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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Drogmissbruk är ett utbrett fenomen i samhället. Bakomliggande orsaker till ett 
drogmissbruk är ärftlighet, utsatthet under uppväxten och dess dövande effekt på ångest. 
Vårdpersonal kan anse att patienten med drogmissbruk själv är ansvarig för sin situation. Det 
finns en rädsla och ovilja hos vårdpersonal att bemöta patienter med drogmissbruk, vilket kan 
bero på bristande kunskap och erfarenhet. Vårdpersonal uttrycker en vilja till utökad kunskap 
och erfarenhet av drogmissbruk. Många individer med drogmissbruk söker vård och 
behandling inom sjukvården.  
Syfte: Att belysa hur individer med drogmissbruk upplever bemötandet inom den svenska 
sjukvården. 
Metod: Intervjustudie med en kvalitativ ansats som inberäknar intervjuer av fem män med 
erfarenhet av drogmissbruk. För analysmetod användes Graneheim och Lundmans (2004) 
kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: Informanter upplevde förståelse och omtanke från vårdpersonal, men också ett 
nedvärderande bemötande på grund av missbruket. Informanter gav förslag på hur sjukvården 
kan förbättra sitt bemötande. 
Slutsatser: Informanter kunde uppleva ett oprofessionellt bemötande från vårdpersonal. Detta 
bidrar till ett ökat behov hos sjukvården att inneha kunskap och förståelse kring vad ett 
drogmissbruk kan innebära för en drabbad individ, för att därigenom möjliggöra vård och 
behandling.  
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INLEDNING  
 
Det var under den verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatrin som intresset för 
drogmissbruk uppkom. Vi blev intresserade och fascinerade av vårdpersonalens positiva 
bemötande gentemot patienter med drogmissbruk. Vi fick uppfattningen av att vårdpersonal 
förmedlade en vilja till att få förståelse för patientens situation, och satte dennes behov i 
centrum. Vi tycker inte att vårdpersonals eventuella förutfattade meningar framkom i 
bemötandet, utan de var öppna inför patienters tillvaro och upplevelser.   
 
Vi blev därför intresserade av att studera bemötandet utifrån patientens synvinkel, för att se 
hur individer med drogmissbruk kan uppleva kontakt med sjukvården.  
 
BAKGRUND 
 
Historik  
Människan kan ha använt sig av alkohol i cirka tiotusen år. Inom äldre kulturer användes ofta 
alkohol, förutom vid festliga tillfällen, även för att uppnå en närmare kontakt med de tillbedda 
gudarna (Helling, 1987). Den bedövande effekten av alkohol användes under Medeltiden vid 
sjukvårdsingrepp, då blev det också allt vanligare att inte enbart dricka alkohol vid religiösa 
tillställningar, utan även då olika avtal och överenskommelser träffades (Helling, 1987). 
Alkohol bidrog till en upplevelse av gemenskap och en känsla av social tillhörighet. Under 
industrialiseringen av det svenska samhället blev det allt vanligare att människor istället 
började dricka ensamma (Helling, 1993). Enligt Socialstyrelsen (2009) har 
alkoholkonsumtionen i Sverige ökat sedan början av 1990-talet, där det är männen som står 
för den största konsumtionen, men det är både kvinnor och män mellan 20-24 år som dricker 
mest.  
 
Droger som idag är narkotikaklassade, exempelvis opium, cannabis och kokain, har även de 
en lång historisk användning. Exempel på nytillkommen narkotika är LSD och amfetamin, 
som är syntetiskt framställda. I dagsläget är cannabis, som introducerades i Sverige på 1960-
talet, den mest använda drogen bland missbrukare (Agerberg, 2004). Det är också först under 
1960-talet som Sverige började se mer allvarligt på narkotikakonsumtionen i landet. Detta i 
form av en ökad användning, och de mer tydliga sociala konsekvenserna av detta leverne. 
Under det här decenniet var det främst användningen av amfetamin som uppmärksammades 
(Tops, 2000). Sedan 1968 är all befattning med narkotika straffbart enligt svensk lag, 
undantag vid medicinsk eller vetenskaplig användning (SFS, 1968:64). 
 
Det finns bristfällig statistik kring andelen narkotikamissbrukare i Sverige. Dock så minskar 
den narkotikarelaterade dödligheten hos män 15-44 år, där användandet är som störst. Det är 
tre gånger vanligare att män dör på grund av narkotikarelaterade orsaker, än kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2009).  
 
Definition av beroende och missbruk 
Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV) har en person 
som är beroende förlorat kontrollen över sitt intag av drogen, och tillåter den styra över livet. 
En individ som är beroende utvecklar också tolerans och abstinenssymtom för drogen. Ett 
drogberoende kan ses som en sjukdom, som kräver vård och behandling (Agerberg, 2004).  
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DSM-IV anger att en missbrukare antingen missköter sitt arbete, eller begår kriminella 
handlingar under inflytande av droger. Individen fortsätter även att använda droger trots dess 
konsekvenser (Agerberg, 2004). All användning av narkotika, exkluderat medicinskt bruk, 
räknas som ett missbruk ( Nationalencyklopedin, 2011).  
 
Forskning gjord av Sznitman (2007) visar att individer som själva använder droger kan anse 
att en missbrukare tillåter drogerna att ta kontrollen över sitt liv. Till skillnad från DSM-IV 
menar dock individerna i Sznitmans forskning, att en person som är beroende själv kan styra 
användandet av droger och därmed ha ett fungerande liv.  
 
Definition av drog  
Enligt Nationalencyklopedin (2011) är en drog ett råmaterial, exempelvis en torkad växt, som 
innehåller ämnen som kan ha en läkande effekt. Enligt Agerberg (2004) är en drog en 
beroendeframkallande substans.  
 
Drogers effekter  
Ett drogmissbruk kan ha en negativ påverkan på individens psykiska hälsa, exempelvis 
ångest, humörsvängningar och självmordsbenägenhet är förekommande. Andra vanliga 
konsekvenser kan vara koncentrationssvårigheter, och en nedsatt tanke- och minnesförmåga 
(Mattzon, 2007). Droger kan samtidigt göra att individen upplever full kontroll över sitt liv 
och känner välbefinnande. Allt det svåra i individens liv kan vara som bortblåst, och upplevs 
hanterbart och under kontroll (Volckerts, 2003).  
 
Socialstyrelsen (2009) skriver att hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmproblem, och olika 
former av cancer är exempel på fysiologiska följder av ett långvarigt alkoholmissbruk.  
Narkotikamissbrukare kan i sin tur löpa risk att drabbas av leverinfektionerna hepatit B och C. 
Vidare belyser Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN, 2010) hur 
missbrukarens psykiska ohälsa och livsstil kan ha en större negativ inverkan för individens 
mående, än de intagna drogerna. Sjukligheten och dödligheten är också mer utbredd bland 
individer som missbrukar droger, i jämförelse med den övriga befolkningen. Enligt Mattzon 
(2007) kan alkoholmissbruk även påverka sociala faktorer hos individen, i form av 
exempelvis skilsmässor, vårdnadskonflikter, och arbetslöshet. Westerholm (1996) skriver hur 
ovannämnda sociala faktorer också kan vara framkommande hos en individ med 
narkotikamissbruk.   
 
CAN Rapport (2010) visar på hur det år 2000 vårdades cirka niotusen personer inom 
slutenvården i Sverige för narkotikarelaterade problem. Nästan tio år senare låg den här 
siffran på cirka elvatusen personer.   
 
Drogmissbrukaren 
En individ med alkoholmissbruk i Sverige idag kan vara en kvinna eller en man, det kan vara 
en person med ekonomiska svårigheter, en oviss boendesituation och avsaknad av stöd i form 
av familj och socialt umgänge. Det kan dock också vara en individ med fast arbete, och som 
har familj och en stabil social tillvaro. Personlighetsmässigt kan individen vara social eller 
inåtvänd, rådvill eller spontan (Mattzon, 2007).  
 
Svenska män använder sig av droger som är narkotikaklassade i större utsträckning än 
kvinnor. Användandet av narkotika är mer utbrett inom storstadsområdena och inte i lika stor 
utsträckning på mindre orter i Sverige (CAN Rapport, 2010).  
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Tidigare forskning av Sznitman (2007) visar på att både manliga och kvinnliga 
drogmissbrukare menar att kvinnor inte använder sig av droger i lika hög utsträckning som 
män. Detta eftersom att kvinnor anses mer försiktiga och ha högre moral.  
 
Känslor av skam, skuld och förnekelse kan vara förekommande hos personer med 
drogmissbruk. Detta kan vara bidragande faktorer till att individer med drogmissbruk håller 
detta dolt för samhället, och att de inte söker hjälp, stöd och behandling (Mattzon, 2007). 
 
Bakomliggande orsaker 
Volckerts (2003) framhäver hur traumatiska upplevelser under uppväxten som misshandel, 
sexuella övergrepp, samt avsaknad av vuxna förebilder och trygghet, kan vara bakomliggande 
orsaker till utvecklandet av ett drogmissbruk. Andra bakomliggande faktorer kan vara psykisk 
sjukdom eller drogmissbruk hos föräldrarna. Wramner, Pellmer och Hellstöm (2010), Mattzon 
(2007) och Volckerts (2003) visar på hur detta kan bidra till ett ständigt identitetssökande i 
livet och tankar och känslor, som den drogmissbrukande individen kan ha svårigheter med att 
hantera och tydliggöra för sig själv.  
 
Agerberg (2004) skriver vidare hur faktorer som ärftlighet och levnadsmiljö kan bidra till att 
individer är mer mottagliga för ett alkoholberoende. Här är det uppväxtmiljön och tillgången 
till alkohol senare i livet som kan inverka till att en individ utvecklar ett beroende. I CAN 
Rapport (2010) står även att läsa att uppväxtmiljön kan ha präglats av ekonomiska och sociala 
svårigheter, som hög frånvaro under skoltiden eller icke fullgjord skolgång. Enligt Levinthal 
(2010) kan en umgängeskrets där droger har en framträdande roll också ha betydelse för en 
individs utvecklande av ett missbruk, där användandet av droger bidrar till en känsla av 
samhörighet och gemenskap. 
 
Enligt individer som själva använder sig av droger, kan det vara vanligt att missbruket blir ett 
sätt att hantera och försöka fly ifrån sina personliga problem (Sznitman, 2007). Individen kan 
urskilja att drogerna dövar det onda som denne upplever inombords, och tillgång till droger 
kan vara en förutsättning för att individen ska klara av att hantera livet (Volckerts, 2003). 
 
Alla beroendeframkallande droger aktiverar hjärnans belöningssystem. Den här delen av det 
centrala nervsystemet ger upphov till positiva känslor hos alla människor, exempelvis vid 
intag av mat och vid fysisk aktivitet. Drogerna gör så att hjärnan frisätter mer dopamin, vilket 
får som effekt att individen upplever eufori; en stark känsla av välbehag (Mattzon, 2007). Ett 
kontinuerligt intag av droger förändrar hjärnans belöningssystem så till vida att hjärnan blir 
mindre känslig för naturliga stimulus, och individen kräver därför ett ökat intag av drogen för 
att kunna uppnå en känsla av välbefinnande (Agerberg, 2004).  
 
Med drogmissbruket följer ofta en livsstil som sedan är svår att ge upp. Individen med 
drogmissbruk kan skrämmas av verkligheten, och att behöva vara en aktiv del av denna vid 
avsaknad av droger. Det kan här finnas en otrygghet i att inte ha drogerna, vilket kan leda till 
en upplevelse av utsatthet och osäkerhet (Volckerts, 2003). Detta kan i sin tur vara en negativt 
bidragande orsak till att drogmissbrukande individer inte söker hjälp och behandling 
(Storbjörk, 2006). 
 
Sjukvården och drogmissbruk 
Sverige har en vision om ett drogfritt samhälle (Palm, 2006). Enligt forskning av Storbjörk 
(2006) kan dock drogmissbruk och dess behandling upplevas vara skamligt hos vårdpersonal, 
och även hos allmänheten. En förekommande uppfattning hos allmänheten är att individer 
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med ett drogmissbruk kan förneka sitt missbruk både för sig själva och för sin omgivning, på 
grund av bristande karaktär (Mattzon, 2007).  
 
Forskning från Palm (2006) visar på en uppfattning hos vårdpersonal att en individ som 
missbrukar narkotika har ett större eget ansvar för den problematik som denne har åsamkat sig 
själv, i jämförelse med en individ som har ett alkoholmissbruk. Vårdpersonal kan anse att 
narkotikamissbruk är ett större socialt problem, men att det inte är en sjukdom i lika hög 
utsträckning som alkoholmissbruk. Palm (2006) visar dock på att det finns en förekommande 
uppfattning hos vårdpersonal att den som missbrukar narkotika kan ha en svag personlighet 
och vilja, och ska behandlas utifrån att detta är en sjuk individ som är i behov av vård.  
 
En studie gjord på Irland visar att det finns en önskan hos vårdpersonal att få mer information 
och kunskap kring drogmissbruk, för att lättare kunna bemöta drogmissbrukande patienter. 
Studien visar dock också på en rädsla för att utökad kunskap och kompetens inom området, 
skulle leda till att vårdpersonal skulle få hantera fler patienter med drogmissbruk. Det här 
synsättet delades dock inte av all vårdpersonal, det uttrycktes även en förståelse för 
drogmissbrukares bakgrund och livssituation. Detta hos vårdpersonal som lade sina 
förutfattade meningar åt sidan, och istället närmade sig den enskilde patienten (Reuter & 
Pollack, 2005). Andra studier visar på hur tidigare erfarenhet och kunskap hos vårdpersonal, 
har betydelse för förståelsen och bemötandet av patienter med drogmissbruk (Happel & 
Taylor, 2001; Richmond & Foster, 2003).  
 
Hos Socialstyrelsen (2009) går att läsa att många individer som har ett drogmissbruk söker 
hjälp hos sjukvården, relaterat till missbruket eller på grund av andra fysiska och psykiska 
åkommor. Det senaste decenniet är det allt fler män och kvinnor, i olika åldrar, som fått vård 
på grund av alkoholförgiftning. Det går även att urskilja en ökning av behandlingen för 
narkotikarelaterade hälsoproblem. Storbjörk (2006) visar på att fler individer med 
alkoholmissbruk på egen hand söker kontakt med sjukvården, i jämförelse med 
narkotikamissbrukare. Storbjörk (2006) skriver vidare att det samtidigt finns individer som får 
vård för drogmissbruk som inte anser att den här behandlingen hjälper i deras 
levnadssituation. De kan se behandlingen som förvaring och bestraffning från samhällets sida, 
vilket i sin tur kan vara en bidragande orsak till att drogmissbrukande individer inte söker 
vård.   
 
TEORETISK REFERENSRAM  
Den här studien har ett vårdvetenskapligt förhållningssätt. Detta innebär att det är patientens 
upplevelse av sin hälsosituation, sitt fysiska och psykiska mående, som sätts i fokus (Dahlberg 
& Segesten, 2010). En förutsättning för att kunna ha ett patientperspektiv, är att se till den 
enskilde patientens livsvärld. Det handlar om att vårdpersonal förstår och är öppna inför den 
verklighet som den enskilde individen erfar, för att denne ska uppleva sig sedd och bekräftad. 
Härigenom går att uppnå en individanpassad vård, där den enskilde individen och dennes 
upplevelse av välbefinnande, hälsa och lidande sätts i centrum för vårdandet (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 
Att ha ett patientinriktat synsätt med individens livsvärld i fokus ger upphov till den 
vårdrelation som präglas av öppenhet, delaktighet och tillit inför den enskilde patientens 
behov av god vård och behandling. Vårdrelationen kan i sin tur möjliggöra ett vårdande möte 
mellan den enskilde individen och vårdpersonal. Detta möte karakteriseras av ett samspel och 
professionell gemenskap mellan de båda parterna. Ett vårdande möte symboliseras även av att 
vårdpersonal ser till den enskilde patientens hälsoprocesser, en strävan efter att denne individ 

4 



ska uppleva fysiskt och psykiskt välmående. Det som utmärker en vårdrelation och det 
vårdande mötet är att det är den enskilde patientens unika berättelse kring upplevelserna av 
sin hälsosituation som prioriteras (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Med stöd av de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, vårdrelation och vårdande möte vill 
författarna till den här studien underlätta en utökad förståelse och kunskap för de erfarenheter 
som individer med drogmissbruk har från kontakt med den svenska sjukvården.  
 
PROBLEMFORMULERING  
Sverige strävar efter ett drogfritt samhälle, samtidigt som drogmissbruk och dess behandling 
kan upplevas vara skamligt hos vårdpersonal. En uppfattning hos vårdpersonal är att den 
drogmissbrukande individen kan ha en svag vilja och personlighet, samt ha ett eget ansvar för 
sin situation. Samtidigt finns det en uppfattning hos sjukvården att individer med 
drogmissbruk lider av sjukdom och därför är i behov av vård. Tidigare forskning pekar på 
okunskap och oförståelse hos vårdpersonal, kring hur de ska bemöta patienter med 
drogmissbruk. Forskning visar även att vårdpersonal kan känna rädsla och ovilja gentemot att 
ha kontakt med drogmissbrukande patienter. Vårdpersonal kan dock själva se ett utökat behov 
av kunskap om drogmissbruk. 
 
Individer med drogmissbruk kan ha en inre smärta, där drogerna dövar den här 
känsloupplevelsen. Vårdpersonal som inte låter förförståelsen påverka bemötandet gentemot 
drogmissbrukande patienter, kan visa förståelse för individens situation.  
 
Individer med drogmissbruk är ofta patienter inom sjukvården, därför ser författarna till den 
här studien ett behov av att lyfta fram drogmissbrukande individers upplevelser och 
erfarenheter från kontakt med vården. Detta i relation till den okunskap och oförståelse som 
vårdpersonal kan förmedla i sitt bemötande till patienter med drogmissbruk. Samtidigt går det 
att urskilja ett samband från tidigare forskning mellan erfarenhet och kunskap kring 
drogmissbruk från vårdpersonalens sida, i hur den drogmissbrukande patienten sedan 
upplever bemötandet.   
 
I den här studien vill författarna belysa vilka upplevelser och erfarenheter individer med 
drogmissbruk har från kontakt med vården.  
 
SYFTE  
Syftet med studien var att belysa hur individer med drogmissbruk upplever bemötandet inom 
den svenska sjukvården.  
 
METOD 
Studien har en kvalitativ ansats, där datamaterialet utgörs av intervjuer. Författarna ville 
belysa den enskilde individens egna upplevelser och erfarenheter kring studiens syfte, för att 
få en förståelse för dennes livsvärld. Enligt Friberg (2006) har kvalitativ forskning den 
enskilde individen och dennes livsvärld i fokus. Även Polit och Beck (2009) skriver att en 
kvalitativ forskningsmetod möjliggör för forskaren att belysa helheten av ett fenomen, och 
även en djupare förståelse och insikt inom forskningsområdet.   
 
Datainsamling 
Författarna för den här studien vände sig till ideella föreningar som har kontakt med individer 
med drogmissbruk, för att nå informanter. Ett bekvämlighetsurval användes för att komma i 
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kontakt med informanter, där de ansvariga på föreningarna hjälpte till med att finna 
medverkande till studien. Enligt Holme och Solvang (1997) innebär ett bekvämlighetsurval 
att de informanter som inkluderas är lättillgängliga och motsvarar studiens syfte. Ett 
snöbollsurval har också tillämpats då informanter från tidigare intervjuer gav förslag på 
ytterligare medverkande för studien (Thomsson, 2002).  
 
Urval 
Thomsson (2002) betonar hur antalet deltagare i en studie bör begränsas i relation till 
tidsaspekten för forskningen där fem till tio medverkande rekommenderas, och genom detta 
underlättas hanterbarheten, reflektion och förståelse av det insamlade materialet. Önskemålet 
var att kunna inkludera fem till sex både kvinnliga och manliga informanter till studien. 
Slutligen kom fem män, mellan 40-50 år, att medverka i studien. Två utav informanterna hade 
ett pågående drogmissbruk, och tre av informanterna hade erfarenhet från behandling av 
drogmissbruk. Det var även två av informanterna som hade psykiska besvär. De droger 
informanterna hade erfarenhet av var hasch, amfetamin, alkohol, och läkemedel.  
 
Inklusionskriterierna för medverkande i studien var vuxna individer med ett pågående eller 
avslutat drogmissbruk, samt med erfarenhet från sjukvård. I och med att studien fokuserar på 
de drogmissbrukande individernas upplevelser av bemötandet inom sjukvården, har personer 
som enbart varit i kontakt med de sociala myndigheterna exkluderats. För att avgränsa syftet 
med studien uteslöts beroendeframkallande substanser som koffein och nikotin. Författarna 
har också valt att inte lägga alltför stort fokus på individers erfarenheter från den psykiatriska 
vården, detta i och med att studien har en inriktning utefter en allmänsjuksköterskas 
arbetsområde.  
 
Intervjuerna 
Granheim och Lundman (2004) och Patel och Davidson (2003) framhåller att det är viktigt att 
som forskare förmedla förståelse inför den deltagande individens upplevda tillvaro. 
Författarna för den här studien har haft en öppen hållning gentemot informanternas berättelser 
och situation, för att visa förståelse för deras livsvärld.  
 
En semistrukturerad intervjuguide utformades för att underlätta för informanterna att lyfta 
fram sina egna subjektiva erfarenheter (Se bilaga 1). Enligt Polit och Beck (2009) och 
Forsberg och Wengström (2008) innebär en semistrukturerad intervju att det finns ett 
ämnesområde som utgångspunkt, men att informanten ges utrymme till att tala fritt kring det 
berörda fenomenet. Under intervjuerna ställdes öppna frågor, vilket möjliggjorde för 
informanterna att beskriva sin situation utifrån deras livsvärld (Polit & Beck, 2009). Den 
första intervjun utformades som en pilotintervju. Denna intervju kom att inkluderas i studien 
då intervjumaterialet ansågs spegla studiens syfte.  
 
Båda författarna för den här studien medverkade vid intervjuerna, genom att aktivt ställa 
frågor, efter samtycke från informanterna. Fyra utav intervjuerna genomfördes på de 
föreningar som har varits i kontakt med, och en intervju skedde på ett bibliotek. Varje intervju 
pågick ungefär en timme. Intervjuerna ägde rum enskilt, något som underlättar för 
informanten att berätta och reflektera kring personliga erfarenheter och upplevelser (Polit & 
Beck, 2009). Vidare spelades intervjuerna in på bandspelare efter godkännande från 
informanterna.  
 
Intervjumaterialet delades upp lika mellan författarna, för att enskilt transkriberas ordagrant 
till skriftligt format. Detta arbete påbörjades i ett nära förhållande till när intervjuerna 
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genomfördes, då författarnas upplevelser från intervjutillfällena ännu var i färskt minne. 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) underlättar detta förfaringssätt forskarens förståelse 
av det insamlade materialet.  
 
Analys 
Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys har använts som analysmetod. 
Forsberg & Wengström (2008) framhåller hur den här formen av analys bidrar till att 
fenomenet som undersöks blir utförligt beskrivet, och forskaren erhåller en tydligare 
uppfattning av forskningsområdet. Analysen har en manifest utgångspunkt då informanternas 
egna skildringar av sina upplevelser har satts i fokus, utan tolkning från författarna 
(Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Själva analysprocessen började med att författarna efter varje intervju skrev ned reflektioner 
och tankar kring innehållet i intervjun, detta för att underlätta förståelsen av 
intervjumaterialet. Författarna hade sedan en genomgripande genomläsning av 
intervjumaterialet, för att få en grundlig förståelse och uppfattning om det belysta området. 
Härefter valde var och en av författarna ut meningsbärande enheter från innehållet i 
intervjuerna; ord och meningar, som ansågs belysa och vara relevanta för studiens syfte. De 
utvalda enheterna granskades sedan, för att se eventuella skillnader i uppfattning av 
materialet. De meningsbärande enheterna kondenserades; sammanfattades, men behöll sin 
innebörd, för att sedan kodas utefter deras gemensamma nämnare. Kodningen möjliggjorde 
för författarna att se det kondenserade innehållet ur olika perspektiv. De olika kodnamnen 
delades i sin tur in i olika kategorier beroende på dess innehåll och betydelse i jämförelse med 
varandra (Graneheim & Lundman, 2004). Se bilaga 2 för exempel på analys.  
 
Etiska överväganden 
Då samhällets syn på personer med drogmissbruk kan spegla en uppfattning av att dessa 
individer har brister i sin karaktär som gör att de själva bär ansvar för sitt missbruk, kan detta 
möjligtvis påverka den drogmissbrukande individens upplevelse av att berätta om erfarenheter 
kring studiens syfte. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) finns det individer som det kan 
vara känsligt att inkludera vid forskning. Det är bara acceptabelt att utföra forskning av en 
sådan studiegrupp då informanten kan komma att dra fördel av forskningsresultatet. 
Författarna menar att den här studiens resultat kan komma att ge en utökad förståelse och 
insikt hos blivande sjuksköterskor, när det gäller bemötandet av patienter som har ett 
drogmissbruk, vilket kan vara fördelaktigt för den enskilde individen med drogmissbruk.  
 
Forskningen i studien har genomsyrats av frivillighet och anonymitet från informanternas 
perspektiv. Informanterna har blivit informerade; både i skriftlig och verbal form, om studiens 
syfte, dess metod, information kring författarna, och kontaktuppgifter till dessa samt till 
handledaren. Information kring anonymitet, frivillighet och rätten till att avböja deltagande i 
studien när som helst under dess utförande, poängterades åter före intervjutillfället. 
Informanterna blev även informerade om deras rättighet att ta del av det resultat som studien 
kommer att presentera. Författarna säkerställde att informanterna förstod den givna 
informationen, och delgav därefter informanterna ett skriftligt informerat samtycke att skriva 
under (Akademi sydost Etikprövningskommitté, 2011; Helsingforsdeklarationen, 2008). Se 
bilaga 3.  
 
Intervjumaterialet har avidentifierats och författarna har varit noga med att beakta riskerna 
med att felaktigt återge det som medverkande i studien har berättat. Författarna till studien har 
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även lagt den eventuella förförståelsen åt sidan, för att kunna belysa det här området ur en 
neutral och objektiv synvinkel. 
 
För att säkerställa konfidentialiteten i studien har insamlad data förvarats på så sätt att 
obehöriga inte har kunnat få tillgång till materialet (Akademi sydost Etikprövningskommitté, 
2011). Efter avslutad studie kommer materialet att förstöras.  
 
RESULTAT 
Utifrån analysen av intervjumaterialet har tre olika kategorier framkommit; Det positiva 
mötet, Det bristande mötet och Sjukvårdens behov av förbättring. Resultatet kommer även att 
lyfta fram informanternas berättelser från deras uppväxt. Författarna till studien vill 
möjliggöra för läsaren att få en djupare förståelse för informanternas livsvärld och hur denna 
kan prägla dessa individers upplevda relation till sjukvården. 
 
Det positiva mötet 
Majoriteten av informanterna beskrev hur vårdpersonal hade förmedlat en känsla av 
bekräftelse genom att de hade antagit ett neutralt förhållningssätt och visat förståelse och 
omtanke, vilket informanterna tyckte bidrog till välmående. Flertalet av informanterna hade 
upplevt att de blev tagna på allvar av vårdpersonal och informanterna kände att de fått den 
vård och behandling som de varit i behov av. Dessa informanter tyckte att vårdpersonal hade 
lyckats synliggöra individen bakom missbruket, och informanterna sade att de känt sig 
bekräftade och förstådda för den person de är. Informanterna tyckte att vårdpersonal hade sett 
den otrygghet som präglat informanternas uppväxt och liv, där de flesta av dem inte tyckte att 
de blivit sedda och bekräftade under barndomen. Vissa utav informanterna berättade att de 
hade växt upp med en drogmissbrukande förälder, där en informant sade att hans pappa hade 
försett informanten med droger, och att han även hade missbrukat droger tillsammans med 
föräldern. Andra informanter sade att de fått mycket stryk och blivit utsatta för sexuella 
övergrepp under uppväxten, av sina föräldrar och andra i informanternas närhet. De hade känt 
sig utsatta och osäkra, de sade att de från början i livet inte haft en stadig grund att stå på, med 
tydliga ramar och förhållningssätt att kunna luta sig emot. En utav informanterna beskrev sin 
utsatthet i hur han tidigt i livet börjat röka hasch, vilket senare utvecklats till ett intravenöst 
missbruk. Informanten sade att detta berodde på att det aldrig varit någon som informerat 
honom om hur farligt det är med droger. Flera av informanterna kände att de gått miste om 
livet och alla dess möjligheter, i och med drogernas inflytande över deras tillvaro. De 
berättade att ledsamma känslor ständigt återkommer då drogmissbrukaren nyktrar till, det här 
tyckte informanterna hade lett till en ond cirkel av ett ständigt omättat begär hos dem att fly in 
i drogernas värld. Majoriteten utav informanterna kände dock ett behov av att rättfärdiga 
drogmissbruket för att till viss del kunna försvara sig själva och sitt missbruk. Många utav 
informanterna tyckte att det positiva mötet betydde att vårdpersonal såg informanternas 
utsatthet, och de kände då att sjukvården hjälpte dem genom att vårdpersonal förmedlade 
förståelse för informanternas nuvarande tillvaro och deras bakgrund. 
 
”Jag har fått bra bemötande, det är inte några pekpinnar. Utan man får ett proffsigt 
bemötande. Man får hjälp. Det är en trygghet i att få komma dit och få medicin” (Intervju 2). 
 
En del av informanterna hade känt sig stärkta av att vårdpersonal lyft fram informanters 
positiva egenskaper. De tyckte att sjukvården hade fokuserat på det friska hos dem, och 
vårdpersonal hade jobbat utifrån att alla i grund och botten inte är mer än människor. En utav 
informanterna hade känt att vårdpersonal satt det friska hos honom i centrum för vårdandet, 
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och att vårdpersonal fått informanten att tycka att det gick bra för honom i livet, det här såg 
han som sin mest positiva erfarenhet från sjukvården. 
 
”Men jag är vid liv och det är jag evigt tacksam för. De räddade livet på mig” (Intervju 3). 
 
Ett flertal av informanterna tyckte att sjukvården förmedlat en känsla av engagemang genom 
att ha lyft fram valmöjligheter till ett alternativt liv. Valmöjligheterna kände informanterna 
ingav hopp om förändring; att det inte var för sent för dem att kunna öppna en dörr till ett nytt 
liv. Här berättade en utav informanterna att vårdpersonal hade pratat med honom om de 
möjligheter som fanns till vård och behandling, för att kunna leva ett liv där han inte behövde 
skada sig själv i och med sitt användande av droger.   
 
Motivation och deras egen vilja till att kunna förändra sin tillvaro, tyckte majoriteten av 
informanterna är nödvändiga faktorer för att kunna uppnå ett drogfritt liv. Några utav 
informanterna kände att sjukvården hade ställt krav, genom att de blivit konfronterade av 
vårdpersonal med att informanterna har ett eget ansvar över sina liv. För en av dem innebar 
det att vårdpersonal ställt honom mot väggen och uppriktigt sagt ”Det här kommer bli din 
död, med ditt pågående alkoholmissbruk. Jag hade ingenting mer att säga till om kändes det. 
Jag gick ju med på det. Det kändes ju som att han brydde sig också samtidigt. Det känns 
ganska bra” (Intervju 2). Det tycktes av majoriteten utav informanterna att engagerad 
vårdpersonal förmedlade en vilja till att förbättra och göra gott för informanternas 
livssituation. En av informanterna kände att många som arbetar inom sjukvården är 
godhjärtade människor.  
 
”Om jag skulle få hjälp så måste jag sluta med drogerna. Att jag måste hjälpa mig, att jag 
måste sluta, för det är ingen annan som gör det” (Intervju 3). 
 
Vissa utav informanterna tyckte att vården symboliserade trygghet då informanterna upplevde 
förtroende till vårdpersonal. Dessa informanter sade att de använde sig av olika masker som 
fungerade som fasad utåt sett, för att dölja ångesten över sina liv och därmed kunna klara av 
att hantera sin tillvaro. De kände att de kunde öppna sig och lyfta fram sina dolda känslor, när 
vårdpersonal ingav trygghet, visade att de fanns där och ville lyssna till informanternas 
upplevelser. Förtroendet till vårdpersonal gjorde att en informant berättade om de sexuella 
övergrepp som han blev utsatt för som barn. Han kände att vården då visade på en helt annan 
förståelse för hans situation; att det han hade varit med om påverkade det liv han levde just 
då. En annan informant ansåg att han hade en tilltro till vården, han kände att sjukvården alltid 
gör sitt bästa för att ge honom den vård och behandling som han är i behov av. 
 
Majoriteten av informanterna tyckte att deras eget beteende gentemot vårdpersonal var 
avgörande för hur informanter blev bemötta från sjukvården. Dessa informanter sade att 
relationen till vårdpersonal symboliseras av ömsesidighet, och att informanterna har ett eget 
ansvar för att det ska uppkomma ett gott möte med vårdpersonal. En av informanterna kände 
att skulle han själv vara otrevlig mot vårdpersonal så skulle han få samma bemötande tillbaka. 
 
Det bristande mötet 
Ett flertal av informanterna hade känt sig annorlunda jämfört med andra, och även upplevt sig 
bemötta av sjukvården som om informanterna vore mindre värda som människor, på grund av 
drogmissbruket. Hos en av dem innebar det att vårdpersonal hade placerat honom i en säng 
och sedan kört in honom i ett förråd på ett sjukhus, efter att han informerat vårdpersonal om 
sitt drogmissbruk. ”Det är som att man blir sopor. Man blir klassad som sopor” (Intervju 3). 
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Ett negativt bemötande från sjukvården tyckte informanterna berodde på vårdpersonals 
bristande kunskap, erfarenhet och förståelse gentemot hur livet med drogmissbruk kan te sig. 
Informanterna sade att de haft en ständigt närvarande känslomässig smärta där de tyckte att 
drogerna har dövande effekt genom att informanterna, vid påverkan av droger, sade sig 
uppleva välmående, tilltro till sig själva och en känsla av att de klarar av att hantera sina liv. 
Några informanter hade haft en känsla av att behöva springa ifrån livet och sig själva, andra 
hade kvar den här känslan än idag. Dessa informanter kände att drogmissbruket var det de 
hade använt, och använde sig av, för att komma undan verkligheten. En av informanterna sade 
att han haft en önskan om att få sitta i något utav de flygplan som han hört flyga förbi, och 
lämna det liv han levde bakom sig. Drogfria informanter tyckte att en persons inre behov av 
droger är den bakomliggande sjukdomsbilden till att utveckla ett beroende. I och med den 
oförståelse som informanterna tyckte att sjukvården kan uppvisa, kände de att vårdpersonal 
haft svårigheter med att lyfta fram informanternas känslor och erfarenheter. De upplevde att 
det uppstod ett bristande möte mellan dem och vårdpersonal, där informanterna tyckte att de 
inte alltid fått sina behov av vård och behandling tillgodosedda.  
 
”Jag har förklarat hur jag vill ha det, men de orkar ju inte med det där inne. Då undrar man 
ju hur de fått den bilden, de läser ju innantill då, hur personen är” (Intervju 4). 
 
Hos en del informanter fanns känslan att sjukvården hade förmedlat en vilja till att hjälpa och 
underlätta för dem, samtidigt som de menade att vårdpersonal i själva verket kunde visa ett 
större intresse i att framhäva informanternas bristande egenskaper. ”De säger ju det får du ju 
inte hålla på. För fan det är ju fel och börja så va. Spelar ingen roll hur 
omyndighetsförklarad jag är, måste ju räkna med att, någon bebis är jag ju inte” (Intervju 4). 
En av informanterna menade att det i långa loppet säkert kan vara svårt för vårdpersonal att 
förmedla ett bra bemötande, till ständigt återkommande individer med drogmissbruk. 
Informanten tyckte här att vårdpersonal tillåter förförståelsen att komma i vägen för ett 
professionellt bemötande.  
 
”Då har man ju hört ibland hur personal har snackat ned på dem med missbruk. Dem där 
missbrukarna” (Intervju 2). 
 
Majoriteten av informanterna hade känt besvikelse, ilska och oförståelse gentemot den 
oförmåga som de tyckte att vårdpersonal uppvisat i att förmedla ett mänskligt bemötande. En 
informant hade känt sig avvisad av vårdpersonal på grund av drogmissbruket. Vårdpersonal 
hade sagt att sjukvården inte hade någon hjälp att ge honom, att han inte var behandlingsbar 
på grund av sitt fortgående drogmissbruk. En annan informant hade haft tron att han skulle 
motta ett vänligt bemötande vid kontakt med sjukvården, då han tyckte att det var en del av 
vårdpersonalens yrkeskompetens. Några utav informanterna kände istället att vårdpersonal 
förmedlat att informanterna var dömda till ett liv med drogmissbruk, och att det inte fanns 
hopp för förändring.  
 
”Sedan kunde hon ju ha sagt på något annat sätt. Hon var så avfärdande på något vis” 
(Intervju 2). 
 
En negativt bidragande faktor för mötet mellan den drogmissbrukande patienten och 
vårdpersonal, sade en informant, är vårdpersonals avsaknad av reflektion kring den givna 
vården. Han ansåg att användningen av narkotikaklassade läkemedel vid behandling av 
drogmissbruk, är att jämföra med att vårdpersonal upprätthåller den drogmissbrukande 
individens missbruk. För honom låg den enda skillnaden i att de substanser som används 
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inom sjukvården benämns läkemedel, och inte droger. En annan informant upplevde att 
vårdpersonal som arbetat en längre tid inom vården utförde sitt arbete rutinmässigt. Han 
menade att den erfarna vårdpersonalen inte hade lika stor förmåga att kritiskt granska sitt 
bemötande, gentemot drogmissbrukande patienter, som vårdpersonal med mindre erfarenhet.  
 
Informanterna med psykiska besvär sade att det här ytterligare påverkade bemötandet från 
vårdpersonal. Dessa informanter kände att vårdpersonal inte hade tagit informanterna på 
allvar utan härlett deras symtom till den psykiska sjukdomen. Informanterna hade upplevt sig 
illa behandlade och tyckte att deras behov av vård och behandling inte blivit tillgodosett. ”För 
mig var det på riktigt. Jag kände mig kränkt då. Att jag blev förminskad. För mig var det ju 
verkligt” (Intervju 2). 
 
Sjukvårdens behov av förbättring 
De flesta av informanterna kände att vårdpersonal inte alltid hade satt ett värde i att lyssna på 
informanternas upplevelser. En utav informanterna hade upplevt att vårdpersonal inte haft tid 
att lyssna på det han ville berätta, de hade inte känts närvarande i mötet med honom. En åsikt 
hos en annan informant är att varje enskild individ bör få en chans att kunna bli frisk från 
drogmissbruket. Detta med hjälp av att vårdpersonal fokuserar på att genom samtal, bekräfta 
den drogmissbrukande individen, och därmed utför sjukvården något gott för en 
medmänniska. Informanten tyckte att det är av vikt att vårdpersonal inte glömmer bort att 
patienten är den främste experten på sig själv och sitt liv.  
 
”Ska de resonera med mig, då är de mer större än mig i den här grejen va. Vad fan jag har 
hållit på i hundra år snart med det här med droger ju, och de har hållit på i två timmar för 
helvete jämfört med den saken ju” (Intervju 4).  
 
En del informanter ansåg att vårdpersonal såg på informanterna som svaga individer och att 
de hade en egen skuld till sin situation, genom att de tillåtit sig lockas av drogerna. De sade att 
vårdpersonal inte alltid hade viljan och förmågan att inleda en vårdande relation, då 
informanter tyckte att det finns en rädsla hos sjukvården i att ta upp och diskutera 
drogmissbruk och därmed se informanternas verklighet. Samtidigt poängterade de att 
individer med drogmissbruk kan uppleva svårigheter i att lämna ut sig själva och sina 
erfarenheter. En av informanterna sade att det är ovanligt att drogmissbrukaren vill prata om 
missbruket då denne är mitt uppe i det. Flertalet av informanterna tyckte dock att det är viktigt 
att det visas en ansträngning hos vårdpersonal i att sätta den enskilde patienten i centrum, och 
dessutom våga diskutera drogmissbruket. Detta såg informanterna som en förutsättning för att 
de ska kunna uppleva ett trovärdigt bemötande från sjukvården. 
 
”Jag kommer in helt uttröttad liksom så här, det märks att du håller på med tjack sa hon. Fan 
vad då märks, ja du tuggar så där liksom. Ja jag tuggar för fan inte sa jag till henne. Ja du 
har ju sådana där tjackskador. Vad fan menar hon liksom” (Intervju 4). 
 
Ett par informanter upplevde att det finns en insikt inom vården att ett beroende är en 
sjukdom som går att behandla. Uppfattningen fanns att sjukvården idag försöker att se de 
bakomliggande orsakerna till drogmissbruket för att vårdpersonal ska kunna hjälpa individer 
ur den här sjukdomen. Några informanter tyckte dock att sjukvården kan vara av 
uppfattningen att ett narkotikamissbruk är svårare att behandla än ett alkoholmissbruk, 
eftersom informanter upplevde att vårdpersonal kan anse att ett missbruk av narkotika är 
allvarligare.  
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Somliga informanter kände att de som drogfria vid kontakt med sjukvården, blev bemötta som 
helt andra människor. Som drogfria hade de fått mer uppmuntran från vårdpersonal, vilket 
informanterna menade att de istället hade varit i större behov av tidigare. De poängterade även 
att deras drogfrihet gjort att de lättare kunde skapa kontakter med vårdpersonal.  
 
Majoriteten av informanterna tyckte att det är viktigt att vården visar engagemang gentemot 
den drogmissbrukande individen, även efter avslutad behandling av drogmissbruk. 
Informanter sade att det är av vikt att det finns en fortsatt plan för hur de kan jobba med sig 
själva i gemenskap med andra likasinnade, informanter kände att de då kan stärka sin 
självkänsla. Informanter beskrev det här som en förutsättning för att de inte skulle börja 
använda droger igen. Uppföljning hade givit en känsla av trygghet, och att de inte stod 
ensamma i deras fortsatta strävan för ett drogfritt liv. En av informanterna ansåg att det är 
viktigt att vården visar på eftertanke och reflektion kring behandlingen av drogmissbruk, 
eftersom han själv gått direkt tillbaka till en tillvaro med droger, även efter behandlingar för 
missbruket. Informanten hade känt otrygghet i och med att kontakten med vården inte längre 
funnits efter behandlingarna, och informanten sade att han istället sökt sig tillbaka till sitt 
tidigare liv med drogerna.  
 
DISKUSSION 
Resultatet från den här studien visar på att individer med drogmissbruk har både positiva och 
negativa erfarenheter från sjukvården. Till stor del är det den kunskap, erfarenhet och 
förståelse, som vårdpersonal besitter för den drogmissbrukande patientens livsvärld, som 
präglar bemötandet. Resultatet visar även på ett kritiskt förhållningssätt hos 
drogmissbrukande individer gentemot sjukvårdens bemötande.  
 
Metoddiskussion 
Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att författarna anser att en enskild individs 
faktiska upplevelser och erfarenheter inte hade kunnat tillgodoses på samma sätt vid utförande 
av exempelvis enkät eller litteraturstudie, där det sistnämnda även bygger på redan tolkat 
material. Till skillnad från användandet av enkät och litteraturstudie, kan utförandet av 
intervjuer underlätta en utökad förståelse kring studiens syfte, då förmånen att ta del av och 
reflektera kring individers beskrivna upplevelser från det verkliga livet möjliggörs 
(Thomsson, 2002).  
 
Nackdelar med användningen av intervjuguide är att intervjuerna möjligtvis kan bli för 
strukturerade, att de mister sin spontanitet och att det därför kan leda till att vissa områden 
inte belyses i tillräcklig omfattning (Thomsson, 2002). Användandet av intervjuguiden hade 
dock ett gott resultat då författarna gavs möjlighet att ställa följdfrågor, samtidigt som 
informanterna fick utrymme att kunna utveckla och förmedla sina upplevda erfarenheter. 
Fördelarna med att använda den här formen av intervjuer är, enligt Thomsson (2002) att den 
här metoden kan fungera som stöd för forskaren under intervjuerna, samt möjliggör en positiv 
intervjusituation för båda parter. I efterhand kan dock ses ett behov av att ytterligare 
följdfrågor ställts. Detta kunde ha underlättat analysprocessen då författarna hade erhållit en 
än mer utvecklad förståelse för det som framkom under intervjuerna.  
 
Efter att ha prövat på att ha en av författarna som observatör och där den andra var aktiv 
under intervjun, fattades beslut om att båda fortsättningsvis skulle ta en aktiv del under 
intervjuerna. Thomsson (2002) belyser hur det kan vara till nackdel för intervjusituationen, då 
två personer fungerar som intervjuare av en enskild informant. Det kan här uppstå ojämnvikt, 
där informanten kan uppleva att intervjuarna har en maktposition. Det upplevdes dock inte 
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som om informanterna kände sig i underläge på något sätt eller att intervjuerna brast i sin 
struktur, utan intervjusituationerna kändes bra och författarna kunde komplettera varandra. 
Positiva fördelar som Thomsson (2002) ser med att vara två individer som intervjuar är att det 
då är enklare att säkerställa att ingen information från intervjuerna går förlorad eller 
missuppfattas. Samtidigt kan informanterna uppleva sig mer sedda då deras upplevelser och 
erfarenheter sätts i fokus av två aktiva lyssnare (ibid.). 
 
De psykiska besvären hos två utav informanterna kom till viss del att prägla utformningen av 
dessa intervjuer. Detta i och med att erfarenheter från psykiatri, i jämförelse med tidigare 
intervjuer, var tydligt framkommande. Det datamaterial som involverade psykiatrin och 
psykiska besvär har till viss del inkluderats i studien, men dock inte fått en framträdande roll i 
presentationen av resultatet. Detta för att studien skulle leva upp till dess exklusionskriterier.  
 
Tack vare informanternas öppenhet fick författarna ta del av deras livsberättelser, vilket 
väckte starka känslor. Informanternas öppenhet var även en bidragande faktor till den 
avslappnade och lättsamma samtalsmiljö som kom att råda under majoriteten av intervjuerna, 
vilket underlättade dess utförande ur båda parters synvinkel. En annan aspekt som bidrog till 
de positiva intervjusituationerna var att informanterna fick välja plats för intervjun. I 
Thomsson (2002) går att läsa hur detta kan bidra till en trivsam och god samtalsmiljö. Under 
några utav intervjuerna var det en mindre lättsam stämning, detta kan ha berott på att 
författarna här i jämförelse med de andra intervjuerna, inte hade träffat dessa informanter före 
intervjuernas genomförande. Det här anses inte ha påverkat studiens resultat i negativ 
riktning, då materialet från dessa intervjuer belyste studiens syfte. 
 
Då författarna inte har någon kontakt i deras närhet som hade kunnat nyttjas för att nå 
informanter till studien, beslutades att kontakt skulle tas med föreningar dit personer med 
drogmissbruk kan söka sig. Detta underlättade arbetet med att finna individer som önskade 
medverka i studien. Det upplevdes ett gott bemötande och stöd från de föreningar som varits i 
kontakt med, där personal var behjälpliga med att finna informanter för studien. Det 
fungerade även som stöd och hjälp att tidigare informanter kunde rekommendera ytterligare 
individer som skulle kunna tillfrågas angående deltagande i studien.  
 
Förhoppningen var att kunna inkludera både kvinnor och män för studien, men då författarna 
inte kom i kontakt med kvinnliga informanter i samma utsträckning som män, utformades 
urvalet av enbart manliga informanter. Det hade berikat den här studien ytterligare om 
informanterna hade representerat individer från båda könen, då det hade getts förutsättningar 
att belysa eventuella skillnader i erfarenheter från bemötandet inom sjukvården mellan 
drogmissbrukande kvinnor och män. Studien har dock uppnått det önskvärda antalet 
informanter och de upplevelser som har studerats representerar en homogen grupp. En styrka 
hos studien är även att den inte har något bortfall. Möjligheten finns att fler medverkande i 
studien hade påverkat resultatet, men uppfattningen är att resultatet som det ser ut ger en 
inblick för läsaren kring studiens syfte. Dock reduceras möjligheten att studiens resultat 
speglar en större och bredare populations uppfattningar. Samtidigt var inte strävan att kunna 
generalisera det resultat som skulle framkomma.  
 
Författarna hade vissa svårigheter att utforma studien utefter ett sjukvårdsperspektiv, då ett 
intresse fanns att även belysa området ur samhällets synvinkel. Detta eftersom det ansågs 
intressant att göra en jämförelse mellan sjukvårdens och samhällets tankar kring 
drogmissbruk. Efter gemensam reflektion beslutades om studiens nuvarande utformning. 
Denna kom också att innebära att både alkohol- och narkotikamissbruk kom att inkluderas i 

13 



studien, då ett samband av användandet mellan dessa olika droger blev synbar innan studien 
påbörjats. Därmed möjliggjordes att kunna belysa drogmissbruk ur ett bredare perspektiv, 
samtidigt som urvalet begränsades då vissa andra droger uteslöts. Det visar sig också i 
studiens tredje bilaga att det från början formulerades att informanterna skulle ha varit i 
kontakt med sjukvården under de senaste tio åren för medverkande i studien. Det här 
inklusionskriteriet var dock aldrig aktuellt vid rekryteringsarbetet, då det beslutades att istället 
inkludera individer för studien som helt enkelt hade erfarenhet från sjukvården.  
 
Genom den pilotintervju som genomfördes säkerställdes tillförlitligheten för studiens resultat, 
i och med att den utarbetade intervjuguiden prövades utefter dess representativitet för studiens 
syfte (Dalen, 2008). Trovärdigheten och tillförlitligheten för studiens resultat har även 
säkerställts genom tillhandahavandet av intervjumaterialet, där bandinspelning har använts. 
Nackdelen med att använda bandspelare kan vara att eventuella ljud och störande objekt 
skulle kunna försvåra transkriberingen av materialet. Det sågs dock inga hinder med att 
använda bandinspelning under intervjuerna, utan det upplevdes som att all kunskap, 
erfarenhet och förståelse som förmedlats från informanterna kunde tas tillvara. I och med 
användandet av bandspelare kunde fokus helt ligga på informanterna under intervjuerna, 
vilket även Thomsson (2002) menar är en fördel med den här metoden då en bättre helhetsbild 
av individernas berättelser erhålls. Något annat som också ökar tillförlitligheten för studien är 
den enskilda tolkningen av informanternas berättelser under analysprocessen, vilket 
underlättade den gemensamma reflektionen och förståelsen av intervjumaterialet. Strävan var 
från början att ha en latent utgångspunkt för studien då författarna ansåg att detta skulle 
möjliggöra en djupare förståelse för det material som forskningen skulle belysa. Studien har 
dock en manifest utgångspunkt då det var svårt att veta hur långt som kunde tolkas utan att 
förvränga det som berättats. Vad som stärker studiens trovärdighet är att den eventuella 
förförståelsen inte medvetet har påverkat analysen av datamaterialet, och därmed inte heller 
inverkat på studiens resultat. De citat som presenteras kan också bidra till resultatets 
trovärdighet, då studien görs mer levande.   
 
Slutligen upplevdes informanterna ha en positiv inställning till författarnas vilja att lyfta fram 
drogmissbruk, och även till deltagande i studien.  
 
Resultatdiskussion 
Det visade sig svårt att finna vetenskapliga artiklar som utgick ifrån den drogmissbrukande 
patientens upplevelser. De artiklar som tagits del av i jämförelsen med den här studiens 
resultat, har därför mestadels studerat bemötandet ur vårdpersonalens synvinkel.  
 
Det resultat som framkommer i studien visar på att informanterna både har positiva och 
negativa erfarenheter från bemötandet av sjukvården. Vårdpersonals kunskap och erfarenhet 
om drogmissbruk, och vilja att uppmärksamma och förstå individen bakom missbruket, var 
förutsättningar för ett gott bemötande. Informanter gav även exempel på hur sjukvården kan 
förbättra sitt bemötande gentemot drogmissbrukande patienter.   
 
Majoriteten av informanterna hade erfarenhet av att sjukvården uppvisat ett omänskligt 
bemötande, då informanterna haft känslan av att de var oönskade och mindre värda än andra 
människor i mötet med vårdpersonal. Det bristande mötet berodde på att vårdpersonal 
grundade sitt bemötande enbart i det som var synbart hos informanterna, utan att försöka få 
förståelse för deras livsvärld. Meehan, O´Connor, Berry, Weiss, Morrison och Acampora 
(1996) och Merrill, Rhodes, Deyo, Marlatt och Bradley (2002) belyser att förutsättningen för 
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att bryta den onda cirkeln av negativa känslor som drogerna tillfälligt dövar, är att 
vårdpersonal ser de bakomliggande orsaker som drogmissbruket kan grunda sig i.  
 
Bristande kunskap och erfarenhet hos sjukvården kring drogmissbruk var en orsak till att 
informanterna inte upplevt bekräftelse, förståelse och omtanke i bemötandet från 
vårdpersonal, och även att informanterna inte alltid tillgodosetts den vård och behandling som 
de varit i behov av. Det här är i överensstämmelse med tidigare forskning, där Ford, Bammer 
och Becker (2009) lyfter fram att bristande kunskap om drogmissbruk negativt inverkar på 
mötet mellan den drogmissbrukande patienten och vårdpersonal, där personal kan uppvisa 
oförmåga att bekräfta patienten med drogmissbruks subjektiva behov av vård. Ford et al. 
(2009) skriver dock att det finns en uppfattning hos vårdpersonal att det inte räcker med 
kunskap hos den enskilde individen, utan det krävs att sjukvården som helhet utnyttjar all 
befintlig kompetens kring drogmissbruk. Detta för att stötta vårdpersonal i att tillgodose den 
drogmissbrukande patientens behov av individuellt anpassad vård. Det här anser författarna 
till intervjustudien visar insikt hos sjukvården, på den eftertanke som krävs hos vårdpersonal 
för att förmedla ett gott bemötande till patienter med drogmissbruk. Även att vårdpersonal i 
Fords et al. (2009) studie ser vikten av gemensamma riktlinjer inom sjukvården, för att 
säkerställa varje patients rätt till individuellt anpassad vård. 
 
Meier, Donmall, Barrowclough, McElduff och Heller (2005) belyser att vårdpersonal som 
hade större erfarenhet av drogmissbruk, själva ansåg att detta inte bidrog till mer positiva 
relationer med drogmissbrukande patienter. I motsägelse till intervjustudiens resultat, menade 
den erfarna vårdpersonalen att de hade större förmåga att kritiskt granska bemötandet till 
patienter med drogmissbruk, i jämförelse med mindre erfaren vårdpersonal som hade svårare 
att se hur vårdrelationen kunde förbättras. Meiers et al. (2005) studie visar på ett intressant 
resultat då det skiljer sig från den uppfattning som intervjustudiens författare har, att det är 
oerfaren vårdpersonal som kommer ut i yrkeslivet med den nyfikna och ifrågasättande 
inställningen till hur arbetet kan utföras. Samtidigt menar författarna för intervjustudien att 
erfaren vårdpersonal har förutsättningarna för att kunna reflektera över arbetets utförande, då 
de har de referensramar och erfarenhet som krävs. Vårdpersonal som utnyttjar den här 
kunskapen på rätt sätt, anpassar sitt bemötande efter rådande situation och gentemot den 
enskilde patientens behov. Intervjustudiens författare anser att patienten i det här vårdande 
mötet kan få sina behov av vård och behandling tillgodosedda. 
 
En kontrast till den okunskap och oerfarenhet hos en del vårdpersonal i studiens resultat, som 
orsak till det negativa bemötandet från sjukvården, går att urskilja i forskningarna av Natan, 
Beyil och Neta (2009) och Watson, Maclaren och Kerr (2006). Vårdpersonal i de här 
studierna var självsäkra i att de besatt tillräcklig kunskap för att ha insikt om drogers 
konsekvenser, och kunna tillgodose drogmissbrukares behov av vård. Det här visar på de 
skilda kunskapsnivåer om drogmissbruk som kan råda inom vården, och också att 
vårdpersonal kan ha olika insikt om den kunskap de besitter kring drogmissbruk.  
 
Resultatet visar att informanterna blev sedda som de enskilda individerna de är vid det 
positiva mötet med sjukvården, och vårdpersonal satte här informanternas goda egenskaper i 
centrum för utformningen av vården och behandlingen. Det här bemötandet gjorde att 
informanterna kände förtroende och trygghet gentemot vårdpersonalen, vilket ledde till en 
önskan och strävan om ett annat liv hos en del utav informanterna. Informanternas positiva 
upplevelser är överensstämmande med Joyce Travelbees teori om omvårdnadens 
mellanmänskliga aspekter. Enligt Kirkevold (2000) grundar sig den här teorin i vårdpersonals 
intresse och engagemang i att avskilja sig ifrån sin förförståelse vid mötet med patienten, så 
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att en kontakt och en mellanmänsklig relation kan uppstå. Den här relationen symboliseras av 
ett mänskligt möte mellan patienten och vårdpersonal, där de respekterar och tar varandras 
uttryckta behov på allvar. Relationen är i sin tur en förutsättning för att vårdpersonal ska 
kunna se och få förståelse för den unika patienten och dennes livsvärld. I en studie av Kolind 
(2007) framhålls att en relation till sjukvården som är uppbyggd på tillit, förtroende och 
respekt, anses vara viktigare för den drogmissbrukande patienten än vad själva behandlingen 
för missbruket innebär. Kolind (2007) menar vidare att den här relationen är en förutsättning 
för att patienterna ska bli bemötta utifrån de människor de är, och inte utefter drogmissbruket.  
 
Vårdpersonal kan enligt Natan et al. (2009) uppvisa en fientlig attityd gentemot patienter med 
drogmissbruk, då de anses orsaka bekymmer för vårdpersonal i och med att sjukvården kan 
mena att drogmissbrukande patienter är svåra att hantera. Enligt Natan et al. (2009) kan 
vårdpersonal frukta att patienter med drogmissbruk försöker manipulera till sig läkemedel för 
att uppfylla behovet av droger, eller att de ska utöva våld mot personalen. Även Crilly, 
Chaboyer och Creedy (2004) belyser att vårdpersonal kan anse att drogmissbrukande patienter 
är benägna till ett våldsamt beteende. Uppfattningen hos vårdpersonal från dessa tidigare 
studier, kan grunda sig i att de haft enstaka upplevelser av våldsamt beteende från 
drogmissbrukande patienter. Enligt författarna för intervjustudien kan det här våldsamma 
beteendet felaktigt generaliseras hos vårdpersonal, till att gälla alla patienter med 
drogmissbruk. Natans et al. (2009) resultat styrker vad som framkommit i intervjustudien, där 
informanternas beteende inverkade på det bemötande vårdpersonal förmedlade vid kontakt 
med sjukvården. Den här upplevelsen hos informanterna kan bero på bristande självkänsla. I 
och med den här känslan, anser intervjustudiens författare att det är viktigt att vårdpersonal 
visar förståelse för att patienter med drogmissbruk kan misstolka bemötandet från sjukvården. 
Den bristande självkänslan kan leda till att drogmissbrukande patienter känner att sjukvården 
har en negativ inställning till dessa individer med drogmissbruk.  
 
Enligt studiens resultat kan sjukvården förbättra sitt bemötande genom att anta ett 
reflekterande förhållningssätt, och ersätta den medicininriktade behandlingen med vårdande 
samtal. Ifrågasättandet av medicinsk behandling för drogmissbruk stärks också av Merrills et 
al. (2002) studie, där patienter med drogmissbruk beskriver den medicininriktade 
behandlingen som verkningslös. Författarna för intervjustudien anser att det finns en viktig 
lärdom för sjukvården, i att ta tillvara de drogmissbrukande patienternas kunskap. Det här 
stärker den drogmissbrukande patientens självkänsla, genom att vårdpersonal bekräftar 
patienten och visar ett genuint intresse för dennes åsikter. Det Dahlberg et al. (2010) säger, att 
vårdpersonal ska eftersträva att utföra sitt arbete i gemenskap med patienten och med respekt 
för dennes integritet, anses vara överensstämmande med ett bekräftande förhållningssätt från 
sjukvården, gentemot patienter med drogmissbruk. Det här är en förutsättning för en vårdande 
relation och därmed uppkomsten av ett vårdande möte. Även Wiklund (2003) framhåller 
vikten av en patientinriktad vård, som möjliggörs genom den vårdande relationen där 
patienten får sina behov av stöd och vård tillgodosedda. 
 
Motivation och vilja till ett nytt liv, hade lett till att informanter sökt hjälp för att bli drogfria. 
Sjukvården visade omtanke, då de förmedlade att informanter själva hade förmåga att kunna 
förändra sina liv. Meier et al. (2005) lyfter också fram vikten av den egna motivationen, viljan 
och ansvaret hos den drogmissbrukande patienten, för att denne lättare ska kunna möjliggöra 
förändringar i sin levnadssituation. Författarna till intervjustudien tycker att positiva 
egenskaper hos vårdpersonal är då de kan förmedla ett äkta engagemang gentemot patienten 
med drogmissbruk. Det här engagemanget symboliseras av att vårdpersonal inger hopp och 
visar på de positiva faktorer som finns i det drogfria livet. Engagemanget betyder även att 
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sjukvården förmedlar, genom att vårdpersonal alltid finns där som trygghet och stöd, att den 
drogmissbrukande patienten inte står ensam i målet om ett drogfritt liv.  
 
Individer med drogmissbruk kommer i kontakt med olika delar av vårdsektorn, exempelvis 
både den psykiatriska och den somatiska vården, där informanterna berättade om positiva 
upplevelser men också om hur de hade mottagit ett nedvärderande bemötande. Det här tycker 
författarna visar på behov av forskning, både för hur allmänsjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor, kan förbättra sitt bemötande gentemot drogmissbrukande patienter, 
för att dessa individer ska uppleva bekräftelse i mötet med sjukvården. 
 
Det fanns inte mycket tidigare material att ta del av kring hur den drogmissbrukande patienten 
upplever bemötandet från sjukvården. Det här visar på ytterligare behov av forskning, där 
upplevelserna hos den enskilde patienten med drogmissbruk bör sättas i centrum. En utökad 
kunskap och förståelse för drogmissbrukande patienters livsvärld är en förutsättning för att 
skapa en vårdande relation, och möjliggöra en individuellt anpassad vård för dessa patienter 
som har sin utgångspunkt i att alla får vård på lika villkor. 
 
Slutsatser 
Kunskap och intresset för tillvaron med drogmissbruk, har ökat hos författarna under studiens 
gång. I resultatet framkommer att vårdpersonal inte alltid bemöter individer med 
drogmissbruk som den människa de är, med dennes egna unika upplevelser. Informanter i 
studien upplevde att det bristande mötet berodde på att vårdpersonal saknade den kunskap och 
erfarenhet som krävs för att få förståelse för informanternas livsvärld, och för att sjukvården 
därmed ska kunna tillgodose informanters behov av vård och behandling. Författarna anser att 
betydelsen av kunskap och erfarenhet hos vårdpersonal stärks, i och med att informanter 
berättade att de upplevde bekräftelse och trygghet då vårdpersonal visade att de såg de 
individer informanterna är bakom missbruket. Resultatdiskussionen visar att informanternas 
upplevelser om betydelsen av kunskap, erfarenhet och förståelse hos vårdpersonal, är 
överensstämmande med tidigare studiers resultat. Författarna har uppfattningen att det är av 
vikt att det finns en insikt hos sjukvården och dess personal, om den kunskapsnivå som råder 
hos vårdpersonal kring drogmissbruk, för att härigenom kunna utnyttja den befintliga 
kompetensen och möjliggöra kunskapsutveckling. Det här anser författarna är en förutsättning 
för att vårdpersonal ska kunna tillgodose individanpassad vård till den drogmissbrukande 
patienten, och för att sjukvården ska möjliggöras ett reflekterande förhållningssätt gentemot 
det bemötande och den vård som tillges patienten med drogmissbruk.     
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Intervjuguide      Bilaga 1 
 

• Bakgrundsfrågor 
Kön 
Ålder 
Pågående missbruk 
Boende 
Sysselsättning 
Utbildning 
Fysisk/psykisk ohälsa 

 
• Missbruk 

Bakomliggande orsaker?  
Påverkan på livet?  
Tankar kring drogmissbruk?  

             
• Sjukvården 

Kontakt med sjukvård?  
Upplevelse av bemötande? 
Positiva erfarenheter?  
Negativa erfarenheter? 
Fått behov av vård tillgodosett? 
Möjlighet att prata med vårdpersonal om drogmissbruk? 
Syn på drogmissbruk? 

 
• Samhället 

Upplevelse av bemötande? 
Syn på drogmissbruk? 
Hjälp och stöd från samhället? 

 
 
 

 



Analysförfarande     Bilaga 2 
 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Kategori 

Läkaren ser mig 
som en normal 
människa, som alla 
andra liksom. Han 
ser mig inte som en 
missbrukare. Han 
ser mig som vilken 
människa som helst. 
Man ska ju bli 
behandlad för den 
man är, som person 
ju liksom. Det 
tycker jag är bra. 

Sjukvården 
förmedlar ett 
gott bemötande  

Känsla av att bli 
bekräftad 

Det positiva mötet 

Väldigt konstiga 
människor då som 
dom kallas för, dom 
här narkomanerna 
va. Jag ser det så 
väl, jag som har 
hållit på så jävla 
länge, så många år 
liksom va.  

Upplevelse av 
nedvärdering av 
drogmissbrukare 
hos 
sjukvårdpersonal

Att inte se människan 
bakom missbruket 

Det bristande mötet 

Sedan kunde hon ju 
sagt på något annat 
sätt. Hon kunde ju 
ha sagt att vi kan ju 
pröva först med den 
här lugnande 
medicinen och se 
om det hjälper. Hon 
var så avfärdande på 
något vis. 

Att ifrågasätta 
bemötandet hos 
sjukvården 

Avsaknad av mänskligt 
bemötande  

Sjukvårdens behov av 
förbättring 

 
 

 



Informerat samtycke     Bilaga 3 
 
Hejsan! 
Vi är två studerande på Sjuksköterskeprogrammet som håller på att skriva C- uppsats, med 
stöd av sjuksköterska Christina Bergström. Syftet med vår studie är att studera hur personer 
som har/har haft ett drogmissbruk upplever sig bemötta inom den svenska sjukvården.  
 
Vi kommer att intervjua både kvinnliga och manliga individer i vuxen ålder, som har 
erfarenhet av drogmissbruk och som har varit i kontakt med sjukvården, i anknytning till 
missbruket eller av andra orsaker de senaste tio åren.  
 
Intervjuerna kommer att ske enskilt och beräknas ta cirka en timme. Båda författarna kommer 
att deltaga vid intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in på band och även anteckningar 
kommer att föras under intervjun.   
 
Allt material från intervjun kommer att formuleras i skrift och analyseras, för att sedan 
presenteras i den färdiga studien.  
 
Du som intervjuas: 

• Kommer att vara helt anonym i studien. 
• Medverkar frivilligt i studien, och kan närsomhelst avsluta ditt deltagande utan att 

uppge anledning till detta.  
• Har möjlighet att ta del av det resultat som framkommer. 
 

Materialet från intervjuerna kommer under studiens gång att förvaras på ett sådant sätt att det 
inte är tillgängligt för obehöriga. Enbart författarna till studien och ansvarig handledare 
kommer att ha tillgång till materialet. Efter avslutad studie kommer materialet från 
intervjuerna att förstöras.  
 
Vid eventuella frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss! 
 
Vi ser fram emot din medverkan i vår studie!  
 
Växjö 2011 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Anna Hamle asavs08@student.lnu.se 
Jeanette Rolfsson jrpds07@student.lnu.se  
Christina Bergström christina.bergstrom@ltkronoberg.se  
 
Jag är införstådd i den ovan givna informationen, 
 
Underskrift  Namnförtydligande 
___________________________________________________  
Ort och datum _______________________________________  
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Arbetsfördelning     Bilaga 4 
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INLEDNING Jeanette 
BAKGRUND Tillsammans 
Historik -II- 
Definition av beroende och missbruk -II- 
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Drogers effekter -II- 
Drogmissbrukaren -II- 
Bakomliggande orsaker -II- 
Sjukvården och drogmissbruk -II- 
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METOD Jeanette 
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Urval -II- 
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Analys -II- 
Etiska överväganden -II- 
RESULTAT Jeanette 
Det positiva mötet Tillsammans 
Det bristande mötet -II- 
Sjukvårdens behov av förbättring -II- 
DISKUSSION Jeanette 
Metoddiskussion Tillsammans 
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