psykiatrin av individer med samsjuklighet. 

Somliga professionella anser att psykiskt sjuka som missbrukar droger inte är lika förtjänta av 

vård som de med enbart psykisk sjukdom. Vidare har stigmatisering förekommit inom 

drogbehandling där professionella motvilligt accepterat individer med samsjuklighet då de 

professionella inte vill att dess verksamhet ska vara förknippad med ”galenskap”. Bristande 

kunskaper och fördomar hos de professionella samt den tudelade ansvarsfördelningen vid 

behandling av samsjuklighet anses ligga till grund för denna stigmatisering (Lawrence-Jones, 

2010). 

 

Ett problem i forskningen om samsjuklighet handlar om perspektivval. Ofta har samsjuklighet 

studerats med hjälp av undersökningar av professionella aktörers aktiviteter och upplevelser. 

Brukarna har däremot sällan getts en röst.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med intervjustudien är att fokusera brukares erfarenheter av vård och behandling vid 

samsjuklighet för att bredda kunskapen om vad som kan anses känneteckna god och effektiv 

vård och behandling. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Utifrån studiens syfte att undersöka brukares upplevelser av behandling och vård vid 

samsjuklighet har tidigare forskning och litteratur inom ämnet inhämtats vilket bidragit till en 

ökad förståelse av det valda undersökningsområdet. Lawrence-Jones (2010) har noterat att få 
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studier inom ämnet samsjuklighet utgår från brukares perspektiv. Lawrence-Jones (2010) 

genomförde en studie som syftade till att betona brukares syn på vård och behandling av 

beroendeproblematik och samtidig psykisk sjukdom i Storbritannien. Resultatet av studien 

visade att brukarna önskade integrerad vård men att detta sällan erbjöds samt att brukarna 

upplevt stigmatisering och utanförskap inom behandling. Precis som Lawrence-Jones studie 

så kommer den aktuella undersökningen se till brukares upplevelser av vård och behandling. 

En skillnad mellan de två studierna är att den aktuella undersökningen utgår från brukares 

upplevelser av vård och behandling i Sverige. Studier i Sverige har främst sett till 

professionellas upplevelser och åsikter, exempelvis Wadell och Skärsäters (2007) studie som 

undersökte sjuksköterskors erfarenheter av att behandla individer med samsjuklighet. 

Resultatet av deras studie betonade vikten av att professionella bygger tillitsfulla relationer 

med patienterna för att skapa samarbete och en god vård. En av de svenska studier som ser till 

brukarnas upplevelser av vård vid samsjuklighet utfördes av Beijer (2009), hon studerade två 

svenska öppenvårdsmottagningar riktade till vuxna med drogberoendeproblematik och 

samtidig psykisk ohälsa. Studien är baserad på intervjuer med personal och brukare samt 

observation av mottagningarna. I kontrast till Beijers studie som intervjuade brukare i 

pågående behandling så innefattar den aktuella studien brukare som genomgått och slutfört 

behandlingar. Resultatet av Beijers (2009) studie var att brukarna bland annat önskade 

lättillgänglig vård, personal med bra personligt bemötande, en noggrann utredning och 

individualiserade insatser som finns på ett och samma ställe. Många studier utanför Sverige 

har förespråkat integrerad vård vid samsjuklighet, däribland den brittiska studien av 

Georgeson (2009) och den amerikanska studien utförd av Tsai, Salyers, Rollins, McKasson 

och Litmer (2009). Georgeson (2009) införde och evaluerade ett nytt arbetssätt, 'Matrix 

Model', inom beroendevård och psykiatri i Bristol, Storbritannien. Matrix Model innebär att 

professionella inom beroendevård samt psykiatri samarbetar och finns tillgängliga i en och 

samma arbetslokal. Resultatet av studien visade att modellen samt den integrerade 

vårdformen vid samsjuklighet var effektiv och önskvärd. Studien av Tsai et al. (2009) 

betonade att integrerad vård vid samsjuklighet i Indianapolis, USA, resulterat i att färre 

brukare var inlagda på sjukhus, arresterade för brott, stod utanför bostadsmarknaden eller 

återgick till aktivt drogmissbruk.  

I Sverige har Socialstyrelsen uppmärksammat behandling av samsjuklighet och år 2007 

etablerades riktlinjer som vänder sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården i ett 

försök att förena verksamheterna då ”det praktiska behandlingsarbetet med dessa patienter 
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och klienter [med samsjuklighet] försvåras av att ansvaret för behandling och stöd är uppdelat 

mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten” (Socialstyrelsen, 2007, s.191). Därmed 

förespråkar Socialstyrelsen en integrerad vård för individer med beroendeproblematik och 

samtidig psykisk ohälsa. Oscarsson (2007) påpekar att evidensbaserad praktik utgår från tre 

källor: forskning, professionellas erfarenheter samt brukares egna önskemål; vid utförandet av 

Socialstyrelsens riktlinjer beaktades dock främst kunskapskällan 'forskning'. Då tidigare 

forskning fokuserats på professionellas upplevelser, snarare än brukares upplevelser av 

behandling vid samsjuklighet, kan den aktuella studien bidra till att utöka kunskapskällan 

'brukares egna önskemål'.  

 

2. Metod 

Med utgångspunkt i det ämne som har valts bedömdes den kvalitativa forskningsstrategin 

mest relevant. Studien handlar om att frilägga individers subjektiva förståelse. Utmärkande 

för kvalitativ forskning är just dess fokus på den mening individer tillskriver händelser, 

sökandet efter kontextuell förståelse samt uppmärksammandet av processer som utvecklas 

över tid (Bryman, 2006).  

 

Deltagarna i studien valdes ut på grundval av kriteriet att de genomgått behandling för 

beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Eftersom studien berör ett relativt känsligt ämne, 

tillfrågades endast personer som idag är drogfria och har en fungerande vardag. Rekryteringen 

av deltagarna påbörjades då kontakt togs med föreståndare på ett HVB-hem, samt genom 

kontakt med professionella inom socialtjänst och medlemmar inom Anonyma Narkomaner. 

Efter kontaktpersonerna fått information om studien samt godkänt undersökningen vände de 

sig till personer som uppfyllde kriteriet. Av de som tillfrågades att medverka i studien valde 

samtliga att delta. Fyra personer deltog i studien, en kvinna och tre män. De var mellan 25-68 

år. Deltagarna hade psykiatriska diagnoser i form av ADHD, bipolärsjukdom (manodepressiv 

sjukdom), socialfobi, posttraumatisk stressyndrom och narcissism. Rekrytering av deltagare 

upphörde då teoretisk mättnad uppnåtts. Ingen ersättning utgick till deltagarna men som tack 

för deras medverkan mottog de en blomma efter avslutad intervju. 

 

Det tillvägagångssätt som använts för insamling av data var semistrukturerade intervjuer. 

Först utformades en intervjuguide med fem hållpunkter: begreppet samsjuklighet, första 

kontakt, utredning/diagnos, behandling och rekommendationer. Den färdigställda 
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intervjuguiden prövades i en pilotstudie. En pilotstudie är enligt Bryman (2006) ett sätt att 

identifiera svagheter i intervjuguiden för att kunna åtgärda dessa. Den aktuella pilotstudien 

resulterade i att vissa frågor omformulerades på grund av svårförståeligt språk.  

 

Tid och plats för intervjun bestämdes utifrån deltagarnas önskemål för att skapa en trygg 

atmosfär för dem. Tre deltagare intervjuades i deras hem och en deltagare intervjuades i ett 

samtalsrum inom socialtjänstens lokaler. Med hänsyn till deltagarnas önskan genomfördes två 

intervjuer av en forskare och två intervjuer av två forskare. Då intervjuerna utgick från öppna 

frågor varierade tiden för intervjuerna mellan 36-73 minuter. Intervjuerna spelades in med en 

diktafon. Vid varje intervjutillfälle fick deltagarna ta del av ett informerat samtycke som 

godkändes och signerades. Deltagarna informerades om deras möjlighet att kontakta oss vid 

eventuella funderingar. Intervjuerna transkriberades omgående efter avslutad intervju för att 

behålla en närhet till det insamlade datamaterialet. 

 

Ur det empiriska materialet analyserades olika teman fram som exemplifierats med hjälp av 

citat från våra deltagare. Dessa teman och citat tillskrevs den mening deltagarna beskriver 

sina upplevelser. Widerberg (2002) rekommenderar ett empirinära förhållningssätt vid 

kvalitativ forskning samtidigt som hon poängterar att tematiseringen av empirin, med fördel, 

kan användas i kombination med en teoretisk tolkning utifrån lämpliga teorier. I den aktuella 

studien gjordes en teoretisk tolkning, med hjälp av stämplingsteorin och teorin KASAM, av 

de teman som ställts upp. I analysen varvades det empiriska materialet med teoretiska 

begrepp. Analysen undersöker strukturella samt individuella förhållanden då stämplingsteorin 

antar ett samhällsperspektiv samtidigt som teorin KASAM ger förklaringar på strukturellnivå 

samt individnivå. 

 

Etiska principer har beaktas i studiens samtliga moment. Vetenskapsrådet (1991) beskriver 

fyra grundläggande krav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetkravet och nyttjandekravet. Studien uppfyller informationskravet då samtliga 

deltagare, muntligt och skriftligt, informerats om studiens syfte, dess genomförande samt 

innebörden av att delta i studien, till exempel att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta studien. Samtyckeskravet uppfylls då alla deltagare önskat medverka i 

studien och skrivit under ett informerat samtycke. Konfidentialitetskravet har efterlevts och 

deltagarnas personuppgifter har fingerats för att ingen ska kunna identifiera de som medverkat 

i studien. Vidare har de inspelade intervjuerna och utskrifterna förvarats i ett låst skåp under 
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arbetets gång. Nyttjandekravet har uppfyllts då inhämtad data enbart kommer att användas i 

forskningsändamål.  

 

Under hela arbetsprocessen har studiens validitet och reliabilitet beaktats.  Under 

datainsamlingen samt därefter reflekterades det över intervjuareffekten och vår inverkan på de 

frågor som ställts samt de svar intervjupersonerna gett. För att minska risken för 

intervjuareffekt användes, i minsta möjligaste mån, ledande frågor och intervjuguiden 

innehöll endast öppna frågor. Detta betyder att deltagarnas svar grundar sig på deras egna 

tankar och åsikter. Med utgångspunkt i den tolkning som gjorts av intervjumaterialet och att 

studien har två ansvariga, har det reflekterats kritiskt över varandras tolkningar vilket minskat 

risken för att forskarens egna värderingar skall ha påverkat analysen. Genomförandet av 

pilotstudien ledde till en ökad reliabilitet då svårförståeliga ord ändrades vilket minskade risk 

för att deltagarna inte skulle förstå eller missuppfatta frågorna. Vidare utgjorde pilotstudien 

tecken på validitet då svaren som gavs svarade upp till det studien syftar till att undersöka. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Stämplingsteorin 

Stämplingsteorin har ofta tillämpats inom svensk forskning där så kallat ”avvikande 

beteende” och missbruk studerats (Månsson, 2002; Hilte, 1996). Flera forskare, däribland 

Howard S. Becker, Erving Goffman och Edwin Lemert, har bidragit till utvecklandet av 

teorin. Stämplingsteorin bygger på interaktionistiska idéer som betonar att individ och 

samhälle påverkar och formar varandra i en reflexiv process (Hilte, 1996). Enligt teorin är det 

en individs omgivning som avgör om dess beteende är avvikande eller icke-avvikande. 

Avvikelsen antar en primär eller sekundär form. ’Primär avvikelse’ innebär att andra 

benämner en individs beteende som avvikande vilket leder till en process där beteendet 

normaliseras alternativt fortsätter att ses som avvikande. I de fall beteendet fortsätter 

definieras som avvikande finns det risk att individen ser sig själv som avvikande, vilket 

påverkar individens självbild samt dess identitet. Processen där individen accepterar 

stämplingen visar på uppkomsten av en ’sekundär avvikelse’ (Giddens, 2007).  

 

Stämplingsteorin innehåller kritik riktad mot professioner då den uppmärksammar hur aktörer 

inom olika myndigheter bidrar till att förstärka samt skapa nya sociala problem. Teorin 
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beskriver att stämplingsprocessen många gånger uppstår i mötet mellan individer och olika 

stödinsatser i samhället. Något som kan förorsaka processens uppkomst är generalisering, 

typifiering och användandet av stereotypier (Månsson, 2002). 

 

När en individs beteende och egenskaper inte motsvarar samhällets förväntningar kan 

stämpling och stigmatisering uppstå. Begreppet stigma används för att beskriva en egenskap 

som utpekats som nedvärderande av omgivningen vilket resulterar i ett vi och dom tänk 

(Goffman, 2007). Stigma kan anta olika dimensioner som fysiska (till exempel 

funktionshinder), kontextuella (såsom nationalitet, religion och etnicitet) samt biografiska 

(exempelvis psykisk ohälsa, fängelsevistelse och beroendeproblematik) (Giddens, 2007).  

 

Enligt Goffman (2007) upplever individer som har ett stigma en osäkerhet inför hur de ska bli 

bemötta av normala människor. Det finns två kategorier av människor som får stigmatiserade 

individer att känna sig accepterade och normala. Den första kategorin av människor utgörs av 

individer som har samma stigma och erfarenheter som den stigmatiserade. I gruppen upplevs 

en gemenskap där individerna vägleder och stöttar varandra. Gemenskapen kan vara av ett 

spontant initiativ alternativt i en organiserad form såsom Anonyma Alkoholister [AA]. Trots 

den gemenskap som upplevs uppstår ofta ambivalens då den stigmatiserade stundvis har 

svårigheter att identifiera sig med andra i gruppen och istället ser sig som mer ”normal”. Den 

andra kategorin som Goffman (2007) beskriver är de ’visa’, som utgörs av ”normala” 

individer som själva har upplevt någon form av svårighet eller kommit nära problematik som 

liknar den stigmatiserades. Dessutom krävs det att den ’visa’ har empati gentemot den 

stigmatiserade. Relationen etableras först då den stigmatiserade accepterat den ’visa’ vilket 

oftast sker efter tid (ibid.).  

 

Individer som accepterat sitt stigma kan dra fördel av så kallade ’sekundära vinster’, genom 

att använda sitt stigma som en ursäkt eller förklaring av ”tillkortakommanden, besvikelser, 

outförda plikter eller orealiserade planer” (Hilte, 2005, s.126).  Goffman (2007) hävdar att 

stigmat utgör en vinst då det skyddar individen från exempelvis ansvar och krav. Vidare 

menar Goffman att individer som lyckats reducera sitt stigma ofta förvånas över det faktum 

att livet fortsätter innehålla svårigheter, vilka de upplever att de inte kan bemästra utan stöd av 

det tidigare skydd som stigmat utgjort. Detta medför en risk att individen tillförskaffar sig ett 

liknande stigma som på nytt utgör ett skydd. 
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Med utgångspunkt i det ämne studien behandlar sågs det relevant att utgå från ett 

samhällsperspektiv. Stämplingsteorin och dess tankesätt bidrog till utformandet av 

hållpunkter i intervjuguiden. Ur teorin blev det angeläget att undersöka huruvida deltagarna 

upplevt att de passat in i samhällets strukturer, vid till exempel uppsökande av vård eller stöd. 

Vidare sågs det relevant att undersöka deras erfarenheter av att bli lyssnad till av 

professionella samt hur de har upplevt professionellas förhållningssätt. Om professionella har 

handlat utifrån tidigare erfarenheter av möte med personer med samtidig sjukdom och bortsett 

från brukarnas egna önskemål eller om de professionella har mött individens önskemål vid 

beslut om vård och behandling. Dessutom betraktades det relevant att undersöka vad brukarna 

hänför som betydelsefulla egenskaper hos de professionella samt individer med likartad 

problematik. 

 

3.2 KASAM - Känsla av sammanhang 

Teorin KASAM grundar sig på ett salutogent perspektiv, ett synsätt som betonar det friska 

hos individer. Aaron Antonovsky, grundare av teorin, intresserade sig för varför vissa 

människor förblir friska och fann att individer har lättare att ta sig igenom svåra situationer 

om de upplever att deras tillvaro är begriplig, hanterlig och meningsfull (Antonovsky, 2005). 

 

En individs känsla av sammanhang förklaras dels utifrån strukturella förhållanden och dels 

utifrån inre faktorer (Forskningsrådsnämnden, 1998). Teorin KASAM är intimt förknippat 

med ett begrepp Antonovsky (2005) benämner som generella motståndsresurser (GMR). 

GMR innefattar alla resurser och verktyg som kan användas för att hantera ett inre eller yttre 

stimuli som av individen uppfattas som en stressor. Antonovsky (2005) skiljer mellan 

’kroniska stressorer’, ’viktiga livshändelser’ och ’dagsakuta förtretligheter’. ’Kroniska 

stressorer’ är utmärkande i individens liv och är avgörande för individens känsla av 

sammanhang. Kultur, samhällets struktur, individens sociala roll och dennes personlighet 

utgör alla exempel på kroniska stressorer. ’Viktiga livshändelser’ kan exempelvis vara en 

familjemedlems bortgång eller tillkomst och ’dagsakuta förtretligheter’ kan vara att få en 

komplimang eller negativ kritik. Då individer inte kan hantera stressorer med hjälp av GMR 

förklaras det som generella motståndsbrister (GMB), obalans mellan omvärldens stimulus och 

de resurser individen tillfogar (ibid.). 

 

 



 10 

Vidare förklarar Antonovsky (2005) att GMR är kopplat till tre grundläggande delar i 

KASAM: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet har att göra med 

huruvida individen betraktar sin situation eller framtid som förutsägbar eller förmår att förstå 

oväntade händelser. En individ som uppfattar världen begriplig hanterar oplanerade händelser 

på ett ordnat och förstående sätt. Hanterbarhet handlar om individens förmåga att använda de 

resurser som behövs för att möta krav och stimuli som finns i omgivningen. Exempel på 

resurser kan vara en läkare som är tillgänglig då en individ är i behov av vård. Resurser på en 

mer abstrakt nivå kan utgöras av en tro på gud. Slutligen innebär komponenten 

meningsfullhet att individen kan uppfatta vissa svårigheter och krav som utmaningar värda att 

fokusera och lägga energi på. I meningsfullheten återfinns en motivationsaspekt som grundar 

sig på att livet har en mening, ett värde, och att individen känner engagemang för något 

område i sitt liv.  

 

En individ som upplever en stark känsla av sammanhang har lättare att identifiera sina känslor 

och använder sig oftare av hälsosamma resurser för att klara av svåra situationer i jämförelse 

med individer som har låg känsla av sammanhang vilka får kämpa för att äga sina känslor och 

inte projicera dessa på andra eller använda sig av verktyg såsom exempelvis droger som 

motverkar god hälsa. Vidare har en individ med stark känsla av sammanhang en god 

problemhanteringsförmåga, kan sortera olika intryck och tillföra mening till händelserna. 

Beroende på hur stimulis uppfattas följer, positiva eller negativa, känslor inom individen 

(Antonovsky, 2005). 

 

Enligt Antonovsky förblir individens KASAM densamma då den väl skapats och möjligheten 

att KASAM förändras är marginell. Med utgångspunkt i terapeutisk förändring har 

Antonovsky utvecklat detta och han menar ”att utan mycket betydande, ganska radikala 

förändringar i de institutionella, sociala och kulturella miljöer som formar människors 

livserfarenheter, är det en utopi att förvänta sig att ett möte, eller till och med en serie av 

möten, mellan klient och en behandlare kan förändra KASAM i någon nämnvärd omfattning” 

(Forskningsrådsnämnden, 1998, s.15). 

 

Förutom stämplingsteorins bidrag i utformningen av intervjuguiden bidrog även teorin 

KASAM till dess utformning. Med utgångspunkt i KASAM och premissen om utomliggande 

faktorers påverkan på individen, sågs det relevant att ta del av brukarnas erfarenheter och 

upplevelser av hur samhälleliga faktorer har påverkat deras inre liv direkt och indirekt. En 
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väsentlig del i utformandet av intervjuguiden, ur KASAM, var att utarbeta frågor om hur 

deras kontakt med olika verksamheter, behandling och bemötande från professionella och 

andra individer har påverkat deras inre. 

 

4. Resultat  

Resultatet av den aktuella studien summerar och beskriver de svar som deltagarna givit under 

intervjuerna. Då intervjuerna följde en intervjuguide bestående av fem hållpunkter kommer 

studiens resultat framföras genom att var och ett av dessa beskrivs. Dessa hållpunkter är 

begreppet samsjuklighet, första kontakt, utredning/diagnos, behandling och 

rekommendationer. 

 

4.1 Begreppet samsjuklighet 

Begreppet samsjuklighet används dels av professionella som arbetar inom beroendevård och 

psykiatrin samt i forskningssammanhang som rör beroende och samtidig psykisk ohälsa. 

Deltagarna fick under intervjun möjlighet att beskriva deras uppfattning om begreppet 

samsjuklighet. 

 

Eva hade aldrig hört talas om begreppet men förklarade att hon var bekant med begreppet 

dubbeldiagnos och att hon har en dubbeldiagnos.  Evas definition av begreppet dubbeldiagnos 

kännetecknar en individ som har flera psykiatriska diagnoser och Eva ser inte missbruket som 

en sjukdom vilket gör att det inte kan ses som en del av dubbeldiagnosen. Vidare förklarar 

Eva att hon föredrar att benämna det som dubbeldiagnos istället för samsjuklighet. 

 

”Dubbeldiagnos låter bättre. Då fattar man vad det handlar om eller vad det är…. för man 

behöver inte förfina…. Man förstår ju bättre om det är en dubbeldiagnos, för de är ju en 

diagnos.” (Eva) 

 

Peter hade aldrig hört talas om samsjuklighet men det fick honom att tänka på individer som 

har samma sjukdom. Peter hade dock hört talas om begreppet dubbeldiagnos. Han menade att 

det inte spelar någon roll hur professionella beskriver personer, som har kontakt med psykiatri 

och beroendevård, bara det inte är nedvärderande på något vis. Andreas och Tomas hade 

däremot hört talas om begreppet samsjuklighet. Tomas anser att det är ett bra sätt att benämna 
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flera diagnoser som samsjuklighet då det betecknar vad det handlar om. Andreas hade dock 

inte riktigt förstått innebörden av begreppet. Han har uppfattat det som ett samlingsbegrepp 

för en individ som har flera problematiker samtidigt. Andreas uppfattning är att det ofta krävs 

att en individ har samsjuklighet för att till exempel kunna yrka på en sjukskrivning, att det inte 

räcker med enbart missbruk som skäl till att inte arbeta. Andreas ser negativa och positiva 

aspekter av användandet av begreppet samsjuklighet. 

 

”Ja men det kan väl vara skönt att använda ordet samsjuklighet om det är så att du har flera 

olika. Men att det ska ligga till grund för din ja ditt tillfrisknande på nått sätt din möjlighet att 

bli fri från ett missbruk då tycker jag att det är fel på något sätt. Sen är det väl ofta så att 

missbrukare lider ofta utav någon form utav… ja, av någon form utav psykisk ohälsa eller 

någon form av en diagnos. Det finns nästan inte en enda missbrukare som inte har någon 

bokstavskombination eller nån annan ohälsa i bakgrunden. Det tror jag inte.” (Andreas) 

 

4.2 Första kontakt 

För att orienteras om deltagarnas erfarenheter av vård och behandling gavs de under intervjun 

möjlighet att beskriva deras första kontakt med professionella som arbetar med 

beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.  

 

Eva kom i kontakt med barn och ungdomspsykiatrin (BUP) då hon var i tio årsåldern. Vidare 

berättade hon att hon under hennes första skoltid hade lätt för sig i skolan men att hon hade 

svårt att koncentrera sig. Enligt Eva talades det aldrig om att hon hade någon diagnos. Lärarna 

sa att Eva hade koncentrationsproblem och att orsaken till hennes svårigheter att koncentrera 

sig bland annat berodde på hennes mammas missbruk. Eva förklarade att kontakten med BUP 

berodde på att hon hade skurit sig i armen och att det var skolan som ordnade den kontakten.  

 

”Var bara där en gång, min morfar pratade mig ur på något vis… han ville ju inte se sig själv 

som misslyckad heller… så därför tyckte han inte att jag skulle vara där eftersom jag bodde 

hos honom då.” (Eva) 

 

När Eva var i tonåren tog hon själv kontakt med socialtjänsten för sitt då pågående missbruk. 

Hon bad om hjälp av den anledningen att hon inte orkade något mer. Det var dock ingen som 

trodde på Eva. Peter beskriver att hans första kontakt var för hans missbruk och psykiska 
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ohälsa. Det var efter att han hade avtjänat ett drogrelaterat fängelsestraff som Peter slussades 

vidare till ett behandlingshem. Under intervjun framkom det att Peter hade kontakt med 

socialtjänsten, innan fängelsestraffet, utifrån anmälningar som inkommit gällande hans 

alkohol och droganvändning. Peters upplevelse från den kontakten var att personalen på 

socialtjänsten inte hade någon förståelse över varför han inte kunde sköta sig och han 

upplevde att de klankade ner på honom. Av rädsla att de skulle vända saker emot honom 

undanhöll han information. 

 

”Nej jag berättade aldrig om mina problem för det kändes inte som om dom [personal inom 

socialtjänst] skulle veta om, eller förstå.... Det kändes som att de bara klankade ner på mig. 

Så då, ja då sket jag i att säga saker till dom som de kunde använda ännu mer emot mig.... Då 

visste man inte så jävla mycket själv. Hade man sagt som det var hade det kanske blivit 

mycket bättre. Men den inställningen hade inte jag.”  (Peter) 

 

Precis som Peter fick Andreas kontakt med socialtjänstens beroendevård utifrån ett brott han 

hade begått. På socialtjänsten gjordes en utredning och de professionella, tillsammans med 

Andreas, ansåg att behandling skulle passa Andreas bättre än ett fängelsestraff.  

 

”Så jag är ju glad att jag fick komma till ett sånt rejält behandlingshem där det liksom, där de 

kunde ta itu med alla bitar.” (Andreas) 

 

Längre in i intervjun framkom det att Andreas allra första kontakt var då han genomgick en 

tolvstegsbehandling för sitt alkoholmissbruk. Andreas upplevelse är att denna tidiga kontakt 

skiljde sig mot den senare kontakten. Enligt Andreas fokuserades det tidigare enbart på 

missbruket och det fördes inga diskussioner om diagnoser på samma sätt som idag. Tomas 

första kontakt är oklart om det berodde på hans psykiska ohälsa eller beroende. 

Sjukhuspersonal rekommenderade honom att ta kontakt med en psykolog för sin problematik. 

Tomas upplevde att psykolog kontakten inte gav honom någonting förutom att han upplevde 

att hans mående försämrades.  

 

4.3 Utredning och diagnostik 

Utredning och diagnostik är något som det talas mycket om inom de verksamheter som ger 

vård och behandling av beroendeproblematik och samtidig psykisk ohälsa, därmed sågs det 
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viktigt att ta del av deltagarnas erfarenheter av utredning och diagnostisering. Samtliga 

deltagare hade genomgått utredningar av deras psykiska ohälsa och beroendeproblematik. De 

berättade att utredningen för deras psykiska hälsa resulterade i följande diagnoser: Eva hade 

ADHD, bipolär sjukdom och tidigare PTSD; Peter hade ADHD och social fobi; Andreas hade 

ADHD och tidigare PTSD samt panikångest; och Tomas hade bipolär sjukdom och 

narcissistisk personlighetsstörning.  

 

Samtliga deltagare upplevde att deras psykiatriska diagnoser varit oerhört värdefulla då de 

bidragit till en ökad insikt och förståelse för hur deras liv sett ut. Eva, Peter, Tomas och till 

viss del Andreas ansåg att diagnoserna utgjorde en orsak eller förklaring till deras tidigare 

dysfunktionella beteenden. Alla deltagare tyckte att det kändes befriande att få en diagnos och 

att diagnostiseringen varit en positiv upplevelse.  

 

”Lättande. Då fick man liksom förstå, eller veta varför man aldrig klarat skolan eller varit så 

stökig som man varit.” (Peter) 

 

Dessutom påpekade Eva och Peter att de hade önskat att utredningen skett tidigare eftersom 

det skulle ha bidragit till att de i ett tidigare skede fått den hjälp och behandling som de 

behövde. 

 

”Eftersom jag har ADHD eftersom, eftersom jag vet att medicinerna gör så att jag inte har 

eller, hjälper mig. Å att liksom, hade de [professionella] kommit på det lite tidigare så hade 

jag kanske inte knarkat.” (Eva) 

 

Den tid och energi som deltagarna lagt ner på att få igenom en psykiatrisk utredning 

varierade. Eva berättade att hon i flera år efterfrågat en psykiatrisk utredning och 

diagnostisering. 

 

”Hon [personal på psykiatrin] sa såhär, Ja men du måste ha varit drogfri ungefär jag minns 

inte om det var fyra till sex månader. Så ja, men vänta så här dåligt mår jag och jag ska gå 

härifrån och tända av själv. Å liksom. För att då var jag, fick jag ingen hjälp och sen skulle 

jag komma tillbaka och göra ett nytt försök, det kändes som att det skulle absolut inte gå.” 

(Eva)   
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De andra tre deltagarna hade inte varit lika ihärdiga som Eva i deras kontakt med psykiatrin 

för att få en utredning. Exempelvis berättade Peter att han kontaktade psykiatrin en gång för 

att få en utredning. När han sedan inte hörde från psykiatrin så kontaktade han dem inte igen, 

istället fortsatte han att använda droger och lade fokus på sitt missbruk. Peter och Andreas 

diagnostisering skedde först då de blivit dömda för brott som resulterat i en placering på 

behandlingshem där  psykiatriska utredningar var standard. 

 

Deltagarna berättade ivrigt och med stor entusiasm om deras psykiatriska utredning och 

diagnostisering, i kontrast var svaren gällande deras utredning för drogberoendeproblematik 

mycket korta. Samtliga deltagare ansåg att den psykiska ohälsan uppkommit innan de börjat 

nyttja droger och att det var deras psykiska ohälsa som helt eller delvis bidragit till att de 

använt droger, en form av självmedicinering. Detta kan vara en förklaring till varför 

utredningen för deras psykiska ohälsa och inte utredningen för deras drogberoende betonades.  

 

”Diagnoserna har vi säkert sen, så klart sedan tidig ålder. Det har vi ju. Det är inget vi har 

knarkat på sig genom åren. ADHD är inget man får i vuxen ålder utan det har du fått, det har 

du ju med dig redan. Men det är klart att när du inte vet något om diagnosen innan du börjat 

knarka så fungerar ju knarket som medicin på din diagnos.” (Andreas) 

 

4.4 Behandling 

Många gånger leder utredning och diagnos till olika former av behandling. Med hänsyn till de 

forskningsresultat som visar att integrerad vård och behandling vid samsjuklighet ger bästa 

utfallet gavs deltagarna möjlighet att berätta om deras erfarenheter från behandling. Vidare 

undersöktes deltagarnas upplevelser av olika behandlingsmetoder. Vid intervjuerna framgick 

det att samtliga deltagare hade påbörjat ett flertal behandlingar men att dessa ofta inte 

fullföljdes från början till slut. Nästintill alla deltagare hade erfarenhet av KBT samt 

tolvstegsbehandling. När deltagarna fick frågan om tidigare behandlingar nämnde de även 

stödinsatser som psykoterapi, arbetskollektiv, medicinering, vård enligt LVU, HVB-hem, 

BUP, öppenvård, psykiatri samt socialtjänst kontakt och självhjälpgrupper som Anonyma 

Narkomaner och Anonyma Alkoholister. Nästan alla behandlingar riktades endera mot 

deltagarnas drogberoendeproblematik eller deras psykiska ohälsa. Undantag var Peter och 

Andreas KBT behandlingar som utgjorde integrerad vård med samordnad och samtida 

behandling av både beroendeproblematik och psykiska ohälsa.  
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Eva, Peter och Andreas ansåg att det finns brister inom behandling av beroendeproblematik 

och samtida psykisk sjukdom. De berättade att det hade varit svårt att få behandling för båda 

sjukdomarna samtidigt. Exempelvis blev Eva länge nekad psykiatrisk utredning, 

diagnostisering och vård på grund av pågående drogmissbruk. Vidare påpekade Eva att 

psykiatrin inte hänvisat henne till någon annan verksamhet för stöd och hjälp vilket resulterat 

i att hon fick försöka ta itu med sina problem på egen hand. Detta upplevde Eva som en 

omöjlig uppgift. Andreas berättade att behandling som ligger på två olika ansvarsområden 

gjort det svårare för honom, och för andra individer med samsjuklighet, att få god vård.  

 

”Det är ju liksom svårt att få dom där bitarna att falla på plats för ofta söker du för ett 

missbruk så kommer du inte automatiskt in på din psykiska ohälsa kanske. Det är ju två skilda 

distanser, antingen psykiatrin eller så är det öppen vård…. Det ska ju vara tillsammans, de 

har ju liksom ingen kontakt med varandra på det viset utan det får du ju kämpa för själv på 

nått sätt. ” (Andreas) 

 

I kontrast till Eva, Peter och Andreas, som direkt utryckt en önskan om att deras behandlingar 

skulle ha varit mer integrerade, berättade Tomas att han aldrig funderat över integrerad vård. 

Tomas förklarade att han är tveksam till att personal på behandlingshem innehar tillräckliga 

kunskaper för att kunna behandla både beroendeproblematik och samtida psykisk ohälsa. 

Dessutom påpekade han att behandlingshem med inriktning på tolvstegsbehandling inte 

tillåter medicinering vilket gör att individer med samsjuklighet inte kan få hjälp med sin 

psykiska ohälsa på dessa hem. Han betonade att det vore bra om de professionella som arbetar 

på behandlingshem har tillräckliga kunskaper för att behandla båda sjukdomarna, men han var 

osäker på om det finns någon integrerad vård idag. 

 

”Ja det där tycker jag man bör skilja väldigt noga åt, för att drog och alkohol missbruk är ju 

en sjukdom å har man någonting annat på sidan om som är psykisk så borde en annan hålla 

den biten…. Det kan hända att man på missbruksbehandling kan ha någon som kan ta hand 

även om övriga psykiska besvären men jag tror inte de vanliga behandlingsmänniskorna kan 

göra någonting åt den biten…. Man måste tycker jag hålla isär det eller också måste man 

tillåta medicinering på behandling som de är nu får man ju inte ha medicinering inom 

behandlingshem. Å det är ju helt fel om man har en dubbeldiagnos.” (Tomas) 
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Eva, Peter och Andreas berättade att de verksamheter och aktörer som givit dem vård och 

behandling för deras beroendeproblematik och psykiska ohälsa vid några tillfällen haft 

kontakt med varandra och stundvis samarbetat bra. Deltagarna upplevde att det goda 

samarbetet uppstått som ett resultat av kontakt med en enskild professionell, inom socialtjänst 

eller psykiatri, som varit tillgänglig och engagerad i dem och deras välmående. Dessa 

professionella beskrevs som betydelsefulla och ansågs ha agerat som stöttepelare och 

koordinator för att se till att deltagarnas behov av vård blev tillgodosedd. Deltagarna beskrev 

dem som unika och sällsynta. De tillskrevs goda kunskaper inom drogberoendeproblematik 

och psykisk ohälsa. Deltagarna berättade att de professionella hade egna erfarenheter av 

drogmissbruk, ADHD och övrig problematik eller saknade egna erfarenheter men trots detta 

hade förmåga att förstå och acceptera deltagarna som de var.  

 

”Han [professionell inom socialtjänsten] var det bästa som kunde hända mig…. Men jag litar 

ju på han till hundra procent alltså och de har ju aldrig hänt förut liksom. Jag menar, han 

ställde ju hela tiden upp hela tiden, när jag ringde till honom liksom och bara behövde prata 

så lyssnade han, han hade alltid tid liksom och han svarade alltid i telefon…. O de är inte 

många som bryr sig, det är ju inte de. Jag har ju haft några stycken. Det är ingen som har, 

det kanske inte så så lätt för de att gå in med själ och hjärta.” (Eva) 

 

Deltagarna hade olika åsikter och upplevelser av de olika behandlingshemmen som de vistats 

på. Eva, Peter och Andreas berättade att de behandlingshem som varit baserade på 

tolvstegsprogrammet inte fungerat särskilt bra för dem. Peter och Eva tyckte inte om 

behandlingens centrering kring de tolv stegen då dessa innefattar en tro på gud. Andreas, å 

andra sidan, upplevde att alltför mycket fokus riktade sig på den egna identiteten som 

alkoholist och narkoman. 

 

”Dom [medlemmar i AA] vill ju gärna presentera sig med Hej jag heter Andreas och är 

alkoholist och narkoman. Det är deras liv, deras identitet är AA och att man är nykter 

alkoholist och narkoman. Det är. Jag vill inte ha det som min identitet. Jag vill vara veterinär 

eller vad jag nu är för något. Det är jag.” (Andreas) 

 

I kontrast upplevde Tomas att tolvstegsprogrammet varit och fortfarande är ett enormt stöd. 

Tomas berättade att han har svårt att tro att människor ute i samhället skulle förstå honom om 

han pratade med dem om sitt beroende. Däremot upplevde han att de personer som haft en 
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egen beroendeproblematik förstod honom bättre. Tomas berättade att han kände sig förstådd 

och accepterad av de individer som går på tolvstegsmöten. Samtliga deltagare kritiserade dock 

behandlingshemmen med inriktning på tolvstegsprogrammet då de inte ser till individens 

psykiska ohälsa och eventuella behov av medicinering. Dessutom ansåg alla deltagare att 

vistelsetiden på tolvstegsbehandlingshem oftast är för kort.  

 

Behandlingshem som använder sig av KBT fick såväl positiva som negativa kommentarer av 

deltagarna. De flesta tyckte att det var bra att behandlingen lärt dem ’verktyg’ eller ’coping 

skills’ vilka de kan använda sig av då de ska hantera en svår situation eller känsla. Den kritik 

som framkom var från Andreas som ansåg att vissa behandlingshem med KBT inriktning har 

alltför mycket fokus på medicinering. Eva riktade desto större kritik mot ett HVB-hem med 

LVU vård då behandlingen inte noterat hennes psykiska ohälsa eller bakgrund samt att 

hemmets atmosfär upplevts som skrämmande och kränkande.  

 

”Sen var jag ju i Örnsunds HVB-hem där skrämde de en så mycket så där vågade man inte 

göra någonting eller säga någonting.  Du blir ju mobbad och utfryst och nedtryckt å allt sånt 

där som. De [personal] är ju värst, de som gör att alla ungdomar vänder sig emot en om man 

inte gör som de säger. Till slut fick jag en annan social, soc då, det var en personal som 

erkände att Örnsunds inte var inte rätt för mig på grund av, jag behövde ju psykisk hjälp sen, 

av allt som jag hade varit med om, där får man inte prata om någonting som kommer från 

förr.” (Eva) 

 

Efter att deltagarna blivit diagnostiserade mottog samtliga medicin. Deltagarna hade skilda 

meningar om medicinering. Eva, Peter och Tomas beskrev diagnostiseringen och dess 

medicinering som en positiv och avgörande faktor för deras ökade livskvalitet och situation.  

 

”Jag fick ju tillbaka min motivation när jag började med det här [medicinering för bipolär 

sjukdom], för att jag behövde ju inte känna att var nere under golvet och tog till alkohol eller 

droger för att komma upp, utan nu funkar det.” (Tomas) 

 

I kontrast tyckte Andreas att medicinering till personer med beroendeproblematik bör 

undvikas. Han påpekade dock att medicin kan hjälpa många individer, till exempel de som 

lider av depression. Trots detta är Andreas mycket tveksam till medicinering då han anser att 

det kan leda till fortsatt missbruk, främst vid användandet av centralstimulerande substanser. 
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”Ja menar en missbrukare kan aldrig säga när det är nog. Hur ska jag veta när det är bra. 

Det är ju omöjligt. Ja menar medicinera barn från tidig ålder som inte vet något annat, ja 

men dom mår ju bara bra på en liten dos. Medan vi får i oss ett centralstimulerande medel 

som gör att ja men vi vill ju ha lite till. Så att när du väl börjar med medicinen då släpper du 

mycket av din behandling. Då lägger du mer fokus på att få mer medicin. Det finns bara 

medicin…. Ja menar nu har jag suttit med så mycket folk som tycker att det är underbart med 

medicin men jag kan nog inte säga en där det har gått bra för. Som har fått det där att 

fungera.” (Andreas) 

 

Samtliga deltagare betonade att en av de mest avgörande faktorerna för tillfrisknande är deras 

egen motivation till ett nyktert och rent liv, att de är redo för en förändring och vill arbeta med 

den psykiska ohälsan. Tomas förklarade att ingen behandling har fungerat för honom, istället 

blev han drogfri då han kände sig motiverad. De andra deltagarna betonade vikten av att 

effektiv behandling ska finnas tillgänglig då motivationen trätt fram eftersom motgångar lätt 

kan leda till att de ger upp och återgår till missbruk.  

 

4.5 Rekommendationer 

Då studien utgår från brukarnas perspektiv uppmanades deltagarna att beskriva vad de ansåg 

vara viktiga komponenter för god och effektiv vård i allmänhet vid samsjuklighet. Under 

intervjuerna gavs deltagarna möjlighet att ge allmänna rekommendationer utifrån deras 

erfarenheter av behandling och vård vid samtidig psykisk ohälsa. Samtliga deltagare ansåg att 

professionella med egna erfarenheter av beroendeproblematik alternativt egna erfarenheter av 

psykisk ohälsa är till fördel vid behandling. Samtidigt betonades det att det även krävs annan 

kunskap hos de professionella. 

 

”Det är ju ett stort plus om personen har liksom haft problem själv, någon form, för de skulle 

ge dem som behöver hjälp mycket mer tillit också.  Då kan den inte säga såhär, gå och läs 

dina jävla böcker du vet sådana där grejer eller vad vet du och sånna där saker. Sen behöver 

det inte vara värsta knarkaren heller som blir soc men ja som ändå kan förstå lite.” (Eva) 

 

Likaså berättade Peter att hans upplevelse är att de som har egna erfarenheter av 

beroendeproblematik och psykisk ohälsa har en större förståelse än de som inte har sådana 

erfarenheter. På samma sätt upplever Andreas att det är bra om terapeuten har erfarenheter av 
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eget missbruk men att det inte är en förutsättning för att denna ska göra ett bra arbete som 

terapeut. 

 

”Du kan ju ha kämpat för något helt annat i livet som gör att du kanske brinner lite mer för 

människor och förstår och kan sätta sig i andras situationer. Jag tror inte att missbruk är ett 

absolut måste för att bli en bra terapeut, det tror jag inte.” (Andreas) 

 

Även Tomas förklarade att han upplever det positivt med individer som har egna erfarenheter 

av beroende. Vidare kunde Tomas inte svara på om det skulle vara en fördel om terapeuten 

hade erfarenhet av psykisk ohälsa, han poängterade dock vikten av terapeutens kunskap om 

psykiska åkommor. Samtliga deltagare gav ytterliggare rekommendationer av goda 

egenskaper och kunskap hos professionella. De förklarade vikten av att professionella tar sig 

tid att lyssna på personen samt visar någon form av empati gentemot den hjälpsökande. Något 

som Eva, Tomas och Andreas betonade var den professionellas kunskap inom båda områdena. 

 

”Är man påläst som, alltså, då kanske den personen, socialarbetaren ser kanske vad det är 

som… men om de, för de är många som går på amfetamin som har ADHD, bara de att de inte 

är förrän nu de har märkt de eller liksom börjat skicka alla och göra en utredning på de.” 

(Eva) 

 

Ur intervjuerna framkom det att vissa av deltagarna rekommenderade gruppterapi då det sågs 

som en verksam behandlingsform och en viktig del i tillfrisknandet. Samtidigt framkom det 

att andra inte ser någon mening med gruppterapi. Samtliga deltagare ansåg att individuell 

terapi, enskilt eller i kombination med gruppterapi, är att rekommendera. 

 

”För mig gav det mer… det gav mig mer om jag hade enskild terapi än att sitta och dela med 

mig i grupp.” (Peter) 

 

Under intervjun fick deltagarna möjlighet att beskriva huruvida de rekommenderar 

självhjälpsgrupper, exempelvis Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner. Eva och 

Peter förklarade att AA och NA inte passar alla men att det kan utgöra ett bra alternativ för de 

som behöver stöd och tycker att det ger dem något. Vidare berättade Eva att de som har 

mediciner inte är välkomna till KRIS, NA, AA eller tolvstegprogram över huvudtaget. Enligt 

Eva tycker vissa medlemmar att medicinen fungerar som ett substitut till missbruket, att det 
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inte finns några självhjälpsgrupper för dem som medicinerar. Andreas upplever att AA passar 

de som inte har någon gemenskap och som genom sitt medlemskap i AA skapar sig en livsstil, 

identitet och gemenskap. Vidare förklarade han att AA är ett bra alternativ då individen 

behöver akut stöd och inte har möjlighet att invänta vård eller stöd från offentliga 

verksamheter. 

 

”För vissa är det ju det säkert jättebra. Där kan du få hjälp just precis då på AA och NA.... 

Om det är så att du mår väldigt dåligt, där har ni ju gemenskap på det viset. Jag tror att det 

är bättre att vända sig dit vid riktigt dåligt mående än att försöka trassla dig in hos någon 

myndighet om du just vill ha ett bättre mående för stunden då tror jag att det är bra.” 

(Andreas) 

 

I likhet med övriga deltagare anser Tomas att AA och NA kan ge stöd och hjälp åt individer 

med beroendeproblematik. Under intervjun framkom det att Tomas, på samma sätt som Eva, 

har upplevt att medlemmar inom AA och NA haft en negativ inställning till medicinering. 

 

”Men det där är ju egentligen larvigt för livsuppehållande mediciner det måste man ju få ha. 

Om jag skippar mina mediciner kan jag hamna i en sån psykos så jag dör men visst har jag 

hört folk klaga på mig när jag tar mina mediciner.” (Tomas) 

 

Deltagarna hade olika erfarenheter av behandling som integrerad, partiell och sekventiell. 

Vissa har upplevt visst samarbete mellan olika aktörer och arbete över professionsgränser, 

andra har upplevt att det inte funnits något samarbete vid samtidig beroendeproblematik och 

psykisk ohälsa. Samtliga deltagare förespråkar dock samordnad behandling. Peter beskriver 

att den bästa behandlingen skulle vara att få stöd för beroendeproblematiken och psykiska 

ohälsan på ett och samma ställe för att slippa den osäkerhet som kan uppstå vid behandling på 

olika ställen. Precis som Peter anser Andreas att behandlingen ska ligga under samma tak och 

att individen själv inte ska behöva ta alla de bitarna. Han menar att då personen söker hjälp 

för sitt missbruk borde den automatiskt ledas in på behandling för sin psykiska ohälsa, att 

resurserna samlas kring individen så den får bägge delarna.  

 

”Du ska inte, man får komma ihåg att, ta en vanlig ADHD människa, han har ju liksom svårt 

ändå att få saker och ting gjort, sånt som är viktigt, ofta är det så saker som är viktigt för en 

själv det struntat man i å stöter du på lite problem på den ena då gör man ofta inget åt de 
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heller.... Ofta är du villig att göra något åt ditt liv, då är det just, det är ju ett ögonblick. Det 

är väldigt viktigt just det där första ögonblicket när du bestämmer dig, då vill du inte slussas 

runt för då går det ju en massa tid och du har inte en massa tid just då. Utan då måste det 

vara någon form av samlad, resurs från ja.... Så du får prata kanske med någon jag från 

bägge, både från missbruk och…, precis i de ögonblicket närmaste tiden i alla fall för annars 

rinner det ifrån, det går ju så väldigt fort.” (Andreas) 

 

Något som blev tydligt under intervjuerna var deltagarnas samsyn om samtidig behandling, de 

hade däremot olika syn på läkemedelsbehandling. Tre av deltagarna ansåg att medicin var en 

förutsättning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen samt att det var nödvändigt med 

medicin för att kunna fungera i vardagen. Den fjärde deltagaren menade att medicin, som 

centralstimulerande medicin, ersätter missbruket. Av den anledningen rekommenderar han ej 

medicinering av den psykiatriska sjukdomen för de personer som har en samtida 

beroendeproblematik. 

 

”Annars får vi bara en lycklig knarkare om vi inte tar bort... om vi bara arbetar med 

bakgrunden och inte gör något åt missbruket.” (Andreas) 

 

Andreas påpekade dock att medicin kan fungera som ett bra alternativ för många, då deras liv 

blivit mycket bättre sedan de börjat medicinera. Vidare upplevde han att medicineringen, på 

ett lagligt vis, tillfredställer personen på liknande sätt som droger tidigare gjort. Enligt 

Andreas kan det leda till att personen släpper fokus på att ta itu med sina bakomliggande 

problem, vilket enligt honom är en av de mest väsentliga delarna vid behandling. I kontrast till 

det Andreas beskriver, att medicinering kan leda till att missbrukaren tappar fokus för 

behandling av missbruket, beskriver Tomas att medicinen kan vara nödvändig för att 

individen ska må bättre och på så sätt få motivation till att tillfriskna. 

 

”Skulle jag få gå i behandling idag så skulle jag ju få skippa alla de här medicinerna, det 

skulle ju inte gå då skulle jag åka dit direkt. Det var väl därför på de fyra behandlingar jag 

har gjort åkte ut efter kort tid eftersom jag inte klarade av det här. Hade jag fått på första 

behandlingen någon form av psykolog, psykiatrisk behandling samtidigt, då hade jag säkert 

klarat av det. Idag om jag fortsätter medicinera skulle jag klara av vilken behandling som 

helst.” (Tomas) 
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Motivation och individens egenvilja att tillfriskna är enligt Tomas de mest givna elementen i 

tillfrisknandet vilket kan likställas med de andra deltagarnas skildringar av deras syn på 

viktiga delar i tillfrisknandet. Samtliga påpekar att avsaknad av motivation och vilja att sluta 

använda droger försvårar möjlighet att ta till sig vård och behandling på bästa sätt. 

 

”Jag kommer inte ihåg riktigt men jag blev ju dömd flera gånger till genomgång och såhära 

olika saker.... Men jag har haft kontakt med socialtjänsten men jag har inte varit så 

samarbetsvillig.” (Peter) 

 

5. Analys 

Vid analysen av det inhämtade datamaterialet uppkom fyra centrala teman: motivation, 

diagnostiseringens betydelse; behandlingens struktur; faktorer hos andra individer. Dessa 

teman beskriver deltagarnas mest utmärkande upplevelser av behandling och vård vid 

samsjuklighet samt delger vad deltagarna anser utgör god behandling. Vidare analyserades 

dessa fyra teman i relation till studiens teoretiska referensramar, nämligen KASAM och 

stämplingsteorin. 

 

5.1 Motivation 

Ett tema som framkom vid analysen av datamaterialet var motivation eftersom deltagarna 

upplevde att denna faktor haft en avgörande roll för deras förmåga att lyckas genomgå 

behandling samt leva ett liv utan droger. Individens grad av motivation påverkades och 

samspelade med andra individuella faktorer som i sin tur påverkade hurväl individen kunde 

tillgodogöra sig av behandling och tillfriskna. Dessa faktorer är vändpunkter, psykiatriska 

sjukdomar och uppväxtförhållanden.  

 

Betydelsen av den egna motivationen och viljan att sluta använda droger är något varje 

deltagare har betonat som en viktig aspekt för att kunna tillgodogöra sig behandling på ett bra 

sätt. Vid ett tillfälle under intervjun understryker Tomas behovet av motivation i synnerhet 

och vikten av stöd i allmänhet för att sluta använda droger. Tomas förklarar å ena sidan att 

motivation är en individuell faktor samtidigt som han menar att motivation, eller brist på 

motivation, samspelar med omständigheter som ligger utanför individen. 
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”Javisst, man behöver stöd framförallt. Men om man inte har en vilja att lägga av då 

fungerar ingenting. Det fordras en egenvilja. Det spelar ingen roll hur lång behandling man 

har om man inte vill lägga av.” (Tomas) 

 

Deltagarna har beskrivit deras vändpunkter som lett till drogfrihet, vilka skiljde sig åt 

sinsemellan. Eva beskrev hur hon har påbörjat behandlingar och fått mycket stöd från 

myndigheter och andra personer. Vidare poängterade hon att vändpunkten som gjorde att hon 

kände sig motiverad att sluta nyttja droger, var när hon blev gravid. 

 

”Men  jag vet inte riktigt om de hade sett ut såhär idag om inte Sara [dottern] funnits, eller 

om jag inte hade varit gravid. Tror jag faktiskt inte.” (Eva) 

 

Vidare förklarade samtliga deltagare att professionella bör ha i åtanke att personer med 

psykiatriska sjukdomar, trots hög motivation, upplever svårigheter i att hantera vardagliga 

bestyr. Andreas menade att motgångar kan leda till att den individ som har en psykiatrisk 

sjukdom riskerar att ge upp vid motgångar, vilket i sin tur påverkar dennes möjlighet att 

senare påbörja eller fullfölja behandling. 

 

”Du ska inte, man får komma ihåg att, ta en vanlig ADHD människa, han har ju liksom svårt 

ändå att få saker och ting gjort, sånt som är viktigt, ofta är det så saker som är viktigt för en 

själv det struntat man i å stöter du på lite problem på den ena då gör man ofta inget åt de 

heller.” (Andreas) 

 

Något som också blev tydligt under intervjuerna var att samtliga deltagare, mer eller mindre, 

upplevt svårigheter som barn. Deltagarna menade att dessa upplevelser format deras 

personlighet vilket i sin tur inverkat på deras motivation och beteende. Påfrestningar de varit 

med om var bland annat att de vid tidig ålder mist en förälder, vuxit upp med förälder som 

missbrukat droger, upplevt höga krav inom familjen eller upplevt att de varit annorlunda. 

 

”Jag tror att den psykiska ohälsan hade jag väl nästan med mig från början. Jag var hårt 

pressad av min mamma i skolan, jag skulle ju ha toppbetyg men jag var i andra och tredje 

ring och sen vart det lite sämre, då vart hon, för att jag inte hade pluggat så hårt som jag 

skulle tyckte hon.”  (Tomas) 
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Sett till de barndomsupplevelser samtliga deltagare upplevt och deras beskrivningar om hur 

det har påverkat deras personlighet och beteende, förklarade Andreas att sådana 

uppväxtförhållanden bör uppmärksammas av individen samt av professionella vid 

behandlingen. Han menade att individer med svåra barndomsupplevelser ibland använder sig 

av droger för att döva sina känslor. Genom att arbeta och belysa sin historia upplever Andreas 

och andra deltagare att det kan öka deras förmåga att hantera nykterheten då det bidrar till 

utvecklandet av nya strategier för att kunna hantera känslor. 

 

”Det kan ju vara barn som har blivit kränkt eller, det är ingen som har lyssnat på de. Ofta 

alla de här bitarna redan när du var liten, de skapar ju en viss personlighet när du växer 

upp…. Vi ger ju dem verktygen redan då de är små, för att de ska bli stark då de blir är äldre 

å liksom ha ett fungerande liv. Men missar man i det där, då kommer barnet växa upp utan., 

viktiga hjälpmedel i livet…. Ofta bottnar ju de i en tidig upplevelse som liten att såhär har jag 

blivit bemött i tidigare i livet, det är ingen som lyssnar på mig, det är ingen som bryr sig. Nu 

reagerar jag lika när jag är vuxen.”  (Andreas) 

 

Teorin KASAM är applicerbar på deltagarnas berättelser om de händelser i livet som utgjort 

vändpunkter för dem. Dessa händelser gjorde att livet fick en annan mening vilket förknippas 

med komponenten meningsfullhet inom KASAM som Antonovsky (2005) beskriver. Evas liv 

fick en annan mening, ett värde, när hon var gravid. Eva förstod att hon inte kunde använda 

droger då hon väntade barn eftersom det krävde hennes omsorg vilket höjde hennes 

motivation att sluta med drogerna. Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullhet och 

motivation betydelsefulla delar i en individs känsla av sammanhang, på samma sätt förklarar 

samtliga deltagare att motivation är den mest primära aspekten för att kunna genomgå en 

förändring. Evas berättelse är ett exempel som visar hur motivation kan inverka på en individs 

möjlighet att genomgå en förändring.  

 

Dessutom kan teorin KASAM appliceras på deltagarnas upplevelse av att leva med en 

psykiatrisk sjukdom som exempelvis ADHD. Det blir förståeligt att deltagarna haft 

svårigheter att uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka är grundläggande 

delar i en individs känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Enligt deltagarnas 

beskrivningar gällande deras ADHD-problematik, har de funnit svårigheter att samla 

tillräckligt med motståndsresurser för att möta krav och utmaningar. Händelser har på så sätt 

uppfattats som ohanterliga då de inte haft den förmåga som krävts för att hantera 
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utifrånkommande stimuli. ADHD-problematiken medförde att de upplevde tillvaron kaotisk 

och obegriplig, oavsett annan samtida problematik och trots motivation. Enligt teorin 

KASAM skulle upplevelsen av en obegriplig tillvaro påverka deltagarens 

problemhanteringsförmåga negativt vilket i sin tur skulle påverka dess möjlighet att finna 

motivation och ta till sig av en behandling. Låg problemhanteringsförmåga skulle enligt 

Antonovsky (2005) begränsa deras möjlighet att uppleva av en vardag som kännetecknas av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Samtliga deltagare har beskrivit upplevelser av svåra händelser i tidig ålder. Tomas har 

upplevt höga krav från sin mamma samtidigt som han har vuxit upp med en alkoholiserad 

förälder. Tomas känsla av sammanhang skulle enligt teorin KASAM ha påverkats negativt då 

han som barn hade svårigheter att hantera de krav hans mamma ställde på honom. Vidare kan 

det tänkas att Tomas funnit svårigheter att uppnå begriplighet i sin tillvaro då han har vuxit 

upp med en alkoholiserad förälder. Det blir förståeligt att han inte har upplevt en tillvaro 

kännetecknad av förutsägbarhet, vilket är en viktig del i komponenten begriplighet i teorin 

KASAM. Tomas erfarenheter skulle kunna resulterat i en låg känsla av sammanhang 

samtidigt kan det tolkas som att han ändock har upplevt en starkare känsla av sammanhang. 

Teorin förklarar att vissa människor, trots påfrestande situationer, upplever mening i sitt liv 

som gör att de försöker göra något bra av svåra situationer (Antonovsky, 2005). Det kan 

jämföras med Tomas beskrivningar av att han motiverats att hålla sig borta från alkohol, på 

grund av de erfarenheter han upplevt med en förälder som druckit alkohol, att han inte börjat 

dricka förrän i vuxenålder. Med hänsyn till Tomas beskrivningar blir det förståeligt att en 

individs tidigare påfrestningar kan leda till något positivt, exempelvis motivation att avstå från 

vissa handlingar som kan få skadliga konsekvenser. Med hänsyn till deltagarnas erfarenheter 

av svårigheter som barn kan detta hanteras exempelvis med KBT, vilket kan bidra till 

upplevelsen att deras vardag blir mer begriplig, hanterbar och meningsfull.  

 

Ur temat där individuella faktorer hanterats upplevdes stämplingsteorin svårare att tillämpa, 

jämfört med KASAM. Den förstnämnda teorin utgår främst från ett samhällsperspektiv och 

den senare teorin utifrån individuella faktorer och omkringliggande faktorer. 
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5.2 Diagnostiseringens betydelse 

I analysen framkom det att deltagarnas diagnostisering var en betydelsefull och utmärkande 

upplevelse. Samtliga deltagare upplevde att de redan från tidig ålder haft beteenden som varit 

dysfunktionella. Vissa deltagare hade jämfört sig med andra människor och uppfattat deras 

eget beteende annorlunda. Deltagarna har undrat varför de betedde sig såsom de gjorde och 

hur det kom sig att deras liv sett ut som det gjort. Innan diagnostisering anade de flesta 

deltagarna att en psykiatrisk sjukdom kunde ligga till grund för deras beteende.   

 

”Då konstaterade han [personal på psykiatrin] att jag var manodepressiv, det visste jag väl 

egentligen själv för att jag hade ju så stora toppar och dalar, ibland var jag över taket, ibland 

var jag under golvet. Det var liksom ingen ordning.” (Tomas) 

 

Fastställandet av en diagnos beskrevs av samtliga deltagare som en oerhört positiv händelse 

då den för somliga deltagare bekräftade något som de länge anat och i samtliga deltagares fall 

givit dem ett svar till varför deras beteende varit såsom det varit. Deltagarna berättade att det 

kändes skönt och befriande att få höra att de hade en psykiatrisk sjukdom som, helt eller 

delvis, kunde förklara deras beteendemönster. 

 

”Skitbra kändes det för mig, det var så skönt! Äntligen, jag sa ju det liksom! Typ sådär. Å det 

liksom, allt föll på plats. Det var liksom vadå koncentrationsproblem i skolan?, å skyllde på 

att pappa knarka och såna där saker.” (Eva) 

 

Diagnostiseringen bidrog till att samtliga deltagare fick behandling i form av medicin. 

Andreas tyckte inte att medicinen hjälpt honom. I kontrast ansåg Eva, Peter och Tomas att 

deras medicinering varit mycket effektiv och bidragit till att de tillfrisknat. De upplevde att de 

har ett behov av medicin och att de utan medicinering åter skulle få ohanterliga liv.  

 

”Man måste ju ha den [diagnosen]. Diagnos för att få rätt medicin. Hade jag inte fått det så 

vet jag inte vad jag gjort idag.” (Peter) 

 

Utifrån teorin KASAM skulle deltagarnas tillvaro innan diagnostisering kunna beskrivas som 

bristande gällande deras känsla av sammanhang. Deltagarna upplevde att de innan 

diagnostiseringen inte förstod varför deras beteende skiljde sig från andra vilket visar på 

bristande begriplighet. Vidare saknade de resurser för att komma ifrån de beteendemönster 
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som var dysfunktionella och detta utgör ett tecken på bristande hanterbarhet. Då deltagarna 

inte upplevde sin tillvaro som begriplig eller hanterbar skulle detta, enligt teorin, resulterat i 

en svag känsla av sammanhang.  

 

Diagnostiseringen, sett utifrån teorin KASAM, bidrog till att deltagarnas tillvaro blev mer 

begriplig, hanterbar och meningsfull; dessutom gav det deltagarna nya motståndsresurser som 

stärkte deras känsla av sammanhang. I och med diagnostiseringen förstod deltagarna varför 

deras liv har sett ut som det gjort. De berättade att den psykiatriska diagnosen upplevts som en 

förklaring till deras dysfunktionella beteende och givit dem en begriplig helhetsbild av sin 

tillvaro. Utifrån teorin kan det tänkas att deltagarna fick en ny motståndsresurs i och med att 

deltagarnas uppmärksammade diagnos bidrog till att inte bara de själva utan även andra i 

deras närhet förstod sig på deltagarnas problematik (Antonovsky, 2005). Vidare resulterade 

diagnostiseringen i medicinering vilket utgjorde ytterligare en motståndsresurs. Eva, Per och 

Tomas berättade att de upplevt att medicineringen bidragit till att göra deras liv hanterbara. 

Därmed var diagnostiseringen, och även dess påföljande medicinering, en värdefull händelse 

som bidrog till att deltagarnas känsla av sammanhang stärktes.  

 

Den betydelse som deltagarna tillskriver diagnostisering och fastställandet av diagnos kan 

även kopplas till stämplingsteorin. Ur denna teori kan det tänkas att deltagarnas beteende inte 

levde upp till samhällets förväntningar, varefter omgivningen såg ner på deras beteende 

mönster och stigmatiserade deltagarna i tidig ålder. Ett exempel på det kan vara Evas lärare 

som förväntade sig att Eva skulle sitta tyst och lugnt i skolan, dessa förväntningar kunde hon 

inte leva upp till vilket resulterade i lärarna stämplade henne som avvikande. Stämpling 

uppstår i samband med att en individs beteende inte når upp till samhällets förväntningar 

(Goffman, 2007). 

 

Deltagarnas tidigare dysfunktionella beteendemönster, det vill säga deras psykiska ohälsa 

samt beroendeproblematik, utgör enligt Goffman (2007) ett biografisk stigma som leder till en 

uppdelning mellan individer i samhället på det viset att ett ’vi och dom tänk’ skapas. Detta 

stämmer in på deltagarnas berättelser då de förklarat att de känt sig annorlunda i jämförelse 

med andra människor. Vidare beskriver stämplingsteorin hur individer som har ett stigma kan 

dra fördel av detta genom att se stigmat som en förklaring eller orsak till svårigheter som 

uppstått i livet. Detta fenomen kallas för en sekundär vinst (Hilte, 2005). Enligt teorin skulle 

deltagarnas upplevelse av diagnostiseringen som en betydelsefull och positiv händelse kunna 
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förklaras utifrån att diagnostiseringen möjliggjorde en sekundär vinst varvid deltagarna kunde 

använda sin diagnos, sitt stigma, som en ursäkt och förklaring till de besvikelser samt andra 

negativa händelser som de upplevt.  

 

5.3 Behandlingens struktur 

Ett annat tema som visade sig genom analysering av intervjumaterialet var deltagarnas 

upplevelse av behandlingens struktur. Samtliga deltagare ansåg att integrerad vård, som 

samordnar behandling av beroendeproblematik och samtida psykisk ohälsa, är effektivt och 

önskvärt. 

 

”Det är ju ett steg i den riktning som jag förordar. Att man kan ta hand om dubbeldiagnosen 

samtidigt som man avgiftar och behandlar missbruket. Jag fick ju tillbaka min motivation när 

jag började med det här [medicinering], för att jag behövde ju inte känna att jag var nere 

under golvet och tog till alkohol eller droger för att komma upp, utan nu funkar det 

någorlunda.” (Tomas) 

 

Deltagarna förklarade att personer som har beroendeproblematik och samtida psykisk ohälsa 

sällan klarar av att tillfriskna om de får behandling för enbart en av sjukdomarna. Deltagarna 

var eniga om att det för närvarande finns få verksamheter som erbjuder integrerad vård. Eva, 

Peter och Andreas berättade att de blivit erbjudna vård för deras beroendeproblematik vid ett 

flertal gånger; i kontrast, har deras önskan om utredning och vård för den psykiska ohälsan 

blivit avvisad, bortglömd eller på andra sätt varit svåruppnåeliga exempelvis när psykiatrin 

kräver drogfrihet innan utredning kan påbörjas. De upplevde att det ställs för stora krav på 

individer med beroendeproblematik och samtida psykisk ohälsa. Individerna måste ta eget 

ansvar för att kontakta två skilda verksamheter, samt övertala de som arbetar på 

verksamheterna om behovet av vård, innan behandling kan bli möjlig.  

 

”Oavsett om det är socialtjänst eller vad de än är så vänder de gärna en ryggen. Det är svårt 

att få någon konkret hjälp. Utan man slussas från enhet till enhet på något sätt. Det där ligger 

inte på mitt bord, du måste vända dig dit.” (Andreas) 

 

Deltagarna utryckte en önskan om att utredning för drogberoende automatiskt ska leda till en 

utredning av psykisk ohälsa eftersom drogmissbruk och psykisk ohälsa ofta uppträder 
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tillsammans. De ansåg att en sådan utredning borde göra det lättare att få integrerad vård. Två 

deltagare, Andreas och Peter, har erfarenhet av integrerad vård och varit på en sådan 

behandling. De upplevde att behandlingen varit bra då den uppmärksammat båda 

problemområdena. Det var genom den integrerade vården som de diagnostiserats vilket varit 

mycket betydelsefullt.  

 

”Dom [personal på behandling med integrerad vård] gjorde ju den här utredningen för 

ADHD liksom. Jag fick prata av mig lite. Och då förstod jag liksom, då förstod jag liksom att, 

varför jag hade gjort som jag gjort å. Ja men det betydde ju mycket att veta varför, ja, allting 

inte varit så lätt liksom.” (Peter) 

 

Deltagarna var mestadels kritiska till behandlingshem som arbetar enligt tolvstegsprogrammet 

då deras erfarenheter är att dessa behandlingshem inte tillåter medicinering utan enbart 

fokuserar på beroendeproblematiken. Vidare upplever deltagarna att dess behandlingstid är 

för kort. Behandlingshem med KBT inriktning var mer uppskattade då det ansågs att dessa 

hem uppmärksammade beroendeproblematik, psykisk ohälsa samt personens historia och 

bakgrund.  

 

”När vi skulle diskutera behandlingsmöjligheter, ja men, och den biten, som vi kom in på 

kognitiv terapi och ett hem som diagnostiserar och medicinerar. Annars har jag kunnat 

landat på ett tolvstegsprogram, ja men då där ingår ju inte den biten.” (Andreas) 

 

Vid tillämpning av teorin KASAM förefaller det att deltagarna önskar en integrerad vård 

eftersom detta ökat deras upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005). Deltagarna anser att det är underligt att en psykiatrisk utredning och 

behandling inte alltid beviljas när individer har behov av det. Flera deltagare berättade att de 

inte fått lov att utredas innan de varit drogfri en viss tidsperiod. Deltagarna ställde sig 

undrande till detta och kunde inte förstå hur de professionella kunde ställa sådana höga krav. 

Därmed var begripligheten av vården svag. Vidare upplevde flera deltagare att de inte hade de 

resurser som krävdes för att bevisa deras behov av stöd och inte heller kraft att kämpa sig till 

en psykiatrisk utredning. De berättade att de inte klarat av att vara drogfri under den period 

som krävts eller att de inte varit tillräckligt ihärdiga till att gå och fråga efter hjälp upprepande 

gånger vid två skilda verksamheter. På så vis kan en bristande hanterbarhet ses. Även en 

sviktande meningsfullhet noteras då deltagarna berättade att de gett upp och tappat 
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motivationen när de ansåg sig bli bemötta på ett icke hjälpande sätt. Därmed kan en försvagad 

känsla av sammanhang noteras hos deltagarna då de endast erbjöds eller genomgick 

behandling för en av deras sjukdomar. I kontrast kan man utifrån teorin urskilja att 

deltagarnas känsla av sammanhang stärktes vid integrerad vård eftersom behandlingen riktad 

till deltagarnas beroendeproblematik och samtida psykiska ohälsa bidrog till att tillvaron 

upplevdes som mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Den integrerade vården gav dem 

nya motståndsresurser i form av bland annat medicinering och terapeutisk behandling. 

 

Enligt stämplingsteorin bidrar myndigheter till att skapa eller förstärka sociala problem 

(Månsson, 2002). Genom deltagarnas berättelser är det uppenbart att de upplevde vårdens 

utformning och behandlingsstruktur vid samsjuklighet som ett hinder för deras tillfrisknande. 

Då professionella inom psykiatrin avvisar, glömmer bort eller ställer för höga krav på de 

vårdsökande uppstår eller förstärks sociala problem. Utifrån teorin kan deltagarna tänkas ha 

upplevt att de varit stigmatiserade och att det funnits ett ’vi och dom tänk’ som resulterat i en 

uppdelning mellan vi som är i behov av vård och de som arbetar inom psykiatrin (Månsson, 

2002).  

 

5.4 Faktorer hos andra individer 

Ytterliggare tema som kom upp vid analysen var deltagarnas beskrivning av de egenskaper 

och förhållningssätt som visat sig vara värdefulla hos individer som gett dem stöd och hjälp. 

De faktorer som definierades som värdefulla var empatiskt bemötande och förståelse över 

individens situation samt problematik. Dessutom betonade deltagarna vikten av tillgängligt 

stöd då det behövs. 

 

Deltagare har förklarat AA och NA meningsfullt på grund av den samhörighet som återfinns i 

dessa självhjälpsgrupper, dess tillgänglighet samt medlemmarnas förmåga att förstå och 

acceptera varandra såsom man är. Samtidigt som Andreas upplever självhjälpsgrupper som 

meningsfulla förklarade han att han upplevt svårigheter att identifiera sig helt med AA och 

NA. Enligt Andreas är det en viss kategori människor som passar AA och NA såsom äldre 

individer som varken har någon social gemenskap eller annat liv utanför AA eller NA. Vidare 

menade Andreas att medlemmar inom NA kan utgöra ett stort stöd för individen då denne är i 

behov av akut hjälp. 
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”Om det är så att du mår väldigt dåligt, där [NA] har ni ju gemenskap på det viset. Jag tror 

att det är bättre att vända sig dit vid riktigt dåligt mående än att försöka trassla dig in hos 

någon myndighet om du just vill ha ett bättre mående för stunden, då tror jag att det är bra.” 

(Andreas) 

 

Deltagarnas åsikter skiljde sig åt gällande vad som är betydelsefullt inom självhjälpsgrupper. 

Eva och Peter hade mindre goda erfarenheter av dessa grupper, jämfört med Andreas och 

Tomas. Deltagarna var dock samstämmiga i vad de ansåg som värdefulla egenskaper och 

förhållningssätt hos professionella med betoning på förståelse, kunskap, empati och 

acceptans. 

 

”Han [personal inom psykiatrin] har gett mig vägledning och liksom. Ja det är svårt att 

förklara liksom. Men honom kan man prata om allting om.... Han bemöter en bra och liksom 

hjälper en. Det känns inte som om bara han typ liksom jobbar. Han är mer såhär. Han är inte 

bara där för jobbet eller för pengarna.... Inte bara för jobbet utan för att hjälpa människor.” 

(Peter) 

 

Peter beskrev sitt möte med den professionella som hade ett förhållningssätt som 

karakteriseras som empatiskt och hjälpsamt. Även Eva beskrev vad hon ser som värdefullt i 

mötet med professionella, hon menade att professionella ska förstå att individer är unika och 

att de har unika behov vilket i sin tur kräver individuella åtgärder. 

 

”Alltså de… de gäller ju att den socialarbetaren kanske liksom får lära känna en lite, den 

personen lite grann, å inte bara läsa papprena och sen anta att de är dit den ska eller de och 

de den behöver.”  (Eva) 

 

Ur deltagarnas beskrivningar framkom att upplevelsen av att bli förstådd och känslan att bli 

accepterad är viktiga delar i mötet med andra människor. Inom stämplingsteorin menar 

Goffman (2007) att det finns två kategorier av människor som kan få individer med ett stigma 

att känna sig accepterade, dels de ’visa’ som kännetecknas av ”normala” och dels personer 

som upplever samma stigma. Deltagarna har beskrivit den känsla av gemenskap, stöd och 

förståelse som de upplevt i kontakten med självhjälpsgrupper som AA och NA. Goffman 

(2007) förklarar att trots individens känsla av samhörighet med människor som har samma 

stigma uppstår ofta en ambivalens där personen får svårt att identifiera sig med gruppen och 



 33 

istället identifierar sig med andra personer som inte har samma stigma. Andreas förklarar att 

AA och NA möten gett honom viss mening i livet samtidigt som han upplever att han inte kan 

identifiera sig helt med medlemmar från dessa självhjälpsgrupper, då han anser att 

medlemmarna skiljer sig från honom. Andreas tar på så sätt avstånd från vissa delar av den 

kategori människor som upplever samma stigma. Samtliga deltagare har erfarenhet av att 

möta människor tillhörande den kategori människor som Goffman (2007) benämner de ’visa’ 

som utgörs av ”normala” människor som visar acceptans mot personer som har ett stigma. Ett 

konkret exempel på mötet med en av de ’visa’ är Peters beskrivning där han mötte den 

professionella som gav honom stöd samt visade acceptans gentemot honom trots stigmat att 

ha en psykisk sjukdom och beroendeproblematik. 

 

Förutom deltagarnas önskan att bli bemött med acceptans och förståelse, framförde de en 

önskan om att bli bemött på ett sätt där individen själv ges möjlighet att berätta vad de upplevt 

samt ges möjlighet att lägga fram den egna önskan om stödåtgärder eller vilken 

behandlingsform de föredrar. I stämplingsteorin, enligt Månsson (2002) uppstår 

stämplingsprocesser ofta i mötet mellan individen som söker hjälp och de professionella. 

Processen inträder då professionella generaliserar och använder sig av stereotypa 

uppfattningar i mötet med vårdsökande (Månsson, 2002). Eva uttalade en rekommendation att 

professionella inte bör utgå från sina egna uppfattningar om individens behov eller anta hur en 

person är utifrån skrivna journaler, utan att ta hänsyn till eller lyssna till individens egna 

önskemål. Ur Evas uttalande kan det tänkas att hon har erfarit ett bemötande från 

professionella där stereotypa uppfattningar har styrt deras förhållningssätt gentemot henne, 

vilket hon ser som ett negativt förhållningssätt. 

 

Deltagarnas uppfattningar, om vad som föranleder en individs förändring att sluta använda 

droger, kan relateras till teorin KASAM och Antonovskys tänkesätt. Antonovsky förklarar en 

terapeuts möjlighet att påverka en individs förändring som minimal, att det krävs radikala 

förändringar på olika nivåer för att en förändring ska kunna inträffa (Forskningsrådsnämnden, 

1998). Antonovskys tankegång där han menar att det krävs mer än individens motivation och 

terapeutens egenskaper för att en förändring ska ske, likställs med deltagarnas åsikter. 

Deltagarna ansåg att förändring sker och påverkas i samspel mellan individens motivation och 

professionellas förhållningssätt. Dessutom poängterade deltagarna att det krävs en mer uttalad 

integrerad vård än den vård som ges idag för att individens möjlighet att förändras ska 

underlättas. Önskemålet att förändra den tudelade ansvarsuppdelningen för psykisk ohälsa och 
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beroendeproblematik, skulle antagligen kräva reformer på en politisk nivå. Detta liknar de 

radikala förändringar Antonovsky benämner som viktiga, i kombination med individens 

motivation och terapeutens bemötande, för att en större förändring ska äga rum 

(Forskningsrådnämnden, 1998). 

 

5.5 Sammanfattning av analysen 

I analysen blev det tydligt att deltagarna anser att det krävs förändringar på samhällsnivå för 

att en integrerad vård vid samsjuklighet ska kunna etableras. Vidare uppmärksammades 

diagnostiseringens betydelse, det framkom att de som genomgått integrerad vård haft sin 

diagnos fastställd omgående med dess fokus på båda sjukdomarna. En omorganisering av 

vården skulle i sin tur stärka deras känsla av sammanhang, då individens inneboende kapacitet 

och förmåga samspelar med de samhällsstrukturer som omger individen. Förutom 

förändringar på samhällsnivå krävs det professionella med förhållningssätt som kännetecknar 

empati, acceptans och förståelse. Dessutom betonades vikten av att ha någon tillgänglig vid 

behov av stöd, exempelvis en professionell eller medmänniska. Oavsett behandlingsstruktur 

eller stöd från andra ansågs individens motivation som den fundamentala faktorn vid 

behandling av samtidig sjukdom. Det blev tydligt att i de fall det inte fokuseras på samtliga 

nivåer: individen, gruppen och samhället, riskeras väsentliga delar komma i skymundan. 

Detta bekräftades vid tillämpning av stämplingsteorin och teorin KASAM. Dessa teorier 

kompletterar varandra då den förstnämnda teorin främst belyser samhällsfaktorer medan den 

senare huvudsakligen fokuserar på individen. Slutsatsen är att det krävs ett samhällsperspektiv 

tillsammans med ett psykologiskt perspektiv vid behandling av samtidig sjukdom då det utgör 

ett komplext fenomen med skilda komponenter. 

6. Diskussion 

Den aktuella studien har flera styrkor, den mest utmärkande styrkan är att studiens syfte har 

besvarats. Ytterliggare styrka med studien är att samtliga individer som tillfrågats om att 

medverka i studien var villiga att delta. Dessutom pågick studien till den uppnått teoretisk 

mättnad vilket är en grundläggande del vid kvalitativa studier. En svaghet i studien är 

svårigheten att kunna generalisera de slutsatser som tagits då studien grundar sig på få 

deltagare. Detta är dock inte något som kvalitativa studier strävar efter då dess mål är att få en 

djup förståelse över deltagarnas upplevelser och åsikter i just den aktuella studien. En annan 

svaghet är att många intervjufrågor handlade om integrerad vård vilket kan tänkas ha färgat 

deltagarnas svar gällande behandlingsformer. Vidare kan deltagarnas svar ha påverkats utifrån 
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social önskvärdhet. En ytterligare svaghet inom kvalitativa studier överlag är att dessa 

analyser bygger på forskarnas tolkning av materialet vilket kan leda till att forskarnas 

värderingar påverkar slutresultatet.  Analysen har genomförts av två forskare vilket har 

minskat risken för att analysen färgats av egna värderingar, vilket har bidragit till en mer 

uppriktig och korrekt bild vid presentationen av deltagarnas upplevelser. 

 

I analysen urskiljdes fyra teman: motivation, diagnostiseringens betydelse, behandlingens 

struktur och faktorer hos andra individer. Samtliga teman utgjorde centrala och betydelsefulla 

upplevelser hos deltagarna. I analysen synliggjordes en röd tråd gällande deltagarnas syn på 

motivation. Deltagarna upplevde att den främsta faktorn i tillfrisknande är individens egen 

motivation, utan motivation betraktades förändringspotentialen låg oavsett behandlingsform. 

Något som ökade deltagarnas motivation var diagnostiseringen då den upplevdes positivt och 

befriande eftersom det bidrog till en ökad förståelse över deras beteende, tillvaro och 

situation; dessutom möjliggjordes en läkemedelsbehandling. Tre av deltagarna ansåg att de 

har ett behov av medicineringen för att kunna hantera sin vardag. De betonade att integrerad 

vård är den mest effektiva behandlingsformen för att kunna tillfriskna då den möjliggör 

utredning, diagnostisering och behandling för båda sjukdomarna. Därutöver betonade 

deltagarna vikten av att bli sedd och bemött på ett accepterande och förstående sätt samt 

framhävde värdet av andra människors tillgänglighet vid behov av stöd. Analysen av de fyra 

teman som framkommit ur deltagarnas beskrivningar, med hjälp av teoretiska referensramar, 

besvarar studiens syfte då brukarnas erfarenheter av vård och behandling undersökts vilket 

bidragit till kunskap om vad som karaktäriserar god och effektiv behandling vid 

samsjuklighet.  

 

Applicering av teorin KASAM och stämplingsteorin bidrog, på skilda sätt, till en ökad 

förståelse av deltagarnas upplevelser. På så sätt utgör de ett komplement till varandra. Teorin 

KASAM var applicerbar på samtliga teman som uppkom i analysen. Utifrån teorin KASAM 

framkom det bland annat att partiell och sekventiell vård skapar förvirring inom individen 

medan integrerad vård leder till att individen upplever sin tillvaro begriplig. Integrerad 

behandling bidrar till individens utveckling av strategier vilket har en positiv inverkan på 

individens förmåga att tillfriskna. Stämplingsteorin, å andra sidan, var svårare att applicera på 

de fyra teman i analysen då denna teori främst fokuserar på samhällsfaktorer och temat om 

motivation främst berörde individuella faktorer. Stämplingsteorins bidrag i analysen visade att 

den tudelade ansvarsfördelningen för behandling av beroendeproblematik och psykisk ohälsa 
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motverkar individens möjlighet att tillfriskna. Då individen slussas fram och tillbaka mellan 

olika aktörer förefaller det att de upplever sig stigmatiserad, då det blir än mer tydligt att de 

avviker från de normer, regler samt stödåtgärder samhället utarbetat. Denna uppdelning kan 

ha blivit så stor att empati och samarbete mellan de professionella och vårdsökande brutits 

ned. I detta fall skulle stämplingsteorin kunna appliceras på deltagarnas upplevelse av att 

sträva efter den vård och behandling som de anser sig behöva.  Professionellas bemötande har 

ibland kännetecknats av generaliseringar och förutfattade meningar där de inte har tagit 

hänsyn till individens unika behov eller önskemål.  

 

I förhållande till andra studier som undersöker samsjuklighet bekräftar den aktuella studien att 

integrerad vård anses vara den mest effektiva vårdformen, denna gång sett utifrån brukarnas 

perspektiv. Den aktuella studien visade att de verksamheter som utreder och behandlar 

psykisk ohälsa har brister på så sätt att individer i behov av vård blivit avvisade samt 

bortglömda. Denna problematik har uppmärksammats i ett flertal tidigare studier. I kontrast 

visade den aktuella studien inga tecken på att det är svårt att få vård för beroendeproblematik. 

Sett till tidigare forskning visar vissa studier att verksamheter som riktar sig till personer med 

beroendeproblematik är mer tillåtande mot individer med samsjuklighet jämfört med 

verksamheter som arbetar med psykiatriskproblematik. Det finns dock studier som hävdar att 

stämpling och fördomsfullt bemötande förekommer inom både psykiatrin och beroendevård. 

Trots att denna studie visar att behandling för beroendeproblematik är tillgänglig vid 

samsjuklighet förekommer stigmatisering, inom vissa tolvstegsprogram, mot individer som 

genomgår läkemedelsbehandling för psykiatrisksjukdom.  

 

Något som har betonats alltmer de senare åren är en evidensbaserad praktik, där 

professionellas erfarenheter, bästa tillgängliga forsknings samt brukares önskemål beaktas. 

Tidigare forskning har mestadels utgått från professionellas erfarenheter varvid resultatet av 

den aktuella studien ger ett värdefullt bidrag i utvecklandet av behandling vid samsjuklighet, 

då studien utgår från brukares perspektiv. Få studier har uppmärksammat diagnosens 

betydelse vid samsjuklighet, därmed utgör detta påfund något som är värt att beakta i framtida 

forskning. Det ter sig intressant att samtliga deltagare upplevde diagnostiseringen som en 

sådan glädjande och viktig händelse. Än mer intressant var det som framkom vid applicering 

av stämplingsteorin där diagnostiseringen sågs som en ’sekundär vinst’. Är det möjligtvis så 

att vissa individer använder den fastställda psykiatriska sjukdomen som ursäkt eller förklaring 

till deras nyttjande av droger och andra dysfunktionella beteenden.  



 37 

Bortsett från den sekundära vinsten har en deltagare påpekat att det idag fokuseras alltför 

mycket på utredning av psykiska diagnoser samt läkemedelsbehandling för dessa. Deltagaren 

menade att vissa av de individer som har en beroendeproblematik genomgår psykiatrisk 

utredning där de utnyttjar möjligheten att få medicin med syftet att få ett rus och på så sätt 

finner ett legalt sätt att upprätthålla deras missbruk. Något professionella bör ha i åtanke vid 

utredning av diagnos, utifrån den påstådda trenden, är att individer med drogproblematik 

ibland manipulerar personal vid diagnostik i syfte att få medicin som används för att 

upprätthålla missbruket. 
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BILAGA 1- Missiv 

 

Hej! 

 

Vi heter Sofie och Stina och vi studerar vid Mittuniversitetet i Östersund. För närvarande 

håller vi på med vårt examensarbete där vi har valt att studera hur behandling upplevs av de 

personer som har haft kontakt med beroendevård och psykiatrin. 

 

Utformningen av vård och behandling vid beroende och samtidig psykisk ohälsa är något som 

har uppmärksammats på senare tid. Många studier har belyst professionellas erfarenheter 

inom ämnet medan få studier har utgått från de personer som varit i behov av vård. Det är 

viktigt att lyfta fram även detta perspektiv då det bidrar till en ökad förståelse för vad som 

kännetecknar god behandling. Vårt syfte med studien är att ta del av era erfarenheter och 

upplevelser av behandling och vård. Dina upplevelser av tidigare kontakt med verksamheter, 

inriktade på beroende och psykisk hälsa, är värdefulla och utifrån det hoppas vi att du vill 

medverka i studien.  

 

Vid samtycke till att delta i studien kommer en intervju genomföras. Du har möjlighet att 

själv bestämma tid och plats. Intervjun kommer att ta cirka en timme, då vi utgår från öppna 

frågor kan samtalet bli kortare eller längre beroende på de svar som ges. Ditt deltagande i 

studien är givetvis frivilligt. Du kan under intervjun avstå från att svara på frågor och när som 

helst avbryta ditt deltagande. 

 

För att inte missa något av det som sägs under intervjun kommer vi spela in samtalet. Allt 

material, inklusive inspelningen, kommer att hanteras konfidentiellt. För att garantera 

konfidentialiteten kommer dina personuppgifter ändras vilket gör att endast vi kommer att 

veta att det är just du som har deltagit i studien. Resultatet av studien kommer att 

sammanställas i en rapport som du senare har möjlighet att ta del av. Rapporten kommer att 

presenteras för de personer som är intresserad av studien. 

 

Om du har några funderingar eller frågor gällande vår studie går det bra att kontakta oss. 

Sofie Norling, tel: 073-3550460, e-post: sono0801@student.miun.se 

Stina Englund, tel: 076-8451940, e-post: sten9900@student.miun.se 

 

Vi ser fram emot att höra från dig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofie och Stina 
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BILAGA 2- Informerat samtycke 

 

Bakgrund till studien: 

Utformning av behandling vid beroende och samtidig psykisk ohälsa har uppmärksammats på 

senare tid. Många studier belyser professionellas erfarenheter av behandling medan få studier 

utgår från de personer som varit i behov av vård.  

 

 

Studiens syfte: 

Vårt syfte är att studera hur behandling upplevs av de personer som har haft kontakt med 

beroendevård och psykiatrin. 

 

 

Genomförandet av studien: 

Intervjun kommer att spelas in med en diktafon. Beräknad tid för intervjun är cirka en timme, 

om så önskas kan den delas upp på två tillfällen. Intervjun bygger på öppna frågor gällande 

dina erfarenheter, upplevelser och syn på behandling vid samtida sjukdom. 

 

 

Etiska riktlinjer: 

- Ditt deltagande i studien bygger på ditt samtycke. 

- Deltagandet i studien är frivilligt, du kan när som helst avbryta studien eller avstå från 

att svara på frågor. 

- Information har getts angående studiens syfte och tillvägagångssätt.  

- Allt material, inklusive inspelningen, kommer att hanteras konfidentiellt. Dina 

personuppgifter kommer att ändras, ditt namn och identitet förblir okänd. 

- Studien genomförs enbart i forsknings- och kompetenshöjande syfte.  

 

 

 

 
Jag har läst och förstått det som står ovan och ger mitt samtycke till att delta i studien: 
 
Deltagarens signatur: _____________________________________   Datum: __________ 

 

 
 
Jag har förklarat det som står ovan och svarat på alla frågor som deltagaren ställt: 
 
Intervjuare: ____________________________________________    Datum: __________ 
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BILAGA 3- Intervjuguide 

 

Demografi 

 Ålder 

 

Begreppet samsjuklighet 

 Hur ser du på begreppet samsjuklighet 

 Vilka positiva och negativa aspekter finns det i begreppet samsjuklighet 

 Vilket begrepp skulle du föredra att personer som arbetar inom beroendevård eller 

psykiatrin använder. (Till exempel samsjuklighet, dubbeldiagnos, beroende/ psykisk 

ohälsa) 

 

Första kontakt 

 Vem var du i kontakt med första gången angående din problematik 

 Var det då för din beroende problematik eller psykiska hälsa. Vill du berätta lite om 

vad som hände då 

 Hur gammal var du då 

 

Utredning/diagnos 

 Har det gjorts någon utredning kring ditt tidigare bruk av alkohol/droger 

 När skedde utredningen 

 Vilken betydelse hade/har den utredningen för dig 

 Har det gjorts någon utredning kring din psykiska hälsa. Blev någon diagnos ställd. 

(Vilka) 

 Hur längesen är det 

 Vilken betydelse har den ställda diagnosen för dig (Vård och behandling) 

 Upplevde du att missbruket (alternativt psykiska ohälsa) påverkade din möjlighet att få 

den psykiska hälsan (alternativt beroendeproblematik) utredd 

 Har du någonsin känt dig avvisad/hänvisad vidare till en annan verksamhet  

 

Behandling 

 Innan diagnosen ställdes genomgick du då någon behandling. Hur upplevde du det 
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 Då diagnosen blivit ställd - påverkade det vilken behandling och vård som erbjöds och 

som du fick. (Någon skillnad jämfört med tidigare behandling) 

 Under åren som gått, vilka/vilken sorts behandling har du fått för ditt beroende och din 

psykiska ohälsa. (Var, när, hur, behandlingsmodell) 

  Har du upplevt att det funnits samarbete mellan de olika aktörerna (psykiatri, 

beroendevård, hvb-hem) 

 Har det funnits något tillfälle då du känt dig avvisad/hänvisad till annan 

behandling/aktör 

 Om partiell/sekventiell… Hur upplevde du behandlingen som gavs på var sitt håll? … 

Om integrerad… Hur upplevde du behandlingen som riktade sig till både 

beroendeproblematik och psykiska hälsan. Om både… Vilken sorts behandling 

föredrar du och varför 

 Har du någon gång känt att du har blivit bemött på ett sådant sätt att du inte vetat var 

du ska vända dig därefter, eller känt dig som om du inte passat in i de vårdformer som 

finns tillgänglig 

 Har du haft möjlighet att lägga fram egna önskemål och där dessa önskemål de sedan 

har tagits hänsyn till dessa önskemål vid beslut om behandling 

 

Rekommendationer  

 Vad i behandlingen fungerade bra för dig. Vad fungerade mindre bra 

 Vad utmärker en god och effektiv vård i allmänhet vid behandling för beroende och 

samtida psykisk ohälsa (samsjuklighet) 

 Hur ser du på behandling där terapeuterna/arbetarna har egna erfarenheter av 

beroendeproblematik och samtida psykisk ohälsa 

 Hur ser du på självhjälpsgrupper och andra informella grupper bestående av brukare 

 


