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People with substance abuse problems may also have some form of mental 

illness. This is called to suffer from comorbidity. Previous research shows 

the importance of that these individuals get help and support for both 

problems at the same time. People that suffer from comorbidity are at greater 

risk of falling outside the care facilities of institutions and this is why 

collaboration between different institutions is of high importance. The aim of 

this study was to examine how former clients with experience of comorbidity 

have experienced the help and services they have been assigned. This in 

order to understand the clients' perspectives on the work of the professionals 

and gain a deeper knowledge of how the clients' empowerment can be 

expressed in the meeting with the professionals. The empirical material 

consists of seven semi-structured interviews with individuals with 

experience of comorbidity. The material was analysed thematically and 

met with a theoretical framework consisting of stigma, self-determination 

and power. The results of the study show that people with comorbidity, that 

have both substance abuse and mental illness, often only get help with one of 

the problems and not both at the same time. The study shows that this may be 

caused by the substance abuse hiding the mental health problems. The results 

also shows that it is of importance in how the professionals act in relation to 

the clients. Significant aspects have proven to be understanding and trust. It 

is important that clients get empowerment and the authority to influence their 

care and service. The study also shows that the former clients have 

experienced stigma which also is one of the theories we chose to use to 

analyse the results of the study.  
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Tack! 

Vi vill först och främst tacka de personer som har ställt upp på intervjuer. Det har 

varit otroligt lärorikt att få ta del av era berättelser. Utan er hade det inte varit 

möjligt att genomföra denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Peter Hultgren för vägledning och stöttning. Till sist vill vi tacka 

varandra för ett gott samarbete och uppmuntran när den andre har behövt det som 

mest. Trevlig läsning!  

 

Matilda Sjökvist och Cecilia Ivarsson   
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1 Inledning  

Denna studie kommer att beröra hur personer med erfarenhet av samsjuklighet har 

upplevt vård och behandling för sin problematik. Socialstyrelsen (2019) förklarar att 

samsjuklighet innebär att en person med ett beroende eller missbruk samtidigt har 

någon form av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan kan visa sig som exempelvis 

depression eller ångest, men kan också innefatta att personen har en 

neuropsykiatrisk diagnos som exempelvis ADHD eller en psykisk sjukdom. Enligt 

Socialstyrelsen har 30–50 % av de personer som vårdas för missbruksproblematik i 

Sverige också någon form av psykisk ohälsa och tvärtom är även 

missbruksproblematik vanligare att personer med psykisk ohälsa utvecklar. Det i sin 

tur tyder på att de två problemen ofta hör samman. Socialstyrelsen skriver att 

allvarlighetsgraden av samsjukligheten varierar, men menar att när det samtidigt 

finns en psykisk problematik kan följsamheten till behandling av problemen minska. 

Därför är det viktigt att personer med samsjuklighet ges vård och behandling för 

båda problemen samtidigt. Det i sin tur innebär att dessa personer kan ha kontakt 

med flera aktörer samtidigt vilket förutsätter att det finns en fungerande samverkan 

dessa emellan (Socialstyrelsen 2019). 

 

1.1 Missbruk 

I Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende benämner 

Socialstyrelsen (2019) begreppet missbruk som att ha ett problematiskt 

förhållningssätt till alkohol och andra droger. En tydligare definition av begreppet 

ges inte, däremot förklaras det att begreppet kan definieras olika beroende på 

verksamhetsområde. Inom forskning och psykiatri används 

substansberoende/beroende och beskrivs som en störning som visar sig i ett 

beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika och som kan orsaka den beroende 

både psykologiskt och socialt utanförskap (Egidius 2008). Även Matscheck och 

Fleetwood (2013) menar att begreppet beroende ofta förknippas med ett medicinskt 

tillstånd och därför är vanligare inom hälso- och sjukvården. Vidare förklaras det att 

begreppet missbruk ofta förknippas med sociala faktorer i individens liv och därför i 

större utsträckning förekommer inom socialtjänstens verksamheter. I denna studie 

används begreppet missbruk /missbruksproblematik och avser personer som har ett 

problematiskt förhållningssätt till alkohol, narkotika och/eller läkemedel. 

 

1.2 Psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten (2017) skriver att psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för 

olika psykiska besvär och psykiska sjukdomar. Psykiska besvär beskrivs som 

tillstånd som kan påverka funktionskapaciteten hos personer och kan orsakas av 



 

2(45) 

 

exempelvis oro, ångest eller sömnsvårigheter. Psykisk sjukdom är när en person har 

diverse kriterier för en psykiatrisk diagnos som exempelvis bipolär sjukdom. I 

denna studie används begreppet psykisk ohälsa för att beskriva psykiska besvär och 

sjukdomar med anledning av att involvera all form av psykisk ohälsa.  

 

1.3 Lagstiftning och organisatorisk uppdelning  

Missbruk och psykisk ohälsa faller under olika lagstiftningsområden. Enligt 5 kap 9 

§ i Socialtjänstlagen ansvarar kommunens socialtjänst för insatser till personer med 

missbruksproblematik (SFS 2001:453). Enligt 3 kap 1§ i Hälso- och sjukvårdslagen 

ska alla människor få tillgång till en god vård som främjar god hälsa. Enligt 3 kap 2 

§ ska hälso- och sjukvården även arbeta för att motverka psykisk ohälsa. 

Lagstiftningen innebär att vård och insatser för missbruk och psykisk ohälsa verkar 

under olika verksamhetsområden. Landstingen fungerar som en egen politisk enhet 

som ansvarar för de ärenden som faller under hälso- och sjukvården vilket oftast 

innebär att göra medicinska bedömningar av exempelvis ett beroende. Verksamheter 

som återfinns inom landstinget är bland annat sjukvård, psykiatri och beroendevård 

(Matscheck och Fleetwood 2013).  

 

Kommunerna har det yttersta ansvaret för personer med sociala problem som 

exempelvis missbruksproblematik och socialtjänstens uppgift är att erbjuda 

exempelvis hjälpinsatser i form av stöd och service. Med andra ord (och som 

framgår av socialtjänstens portalparagraf) ansvarar socialtjänsten för att främja 

människors ekonomiska, sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt 

deltagande i samhället (SFS:2001:453). Vilket i praktiken kan innebära att bedriva 

öppenvårdsmottagning, erbjuda samtalsbehandling eller utföra biståndsbedömningar 

(Matscheck och Fleetwood 2013).  

 

1.4 Problemformulering  

Socialstyrelsen (2019) skriver att personer med samsjuklighet är en utsatt grupp i 

samhället. De stora vård- och omsorgsbehov som personer med samsjuklighet ofta 

är i behov av kräver kontakt med flera olika myndigheter eller verksamhetsområden 

samtidigt. Detta kan ses som en paradox i förändringsprocessen då det kan innebära 

att det blir svårare för personen att få adekvat behandling för sin problematik. 

Socialstyrelsen betonar vikten av att personer med samsjuklighet får vård och 

behandling för missbruksproblematiken och den psykiska ohälsan samtidigt för att 

uppnå så bra resultat på behandlingen som möjligt. 

 

Flera studier inom detta forskningsområde utgår ifrån de professionellas perspektiv 

om hur arbetet och samverkan med andra aktörer kring personer med samsjuklighet 

fungerar (Ducharme, Knudsen & Roman 2006; Daglish 2018). Vi har intresset av att 
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istället förstå hur personer med samsjuklighet själva upplevt den vård och 

behandling de tagit del av samt vad de anser som betydelsefulla faktorer för dem i 

förändringsprocessen. Detta eftersom klientens perspektiv inte framhävs i lika stor 

utsträckning. Klienters perspektiv och dess relevans för studien grundar sig i att 

klienter är nyckelpersoner i vård och behandling. Tidigare forskning betonar även 

vikten av egenmakt och inflytande i förändringsprocessen vilket gör det 

betydelsefullt att undersöka deras upplevelser av behandling för att uppnå större 

kunskap inom området (Skogens, von Greiff & Topor 2019; Vesterberg 2011). I 

Mossbergs (2018) avhandling används begreppet brukare och brukarmedverkan, 

men föreliggande studie använder begreppet klient som motsvarighet. Mossberg 

belyser inkluderingsprincipen då hon menar att klienter bör ha inflytande över sina 

insatser. Detta bidrar till en ökad legitimitet och en högre kvalitet på det stöd och de 

insatser som personer med samsjuklighet kan ta del av. Genom att klienten har 

inflytande kan denne få makt över sin vardag och förändra sin livssituation vilket 

kan övergå i egenmakt, som måste ges till människor (SOU 1996:177). 

 

Andersson och Johnson (2019) förklarar att begreppet egenmakt är definierat av 

professionella och det i sin tur kan bidra till olika föreställningar om hur det ska 

uppnås. Det handlar om att engagera individen i behandlingsprocessen för att stärka 

dennes egenmakt, något som är svårt att implementera. Andersson och Johnson 

menar att det inom verksamheter som arbetar med missbruksproblematik finns en 

obalans utifrån en maktaspekt mellan klient och professionell. Obalansen kan visa 

sig genom att de professionella besitter en makt och kontrollerar insatserna som ges 

eftersom det är de som bistår klienten detta. Klienten är i en mindre gynnsam 

position vilket kan bidra till känslor av maktlöshet och svårigheter att ta kontrollen 

över situationen. Detta kan då påverka egenmakten och självbestämmandet genom 

att klienter blir begränsade i att ta kontroll över sin situation. Den begränsade 

egenmakten kan innebära att klienten inte får inflytande i sin vård och behandling, 

vilket kan ses som en paradox eftersom egenmakt finns för att stärka klientens 

delaktighet.   

 

Uppdelningen mellan olika verksamhetsområden kan bidra till den utsatthet som 

klienten präglas av. Välfärdsstatens organisationer finns till för den enskilde, men 

måste förhålla sig till lagstiftning och den kompetens varje verksamhet besitter. 

Lindqvist (2013) belyser komplexiteten med olika organisationer och menar att det 

kan skapa svårigheter för klienten att hitta rätt och i sin tur få rätt insatser. Individer 

med en problematik som inte passar inom ramen för en viss verksamhet kan hamna 

utanför systemet och bli utan stöd. Klientens utsatthet kan kopplas till begreppet 

stigma som innebär att individen känner skam för sin problematik (Matthews, 

Dwyer & Snoek 2017). Att bära ett stigma kan innebära svårigheter för klienten att 

vara mottaglig för att vilja uppnå en positiv förändring för sin problematik.  
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Det är problematiskt att det saknas tillräcklig forskning inom området som tar sin 

utgångspunkt från ett klientperspektiv. Det skapar en kunskapslucka om hur 

personer med samsjuklighet upplever vård och behandling för sin problematik. 

Tidigare forskning (Mossberg 2018) pekar på vikten av att inkludera klienternas 

perspektiv då det är väsentligt att undersöka nyckelpersonernas upplevelser och 

erfarenheter för att de ska få inflytande i sin vård och behandling. Detta kan kopplas 

till egenmakt då det måste ges till den enskilde så att denne kan få makt att förändra 

sin livssituation.  

 

1.5 Syfte   

Syftet är att undersöka hur före detta klienter med erfarenhet av samsjuklighet har 

upplevt vård och behandling. Detta vill vi undersöka för att försöka förstå 

klienternas perspektiv på de professionellas arbete och få en djupare kunskap om 

hur klienternas egenmakt kan ta sig uttryck.  

 

1.6 Frågeställningar 

• Hur ser före detta klienters institutionshistorik ut gällande deras 

samsjuklighet?  

• Vilka faktorer kan identifieras som betydelsefulla för de före detta 

klienternas förändring av sin problematik? 

• Finns det paradoxer som har påverkat före detta klienters upplevelser av 

insatser och hur tar de sig uttryck? 

 

1.7 Avgränsningar 

Socialstyrelsen (2019) lyfter vikten av att insatser utgår ifrån personens erfarenheter 

och önskemål och att de bygger på kunskap om vad som ger resultat. Studien utgår 

därför ifrån ett klientperspektiv för att belysa de före detta klienternas erfarenheter 

och upplevelser av olika hjälpinsatser. Av etiska skäl har vi valt att inte intervjua 

personer med pågående insatser eller behandling. Vi har valt att intervjua personer 

med erfarenhet av samsjuklighet som varit i kontakt med flera aktörer, men som inte 

längre är i behov av insatser eller behandling för ett aktivt missbruk. 

 

1.8 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer ett bakgrundskapitel sammanställas i syfte att fördjupa 

förståelsen inom detta område. Psykiatrireformen och missbruksvårdens historia 

kommer därför presenteras utifrån att dessa aktörer har förändrats över tid. 

Egenmakt och vanmakt kommer också att presenteras i detta avsnitt som en 

historisk aspekt.  
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1.8.1 Psykiatrireformen 

För att förstå hur psykiatrin fungerar är det viktigt att ha kunskap om dess historia. 

Den svenska psykiatrin förändrades under 1970-talet genom att vara 

institutionaliserad och baserad på slutenvård till att bli allt mer öppenvård. 

Psykiatrireformen infördes 1995 och har haft en stor inverkan på hur arbetet med 

psykiskt sjuka personer ser ut idag. Grunden till att reformen infördes byggde på 

Psykiatriutredningen där det framkom behov för att öka insatser för personer med 

psykiska sjukdomar samt delaktigheten i samhället. Samarbetet mellan psykiatri och 

socialtjänst var i behov av en förbättring och dessutom skulle ansvaret för psykiskt 

sjuka människor tydligare fördelas mellan de två huvudmännen. Kommunen fick 

exempelvis ett större ansvar för att få psykiskt sjuka människor integrerade i 

samhället genom någon form av sysselsättning och landstingen fick ansvar för att 

bredda verksamheterna för dem (Markström 2003). Lindqvist, Markström och 

Rosenberg (2014) beskriver konsekvenser av den ansvarsuppdelning 

psykiatrireformen inneburit och menar att det har bidragit till en ökad utsatthet för 

den enskilde. Det finns redan en komplexitet med verksamheter som arbetar med 

människor, i avseendet att individers problem och behov skiljer sig och ständigt 

förändras. Psykiatrireformen har bidragit till en skarpare uppdelning för vilka 

uppgifter de olika myndigheterna har, vilket försvårar för den enskilde att få rätt 

vård eller insats. Avgränsningarna för problematiken blir tydligare och därför blir 

det ännu svårare för den enskilde att passa in och därmed ökar också risken för att 

“falla mellan stolarna”.    

  

1.8.2 Missbruksvårdens historia 

År 1916 kom Sveriges första lag om alkoholmissbruk som gjorde det möjligt att 

tillta tvångsåtgärder för personer med alkoholmissbruk (Edman 2009). Lagen 

infördes med anledning av en ökad alkoholkonsumtion som ansågs vara ett 

orosmoment för samhället. Senare tillkom en ny alkoholistlag, men ersattes år 1955 

av den så kallade nykterhetsvårdslagen som skulle bidra till en strukturell nykterhet. 

Nykterhetsvårdslagen har sedan ersatts av LVM (lagen om vård för missbrukare). 

Vården av personer med missbruk skedde på anstalter och sanktioner för dåligt 

beteende utdelades. Fram till 1970-talet kunde personer i missbruksvården sitta i 

isoleringscell i princip hur länge som helst om styrelsen på anstalten ansåg det vara 

befogat. 

  

Under 1950-talet verkade det uppstå konsensus kring hypoteser om att missbruk var 

en sjukdom, vilket ledde till en tanke om en mer medikaliserad vård. Detta i 

kombination med att missbruket senare sågs som en konsekvens av ett samhälle som 

inte fungerade (Edman 2009). Däremot ansågs det viktigt att arbeta med individen 

och förstå varför den missbrukade eftersom missbruket ansågs vara en konsekvens 

av andra sociala misslyckanden. Missbruksvårdens historia visar att 
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missbruksproblematik har setts som ett samhällsproblem under en längre tid. 

Personer med denna problematik kan antas ha en lång historia av känslan av stigma 

gentemot samhället då missbruk har ansetts vara avvikande från det normativa. 

  

På regeringens begäran tillsattes en särskild utredare år 2011 för att ta fram en mer 

kunskapsbaserad missbruk- och beroendevård (SOU 2011:35). Det framgår av 

utredningen att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan tolka sina 

ansvarsområden olika när det gäller personer med samsjuklighet. Utredningens 

resultat visar att missbruk- och beroendevården bör ligga under hälso- och 

sjukvårdens ansvar och att socialtjänsten bör tillgodose psykosocial behandling, 

något som ännu inte förändrats. Enligt utredningen bör även klientinflytande prägla 

missbruksvården vilket innebär att klienten får möjlighet att påverka och vara med i 

planeringen av sin egen vård. Detta innebär en större kontroll över sitt eget liv. 

  

Psykiatrireformen och missbruksvårdens historia visar på hur samhällets 

organisationer har utvecklats i takt med samhällsförändring och synen på individen 

(Markström 2003; Edman 2009). Psykiatrireformen infördes för att öka individens 

inflytande i sin egen vård. Motsvarande har missbruksvården gått från att vara 

kontrollerande av individen till mer öppnare former och ett ökat brukarinflytande 

(SOU 2011:35). Detta kan sättas i relation till att samhället tagit riktning mot ett mer 

individanpassat synsätt, där egenmakt växt sig allt större (SOU 1996:177). Se vidare 

i nästa stycke.  

 

1.8.3 Egenmakt och vanmakt 

Före 1940-talet var välfärdsstaten i sin linda, men kom under den politiska debatten 

att utvecklas i syfte att öka individens självständighet (SOU 1996:177). Debatten 

om egenmakt innebar att politiken tog ansats mot ett gemensamt mål för välfärden 

och individerna. Det var viktigt att individerna fick något att säga till om och ett 

större inflytande i samhällsservicen. Egenmaktsbegreppet framkom under den 

politiska debatten och innebär att en person som har makt över sin vardag är en 

person som tar styre över sitt eget levnadssätt. Individer skulle få tillräckligt med 

makt i sitt liv för att inte bli tvingade till något. Makten att påverka sin egen framtid 

och därmed sitt eget liv var att sträva efter. Om en individ står inför flera val ska 

denne ha tillräckligt mycket makt för att kunna avgöra vilken väg den ska gå. 

Egenmakt måste ges till människor för att de ska kunna förändra sin tillvaro, likaså 

bygger egenmakt på frivillighet. 

 

I motsatsförhållande till egenmakt står vanmakt. I SOU 1996:177 problematiseras 

begreppet vanmakt då utredarna menar att begreppet inte är enkelt att definiera. 

Detta eftersom vanmakt handlar om den enskilda upplevelsen och har fler än en 

dimension. När begreppet sätts i relation till den politiska debatten samt inom en 
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ram att förhålla sig till kan vanmakt beskrivas som känslan som uppstår när 

individen försöker styra sin vardagssituation, men hindras av samhällets 

maktstrukturer. Det kan vara abstrakta eller konkreta strukturer som gör det svårt, 

eller omöjligt, för en individ att förändra sin vardag. En viktig aspekt som utredarna 

lyfter fram är att känslan av utanförskap och maktlöshet är en påföljd av vanmakt.  

 

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning för att ge en bild av kunskapsläget inom 

området. Den tidigare forskningen delas upp i olika teman som lyfter olika aspekter 

inom ramen för personer med samsjuklighet. Den tidigare forskning som 

presenteras har eftersökts för att fördjupa kunskapen och sättas i relation till studiens 

empiri.  

 

2.1 Tydlig ansvarsuppdelning för verksamheter 

Den skarpa uppdelningen av ansvaret för medicinsk och psykosocial behandling och 

vård för missbruk och psykisk ohälsa är inte unikt för Sverige. Tidigare forskning 

visar att det finns en liknande problematik för personer med samsjuklighet i 

exempelvis Australien och USA genom att båda problemen inte behandlas 

samtidigt. Daglish (2018) skriver att den australienska psykiatriverksamheten har en 

avsaknad av integrerad vård för personer med missbruksproblematik och 

psykiatriska diagnoser. Daglish menar att personer med dubbeldiagnos 

(samsjuklighet) inom psykiatrin är huvudregeln och inte undantaget. Trots detta blir 

missbruksbehandlingen bortprioriterad, bortglömd eller läggs på en annan aktörs 

ansvarsområde. Daglish beskriver att personer med missbruksproblematik ofta blir 

feldiagnostiserade eftersom missbruket kan ge psykiska besvär. Daglish betonar att 

det är viktigt att integrera missbruksproblematik inom psykiatrin för att personer 

med dubbeldiagnos ska få en adekvat behandling. I USA däremot har vård för 

psykiska sjukdomar samt missbruksbehandling utvecklats (Ducharme, Knudsen & 

Roman 2006). Det finns dock utmaningar för att hitta integrerade tjänster för 

personer med dubbel problematik (samsjuklighet). Det är inte ovanligt att personer 

med både psykiska sjukdomar och missbruksproblematik blir hänvisade runt bland 

olika vårdaktörer på grund av brist på integrerade tjänster. Sammanfattningsvis 

belyser detta hur utsattheten för personer med samsjuklighet kan visa sig.  

 

2.2 Stigma och förståelsen för den enskilde  
Ett begrepp med stark koppling till personer med samsjuklighet och utsattheten är 

stigma. Goffmans (2014) begrepp stigma förklaras under avsnittet teoretiska 

utgångspunkter. Matthews, Dwyer & Snoek (2017) belyser i sin artikel Stigma and 
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Self-stigma i addiction att missbruksproblematik är kopplat till stigma, men 

använder begreppet self-stigma (själv-stigma). Deras studie utgår ifrån intervjuer 

med personer med erfarenhet av missbruksproblematik och betonar att själv-stigma 

uppkommer när personen känner skam för sin problematik. Författarna pekar även 

på själv-stigmat som uppstår när personer med missbruksproblematik upplever 

negativa attityder om missbruk och införlivar dessa föreställningar. De menar att 

själv-stigmat uppstår som en konsekvens av att omgivningen stigmatiserar dem. 

 

Personer med erfarenhet av insatser från bland annat socialtjänst och psykiatri 

beskriver att förståelsen hos de professionella för dem är en viktig faktor för att 

kunna bidra till ett gott bemötande, minska känslan av skam och i sin tur en positiv 

förändring. Skogens, von Greiff och Topor (2019) presenterar i en artikel om hur 

olika aktörer kan bidra till positiva förändringsprocesser hos personer med 

samsjuklighet. I artikeln framgår det att relationen mellan klient och professionell är 

en viktig del i förändringsprocessen. Andra faktorer som enligt klienterna anses 

viktiga i processen är praktiskt stöd, bemötandet samt att de professionella är 

tillgängliga. Slutsatsen visar att det inte är de enskilda metoderna som syftar till 

personens behandling som det primära i klienternas uppfattning av en positiv 

förändringsprocess. Det visar sig istället vara faktorer som bemötande, relationer 

och förståelse för den enskilde. 

 

Enligt Matthews, Dwyer & Snoek (2017) är stigma och själv-stigma kopplat till 

personer med missbruksproblematik. Dessa personer kan uppleva sig misslyckade 

och anammar då omgivningens föreställningar om missbrukare. Skogens, von 

Greiffs och Topors (2019) resonemang om att de faktorer som har störst positiv 

inverkan på den personliga förändringsprocessen är bemötande och 

relationsskapande kan indikera att individerna upplever motparten som mindre 

fördömande.  

  

2.3 Samverkan och brukarmedverkan 
Som Socialstyrelsen (2019) nämner är samverkan en viktig del i arbetet med 

personer med samsjuklighet. Mossberg (2018) har skrivit en avhandling om 

samverkan och brukarmedverkan inom verksamhetsfältet psykisk ohälsa. Många 

verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa kritiseras ofta för att de inte alltid 

lyckas bidra med tillräckliga insatser för personer som behöver det och bristande 

samverkan kan vara en orsak till detta. Brukarmedverkan har blivit ett vanligen 

förekommande begrepp inom socialt arbete, framförallt när det gäller samverkan 

och i Mossbergs avhandling görs en definition och analys av hur brukarmedverkan 

fungerar på en strategisk nivå. Att ha en brukarmedverkan innebär att brukare får 

ökad delaktighet i sina insatser och därmed ha ett större inflytande på sin 

behandlingsprocess. Detta förutsätter att det finns en ork och vilja till detta, något 
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som Mossberg menar inte föreligger hos alla i denna målgrupp. Syftet är även att 

minska obalansen i maktförhållandet mellan den professionelle och brukaren, men 

Mossberg menar att det syftet inte alltid uppfylls. Eftersom det är de med makt som 

bjuder in de utan makt till att delta skapas en motsatt effekt till brukarmedverkan då 

maktobalansen fortfarande är synlig. Brukare har även framfört att de sällan är med 

i beslutsfattandet om sin egen behandling, vilket får dem att känna sig ännu längre 

ner i makthierarkin i mötet med de professionella. Mer om makt och betydelsen av 

relationen mellan den professionelle och klienten kommer att lyftas och förklaras 

längre fram. 

  

2.4 Egenmakt 
Vikten av att klienten har ett inflytande på sin vård eller behandling har betonats 

ovan. Likaså har det tidigare nämnts att klientens egenmakt ska stärkas genom att 

engagera klienten i sina insatser. Det finns dock forskning som tyder på att klienter 

inte alltid besitter kunskap om vad egenmakt innebär. Vesterberg (2011) presenterar 

i en rapport, resultatet av ett arbetslivsprojekt. Projektet har arbetat med olika 

insatser för personer med sociala problem och Vesterberg har intervjuat några av 

projektets deltagare för att lyfta fram deras perspektiv på olika frågor. En av 

frågorna handlar om hur egenmakt upplevs i projektet. Av rapporten framkommer 

det att deltagarna inte besitter kunskap om vad egenmakt innebär eller hur det 

fungerar i praktiken. Vesterberg menar att detta kan anses gå emot tanken om att 

egenmakt ska öka klientens inflytande och lyfter även att egenmakt ofta utformas 

efter institutionernas ramar och inte utifrån klientens förutsättningar. Egenmakt ges 

till den som behöver det, av den som besitter makt. I relationen klient-professionell 

är det den professionella som har makten att ge klienten möjligheten att påverka 

sina insatser och i sin tur ifrågasätts huruvida egenmakt faktiskt ges. Vesterberg 

menar att detta kan bli paradoxalt och utifrån denna studie skulle det kunna vara en 

paradox som påverkar hur klienter upplever insatser. Även Andersson och Johnson 

(2019) lyfter Vesterbergs (2011) resonemang på ett liknande sätt. I en artikel 

presenterar Andersson och Johnson (2019) resultatet av en studie med fokus på 

missbruksvårdens patienters vårdval och deras upplevelser av detta. Målet med 

patienters vårdval har varit bland annat att stärka den enskilde individens 

empowerment och inflytandet över sin egen vård. Empowerment kan användas 

synonymt med egenmakt (Vesterberg 2011) men i denna studie används endast 

egenmakt för enkelhetens skull. Andersson och Johnson (2019) förklarar att klienter 

är i en redan utsatt position gentemot professionella vilket försvårar användningen 

av egenmakten. Detta visas genom resonemanget att det är de professionella som 

definierar klientens behov, beslutar om vilka insatser som ska ges och utformningen 

av dessa. Andersson och Johnson menar att den ojämna maktbalansen mellan 

klienten och den professionelle kan begränsa klientens egenmakt.   
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3 Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som tillsammans med 

tidigare forskning ska tillämpas i syfte att analysera studiens empiri. 

Självbestämmandeteorin har valts utifrån att empirin visat att det finns kopplingar 

mellan individens motivation till förändring och deras egenmakt under deras 

institutionshistorik. Intervjupersonerna beskriver även hur de har upplevt motstånd i 

mötet med myndigheter som i denna uppsats sätts i relation till begreppen makt och 

motmakt. Flera av intervjupersonerna berättar även att deras liv har präglats av 

känslan av utanförskap. Goffmans begrepp om stigma kommer därför presenteras 

nedan för att närma sig en förklaring om intervjupersonernas syn på sig själva, samt 

ett kritiskt perspektiv för ett försök till en nyansering av begreppet.  

  

Nedan presenteras självbestämmandeteorin, makt och motmakt samt stigma som 

teoretiska utgångspunkter. Genom valet av dessa tre utgångspunkter kan materialet 

fångas på ett kompletterande vis. Det har även visat sig finnas kopplingar mellan 

utgångspunkterna. Exempelvis tenderar stigmatiserade personer att uppleva 

motmakt i möte med professionella som i sin tur kan leda till avsaknad av 

motivation. Detta kan bidra till att motivationen att ta emot hjälp blir lägre och 

identiteten till stigmat blir starkare. Se vidare under resultat och analys för hur de 

teoretiska utgångspunkterna kan komplettera samt sättas i relation till varandra.  

  

  

3.1 Självbestämmandeteorin 
Gagne och Deci (2005) utvecklar vad de kallar “Self-determination theory” där de 

menar att individens självbestämmande styrs av individens inre och yttre 

motivation. Inre motivation innebär att agerandet styrs av genuin vilja, motivation 

som är självstyrt. Gagne och Deci menar att när den inre motivationen agerar är 

självbestämmandet högt medan den yttre motivationen styrs av yttre faktorer. 

Exempel på yttre faktorer kan vara att få belöning för sitt agerande, exempelvis 

arbeta för att få pengar eller att agera utifrån samhällets normer. Den yttre 

motivationen kan bidra till olika grader av känslan av självbestämmande. I 

situationer när individer agerar utifrån vad som förväntas eller för att få belöning 

innebär det generellt sett en känsla av ganska lågt självbestämmande. Sedan finns 

det situationer där individen agerar utifrån att denne vet att det är viktigt för sin egen 

skull och kan se vinning i det, som ofta ger en ökad känsla av självbestämmande. 

Självbestämmandet är som högst genom yttre motivation när individens egna 

värderingar stämmer överens med omgivningens krav. När individen upplever sig 

ha makt över sitt självbestämmande och agerar utifrån en genuin vilja för något, 

bidrar det till en känsla av meningsfullhet. Det kan uppstå omständigheter som gör 

att den yttre och inre motivationen blir lägre. I relation till samsjuklighet kan det 

handla om att dessa personer inte får hjälp med sin problematik hos en aktör, utan 



 

11(45) 

 

att hjälpen delas upp bland flera aktörer. Detta kan då leda till en avsaknad av 

motivation. Känslan som kan uppstå när en individ agerar utifrån en avsaknad av 

motivation är att den är en i mängden och det kan sänka individens självbild. 

Självbestämmandet sänkt eftersom det saknas motivation att vilja tillgodose sina 

egna behov.  

  

3.2 Självbestämmande i praktiken 
I relation till Gagnes och Decis teori om självbestämmande (2005) resonerar 

Jacobson (1998) liknande då han skriver att en persons självbestämmande kan 

upplevas olika beroende på hur mycket motivation personen tillhandahåller inför 

något. I socialtjänstlagen står det att arbetet ska bedrivas med respekt för den 

enskildes självbestämmande, men det finns ingen konkretisering av vad begreppet 

innebär. Jacobson beskriver att självbestämmande i stor utsträckning innebär att 

individen inte kan bli tvingad till något. Exempelvis att en person med 

missbruksproblematik blir erbjuden en viss typ av behandling, men individen får 

själv besluta om den vill genomgå behandlingen (utifrån att det inte föreligger 

behov av tvångsvård). Självbestämmande är emellertid mer komplext då Jacobson 

menar att självbestämmande även styrs av individens resurser, fysiska 

begränsningar och begränsningar som är relaterat till ålder, kön och etnicitet. 

Självbestämmandet påverkas av vad vi är villiga att göra för att uppnå någonting 

och vad det är som driver oss.  

  

Gagnes och Decis (2005) självbestämmandeteori går djupare in på individens inre 

och yttre motivation som enligt dem har en direkt inverkan på självbestämmandet. 

Jacobson (1998) försöker att konkretisera självbestämmandet i relation till 

myndigheter. Gagne och Deci (2005) samt Jacobson (1998) menar att flera faktorer 

spelar in i självbestämmandet och framhäver motivationen hos individen som den 

viktigaste faktorn. Gagne och Deci (2005) belyser även komplexiteten i 

självbestämmandet. Individens känsla av självbestämmande är styrande, men det 

kan finnas motstridigheter i individens omgivning som har inverkan på detta. 

Genom att koppla det till personer med samsjuklighet skulle det exempelvis kunna 

ses utifrån att en person med samsjuklighet söker hjälp för sin problematik. 

Samtidigt som personen får inflytande över sin insats kan personens egentliga 

anledning att söka hjälp vara på grund av familjens påtryckning. Utåt kan det verka 

som att personen utövar sitt självbestämmande, men egentligen vill personen inte ha 

hjälp. Personen styrs i detta fall av yttre motivation vilket ger en låg känsla av 

självbestämmande eftersom hjälpen egentligen inte önskas. Det i sin tur kan leda till 

avsaknad av motivation.   
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3.3 Makt och motmakt 
Det sociala arbetet och framförallt mötet mellan professionell och klient präglas av 

makt. Skau (2018) skriver att makt kan förstås utifrån en relation mellan två parter 

där en handling kan påverka hur motparten agerar. Makt kan kontrollera kunskap 

och begränsa en annan människas agerande. Vidare beskriver Skau att makt kan 

vara synligt eller osynligt och har en koppling till de professionellas yrkesutövande. 

Inom socialt arbete handlar en stor del om att hjälpa utsatta människor och när makt 

sätts i motsats till hjälp, uppstår det dessutom en negativ klang av begreppet. Den 

osynliga makten kan vara farlig för både den som hjälper och den som blir hjälpt. 

Den professionella måste förstå innebörden av vilken roll maktbegreppet spelar i 

mötet med klienten och är en förutsättning för att inte missbruka den. Klienten kan 

falla offer för maktmissbruk, men kan också skapa en motmakt. Skau förklarar det 

som att exempelvis vägra ta emot hjälp eller behandling. En klients motmakt kan 

också visa sig genom känslor av maktlöshet eller om den professionella inte förstår 

innebörden av vilken makt denne besitter i sin yrkesroll. Det kan då uppstå 

missförstånd mellan parterna vilket kan orsaka att klienten motsätter sig hjälpen 

som erbjuds. Det är av vikt att både den professionella och klienten känner till vilka 

roller de har gentemot varandra och vilken betydelse deras beteenden kan ha. Skau 

menar här att klienter kan identifiera sin roll med hjälp av den sociala omgivningen. 

Den professionella lär sig istället sin roll genom att studera och sedan utöva sitt yrke 

vilket skapar en skillnad i hur rollerna är uppbyggda. En klients roll är informell och 

klienten har inte valt att bli klient, men den professionellas roll är formaliserad och 

denne har valt att bli yrkesutövare. Detta skapar direkt en obalans utifrån 

maktaspekten, i förhållandet mellan klient och professionell vilket inte går att 

undvika.  

  

3.4 Stigma - ett teoretiskt begrepp  
I boken Stigma - den avvikandes roll och identitet (2014) inleder Goffman med att 

förklara att begreppet stigma uppkom under antiken i Grekland. Stigma användes 

för att karaktärisera personer som var utstötta i samhället och pekade ut dem som 

skulle undvikas i samhället av andra människor. För att människor skulle veta vem 

som var utstött brändes eller skars in symboler på dennes kropp. Ett tydligt 

uppdelade med “vi och dem”. Begreppet stigma har kommit att omfatta en vidare 

uppsättning attribut som markerar avvikelse, i förhållande till dominerande normer.  

  

Goffman (2014) presenterar tre olika typer av stigman. Den som kommer användas i 

analysen är det som Goffman benämner som fläckar på den personliga karaktären 

där personen anses vara viljesvag eller ha ett annorlunda begär. Goffman menar att 

denna karaktär ofta är en konsekvens av att personen har bland annat missbruk, 

psykiska rubbningar eller är arbetslös. Stigma är något hos en person som inte går 

förbi ouppmärksammat av andra. En person med stigma är en person som avviker 
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från mängden på ett negativt sätt. Vidare förklarar Goffman att en stigmatiserad 

person som vill passa in i omgivningen tar till åtgärder för att bli “normal” och då 

har personen nått en form av erkännande för sitt stigma. Åtgärder som tas kan 

exempelvis vara psykoterapi eller annan form av behandling för att försöka 

motarbeta skammen av stigmat. Detta kan istället leda till att omgivningen får en 

bild av att personen har haft en defekt som hen har försökt att korrigera. Goffman 

beskriver att en person med ett stigma går igenom olika faser för erkännande och 

läran om konsekvenser av sitt stigma. När personen på grund av sitt stigma får en 

uppfattning om vilken kategori hen identifierar sig med kan det uppstå ambivalenta 

känslor kring detta. När personen börjar acceptera sin tillhörighet hos sin avvikande 

grupp upplevs ofta en “vi-känsla” och därmed en gruppnorm om att inte vilja 

förändra eller bli av med sitt stigma.  

  

3.4.1 Ett kritiskt perspektiv på stigma 
Goffman (2014) utvecklade teorin om stigma på 1970-talet vilket kan antyda att 

teorin speglar en äldre epok i ett ständigt förändrande samhälle. Goffman riktar stort 

fokus på individen och dennes stigma, men inte lika mycket på den strukturella 

aspekten med bland annat maktstrukturer och strukturella processer (Link & Phelan 

2001). Exempelvis förklarar inte teorin hur myndigheters syn på stigmatiserade 

grupper eller individer ser ut samt bidrar till stigmatisering. Föreliggande uppsats 

kommer dock att utgå ifrån ett klientperspektiv, därav kan teorin hjälpa utifrån en 

förklaringsmodell som utgår ifrån individen och dess inre upplevelser. En annan 

utmaning med begreppet stigma är att det är teoretiskt uppbyggt, vilket kan leda till 

ett antagande om stigmatiserade människors känslor. Detta innebär att personens 

beskrivna upplevelser bör beaktas för att inte göra antaganden.  

  

4 Metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodval. Uppsatsen kommer att utgå från en 

kvalitativ metod och ta ansats i hermeneutiken för att förstå och tolka empirin. 

Studiens empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer från sju 

intervjupersoner. Urvalsprocessen, forskningsetiska överväganden samt 

metoddiskussion presenteras även i detta avsnitt.  

  

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Föreliggande studie har som syfte att förstå upplevelser av insatser och kan därför ta 

ansats i hermeneutiken. Hermeneutik kommer ursprungligen från det grekiska 

språket som betyder tolka eller uttolka (Thomassen 2007). Hermeneutiken har 

utvecklats till en teori om att tolka och förstå fenomen. Thomassen beskriver att 
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forskarens sökande efter förståelse för andra människors inre upplevelser kräver att 

forskaren tolkar deras uttryck. Tolkning och förståelse kommer i denna studie att 

ske genom intervjuer efter frågeställningarnas utgångspunkter. Tolkningsprocessen 

har gjorts i samband med datainsamlingen, utifrån intervjupersonernas utsagor, 

uttryck och kroppsspråk. Tolkningen av intervjupersonernas svar har använts som 

ansats för att förstå deras upplevelser av insatser de fått av olika aktörer för 

samsjukligheten. Thomassen menar att det är människors förförståelse som gör det 

möjligt att tolka och förstå. Det finns i detta fall en förförståelse från exempelvis 

tidigare forskning som ger en bild av att personer med samsjuklighet är en utsatt 

grupp i samhället. Förförståelsen har använts inom tolkningsprocessen för att ge 

materialet mening. 

  

4.2 Datainsamlingsmetod 
För att besvara frågeställningarna utgår studien från en kvalitativ metod genom 

semistrukturerade intervjuer. Detta har använts som tillvägagångssätt för att samla 

in den data som studien bygger på. Yin (2011) förklarar att semistrukturerade 

intervjuer grundar sig i en idé om vilka frågor forskaren kommer att ta i anspråk, 

men frågorna kommer att variera beroende på intervjuns kontext. Det har i detta fall 

funnits en ram för intervjuns frågor, men de specifika frågorna har skilt sig åt 

beroende på de svar som framkommit och som fångat vårt intresse under intervjun. 

Semistrukturerade intervjuer har använts i syfte att undersöka klienters erfarenheter 

och upplevelser av de hjälpinsatser som erhållits. Dessa erfarenheter och 

upplevelser sammanfattar vi med begreppet institutionshistorik. Semistrukturerade 

intervjuer har gjort det möjligt för den enskilda intervjun att vara unik då det funnits 

ett antagande om att deras behandlingsprocesser skilt sig åt. Genom 

semistrukturerade intervjuer kan forskaren få en mer omfattande bild av situationen 

(Ahrne & Eriksson-Zetterlund 2015), vilket studiens frågeställningar avser uppnå. 

Datainsamlingen har utgått från enskilda intervjuer vilket grundar sig i tanken om 

att den enskilde intervjupersonen ska känna sig bekväm. Risken med att ha par- och 

gruppintervjuer kan vara att intervjuns deltagare upplever sig ha en biroll i intervjun 

då de överskuggas av andra deltagare (Yin 2011). I enskilda intervjuer har full 

uppmärksamhet riktats på den enskilde individen och denne har getts tid för att 

berätta sin egen historia.  

  

4.3 Urval 
Då vi har efterfrågat personer med samsjuklighet utan pågående behandling som 

intervjupersoner har vi vänt oss till NA (narcotics anonymous). NA är ett forum för 

personer med missbruksproblematik som hjälper varandra med avhållsamhet från 

droger och alkohol (NA Sverige 2018). I detta forum är alla med 

missbruksproblematik välkomna och syftet är att upprätthålla nykterhet. Samtidigt 
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är det ett forum som vill bevara anonymiteten gentemot medlemmarna för att de ska 

kunna känna sig trygga att dela sina berättelser utan påföljder. NA finns i de flesta 

städer, men utifrån att vi har en personlig kontakt från NA i en större stad i Sverige 

är det därifrån vi fått tag i intervjupersoner. Via den personliga kontakten från 

forumet har det visat sig finnas intresse hos medlemmar, som avser den målgrupp 

studien utgår från. Innan studiens genomförande har det framgått att personer från 

forumet välkomnat oss och visat intresse till medverkan i studien genom att låta sig 

intervjuas. Vi har därför valt att använda oss av den personliga kontakten som 

“dörröppnare” för att introducera oss för intervjupersonerna. Svensson och Ahrne 

(2015) skriver att en dörröppnare kan vara en god hjälp för forskaren att få kontakt 

med intervjupersoner. Dörröppnaren har fått information om vilken målgrupp vi 

söker och därefter har vi fått telefonnummer till de intervjupersoner som vill 

medverka. Intervjuerna har inte inkluderat den personliga kontakten, vilket gör att vi 

och intervjupersonerna inte har någon relation till varandra.  

  

De intervjupersoner som eftersökts är personer med erfarenhet av samsjuklighet, 

som varit i kontakt med flera aktörer för sin problematik, men som inte längre är i 

behov av insatser eller behandling för ett aktivt missbruk. Den specifika målgruppen 

har valts ut i relation till studiens frågeställningar. För att hitta lämpliga 

intervjupersoner har vi använt oss av ett avsiktligt urval. Avsiktligt urval är vanligt 

inom kvalitativ forskning och avser specifika intervjupersoner som har relevans för 

studiens syfte (Yin 2011). En mer ingående presentation av intervjupersonerna finns 

i resultat- och analyskapitlet. Från början var det tänkt att genomföra åtta enskilda 

intervjuer, men vi kunde inte boka tid med den åttonde intervjupersonen på grund av 

uteblivet svar. Då vi ansåg oss ha tillräckligt med material från de andra sju 

intervjuerna valde vi att inte ersätta den åttonde intervjupersonen.  

  

4.3.1 Beskrivning av intervjupersoner 
Nedan ges en kort beskrivning av intervjupersonerna för att förstå hur deras 

problematik sett ut och enklare följa med i resultat och analys.  

  

Intervjuperson 1 är en ung vuxen man som haft ett blandmissbruk sedan tidiga 

tonåren. Hans psykiska ohälsa har varit bland annat ångestproblematik, depression, 

drogutlösta psykoser och utbrändhet.  

  

Intervjuperson 2 är en ung vuxen kvinna som till en början hade ett alkoholmissbruk 

som snabbt övergick till tyngre droger såsom kokain och ecstasy. Samtidigt har hon 

lidit av psykisk ohälsa i form av ångest och stora svårigheter med att hantera 

känslor.  
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Intervjuperson 3 är en äldre man som använde hasch, tjack, amfetamin, heroin och 

andra droger under sitt missbruk. Han har under missbruket fått flera psykoser och 

mått dåligt större delen av sitt liv. Idag är han diagnostiserad med ADHD.  

  

Intervjuperson 4 är en medelålders man som mestadels missbrukade 

bensodiazepiner, amfetamin, cannabis, LSD och alkohol. Hans psykiska ohälsa har 

varit depressioner, drogutlösta psykoser, ADHD och bipolär sjukdom.  

  

Intervjuperson 5 är en medelålders man som har haft ett alkohol - och 

cannabismissbruk. Efter att han blev ren från sitt missbruk blev han diagnostiserad 

med autismspektrumtillstånd och borderline. Under missbruket har han även haft 

depressioner och ångestproblematik.  

  

Intervjuperson 6 är en medelålders kvinna som självmedicinerat på grund av sin 

psykiska ohälsa. Hon har ADHD, fibromyalgi och är stresskänslig och under 

missbruket har hon lidit av depression och ångest. Hon har även blivit 

diagnostiserad med PTSD, men har fått behandling för detta. 

Missbruksproblematiken bestod av bensodiazepiner, alkohol och cannabis och 

injicering av olika droger. 

  

Intervjuperson 7 är en ung man som använde bland annat cannabis, tjack, spice och 

anabola steroider. Han har under sin nykterhet blivit utredd för och diagnostiserad 

med ADHD och förklarar att han haft en mycket stark ångest under sitt missbruk.  

  

4.4 Tillvägagångssätt  
Efter att urvalsprocessen var genomförd kontaktade vi intervjupersonerna via 

telefon för att ge förslag på tider att genomföra intervjuerna. Om intervjupersonerna 

hade andra förslag på tider gick det bra att framföra dem. När vi skulle bestämma 

vart vi skulle genomföra varje enskild intervju bad vi intervjupersonerna bestämma 

en plats de ansåg vara trygg för dem. Vi framförde önskemål om att de inte skulle 

välja en plats med mycket ljud runtomkring med anledning av att inspelningarna 

skulle bli lättare att transkribera utan bakgrundsljud. Två av intervjupersonerna 

valde att genomföra intervjuerna hemma hos dörröppnaren, som själv hade gett oss 

förslaget om att hens hem skulle kunna vara en trygg plats för några av 

intervjupersonerna. Dörröppnaren lämnade bostaden för att inte på något sätt 

påverka intervjuerna. Resten av intervjupersonerna valde att genomföra intervjuerna 

hemma hos sig själva. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) skriver att det är 

viktigt att intervjupersonerna får information om fullständig anonymitet och att det 

är frivilligt att medverka. Intervjupersonerna har fått läsa ett informationsbrev (se 

bilaga) innan genomförandet av intervjun.  
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Vi valde båda att medverka under intervjuerna där en av oss hade huvudansvaret för 

att ställa intervjufrågor och den andra hade ansvar för att föra anteckningar under 

intervjun samt att känna in kroppsspråk och liknande. Vi valde att båda närvara 

under intervjuerna för att inte missa viktiga företeelser. Detta för att kunna göra vårt 

bästa för att tolka deras historier under intervjun. Ahrne och Eriksson-Zetterquist 

(2015) förklarar att intervjuaren kan använda intervjupersonens egna begrepp i sina 

frågor för att visa att det finns ett intresse att sätta sig in i berättelserna. Det passade 

intervjutekniken då vi använde semistrukturerade intervjuer och därför kunde 

anpassa frågorna efter behov och intresse. Intervjuerna tog mellan 46-75 min 

vardera att genomföra. Vi utgick från vår intervjuguide med öppna frågor vilket 

gjorde att intervjupersonernas berättelser tog olika riktningar. Därav insåg vi ganska 

snabbt att intervjuguiden blev ett verktyg för oss att försöka hålla en ram för 

intervjuerna men följdfrågorna blev i hög grad varierande.  

  

4.5 Transkribering och analys av data 
Föreliggande studie har utgått från tematisering som analysmetod. Tematisering har 

valts för att kunna identifiera teman utifrån det insamlade materialet och fördjupa 

förståelsen i dessa. Detta i syfte att besvara studiens specifika frågeställningar. 

Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att tematisering utgår från tre 

grundläggande stadier; sortering, reducering och argumentering. Denna studie har 

påbörjat sorteringsprocessen genom att det insamlade materialet har transkriberats 

för att kunna överblickas. Materialet som har samlats in har delats upp mellan oss 

för transkribering. Då vi båda har medverkat på alla intervjuer har det inte haft 

någon inverkan på uppdelningen av transkriberingen. Efter transkriberingen valde vi 

att byta material för att bekanta oss med all insamlad empiri för att komma närmare 

våra resultat och vad som senare ska komma att analyseras. När vi bytte material 

gick vi igenom texten och lyssnade på inspelningarna för att få en känsla av hur 

deras berättelser beskrivs. Detta för att kunna göra en så nära tolkning som möjligt 

av deras utsagor. Samtidigt har eventuella korrigeringar gjorts. Allt från suckar, 

skratt och pauser har skrivits ner för att inte missa eventuella uttryck, samt 

kroppsspråk har antecknats under själva intervjun för en tydligare förståelse av vad 

intervjupersonerna menar.  

  

Materialet som transkriberats har sedan sorterats för att skapa en överblick över det 

insamlade materialet. Detta har gjorts genom kodning av materialet utifrån 

återkommande begrepp eller kategoriseringar. Materialet har lästs om flertalet 

gånger för att närma oss en analytisk utgångspunkt som under denna process 

förtydligat vilka generella mönster som kunnat identifieras. Denna del i processen 

har även bidragit till att vi har blivit väl förtrogna med vårt material. Initial kodning 

har använts inledningsvis i analys av materialet som enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) innebär att analytikern läser materialet rad för rad och 
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sammanfattar i sidkanten. Denna del av analysen präglas av en förförståelse utifrån 

tidigare forskning, men det har ändå funnits en nyfikenhet på vårt unika material. 

Analysen har sedan övergått till en fokuserad sortering när det framkommit 

generella mönster som har blivit bärande för studien. Exempelvis har det varit ett 

genomgående mönster i materialet att intervjupersonerna känt sig utanför eller 

annorlunda i samhället. Detta har kodats genom olika uttryck men har sammanställts 

till ett generellt mönster.   

  

Därefter har materialet reducerats för att rikta in sig på det vi funnit intressant och 

vill uppmärksamma i studien. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver att det är 

väsentligt att forskaren reducerar sitt material och därmed gör väsentliga val om vad 

resultatet ska utgå ifrån. Samtidigt är det viktigt att uppsatsen inte får en 

missvisande bild genom reduceringsprocessen. Reducering av materialet har 

bidragit till tematiseringar av begreppens innebörd för att identifiera samband och 

mönster. De teman vi har identifierat har varit exempelvis vändpunkter, 

institutionshistorik och motstånd. Genom dessa har vi sedan kunnat identifiera 

underteman, vilket innebär att ett tema kan ha olika perspektiv och innebörder. 

  

Sist i analysprocessen har materialet argumenterats kring utifrån relevant tidigare 

forskning och teori som Rennstam och Wästerfors (2015) menar är sista delen i 

analysarbetet. Argumentation utifrån den insamlade datan har utgått från de 

teoretiska utgångspunkterna självbestämmandeteorin, makt och motmakt samt 

stigma som beskrivs ovan. Detta för att skapa mening i analysen och på så sätt bidra 

till en utvecklad dialog inom ämnet. Utgångspunkten i argumentationen har varit ett 

självständigt förhållningssätt i linje med tidigare forskning och teori för att hålla ett 

kritiskt och nyanserat ställningstagande till studiens innehåll.  

  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  
Ahrne och Svensson (2015) framhäver att studiens trovärdighet är väsentlig inom 

kvalitativ forskning. Författarna lyfter några utgångspunkter som bidrar till studiens 

trovärdighet. Transparens är ett begrepp som författarna lyfter vilket innebär att 

studien är “genomskinlig” för läsaren. Föreliggande studie kommer således förhålla 

sig transparent genom att redogöra forskningsprocessen och studiens delar utförligt 

så att diskussion och kritiska resonemang kan föras. Exempelvis presenteras 

urvalsprocessen och tillvägagångssättet ingående för att studien ska bli transparent 

för läsaren. Undantaget är att anonymisera ort och personliga uppgifter på grund av 

integritetsskäl.  

  

Triangulering är också ett sätt att öka studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson 

2015). Utgångspunkten med triangulering inom kvalitativ forskning är att angripa 

studiens syfte från olika håll. Ahrne och Svensson exemplifierar att det kan göras 
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med hjälp av flera forskare och teoretiska utgångspunkter. Ett fenomen kan 

beskrivas mer omfattande och utifrån fler än ett perspektiv genom att ha två 

personer som genomför studien. Enligt författarna kan flera forskare och flera 

teoretiska utgångspunkter bidra till att närma sig den komplexitet som empirin 

medför, om hur ett fenomen ska förstås och förklaras.  

  

I kvalitativa studier används begreppet tillförlitlighet för att beskriva studiens äkthet 

eller sanningsgrad (Kristensson 2014). Det innebär att kvalitativa studiers 

utgångspunkt är att resultatet som presenteras ska tolkas utifrån kontexten där 

utsagor ges och inte tolkas utifrån förförståelse eller förutfattade meningar om 

fenomenet. Författarna lyfter även här fram triangulering som en metod att öka 

tillförlitligheten. Ett varierat urval av intervjupersoner kan också öka studiens 

tillförlitlighet. Vi gav önskemål till dörröppnaren om intervjupersoner i olika åldrar, 

kön och tid för när de avslutat sin senaste behandling. Detta kunde tillgodoses och 

gör därför att resultatet blir så tillförlitligt som möjligt då det kan finnas skillnader i 

institutionshistoriken samt i upplevelserna av vård och behandling.   

  

4.7 Forskningsetiska överväganden 
Forskningen diskuteras utifrån etiska principer som ger vägledning för etiska 

överväganden inför studien (Vetenskapsrådet 2017). I detta fall har det gjorts 

överväganden mellan forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet 

innebär att forskning bedrivs eftersom det finns ett ständigt behov av att utveckla 

och förnya kunskapen kring exempelvis människors levnadsvillkor. 

Individskyddskravet innebär att de personer som deltar i forskning ska skyddas mot 

kränkningar eller från att skadas på annat sätt. Det är av vikt att undersöka vård och 

behandling utifrån ett klientperspektiv eftersom de är mottagarna av insatserna. 

Tidigare forskning menar även att ett klientperspektiv kan ge insatserna högre 

kvalitet (Mossberg 2018).  

  

Forskningsetik handlar om olika överväganden av etiska ställningstaganden som 

varje forskare gör (Vetenskapsrådet 2017). På grund av etiska aspekter efterfrågas 

personer, som inte är i pågående behandling, att medverka i intervjuer. Detta 

eftersom vi tror att personer som inte är i pågående behandling har större distans till 

sin tidigare behandling. Att utgå från ett klientperspektiv innebär att studien behöver 

samla in material från personer som har erfarenhet av samsjuklighet och fått insatser 

för detta. Ett etiskt övervägande vi har tagit ställning till är hur dessa personer 

kommer att reagera under och efter intervjuerna. Det kan väckas känslor om 

behandlingsprocessen de gått igenom och kanske även andra känslor. Vi ser det som 

en positiv aspekt att personerna är medlemmar i ett hjälpforum och att de lätt kan 

finna stöd om svårhanterade känslor skulle uppstå. Personerna vi vill intervjua är 



 

20(45) 

 

vana vid att bearbeta problem i sitt forum, som enligt oss gör att 

individskyddskravet stärks.  

  

Personerna som har deltagit i intervjuerna har blivit informerade om att deras 

medverkan är frivillig och att de kan välja att avsluta sin medverkan när som helst. 

Intervjupersonerna kommer även att avidentifieras för att skydda den personliga 

integriteten. N.A värdesätter anonymitet och därmed är det även viktigt för oss att 

avidentifiera intervjupersonerna så att anonymiteten kan bevaras utifrån forumets 

egna värdesättning. Begreppet samsjuklighet har inte nämnts i intervjufrågorna eller 

för intervjupersonerna. Detta för att undvika att etikettera dem. Intervjufrågorna har 

utgått från missbruksproblematik och psykisk ohälsa för att ändå lyfta fram själva 

samsjukligheten. 

  

Enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 

behöver forskning prövas enligt denna lag om det rör känsliga personuppgifter samt 

om det finns en risk att någon kan ta skada av forskningen. En diskussion om detta 

har med handledare och huvudexaminator för kursen förts och i samråd med dessa 

har det beslutats att en etikgranskning inte behöver göras. Detta även eftersom lagen 

inte omfattar uppsatsarbeten på grundnivå, men har ändå beaktats av oss.  

  

4.8 Metoddiskussion 
Genom att utföra en kvalitativ studie med teoretisk ansats i hermeneutiken har vi 

kunnat tolka vår insamlade empiri och det i sin tur har gett oss en djupare förståelse 

av intervjupersonernas utsagor. Att vi har varit två under alla intervjuer har också 

medfört att vi har kunnat föra diskussioner om innebörden i intervjupersonernas 

uttryck, utsagor och kroppsspråk. Därav har vi kunnat närma oss en gemensam 

tolkning av den empirin. Det går samtidigt inte att ta för givet att vår tolkning på 

deras utsagor är sanning, men vi anser att det har varit en fördel att vara två under 

intervjuerna. Svensson och Ahrne (2015) skriver att det kan uppstå en maktrelation 

mellan intervjuare och intervjupersoner när motparten kan befinna sig i en känslig 

situation. I detta fall är intervjupersonerna före detta klienter som har fått möta 

aktörer som behandlat missbruket och den psykiska ohälsan. Det har funnits en 

varsamhet gentemot intervjupersonerna i syfte att betona objektiviteten mellan 

klient och myndighet då vi önskade så uppriktiga svar som möjligt och att vi inte 

tagit någons parti i deras berättelser. 

  

Eriksson-Zetterlund och Ahrne (2015) framhäver att en kombination av intervju och 

observation kan öka trovärdigheten i studien. Förutom de observationer som gjorts 

under intervjuerna har det inte funnits möjlighet att utföra detta eftersom 

intervjupersonerna är före detta klienter. Om observationer av denna målgrupp 
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skulle genomföras skulle det även gå emot våra forskningsetiska överväganden då 

de måste vara i någon form av behandling för den typen av tillvägagångssätt.  

  

I studiens inledning har vi betonat vikten av att inkludera ett klientperspektiv i det 

sociala arbetet för personer med samsjuklighet med stöd i tidigare forskning 

(Mossberg 2018). Trots detta har det funnits en medvetenhet om att det finns fler 

perspektiv att ta hänsyn till i praktiken, exempelvis professionellas perspektiv då de 

har lagar och ramverk att förhålla sig till. Detta blev tydligt utifrån klienternas 

utsagor att de många gånger inte var medvetna om sina rättigheter eller skyldigheter 

utifrån den lagstiftning myndigheter måste följa. Intervjuguiden hade frågor kring 

samverkan och samordnade insatser, vilket var svårt för intervjupersonerna att 

identifiera. Det kan tyda på att vissa frågor var svårformulerade och mer riktade till 

professionella som arbetar inom området. Detta kunde hanteras genom att förklara 

innebörden av intervjufrågorna. Yin (2011) belyser svårigheten med att tolka och 

förstå intervjupersonernas komplexa världsbild, vilket kan kopplas till 

komplexiteten med att framföra ett klientperspektiv. Vi har genom 

tolkningsprocessen och analysarbetet sammanställt före detta klienternas utsagor 

och upplevelser i syfte att framföra deras perspektiv. Det är svårt att veta i vilken 

utsträckning deras perspektiv framkommit efter analysarbetet, då vi besitter egna 

erfarenheter och en förförståelse som kan påverka analysprocessen. Intervjufrågorna 

var till stor del inriktade på erfarenhet av samordning och samverkan eftersom 

Socialstyrelsen (2019) och tidigare forskning (Mossberg 2018) framhäver det som 

en förutsättning för att ge adekvat behandling till personer med samsjuklighet. Att 

utgå från klientperspektivet har skilt sig från professionellas och verksamheters 

perspektiv (Daglish 2018). Detta då de flesta av intervjupersonerna berättade 

mycket om att de alltid känt sig utanför och annorlunda. Det har bidragit till att 

exempelvis stigma blivit en stor del av studien för att belysa deras upplevelser och 

erfarenheter av vård och behandling.  

  

4.9 Arbetsfördelning 
Cecilia har haft huvudansvaret över psykiatrireformen, makt och motmakt samt 

egenmakt ur klientperspektiv. Matilda har haft huvudansvaret för missbruksvårdens 

historia, självbestämmandeteorin samt stigma som teoretisk utgångspunkt. Matilda 

har haft huvudansvar för metodavsnittet och Cecilia har haft huvudansvar för 

inledning som inkluderar problembakgrund och problemformulering. Sökandet och 

framställningen av tidigare forskning har delats upp mellan oss. I resultat- och 

analysavsnittet har Cecilia ansvarat för institutionshistorik och motstånd medan 

Matilda ansvarat för temat identifierar sig som missbrukare och vändpunkter. 

Diskussion och slutsatser har skrivits tillsammans. Allt som skrivits har lästs 

igenom och diskuterats med den andre.  
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet från vårt insamlade material som analyseras 

utifrån tidigare forskning och valda teoretiska begrepp. Resultat och analys 

presenteras utifrån olika teman som även har underteman för att svara på studiens 

frågeställningar. Då resultat och analys är integrerat i detta avsnitt är det våra 

tolkningar av intervjupersonernas utsagor som beskrivs med hjälp av deras citat. 

  

5.1 Identifierar sig som en person med missbruksproblematik  
Ett mönster som kan utläsas från intervjupersonens utsagor är att de identifierar sig 

som missbrukare under deras samsjuklighet. Detta tema kopplas till Goffmans 

(2014) begrepp om stigma samt sätts i relation till tidigare forskning som anses 

relevant. Först introduceras stigmatisering som är en gemensam nämnare från 

intervjupersonernas utsagor. Att bära ett stigma genom livet kan inte genom denna 

studie bevisa ha varit anledningen till uppkomsten av deras samsjuklighet. Det kan 

emellertid ge förståelse för hur personer med samsjuklighet uppfattar sig själva och 

omgivningen som kan kopplas till studiens frågeställningar.  

  

5.1.1 Bära ett stigma 
Samtliga intervjupersoner blickar tillbaka på barndomen och resonerar om att de 

alltid känt sig annorlunda och inte passat in i mängden. Många beskriver att de 

mådde dåligt som barn. Det kunde bland annat bero på ångest, självförakt eller att 

de blev mobbade i skolan. Flera av intervjupersonerna beskriver känslor av 

utanförskap och att de då sökte sig till likasinnade. Då blev de inte dömda på samma 

sätt utan kunde skapa sig en identitet som accepterades.  

 

Så jag har ju alltid varit annorlunda, har alltid varit lite utanför. Jag har 

varit mobbad sen dag ett i skolan ändå upp till gymnasiet. 

(Intervjuperson 5) 

...jag kom i fel umgänge eller vad man ska säga, såna personer som 

också kände sig utanför samhället. (Intervjuperson 7) 

Jag kände mig verkligen att jag inte räckte till som barn. 

(Intervjuperson 3) 

  

Citaten ovan visar exempel på de utsagor som intervjupersonerna uttryckt. De 

använder benämningar som utanför och annorlunda, något som kan indikera att 

deras barndom präglades av en känsla av att inte passa in i normen. Enligt Goffman 

(2014) benämns intervjupersonernas upplevelser som stigma. På grund av 

mobbning, skällsord och känslan av att inte passa in har det lett till att de flesta av 
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intervjupersonerna har dragits till vad de kallar likasinnade. Det kan ses utifrån 

Matthews, Dwyer och Snoeks studie (2017) där personer med missbruksproblematik 

upplever själv-stigma när omgivningen stigmatiserar och som bidrar till att dessa 

personer upplever skam för sitt beteende. Stigma och skam har blivit en del av 

intervjupersonernas identitet då flera av dem berättar att utanförskapet fortsatte i 

senare ålder på grund av självförakt och en fortsatt känsla av att inte passa in.  

  

Intervjuperson 4 säger att han fick anpassad studiegång i hopp om en förändring då 

han hade ett aktivt missbruk och var underkänd i alla sina ämnen. Han fick dispens 

för att börja studera fordonsmekaniskt program, men valde att avbryta sin 

studiegång då han istället ville göra karriär av att sälja droger. Han beskriver att 

missbruket och kriminaliteten ökade snabbt därefter och snart identifierade han sig 

som missbrukare. En konsekvens av att känna skam från omgivningen, vilket bidrar 

till att den stigmatiserade börjar acceptera stigmat och hittar en ny identitet 

(Goffman 2014). Intervjuperson 4 får möjlighet att förändra sin livssituation i tidig 

ålder men enligt honom är det på grund av hans vilja att fortsätta ta droger som gör 

att han inte är mottaglig för hjälp. Det är svårt att veta om det är själv-stigmat från 

hans tidiga drogdebut eller beroendet som gör att han hellre drar sig undan och 

väljer att missbruka och bli kriminell, istället för att försöka ta kontroll över sitt liv 

och därigenom uppnå egenmakt. Som avvikare i samhället finns möjligheter att göra 

karriär inom den stigmatiserade gruppen enligt Goffman, vilket kan antas vara 

anledningen till valet att göra karriär inom drogförsäljning. Han följer vad Gagne 

och Deci (2005) kallar den inre motivationen som ger en hög känsla av 

självbestämmande och som därigenom bidrar till meningsfullhet. Huruvida han 

uppfyller meningsfullhet kan problematiseras då det antas finnas ett själv-stigma hos 

honom som gör att han upplever skuld och skam gentemot samhället. Han förklarar 

i intervjun att socialtjänsten och polisen ständigt fanns i bakhuvudet och han litade 

inte på någon, inte ens sig själv. Detta kan ifrågasätta om han kände meningsfullhet 

då han själv säger att han levde ett “trasigt liv”. Att han ville fortsätta missbruka och 

leva ett kriminellt liv kan antas ha berott på stigmatiseringen och genererat ett låg 

självbestämmande i relation till samhällssynen då hans problematik sågs som 

avvikande.  

  

5.1.2 Missbruket dolde den psykiska ohälsan 
Utifrån intervjupersonernas utsagor kan det tolkas som att de identifierar sig själva 

som personer med missbruksproblematik, där den psykiska ohälsan blir skymd av 

missbruket. Detta blir relevant för studien eftersom det kan uppstå en paradox när en 

problematik väger tyngre än den andra. Detta eftersom det kan bli svårt att se behov 

av samordnade insatser som tidigare forskning visar på behövs för en adekvat 

behandlingsprocess för personer med samsjuklighet (Ducharme, Knudsen & Roman 

2006).  
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Det är ju absolut missbruket som har vägt tyngst, liksom det andra är 

ju, det går inte ens att jämföra. (Intervjuperson 1) 

  

Flera av intervjupersonerna ger liknande utsagor som citatet ovan från 

intervjuperson 1. Det kan därför generaliseras att de tycker att missbruket har vägt 

tyngst och varit det primära i samsjukligheten. De beskriver upplevelsen av att 

aktörer såsom socialtjänsten och psykiatrin ville behandla missbruksproblematiken i 

första hand vilket kan bero på att de själva inte förstod att de hade psykisk ohälsa. 

Samsjuklighet är ett organisatoriskt begrepp som oftast används av professionella 

(Socialstyrelsen 2019) och kan därför vara en orsak till att intervjupersonerna inte 

identifierar sig med eller har kunskap om begreppet. Tidigare forskning pekar på att 

personer med samsjuklighet ofta blir hänvisade bland olika aktörer på grund av brist 

på integrerade insatser (Ducharme, Knudsen & Roman 2006). Detta kan minska 

egenmakten hos personer med samsjuklighet då de förhindras från att ta kontroll 

över sin situation (SOU 1996:177). Istället kan vanmakt uppstå vilket innebär att 

individens upplevelse påverkas av maktstrukturerna de kan möta när de försöker 

styra sin vardag. Eftersom intervjupersonernas psykiska ohälsa dolts bakom 

missbruket verkar det generellt inte ha uppstått vanmakt i den bemärkelsen, då den 

psykiska ohälsan först måste uppmärksammas.  

  

Ducharme, Knudsen och Roman (2006) belyser vikten av samverkan och 

integrerade insatser, men detta visar sig vara mindre aktuellt hos intervjupersonerna 

eftersom fokus ligger på missbruksproblematiken. Daglish (2018) tar upp paradoxen 

med att missbruksproblematiken kan dölja den psykiska ohälsan. Genom att koppla 

till Daglish resonemang ges exempel från intervjuperson 1 som förklarar att han fått 

olika diagnoser under tiden han missbrukade: 

Drogerna gör en till en konstig människa, då går man till en läkare som 

kollar på en och säger att man har dessa diagnoserna. Men det är 

omöjligt att urskilja vad som är droger och inte. (Intervjuperson 1) 

  

Intervjuperson 1 förklarar ovan att missbruket har gjort det svårt att veta vad som är 

missbruk och vad som är hans dåliga mående. Daglish (2018) menar att det är svårt 

att urskilja vad som är psykisk ohälsa och vad som är orsakat av missbruket när 

personer lider av samsjuklighet. Daglish bekräftar det som intervjupersonerna 

upplever, att missbruksproblematik kan ge psykotiska påföljder under missbruket 

och även en tid efter om personen slutar att använda droger. Detta i sin tur kan leda 

till att psykiatrin diagnostiserar fel eller inte kan fastställa den psykiska ohälsan hos 

personer med samsjuklighet. Samtidigt säger några av intervjupersonerna att de 

uppgett till psykiatrin att de mått dåligt i syfte att få läkemedel utskrivet för att 



 

25(45) 

 

underhålla sitt missbruk. Detta visar en paradox eftersom det kan vilseleda 

psykiatrin att ge den vård som personer med samsjuklighet behöver för att uppnå 

förändring av sin problematik.  

  

Resultatet visar att intervjupersonerna generellt identifierar sig med sitt missbruk. 

Goffman (2014) menar att personer som tar sig an en identitet har förväntningar om 

vilka människor de kommer att möta i den sociala miljön. Det kan antas att personer 

med missbruksproblematik har förväntningar att möta socialtjänsten eftersom de 

arbetar med missbruksproblematik. Goffman ger ingen förklaring på hur mötet 

mellan den stigmatiserade och myndigheter yttrar sig. Stigmatiserade personer som 

uppnått erkännande för stigmat lär sig däremot att leva på ett sätt att de undviker 

kontakt med omvärlden. Missbruksvården blir därför något att undvika eftersom 

erkännandet av stigmat bidrar till undvikande av myndigheter som upplevs som ett 

hot för deras missbruksproblematik snarare än en betydelsefull aktör. Goffmans 

utgångspunkt är att avvikande personer stigmatiseras av samhället eftersom 

avvikare kopplas till negativa stereotyper. För att tillgodose klientperspektivet bör 

det i detta fall ses tvärtom. Utifrån intervjupersonernas synvinkel är det myndigheter 

som förknippas med negativa uppfattningar och attityder. Intervjuperson 7 menar att 

han under hela sitt liv haft negativa föreställningar om socialtjänsten och att de bör 

undvikas. Han säger: 

Alltså jag är rätt klyftig så jag.. När jag tog droger så ville jag inte prata 

med dem. Jag ville ju inte vara där [...] ljög flitigt om jag behövde det. 

Helt klart, allt för att skydda missbruket (Intervjuperson 7) 

  

Citatet ovan ger en inblick i hur intervjupersonerna agerade för att undvika 

myndigheter som ses som ett hot mot deras missbruksproblematik. Intervjuperson 7 

berättar att han undvek myndigheter för att han visste att det innebar en 

inskränkning i det liv han levde som kan kopplas till Goffmans (2014) förklaring till 

att stigmatiserade personer kan anta vilka kontakter de kommer att möta, samt att de 

lär sig undvika dem.  

  

Sammanfattningsvis kan missbruksidentiteten skapa en felaktig bild av behovet av 

integrerad behandling och detta skulle kunna identifieras som en paradox, vilket är 

vad studiens tredje frågeställning eftersöker. Detta eftersom personer med 

samsjuklighet lär sig att undvika myndigheter såsom socialtjänsten då missbruket 

hotas, vilket kan generera i att de inte upplever socialtjänsten som en betydelsefull 

aktör under tiden de missbrukar. Samtidigt blir det en utmaning i personernas 

behandlingsprocess då fokus enbart läggs på missbruksproblematiken, vilket missar 

poängen med samordnade insatser för samsjukligheten (Daglish 2018). Detta kan 

också leda till att individens egenmakt påverkas i den mån att det saknas 

förutsättningar för personen att påverka sin situation eftersom hela problematiken 
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inte synliggörs och att själv-stigmat som Matthews, Dwyer & Snoek (2017) menar 

att personen i fråga drar sig undan från omgivningen. Missbruksidentiteten kan även 

påverka hur intervjupersonernas institutionshistorik sett ut under samsjukligheten.  

  

5.2 Institutionshistorik  
Begreppet institutionshistorik syftar till att sammanfatta hur kontakten med olika 

aktörer har sett ut för intervjupersonerna under tiden de varit sjuka. 

Intervjupersonernas upplevelser av aktörerna de kommit i kontakt med och huruvida 

de fått eller inte fått insatser för sin problematik presenteras i föreliggande stycke.  

Samtliga intervjupersoner har haft ett blandmissbruk vilket innebär att de har haft ett 

beroende som innefattat både alkohol och narkotika av olika slag. Det har bestått av 

droger såsom bland annat heroin, amfetamin och metadon. Deras psykiska ohälsa 

har visat sig som ångestproblematik, självskadebeteenden, långvariga depressioner 

och några har även drabbats av drogutlösta psykoser. Samtliga har dessutom någon 

form av neuropsykiatrisk/psykiatrisk diagnos vilket innefattar bland annat 

autismspektrumtillstånd, ADHD, bipolär sjukdom och borderline.  

  

5.2.1 Upplevelser av insatser 
Bland intervjupersonerna har kontakten med socialtjänsten varit den mest 

förekommande, men några har även haft kontakt med psykiatrin där det sistnämnda 

har skett efter att de har blivit drogfria. Detta innebär att intervjupersonerna inte har 

varit i kontakt med verksamheter inom hälso- och sjukvården under tiden de lidit av 

samsjuklighet i den utsträckning som de har varit i kontakt med socialtjänsten.  

Trots att det råder enighet om att personer med samsjuklighet ska få integrerade 

insatser är det få som faktiskt vet hur det ska gå till i praktiken. Tidigare forskning 

visar att det finns missbruksvård som också tar hänsyn till om klienten har en 

psykisk ohälsa, men beroende på hur svår den är. Ducharme, Knudsen och Roman 

(2006) förklarar att om klienten lider av en svårare form av psykisk ohälsa kan 

denne komma att bli hänvisad av missbruksvården till en annan aktör. Syftet kan 

från missbruksvården vara att klienten ska få hjälp med den psykiska problematiken 

hos en aktör med större kunskap om detta. Vidare belyser de att det kan innebära att 

klienten faller mellan stolarna och menar att det är viktigt att klienten får samtidig 

vård för både sin missbruksproblematik och psykiska ohälsa. Det betonas också att 

det är viktigt att detta sker under ett och samma tak. Följande citat beskriver 

upplevelsen av att inte få hjälp för båda sina problem på ett och samma ställe och 

visar utifrån ett klientperspektiv hur egenmakt och självbestämmande kan bli 

begränsade. 
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Det var först då jag började söka hjälp. Gick till Unga vuxna typ någon 

sån här enhet som man kan gå till. Jag berättade att jag mådde 

jättedåligt och sen berättade jag om mitt användande. Då blev det 

väldigt såhär att psykisk ohälsa och beroende hänger inte ihop. Så de sa 

att jag skulle gå till beroendecentrum istället. De sa du måste göra detta 

och då blev det jättemycket saker som lades på mig istället. 

(Intervjuperson 2) 

 

Intervjuperson 2 beskriver ovan sin upplevelse av att söka hjälp för både sin 

missbruksproblematik och sin psykiska ohälsa. Hon sökte sig till en mottagning för 

unga med psykisk ohälsa och när hon valde att också berätta om sin 

missbruksproblematik blev hon direkt hänvisad till en aktör med fokus på missbruk 

och beroende. Hon förklarade att hon kände sig utmattad och upplevde att 

personalen på mottagningen lade över ansvar på hennes axlar. Detta kan innebära en 

begränsning av att kunna använda sin egenmakt eftersom det också utsätter klienten 

för en maktlöshet. 

 

Av de insatser som framkommit i vår empiri som socialtjänsten ansvarar för är den 

mest förekommande att ha fått komma till ett behandlingshem för 

missbruksproblematiken. Andra insatser som intervjupersonerna har mottagit är 

ekonomiskt bistånd, boendestöd, stödsamtal, stödfamilj och återfallsprevention. Två 

av sju intervjupersoner har också fått upprättat en samordnad individuell plan (SIP).  

 

Jag har själv kallat till SIP fyra gånger. På första SIP:en kom inte alla 

ens. Varken Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan kom. Det var 

mycket snack och lite verkstad. (Intervjuperson 5) 

Jag har aldrig blivit erbjuden ett SIP-möte så jag har fått fixat ihop det 

själv. Ändå har inte alla tagits med på dessa möten utan det har varit 

snabbt överstökat. De har pratat över huvudet på mig.    

(Intervjuperson 6) 

  

Intervjuperson 5 beskriver hur han har försökt sammankalla olika aktörer för att 

upprätta en samordnad individuell plan, men hur några av aktörerna brustit i 

tillgängligheten. Intervjuperson 5 menar att han inte har fått det stöd han har rätt till 

och känner sig besviken på myndigheterna. Intervjuperson 6 beskriver liknande 

upplevelser som föregående talare. Hon upplever att “de” inte har erbjudit henne 

den insats hon önskat utan hon har istället fått ordna detta själv. Trots att hon har 

ordnat det själv har inte utfallet blivit som önskat och hon beskriver att ”de pratat 

över hennes huvud”. Med “de” syftar hon på de olika aktörerna som hon kallat till 

SIP-mötet. Att känna maktlöshet inför myndigheterna är vanligt förekommande för 

den redan utsatta individen. Gagnes och Decis teori om självbestämmande (2005) 
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pekar på att i samband med att motivationen sänks på grund av yttre faktorer leder 

det till avsaknad av motivation. I detta fall kan det innebära att intervjupersonerna 

känner sig som en i mängden i mötet med socialtjänsten och har svårt att få 

inflytande över sin egen behandlingsprocess. När intervjupersonerna har svårt att 

förändra sin livssituation på grund av maktstrukturer minskar möjligheten att uppnå 

egenmakt. Detta kan kopplas till Vesterbergs (2011) och Andersson och Johnsons 

(2019) resonemang om hur paradoxalt det ter sig när egenmakt ges och kontrolleras 

av de som besitter makt. Å ena sidan kan det ifrågasättas hur mycket egenmakt den 

enskilde faktiskt får när det är något som kontrolleras av de professionella. Å andra 

sidan kan Vesterbergs (2011) och Andersson och Johnsons (2019) resonemang 

kritiseras genom att se egenmakt som något som skapas utifrån den makt de 

professionella besitter.  

  

Skogens, von Greiff och Topor (2019) lyfter relationen mellan klienten och den 

professionella som en viktig komponent i arbetet med personer med samsjuklighet. I 

deras artikel framgår det att personer med erfarenhet av samsjuklighet anser att det 

är betydelsefullt att den professionella besitter förmågan att vara lyhörd inför 

klientens fullständiga problembild och inte enbart fokuserar på det primära 

problemet. Det kan exempelvis handla om att försöka förstå klientens egen vilja till 

förändring (Skogens, Von Greiff & Topor 2019). Den professionella ska fungera 

som ett stöd och hjälpa klienten att identifiera dennes egna förmågor till att förändra 

sin situation. I följande citat beskriver två intervjupersoner sina upplevelser av 

relationen till de professionella. 

  

De mötte mig där jag befann mig och såg mina behov. De har också 

varit där och påmint mig och dragit i mig. Det är jag tacksam för. 

(Intervjuperson 3) 

Kommer man från ett missbruk har man inte tillit till någon. Man litar 

knappt på sig själv. De satte ingen press på en utan de sa bara att de var 

glada att jag kom tillbaka. De frågade hur det var med en och sådant 

där. De dömde mig aldrig. De sa inte att jag hade gjort dumma grejer 

utan de välkomnade alltid mig. (Intervjuperson 4) 

 

Ovan beskriver intervjuperson 3 sin upplevelse av mötet med socialtjänsten och 

menar att de har varit lyhörda och inte dömt honom på förhand. De har 

uppmärksammat hans behov och hjälpt honom utifrån var han befunnit sig. Vidare 

förklarar han att de har sett till de förutsättningar han redan haft, men också 

motiverat honom till att vilja hjälpa sig själv. Intervjuperson 4 beskriver att han 

under sina år med missbruksproblematik kom i kontakt med en infektionsklinik för 

att byta sprutor och hur de sådde ett frö i honom. Han upplevde aldrig att de såg ner 

på honom eller ifrågasatte hans beteende, utan de såg honom för den han var och 
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ville hjälpa honom. I dessa beskrivningar kan det identifieras faktorer som kan vara 

betydelsefulla för den enskilde för att kunna förändra sin problematik. De 

upplevelser intervjuperson 3 beskriver kan även bekräfta det som Skogens, Von 

Greiff & Topor (2019) lyfter angående professionellas förståelse för den enskilde. 

De professionella har i intervjupersonens fall utgått från hans egna styrkor och 

motiverat honom till att vilja ta kontroll över sitt liv. Det i sin tur kan tyda på att 

intervjupersonen haft en känsla av ett högt självbestämmande eftersom den inre 

motivationen ökat (Gagne och Deci 2005). 

 

Sammanfattningsvis bidrar detta avsnitt till att kunna besvara studiens 

frågeställningar genom att lyfta fram de före detta klienternas erfarenheter av 

insatser. I temat identifieras betydelsefulla faktorer som har bidragit till förändring 

av de före detta klienternas problematik och det går att hitta paradoxer som påverkat 

deras upplevelser av insatserna.  

  

5.3 Motstånd 
Ovanstående avsnitt har lyft fram upplevelser av mottagna insatser och kontakten 

med olika aktörer. Detta avsnitt syftar istället till att belysa olika faktorer som kan 

hindra klienten från att söka eller ta emot hjälp. Under intervjuerna har det 

framkommit att många av intervjupersonerna upplevt att de själva gjort motstånd 

när de blivit erbjudna hjälp och insatser. Följande citat beskriver hur 

intervjupersonerna har upplevt sig icke-mottagliga för hjälp eller förnekat sin 

problematik.   

  

De har ju velat hjälpa mig, men det är ju jag som har varit blind. Jag 

såg inte hur mycket jag skadade mig själv, eller jag kanske inte brydde 

mig om hur mycket det skadade mig. (Intervjuperson 3)  

När jag gick från att vara anhållen till häktad fick jag frågan om jag 

hade narkotikaproblem. Jag sa nej vilket var helt galet för jag var ju 

gripen för narkotikabrott, men jag var så djupt i förnekelse. 

(Intervjuperson 4) 

  

Intervjuperson 3 beskriver ovan likgiltighet för sitt eget välmående. Han förklarar 

att han inte reflekterade över sin problematik och menar att likgiltigheten fick 

honom att blunda för den hjälp som socialtjänsten erbjöd. Intervjuperson 4 förklarar 

hur han förnekade sin missbruksproblematik i samband med att han blev gripen. I 

hans fall handlade det inte om att inte vilja få hjälp utan mer hur han såg på sig 

själv. Intervjupersonernas beskrivningar kan kopplas till det Skau (2018) förklarar 

som motmakt. Skau menar att det finns en ojämn maktbalans i mötet mellan den 

enskilde individen och den professionella som främst påverkar den enskilde. 
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Klienter kan till följd av maktbalansen utveckla motmaktstrategier som exempelvis 

att vägra ta emot hjälp. Det kan antas vara så att några av intervjupersonerna har 

använt sig av motmaktstrategier i form av förnekelse av sin problematik eller att 

motsätta sig hjälpinsatser. Nedan följer ett citat som visar ett annat motstånd som 

grundar sig i ointresse.  

  

Man försökte skynda på det här med att jag skulle få en ADHD-

utredning vilket jag inte var speciellt intresserad av då.   

(Intervjuperson 6) 

  

Intervjuperson 6 beskriver ovan hur hennes beteende blev ifrågasatt av 

myndigheterna och att de måste göra en neuropsykiatrisk utredning. Hon förklarar 

att hon inte ville utredas och inte heller såg någon mening med det. Hon hade under 

hela sitt liv levt på ett visst sätt och insåg inte hur hennes handlingar skadade henne. 

Slutligen gick hon med på att göra en utredning och diagnostiserades med ADHD. 

Skau (2018) förklarar att makt kan vara nödvändigt för att hjälpa, men att den som 

hjälper måste vara väl medveten om hur hjälpen kan påverka mottagaren. 

Intervjuperson 6 beskriver att hon vid tidpunkten för utredningen inte förstod varför 

det var nödvändigt, men att hon idag är tacksam för den. 

  

Jag har bara sett dem som ett hot hela tiden och det har de ju varit, ett 

hot mot mitt missbruk, det är alltid så jag har sett dem.   

(Intervjuperson 1) 

  

Ovanstående citat beskriver inställningen till att söka och ta emot hjälp från olika 

aktörer. Intervjuperson 1 förklarar att han vid tillfället inte ville bli kvitt sin 

missbruksproblematik utan såg den hjälp han erbjöds som ett hot. När han gick i 

högstadiet uppmärksammade skolan att han sålde och brukade droger och 

socialtjänsten kopplades in. Han erbjöds samtal, men ville inte ha någonting med 

dem att göra. Att intervjuperson 1 inte vill ha kontakt med myndigheterna skulle 

kunna förstås utifrån Matthews, Dwyers & Snoeks (2017) resonemang om själv-

stigmat som en del personer med missbruksproblematik upplever. Själv-stigmat kan 

visa sig i situationer där individen känner sig stigmatiserad av omgivningen och det 

kan bidra till att individen känner skam för sitt avvikande beteende.  

  

Mossberg (2018) belyser en viktig aspekt gällande maktbegreppet i relation till 

brukarmedverkan. Hon lyfter fram olika perspektiv på detta som på flera sätt 

sammansmälter till en och samma slutsats. Brukarmedverkan i praktiken resulterar 

inte alltid önskvärt utan makten hos de redan makthavande kan istället stärkas vilket 

leder till att de maktlösa, klienterna, inte får sin röst hörd. Detta eftersom 
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brukarmedverkan är ett begrepp grundat av de makthavande och klienterna inte 

alltid besitter de resurser eller den information som krävs för att det ska fungera i 

praktiken. Nedan följer några citat som visar på hur klientens självbestämmande inte 

har kunnat användas, men visar även på maktlösheten klienten kan uppleva. 

 

Jag har aldrig blivit erbjuden att komma till någon grupp eller få 

komma till någon form av behandling. Aldrig något sådant. 

(Intervjuperson 4) 

Jag ville ha dygnsvård och fick inte det. Utan jag fick öppenvård två 

gånger i veckan så jag kände väl att jag inte alls fick vad jag behövde. 

Så det tackade jag nej till. (Intervjuperson 5) 

Man får leta efter hjälpen. Det kan jag känna är rätt jobbigt att man 

måste leta efter hjälpen. Du får liksom inget sådant det här är du 

berättigad till utan det har varit mycket att jag fått slita. Och när man är 

utbränd är det egentligen det sista man orkar. (Intervjuperson 6) 

 

Skau (2018) förklarar att det för klienter kan vara svårt att känna till sina rättigheter 

och att få information om dem. Om klienten känner till dem kan det även vara svårt 

att kräva dem på grund av en avsaknad av psykiska och fysiska krafter. I sista citatet 

ovan beskriver intervjuperson 6 känslan av att inte ha energi till att kämpa för sina 

rättigheter och kan förstås utifrån det Mossberg (2018) menar inte alltid är möjligt 

för framförallt personer med psykisk ohälsa. Intervjuperson 6 beskriver vidare i 

intervjun även hur otillgänglig hjälpen kan upplevas vara för en person som befinner 

sig i en utsatt position med stora vård- och omsorgsbehov. Detta kan liknas vid att 

personer med samsjuklighet ofta blir hänvisade fram och tillbaka mellan olika 

aktörer (Ducharme, Knudsen & Roman 2006) vilket skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att klienter väljer att inte söka hjälp.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att motstånd har hindrat de före detta 

klienterna på olika vis. Intervjupersonerna har inte enbart upplevt motstånd utan 

följande tema tar upp intervjupersonernas vändpunkter som har utgjort startskottet 

för där de befinner sig idag.  

  

5.4 Vändpunkter 
I intervjupersonernas utsagor har det identifierats olika vändpunkter då olika 

situationer eller händelser har gjort dem mottagliga för hjälp för sin problematik. 

Andra betydelsefulla faktorer beskrivs under “det lilla extra” för att besvara studiens 

andra frågeställning. Detta tema kopplas till självbestämmandeteorin för att belysa 

när individen kan uppnå en hög känsla av självbestämmande i förändringen av sin 

problematik. Även motmakt och stigma används här som teoretiska utgångspunkter. 
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Skogens, von Greiff och Topor (2019) kommer användas för att lyfta fram tidigare 

forskning.  

  

5.4.1 Personliga botten blev vändpunkten  
I intervjuerna har uttrycket den personliga botten framkommit som kan förknippas 

med en betydelsefull faktor för deras förändring och mottaglighet för hjälp. Den 

personliga botten betyder att personen har nått en gräns där hen känt att det måste 

ske en förändring, förklarar intervjuperson 3. Han säger att den personliga botten är 

ett skede i livet där en person inte vill befinna sig samtidigt som det fungerar som en 

väckarklocka. Alla intervjupersoner kunde referera till sin egna personliga botten 

förutom intervjuperson 7. Vändpunkter är de faktorer som gör personerna 

mottagliga för att vilja förändra sina liv och därmed öppnar upp motivationen till att 

ta emot stöd och hjälp. Den personliga botten har varit startskottet för 

intervjupersonernas vändpunkter som lett till att de tagit emot hjälp och velat 

förändra sin livssituation, men som också gjort att de upprätthållit förändringen.  

  

Den personliga botten visade sig vara varierande för de olika intervjupersonerna. 

Det som framkom från utsagorna var bland annat hemlöshet, bli lämnad i en 

relation, känslan av förlöjligande, rädslan att bli av med sitt barn och en pågående 

LVM-utredning (Lagen om vård av missbrukare). Intervjuperson 1 berättar om när 

han hade nått sin personliga botten och åkte till ett behandlingshem för att undvika 

tvångsvård. I kombination med LVM-utredningen och en terapeut med egen 

erfarenhet av missbruksproblematik kom hans vändpunkt. Han berättar:  

  

I början var det ju bara så att hon var ett stort jävla hot mot mitt 

missbruk och jag hatade henne jättemycket. Men sen efter ett tag så 

öppnade jag mig mer och mer… (Intervjuperson 1) 

  

Det blev vändpunkten för honom. Han resonerar om att han först ansåg att 

terapeuten inte hade förståelse för hans situation. Efter ett tag insåg han att teraputen 

ville hjälpa honom och han valde då att öppna upp sig och blev mottaglig för hjälp. 

Det kan kopplas till Gagnes och Decis (2005) självbestämmandeteori då 

intervjuperson 1 självmant valde att åka till behandlingshemmet. Valet han gjorde 

styrdes av yttre faktorer då socialtjänsten ville att han skulle till ett behandlingshem 

för missbruksproblematiken eftersom de hade startat en LVM-utredning. Enligt 

Gagne och Deci kan känslan av självbestämmande vara låg när en person agerar 

utifrån yttre motivation. När han nådde sin vändpunkt stärktes den inre motivationen 

då han ville bli frisk för sin egen skull, vilket ger en ökad känsla av 

självbestämmande. Tidigare forskning visar även vilka positiva förändringsfaktorer 

som klienter anser har hjälpt dem i behandling för sin samsjuklighet. Skogens, von 

Greiff och Topor (2019) belyser att klienter upplever att relationen mellan klient och 
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professionell är en viktig faktor som en förutsättning till en positiv förändring. 

Deras studie visar sig ha likheter i intervjuperson 1 och hans vändpunkt samt de 

betydelsefulla faktorer som spelat roll i hans förändring.  

  

En annan vändpunkt som identifieras är intervjuperson 5 som berättar om när han 

blev nykter från sitt missbruk. Han berättar att han först blev drogfri för att hans fru 

ställde ett ultimatum och att han fick välja mellan henne eller missbruket. 

Intervjuperson 5 reflekterar över att han då blev drogfri för någon annans skull och 

inte för sig själv. Han saknade motivation som riktade sig till sin egen vilja att bli 

bättre och därför varade drogfriheten inte länge. Han berättar vidare att han några år 

senare bodde hos en bekant som också missbrukade. En kväll hade han varit på en 

pub och till slut hade han somnat i baren. Någon hade tagit ett foto på honom och 

visat för personen han bodde hos som sedan förlöjligade honom och kallade honom 

patetisk. För intervjuperson 5 var detta den personliga botten och han beskriver att 

känslan av skam var outhärdlig. Där och då bestämde han sig för att sluta för sin 

egen skull och det blev hans vändpunkt.  

  

Hur kan han som varit missbrukare i 40 år förlöjliga mig? Har det gått 

så långt? Känslan där blev någonstans att nu har jag fått nog. Och då 

var det för min skull. (Intervjuperson 5) 

  

Vändpunkten för intervjuperson 5 går att koppla till Gagnes och Decis (2005) 

resonemang om att den yttre motivationen har styrt hans tillvägagångssätt. Yttre 

motivation som innebär att en person styrs av belöningar utifrån sitt beteende kan 

ses som ett försök att bli nykter för att exempelvis rädda sitt äktenskap. Att rädda 

sitt äktenskap kan i detta sammanhang ses som belöning om intervjuperson 5 blir 

drogfri. Känslan av självbestämmande är därmed låg och han klarar inte av att 

upprätthålla drogfriheten. När den yttre motivationen istället handlar om att han ska 

genomföra något som han själv drar nytta av, menar Gagne och Deci att hans 

självbestämmande ökar och han vill därför bli drogfri för sin egen skull. Då ökar 

samtidigt hans inre motivation, som handlar om hans genuina vilja till förändring. 

När självbestämmandet hos intervjuperson 5 ökar, förändras insikten i sin 

problematik och han blir mottaglig för hjälp. Självbestämmandet kan sättas i 

relation till egenmakt, där vändpunkterna innebär att intervjupersonerna verkar få en 

ökad förmåga att ta kontroll över sitt liv och därmed öka sin egenmakt. Egenmakt 

måste ges till individen för att kunna utöva detta i mötet med professionella, men 

det kan vara svårt om individen inte är motiverad att ta kontroll över sitt liv. 

Egenmakt kan först ges när individen är villig att ta emot hjälp (Vesterberg 2011), 

vilket också visar sig genom intervjupersonernas utsagor.  
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5.4.2 “Det lilla extra”  
Skogens, von Greiff och Topor (2019) belyser i sin artikel positiva 

förändringsprocesser för personer med samsjuklighet. Det har visat sig att bland 

annat relationer, bemötande och personlig kontakt haft en stor inverkan på 

förändringsprocessen. Artikeln lyfter fram att personer med samsjuklighet påpekar 

att “det lilla extra” är det primära och att behandlingar och metoder är sekundärt. 

Likaså har intervjupersonerna i föreliggande studie lagt fokus på den mänskliga 

relationen som betydelsefulla faktorer snarare än konkreta insatser och 

behandlingsmetoder. Nedan beskriver intervjuperson 6 vad som har betytt mest för 

henne under hennes samsjuklighet i relation till hjälpinsatser:   

  

Jag har henne än idag då jag kan ringa till henne. Mitt boendestöd. Hon 

anpassar sig efter mina behov, hon är helt fantastisk. Och det är sex år 

senare. (Intervjuperson 6) 

  

Intervjuperson 6 berättar ovan att hennes boendestöd har varit ett stöd för henne att 

orka med vardagen. Hon beskriver att det inte är själva arbetsuppgifterna, utan att 

boendestödet anpassar sig efter hennes behov samt gör det lilla extra. Med det lilla 

extra menar intervjuperson 6 att boendestödet gör sådant som hon egentligen inte 

måste göra, hon har ett bra bemötande och värdesätter relationen. Skau (2018) 

belyser att det kan uppstå motstånd från klienten om det blir en synlig maktobalans 

mellan klienten och den professionella. I detta fall finns inget motstånd gentemot 

boendestödet och det kan antas bero på deras goda relation. Intervjuperson 4 

förklarar att det var professionella som visade empati som var en betydelsefull 

faktor för honom under hans problematik.  

  

Det var egentligen den tryggaste kontakten jag hade som aktiv. De 

dömde mig aldrig. De sa aldrig att jag hade gjort dumma grejer utan de 

välkomnade alltid mig. Trots att man var jävligt risig så sa de alltid att 

det var kul att se mig. Det var jättepositivt för det byggde tillit. 

(Intervjuperson 4) 

  

Intervjuperson 4 berättar om när han hämtade sprutor under sprutbytesprojektet 

ovan. Även om detta var på 90-talet och han var i tungt missbruk kommer han ihåg 

vem som fanns där för honom och var icke-dömande. Detta kan antas bero på “det 

lilla extra” som personalen gjorde för patienterna som hämtade sprutor. 

Intervjuperson 4 upplevelser kan sättas i relation till det som Skogens, von Greiff 

och Topor (2019) belyser. Bemötande och personlig kontakt har visat sig vara ett av 

hans starkaste minne från hans tid då han lidit av samsjuklighet. Detta blev inte hans 
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vändpunkt men kan antas vara en viktig faktor att nå fram till personer med denna 

problematik. Goffman (2014) menar att stigmatiserade personer har en känsla av “vi 

och dem” vilket har visats i texten ovan. Det kan därför vara väsentligt att 

professionella försöker riva muren mellan sig själva och stigmatiserade grupper.  

  

Sammanfattningsvis visar sig mänskliga faktorer såsom relation och tillit vara 

betydelsefulla för intervjupersonerna. “Det lilla extra” kan resultera i ett närmande 

till personer med samsjuklighet för att skapa förståelse och goda relationer mellan 

parterna. Samtidigt förklarar intervjupersonerna att dessa betydelsefulla faktorer inte 

är avgörande för deras mottaglighet för hjälp utan det kan vara betydelsefullt under 

deras vård och behandling. Intervjupersonerna menar att oavsett om de blir erbjudna 

stöd och hjälp är det svårt att bli mottaglig om de inte själva har motivation att 

förändra sin situation, vilket tidigare forskning inte tycks problematisera. Därav har 

den personliga botten visat sig ha inverkan på intervjupersonernas förändring av sin 

problematik då det har gjort att de blivit mottagliga för hjälp.  

 

6 Slutsatser och diskussion 

Detta avsnitt presenterar de viktigaste slutsatserna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens syfte var att undersöka hur före detta klienter med 

erfarenhet av samsjuklighet har upplevt vård och behandling. Detta för att försöka 

förstå före detta klienters perspektiv på de professionellas arbete och få en djupare 

kunskap om hur klienternas egenmakt kan ta sig uttryck. Vi har valt att använda 

frågeställningarna som utgångspunkt för att presentera de viktigaste slutsatserna för 

att förtydliga hur studien har besvarat dessa. Vi har valt att inte svara på dem enskilt 

då vi anser att svaren på frågeställningarna går in i varandra.  

 

• Hur ser före detta klienters institutionshistorik ut gällande deras 

samsjuklighet?  

• Vilka faktorer kan identifieras som betydelsefulla för de före detta 

klienternas förändring av deras problematik? 

• Finns det paradoxer som har påverkat före detta klienters upplevelser av 

insatser och hur tar de sig uttryck? 

 

Studiens resultat och analys visar att före detta klienter med erfarenhet av 

samsjuklighet har upplevt sig stigmatiserade och även upplevt ett själv-stigma hos 

sig själva. Det kan antas ha hindrat dem från att ta emot vård och behandling 

eftersom stigmatisering kan bidra till att individen känner skam och misslyckande 

gentemot samhällets normer. En person som känner skam för ett avvikande 

beteende kan uppleva en avsaknad av motivation att vilja ta emot hjälp som i sin tur 

kan påverka deras institutionshistorik.   
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Hos studiens intervjupersoner har det generellt varit missbruksproblematiken som 

behandlats primärt eftersom den psykiska ohälsan har dolts av missbruket. Detta kan 

ha inverkan på institutionshistoriken då socialtjänsten, som bär det yttersta ansvaret 

för att ge stöd åt personer med missbruksproblematik, har varit den mest 

förekommande myndighetskontakten. Flera av studiens intervjupersoner har haft 

kontakt med psykiatrin. Denna kontakt har dock blivit aktuell efter att de fått hjälp 

för sin missbruksproblematik. Detta visar en tydlig paradox då den viktiga aspekten 

med integrerade insatser går förlorad i behandlingsprocessen, vilket gör att personer 

med samsjuklighet blir hänvisade runt mellan olika aktörer eller att kontakten med 

aktörer blir längre och mer komplex utifrån föreliggande studie med stöd i tidigare 

forskning (Ducharme, Knudsen & Roman 2006).  

 

Den personliga botten som genererar vändpunkterna kan identifieras som en 

betydelsefull faktor för de före detta klienterna eftersom det är då de blir mottagliga 

för hjälp. Andra faktorer som visat sig haft betydelse för intervjupersonernas under 

behandlingsprocessen har varit att bli lyssnad på och att bli sedd utifrån de 

förutsättningar de haft. Vikten av att inte bli dömd för sin problematik och att bygga 

upp en tillit är betydelsefullt. Konsekvensen av att inte bli lyssnad på eller inte ha 

förtroende för den som ska hjälpa, kan vara att individen hamnar djupare ner i sin 

problematik eftersom det kan uppstå motstånd från klientens sida. Förståelsen och 

relationen mellan klient och professionell har därför kunnat identifieras som 

betydelsefulla faktorer för de före detta klienterna.  

 

Det kan finnas svårigheter för den som redan befinner sig i en utsatt position att 

framföra sina önskemål och i vissa fall kan det också förvärra situationen för den 

enskilde. Studiens intervjupersoner har upplevt en maktlöshet i mötet med de 

professionella. De beskriver maktlösheten som att aktörer har pratat över huvudet på 

dem och har enligt intervjupersonerna brustit i att involvera dem i sina egna 

ärenden. De beskriver även upplevelser av att bära allt ansvar på egen hand och det i 

sin tur har fått dem att känna sig åsidosatta och osynliggjorda av myndigheter. 

Vilket enligt Socialstyrelsen (2019) och tidigare forskning (Mossberg 2018) går 

emot idén om att klienten ska involveras i sin vård och behandling och kan minska 

klientens egenmakt. Det är tänkbart att det för personer med samsjuklighet som får 

egenmakt och självbestämmande enklare kan hantera stigmatiseringen eftersom det 

kan ge dem motivation att ta kontroll över att förändra sin problematik. Det kan 

därmed öka det egna inflytandet på sin vård och behandling eftersom egenmakt kan 

reducera maktobalansen mellan klient och professionell så att klienten blir mer 

delaktig i behandlingsprocessen och förhoppningsvis få makt över sitt själv-stigma.  
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6.1 Diskussion 
Socialstyrelsen och tidigare forskning pekar på att personer med samsjuklighet bör 

få integrerad vård och behandling för sin problematik samt betonas vikten av 

samverkan mellan myndigheter eftersom missbruk och psykisk ohälsa är uppdelat 

mellan olika aktörer. Flera studier utgår från den professionellas perspektiv och 

därför tar föreliggande uppsats ansats i klientperspektivet eftersom de är 

nyckelpersonerna i behandlingsprocessen. Genom att utgå från ett klientperspektiv 

har vi belyst före detta klienters erfarenheter och betydelsefulla faktorer av vård och 

behandling. Utifrån föreliggande uppsats och tidigare forskning (Ducharme, 

Knudsen & Roman 2006) är komplexiteten ett faktum då klienter och professionella 

verkar tala olika språk samt ha olika synsätt och kunskap angående vård och 

behandling. Detta visar sig exempelvis genom att tidigare forskning belyser 

samverkan som en betydelsefull faktor medan klienter tycker att relationen är 

viktigare. Det är väsentligt att tänka på i arbetet med personer med samsjuklighet att 

de inte alltid besitter samma kunskap som de professionella. Framtagandet av 

studiens resultat och analys visar även på att det kan vara svårt att identifiera 

samsjuklighet, då missbruket ofta döljer den psykiska ohälsan. Detta blir en 

utmaning för både personer med samsjuklighet och myndigheter att försöka reda ut 

om det föreligger psykisk ohälsa hos personer med missbruksproblematik för att de 

ska få så adekvat behandling som möjligt. Samtidigt kan det vara en svårighet att 

behandlas för sin samsjuklighet om den inledande behandlingen inte primärt tar 

hänsyn till missbruket då det annars kan vara utmanande att veta hur den psykiska 

ohälsan personen lider av ser ut. 

 

Tidskontext för hur länge personer med samsjuklighet har fått insatser från aktörer 

togs initialt hänsyn till genom intervjuguiden. Empirin visade emellertid inget 

mönster för intervjupersonerna om det hade inverkan på deras upplevelser av vård 

och behandling eller hur de blev mottagliga för hjälp. I en framtida studie finns det 

förutsättningar att fokusera på ett genusperspektiv, om upplevelserna och 

erfarenheterna från vård och behandling skiljer sig åt mellan könen för personer 

med samsjuklighet.   
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7 Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1 
 

Informationsbrev  
 
Hej!  

 

Vi heter Matilda Sjökvist och Cecilia Ivarsson och studerar 6:e terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Den pågående kursen är 

Självständigt arbete – examensarbete för kandidatexamen och vi ska genomföra en 

intervjustudie som kommer att resultera i en kandidatuppsats.  

 

Syftet är att undersöka hur personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa 

har upplevt vård och behandling från flera olika aktörer samtidigt. Vi vill undersöka 

hur behandlingsprocessen kan förstås och förbättras utifrån ett klientperspektiv.  

 

När en studie som denna genomförs finns det några krav som ska vara uppfyllda. Ett 

av dessa krav är Informationskravet. Med detta informationsbrev vill vi  

att du som deltagare ska förstå innebörden av vårt syfte med studien och hur vi ska 

gå tillväga för att samla in material. Vi vill också att du ska känna till vilka vi är, 

vad vi studerar och hur du kan kontakta oss om du önskar detta.  

 

Vi söker nu dig som vill medverka i intervjustudien. Intervjun beräknas ta ca 60 

minuter och kommer med din tillåtelse att bandas för att underlätta korrekt 

återgivning av intervjun. Inspelningen kommer endast att vara tillgänglig för oss 

som intervjuar och kommer att raderas efter transkriberingen är klar. Ett av kraven 

för att genomföra studien är konfidentialitetskravet. Detta innebär att ingen förutom 

vi kommer att veta vilka som deltagit i denna studie. Vi kommer inte att samla in 

några personuppgifter vilket innebär att alla intervjuer är avidentifierade och svaren 

kommer inte att kunna kopplas till någon av de medverkande. På så sätt kommer 

fullständig anonymitet att uppnås. Deltagande i intervjun ska vara medvetna om att 

medverkan är frivillig och att det går att avbryta sin medverkan när som helst utan 

påföljder. Ett annat krav på denna studie är Samtyckeskravet vilket innebär att du 

som önskar delta måste ge ditt samtycke för att kunna medverka i intervjun. Ett 

fjärde krav är Nyttjandekravet vilket innebär att medverkande ska förstå varför 

studien görs och hur den kommer att framställas. Du som deltagare har även rätt till 

att läsa det färdiga resultatet innan publicering. 
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Om du har några frågor eller synpunkter kring medverkan i vår studie ber vi dig att 

kontakta oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Matilda Sjökvist                         Cecilia Ivarsson                        Handledare: Peter Hultgren 

ms224ve@student.lnu.se            ci222cv@student.lnu.se           peter.hultgren@lnu.se             

Linnéuniversitetet Växjö            Linnéuniversitetet Växjö         Linnéuniversitetet Växjö 
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7.2 Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

 

Vad vill vi veta?  

Vilken problematik personen har haft 

Hur har behandlingen sett ut? 

Hur lång har behandlingen varit? 

Vilka aktörer har varit inblandade? 

Har aktörer samverkat för personen? 

När blev personen drogfri? 

Vad har varit positivt med behandlingen?  

Vad har varit negativt med behandlingen? 

Vad fick personen att bli drogfri? 

Vad kan bli bättre i behandling, när flera aktörer är inblandade?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44(45) 

 

Intervjufrågor 

 

Problematik 

 

1. Beskriv hur din problematik har sett ut angående ditt missbruk och din 

psykiska ohälsa. 

a. Vad har du haft för missbruk? 

b. Vad har du haft för psykisk ohälsa? 

c. Hur länge har du haft denna problematik? 

d. När blev du drogfri? 

 

2. När var din första kontakt och med vilken aktör? 

3. Hur gick det till när du fick kontakt med någon aktör första gången? 

a. Hur blev du bemött? 

4. Vilka insatser har du sedan fått och av vilka aktörer? 

5. Under hur lång tid har du fått insatser? 

a. Hur har tidsintervallerna sett ut för dina insatser? Har du exempelvis 

alltid haft insatser, eller har det varit till och från? 

 

Upplevelser och erfarenheter av vård och behandling  

6. Vad har du upplevt som bra med din behandling/insatser? 

7. Vad har du upplevt som mindre bra med din behandling/insatser? 

8. Vad har kontakter med andra personer i liknande situation (som 

genom nätverket) betytt, om det betytt något, för personens upplevelse av hur 

vårdprocessen fungerat? 

9. Har du upplevt att någon aktör tagit ett större ansvar för dig än andra 

aktörer och isåfall hur har detta visat sig? 

10. Utifrån dina upplevelser och erfarenheter, vilken problematik har 

vägts tyngst under din behandling?  

a. Hur har det visat sig? 

 

Samordnade insatser  

11. Har du upplevt att flera aktörer samarbetat med varandra och isåfall 

hur? 

12. Vad har du för erfarenheter av att få insatser från flera olika aktörer 

samtidigt? 

a. Har du erfarenhet av samordnade insatser från socialtjänst och hälso-                   

och sjukvården, isåfall hur var din upplevelse av det? 

b. Konkreta exempel på hur de har arbetat tillsammans 
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13. Känner du att du har fått tillräckligt med stöd och insatser? 

a. Har du saknat något?  

b. Skulle du önska något mer från myndigheternas sida? 

 

14.                   Har du något annat att tillägga?  


