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Syftet med studien var att belysa professionellas uppfattning om och erfarenheter
av multipelt substansbrukssyndrom samt deras tankar om hur problematiken ska
hanteras och åtgärdas för att skapa positiv förändring hos klienter.  Till  studien
användes  kvalitativ  metod  med  utgångspunkt  från  hermeneutiken.
Semistrukturerade intervjuer genomfördes  med fem respondenter från två olika
verksamheter. Studiens teoretiska utgångspunkt är West’s (2006) motivationsteori
PRIME.  Studiens  andra  teoretiska  utgångspunkt  är  Von  Wright’s  (2010)
pedagogiska  rekonstruktion  av  G.H.  Meads  teori  om  människors
intersubjektivitet. Resultatet visade att respondenterna kände till diagnossystemet
DSM-5.  De  definierade  multipelt  substansbrukssyndrom  som  blandmissbruk.
Resultatet  visade  också  att  de  professionella  ser  varje  klient  som unik.  Både
motivations- och behandlingsarbetet var individanpassat och såg liknande ut vid
ett  enskilt  missbruk  eller  beroende.  Dock  var  problematiken  mer  komplex,
eftersom  det  har  fört  med  sig  allvarligare  konsekvenser.  Respondenternas
erfarenhet var att de ofta möter klienter med multipelt substansbrukssyndrom.



Förord
Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter på verksamheterna som tog sig tid
och delade med sig av sin erfarenhet och därmed gjorde denna studie möjlig.

Ett stort tack riktas även till vår handledare Anna-Maria Lindblom som hjälpt och
stöttat oss genom processen.

Växjö, mars 2016

Kajsa Larsson & Petra Gustafsson
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INTRODUKTION
Det är idag vanligare att ha flera beroenden av flera preparat än endast ett enskilt av ett
preparat. Detta kan bero på flera faktorer. Tillgång ses som en betydande orsak, vilket
kan  ses  utifrån  att  individer  med  ett  beroende  tar  det  individen  har  tillgång  till  i
situationen. Vilket kan leda till utveckling av beroende av flera preparat, både lagliga
och  olagliga.  Kombinationen  av  preparat  kan  i  vissa  fall  leda  till  allvarligare
konsekvenser  än  intag  vid  endast  ett  preparat,  inte  minst  för  hälsan.  Detta  för  att
kombinationen  av  preparat  kan  komplettera  varandras  effekter  på  ett  negativt  sätt.
Exempelvis är kombinationen av alkohol och kokain farligare än preparaten enskilt, för
både lever och hjärta, detta blir som ett gift för kroppsdelarna. Människor som avlidit av
hjärtproblem orsakade av kokain hittas ofta med alkohol i kroppen (EMCDDA, 2002).

I Europa noteras opioider och där med heroin som den vanligaste dödsorsaken bland
substansbrukssyndrom.  Dock  är  det  vanligt  att  fler  än  en  substans  är  orsak  till
dödsfallet. Det visar på hur ofta det konsumeras fler än en substans bland personer med
substansbrukssyndrom och hur allvarliga följderna kan bli av detta. Förutom dödsfall
kan  multipelt  substansbrukssyndrom  efter  lång  tids  användning  även  orsaka  olika
kroppsskador.  En  kombination  av  alkohol-  och  narkotikakonsumtion  kan  leda  till
allvarligare leversjukdomar än med endast alkoholkonsumtion. Förklaringen till detta är
att injektioner av narkotika ofta ger leversjukdomar som exempelvis hepatit, intas sedan
alkohol utöver detta så skadas levern ännu hårdare. Trots att det idag i missbruks- och
beroendevården är mer vanligt med flera beroenden än ett enskilt så finns det ingen
tidigare  forskning  som  menar  att  det  finns  behandlingsmetoder  som  är  specifikt
inriktade på behandling av flera beroenden. De metoder som används för personer med
flera beroenden är de som används i behandlingsarbetet mot olika enskilda beroenden
(EMCDDA, 2009). Dock utesluts ibland individer med multipelt substansbrukssyndrom
på grund av behandlingens  begränsning till  vissa  preparat.  Detta  gäller  bland annat
LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende), där individen endast får
ha ett renodlat opiatberoende för att få ta del av behandlingen. Vore det lämpligt med en
specificerad  behandlingsmetod  som inriktar  sig  till  enbart  de  individer  som har  ett
multipelt  substansbrukssyndrom?  Detta  är  något  som  denna  studie  har  undersökt
närmare. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv kan kunskapen från studien tillämpas för att
förbättra behandlingsarbetet av missbruk och beroende. Då det är vanligt med multipelt
substansbrukssyndrom, krävs det kunskap om bemötande och behandling av detta. Med
en ökad kunskap om hur professionella upplever och hanterar individer med multipelt
substansbrukssyndrom skapas  större  förståelse.  Vilket  ger  kunskap för  hur  man  ska
bemöta och behandla individer  med multipelt  substansbrukssyndrom på ett  sätt  som
ökar  chanserna  till  ett  bra  behandlingsresultat.  Studiens  inriktning  görs  mot  olika
kombinationer  av  multipelt  substansbrukssyndrom  enligt  DSM-5,  dock  utesluts
spelproblematik.

Syftet  med studien var att  belysa professionellas uppfattning om och erfarenheter av
multipelt substansbrukssyndrom, samt deras tankar om hur problematiken ska hanteras
och  åtgärdas  för  att  skapa  positiv  förändring  hos  klienter.  Syftet  var  också  att
undersökningen skulle  ge en fördjupad förståelse  för  om detta  borde fokuseras på i
behandling av substansbrukssyndrom, och i så fall på vilket sätt.

6



Bakgrund

I  bakgrunden  kommer  begreppsdefinitioner,  tidigare  forskning  och  teoretiska
utgångspunkter presenteras.

Begreppsdefinitioner

För att lättare kunna förstå texten i studien ska begrepp som används tydligt definieras
(Bryman, 2011). Substansbrukssyndrom är enligt diagnossystemet DSM-5 en ersättning
av de tidigare diagnoserna missbruk och beroende från DSM- IV. I DSM-5 behöver
minst två kriterier vara uppfyllda för att få diagnosen substansbrukssyndrom. Vid 2-3
uppfyllda  kriterier  anges svårighetsgraden som mild,  4-5 måttlig  och mer  än 5 svår
(American Psychiatric Associationen, 2014).

För substansbrukssyndrom enligt DSM-5 krävs att två av sammanlagt elva kriterier är
uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod:

1. Behov av alltstörre dos för att 
uppnå ruseffekt.

2. Abstinensbesvär när bruket 
upphör.

3. Intag av större mängd eller intag 
under längre tid än vad som 
avsågs.

4. Varaktig önskad, eller 
misslyckade försök, att minska 
intaget.

5. Betydande del av livet ägnas åt att
skaffa, konsumera och hämta sig 
från bruket av alkohol eller 
narkotika.

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga 
eller fritidsmässiga aktiviteter 
försummas.

7. Fortsatt användning trots kroppsliga
eller psykiska skador.

8. Upprepad användning av alkohol 
eller narkotika som leder till 
misslyckande att fullgöra sina 
skyldigheter på arbetet, i skolan 
eller i hemmet.

9. Upprepad användning av alkohol 
eller narkotika i riskfyllda 
situationer, exempelvis vid 
bilkörning eller i arbetslivet.

10. Upprepat begär/sug till följd av 
missbruket.

11. Fortsatt användning trots 
återkommande problem.

Definitionen på multipelt är mångfald (Svenska Akademien, 2015). ”Multiple drug use”
som på svenska benämns blandmissbruk definieras som att en individ använder fler än
ett preparat eller en typ av preparat samtidigt eller efter varandra. Vanligtvis för att öka
effekten,  ersätta  effekt  av  annat  preparat  eller  minska  negativa  effekter  av  andra
preparat.  Begreppet  blandmissbruk  har  använts  sen  1970-talet  och  betyder  i  större
mening användning av flera lagliga preparat i kombination, flera olagliga eller flera av
vardera preparat. För att det ska kallas blandmissbruk, ska preparaten intas under en viss
tidsram. Dock kan den skilja sig mellan intag inom sex timmar eller under en hel livstid,
beroende på vilket land i Europa som definitionen syftar till.  I denna studie studeras
intag av flera olika preparat under samma period. Perioden kan variera i tid då litteratur
från  olika  länder  använts.  Preparaten  avgränsas  till  alkohol,  narkotikaklassade
läkemedel, narkotika, samt preparat som intas i berusningssyfte. I och med det ändrade
diagnossystemet  har det i denna studie valts att  i  stället  för blandmissbruk, använda
begreppet multipelt substansbrukssyndrom (EMCDDA, 2002; WHO, 1994).
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Multipelt substansbrukssyndrom

EMCDDA (2016) står på svenska för Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk.  Detta  är  en  organisation  som  ska  kartlägga  problemen  kring
narkotika inom Europa. Folkhälsomyndigheten (2016) menar att det är mer vanligt att
klienter inom öppen- och slutenvården har mer än ett beroende, jämfört med ett enstaka.
EMCDDA (2002) skriver att det som påverkar vilka preparat som används kan vara
tillgång, trend och förskrivning av läkemedel till individer med beroendeproblematik.
Enligt  EMCDDA (2009) finns det tre kombinationer  av substanser som är vanliga i
Europa. De tre vanligaste kombinationerna är alkohol och cannabis, heroin och kokain
och kokain och cannabis eller alkohol. Individer som kombinerar alkohol och cannabis
är många gånger integrerade i samhället, oftast yngre och bor hemma hos sina föräldrar.
De som kombinerar heroin och kokain är den av de tre som är störst, det förekommer
även många andra kombinationer med heroin. De som behandlas för kombinationen av
kokain med cannabis eller alkohol är oftast fler män än kvinnor och de är många gånger
väl  integrerade  i  samhället.  De slussas  ofta  in  i  behandlingen  genom rättssystemet.
Alternativt  genom  övertalning  av  släkt,  vänner  eller  från  myndigheter  och  sociala
verksamheter. 

Kombinationer av olika narkotiska preparat eller alkohol med narkotiska läkemedel och
illegal  narkotika,  det  vill  säga  multipelt  substansbrukssyndrom  är  vanligt.  Den
kombinerande  användningen  kan  förklaras  med  syftet  att  förstärka  effekter,  negativ
effekt av en annan substans eller brist på tillgång till primärsubstansen. En kartläggning
gjord 1998 påvisar  att  personer  med  missbruk av narkotika  till  stor  del  också hade
missbruk  av  alkohol  (CAN,  2007).  Benzodiazepiner  kan  överkonsumeras  som
läkemedel och utvecklas till ett substansbrukssyndrom eller som en kombination med
alkohol,  smärtstillande  läkemedel  eller  narkotika  i  multipelt  substansbrukssyndrom
(Knudsen,  2015a).  Individer  som  har  heroin  eller  amfetamin  som  primärsubstans
använder  ofta  cannabis  som en  kombination  till  huvudsubstansen.  Men  cannabis  är
generellt  vanligt  att  kombinera  med  andra  substanser  eller  läkemedel.  Alkohol,
läkemedel och kokain är också en kombination som ofta används (Knudsen, 2015b). 
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Association och samband mellan preparat

En empirisk och kvantitativ studie undersökte samband och association mellan preparat
i ungdomars användande. Studien genomfördes i Indiana i USA där data samlades in
från elever som gick sista året på gymnasiet mellan åren 2007-2009. Sambandet mellan
marijuana,  alkohol  och  cigaretter  var  starkt,  det  vill  säga  att  individen  till  exempel
associerar alkohol med marijuana,  vilket innebar att  individen var öppen för att  inta
båda ämnena. Dock så associeras inte alla droger till varandra, men vissa associeras mer
eller mindre till varandra. Beroende på om sekundärdrogen ger den effekt som liknar
primärdrogen,  kan  dessa  två  associeras  till  varandra  (Jayawerdene  & YoussefAgha,
2014). En empirisk kvantitativ studie genomförd med hjälp av data från 2001-2002 i
databasen  National  Epidemiologic  Survey  on  Alcohol  and  Related  Conditions
(NESARC) har gjorts. Studien ska analysera skillnader mellan preparatanvändning av
kvinnor  och  män  över  18  år.   Resultatet  visar  bland  annat  att  fler  kvinnor
överkonsumerar  receptfria  läkemedel  i  högre utsträckning än män.  Samt  att  kvinnor
också  överkonsumerar  receptbelagda  läkemedel  i  större  utsträckning  än  män.
Författarna  menar  att  det  är  vanligast  med  flera  beroenden  av  både  receptfria  och
receptbelagda läkemedel hos män än hos kvinnor. Om en man röker tobak är risken för
droganvändning  dubbelt  så  stor  än  om han varken dricker  eller  röker.  Om en man
däremot både röker tobak och dricker så ökar risken för narkotikaanvändning till  lite
över sju gånger så mycket. Samma resultat visar sig för kvinnor, fast i lägre grad. Det
har  även  visat  sig  att  om  kvinnor  bara  dricker  så  ökar  även  där  risken  för
narkotikaanvändandet. Det har undersökts vad som skulle hända om skatten på tobak
och alkohol skulle höjas. Resultatet blev att tobak och alkohol försäljningen minskade,
medan beskattade läkemedel ökade (Goodman, 2009).

En studie har gjorts på ett slutet behandlingshem i USA (United States of America) med
957 individer som har sexuell beteendeproblematik. Resultatet av studien redovisade att
majoriteten av dessa 957 individer hade ytterliggare ett beroende utöver den sexuella
problematiken.  Detta  kunde  vara  allt  från  droger  till  spel.  En  individ  som  har  ett
beroende  eller  missbruk  kan  ha  en  kombination  av  både  substanser  och  upprepat
problematiskt  beteende (Carnes,  1991).  I  DSM-5 räknas beteende som mat,  träning,
shopping, sex och arbete inte som substansbrukssyndrom. Däremot räknas spel inom
den kategorin (Najavits, Lung, Froias, Paull & Bailey, 2014). I denna studie kommer
det endast fokuseras på substansbrukssyndrom, dock där spel utesluts.

Förklaringar till missbruk, beroende och substansbrukssyndrom

Biologisk faktor

Det  finns  en  biologisk  förklaring  till  missbruk  och  beroende.  Två  kriterier  för  att
förklara beroende som biologiskt, är abstinens och tolerans. Abstinens är när en individ
mår  fysiskt  och  psykiskt  dåligt  vid  ett  avbrott  av  en  invand  vana,  exempelvis  ett
beteende eller  en substans (Room, 2003). Med tolerans menas att  en individs  kropp
anpassas  så  att  den  blir  van  vid effekten  av  substansen.  En toleransutveckling  eller
toleransökning är när en individ kräver en större dos av substansen för att få samma
effekt  som denne fick tidigare  vid en mindre  dos.  Korstolerans  utvecklas  sedan när
kroppen blir van vid en annan substans än primärdrogen, då dessa har samma effekt. Ett
vanligt exempel på korstolerans är mellan alkohol och vissa bensodiazepiner. Där det
oftast  börjar  med  att  en  person  skapar  tolerans  mot  alkohol,  och  där  med  också
automatiskt korstolerans mot bensodiazepiner. Här finns möjlighet att i läkemedelsyfte
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använda bensodiazepiner  vid alkoholabstinens,  då denna abstinens  kan ha en dödlig
utväg. En förklaring till ett fortsatt beroende trots negativa följder, kan vara känslan av
att bli räddad från abstinensen (Nordegren & Tunving, 1997).

Oavsett vilket beroende en individ har så påverkar det hjärnan på liknande sätt, enligt
den biologiska aspekten (Schneider, 2005). Serotonin är något som utsöndras naturligt i
människans  hjärna.  Detta  påverkar  människans  välmående  i  positiv  riktning,  ger
smärtlindring och styr sömnrytmen. Serotonin kan utsöndras av olika substanser, vilket
leder  till  vällustkänsla.  Därför  finns  stora  risker  för  överkonsumtion,  och  på  så  vis
utveckling av beroende. En människa som har brist på serotonin kan löpa större risk för
att utveckla beroende. Så för att kompensera serotoninbristen, så konsumeras ett ämne
som självmedicinering (Jeffrey, 2010). Ökad risk för beroende av alkohol och narkotika
kan bero på en brist av dopamin 2 receptorer i hjärnan hos vissa människor. Detta för att
det finns en otillräcklig tillfredsställelse av vardagsaktiviteter, till exempel umgås med
vänner eller motionera, som oftast ger andra människor vällust  (Fortuna & Smelson,
2008; Wang m.fl., 2001; Blum m.fl., 1996).

Psykologisk faktor

En psykologisk förklaring menar att människans handlingar är okontrollerbara. Det är
som att  någon styr  individen,  dess vilja  och handlingar  mot  negativa  konsekvenser.
Olika  kulturer  ser  det  på  olika  vis  och  alla  skulle  inte  förklara  beroendet  som
okontrollerbart. I AA (Anonyma Alkoholister) finns rädslan för att se det som att det
inte  går  att  styra  sitt  drickande  endast  med  sin  vilja.  Därför  är  första  steget  i
behandlingen att inse sin kontrollförlust. Medan det i KBT (kognitiv beteende terapi)
fokuseras  på  att  medvetandegöra  sina  handlingar  och beteenden  för  att  kunna  göra
medvetna val. Begreppet beroende har för vissa med problematiken haft stor betydelse,
dels för att förstå deras erfarenheter och även i terapeutiskt värde (Room, 2003).

Multifaktoriell faktor

Med multifaktoriell menas en helhetssyn utifrån ett biopsykosocialt synsätt (Blomqvist,
2009b). Griffiths (2005) har gjort en metaanalys som förklarar sex stycken faktorer för
att  upptäcka beroendeframkallande beteenden. I studien studeras beteenden som sex,
träning, spel och internetanvändning. Den första faktorn är att effekten av beteendet blir
det  viktigaste  i  livet  för  individen  med  problematiken.  Den  andra  förklaringen  är
humörförändringar vilket betyder att humöret kan pendla. Tolerans är den tredje faktorn
som går ut på att  en individ hela  tiden måste  öka dosen av beteendet  för att  uppnå
samma tillfredsställelse. Fjärde faktorn är eventuella abstinenssymtom som kan yttra sig
efter  avslutad  användning  genom  aggressionsproblem,  humörsvängningar  och
darrningar,  det  vill  säga  att  de  kan  vara  både  psykiska  och  fysiska.  Den  femte  är
problem i vardagen som problematiskt beteende kan ge i form av att vardagliga sysslor
sätts åt sidan, och beteendet prioriteras. Den sista faktorn är återfall, det vill säga att en
individ återfaller till det problematiska beteendet. Enligt Nordegren och Tunving (1997)
definieras återfall att återgå till missbruk efter en period av uppehåll. 

Kulturell och social faktor

Kulturella normer styr i stora drag hur mycket befolkningen dricker. Genom att kulturen
avgör var, hur och när det anses acceptabelt att konsumera alkohol (Ramstedt, 2009)
Tolerans kan också definieras på olika sätt i olika kulturer, i amerikansk kultur upplevs
till exempel en ökad tolerans som ett tecken på beroende (Room, 2003). Missbruk och
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beroende kan ses utifrån att det är socialt konstruerat.  Det är grundat på människors
förförståelse,  erfarenheter  och  fördomar,  som förklarar  det  som ett  socialt  problem.
Dock menas det inte att det bokstavligen endast skapats utifrån människors upplevelse.
Det finns vetenskaplig forskning som exempelvis diagnossystemet DSM-5 där det står
vilka  kriterier  som  behövs  uppfyllas  för  att  få  diagnosen  substansbrukssyndrom
(Blomqvist,  2009b).  Missbruk  och  beroende  kan  förklaras  och  bemötas  utifrån  ett
synsätt  som  utesluter  varken  kulturellt  eller  socialt  perspektiv.  De  traditioner  och
normer som finns inom det sociokulturella samhället påverkas bland annat av historia,
typ av samhälle, kön, ålder och klass. (Blomqvist, 1998). För att ta hänsyn till detta i
praktiken  krävs  det  att  missbruket  eller  beroendet  behöver  hanteras  utifrån  ett
sociokulturellt perspektiv. Det vill säga att i behandling beakta både klientens sociala
nätverk och livssituation (Blomqvist, 2009b).

Förklaringen  till  utveckling  av beroende  anses  vara  mer  komplext  än vad som förr
antogs. Då människorna förr i tiden endast förklarade det med att vissa människor hade
en personlighet som var grunden till ett beroende. Idag lever fortfarande tron kvar att
personligheten kan vara en del i det, men att förklaringen inte endast är så enkel. Hur
stor risken för utvecklandet av ett beroende är påverkas av många olika faktorer, som
exempelvis  arv,  miljö  och  personlighet.  En  individ  som  är  impulsiv  och
spänningssökande  ses  ha  faktorer  som  löper  större  risk  att  utveckla
substansbrukssyndrom. Ångest och oro anses också vara riskfaktorer till utvecklingen.
Genom substansbrukssyndrom ökar också känslorna av ångest och oro, vilket kan leda
till att inta ytterliggare en substans för att dämpa detta. Det är mer vanligt att ha ett
substansbrukssyndrom  av  flera  substanser,  och  mer  sällan  har  en  individ
substansbrukssyndrom av endast en substans (Franck & Nylander,  2011). Melin och
Näsholm (2011) och West (2006) skriver att vid utveckling av substansbrukssyndrom
används ofta substansen först för att göra livet mer lätthanterligt, till att sedan övergå
som en funktion för överlevnad.  Substansens effekt kan kompensera för en individs
svagheter, som till exempel förmågan att knyta an till andra människor, hantera känslor
eller krävande livssituationer. Detta blir då ett vardagligt handlingsmönster, som medför
vissa konsekvenser och kan också bli skadligt. Sämre förmåga att utveckla både tankar
och handlingar kan bli en skadlig konsekvens. Detta gör att individen inte upprätthåller
eller utvecklar färdigheter. Det kan ta tid innan individen förstår det problematiska i det
återupprepade handlingsmönstret och att det krävs en förändring.

Professionellas syn på substansbruk

Grunden till varför beroendet utvecklas kan förklaras av olika anledningar. Vissa ser det
som en livslång sjukdom, att individen har dålig karaktär, som en undanflykt från sina
problem, en sämre vana eller skapad av en respons av utsatthet i samhället (Blomqvist
& Christophs, 2005; Blomqvist, Cunningham, Wallander & Collin, 2007; Blomqvist &
Wallander,  2004).  Samuelsson,  Blomqvist  och  Christophs  (2013)  har  gjort  en
kvantitativ enkätstudie om professionellas syn på beroende och missbruk. Studien var
utskickad till 900 professionella inom kommun, landsting och kriminalvård i Sverige.
Av dessa deltog 655 personer i studien. Enkäten var utformad med frågor som delvis
var från en tidigare populationsstudie av Blomqvist (2009a) som skulle besvaras genom
att  betygsätta  i  en  skala  från ett  till  tio.  Studien  visade att  tobaksanvändning enligt
professionella  ses  som  ett  tecken  på  dålig  vana  och  ett  allmänt  samhällsproblem.
Däremot  ses  grövre  användning  av  narkotika  som  ett  mer  allvarligt  problem  för
samhället.  Personer med grov användning av narkotika ses som drabbade offer inför
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narkotikan. Medan personer med alkohol-, spel- eller cannabisproblem upplevs som ett
mellanting mellan ett allmänt samhällsproblem och ett mer allvarligt problem.

Berglund,  Berggren  och Fahlke  (2003)  har  gjort  en  kvantitativ  studie  där  forskarna
undersökte de professionellas syn på  missbruk  och individer med  problematiken. 16
olika behandlingshem undersöktes genom att enkäter delades ut till 137 personer, varav
90 svarade. Behandlingshemmets inriktningar var psykodynamisk, Minnesota modellen,
kristen eller icke specificerad inriktning. Det framkom att professionella från den kristna
och psykodynamiska inriktningen menade att ångestproblematik, dålig självkänsla och
en jobbig barndom kunde vara orsak till utvecklande av missbruk. Vilket stämmer in på
den psykodynamiska ideologins grund, medan de kristna inte hade någon ideologisk
grund.  Professionella  från  Minnesota  modellen  ansåg att  missbruk  utvecklas  utifrån
personlighet och ens fysiska förutsättningar. Även i detta fall stämde deras svar på orsak
in  med  deras  ideologi.  De professionella  utan  någon särskild  inriktning  och likt  de
kristna  saknade  ideologi,  svarade  att  grupptryck  och  viljesvag  karaktär  var  en
grundläggande orsak. Alla professionella på de olika behandlingshemmen hade starkt
bestämda åsikter om orsak till  missbruk.  Professionella  från Minnesotamodellen och
den psykodynamiska  inriktningen var eniga om att  individer  med  missbruk inte  bär
ansvaret för utvecklandet. Dock ansåg de kristna och de professionella utan teoretisk
inriktning  det  motsatta.  Författarna  överväger  möjligheten  att  de  tankegångarna  kan
komma från kristnas tankesätt att människan har ett fritt val. Noterbart av resultatet var
att 66 % utöver de professionella från Minnesota modellen ansåg att alkoholism är en
sjukdom. Författarna ställer sig frågande till detta i sin diskussion. Då dessa inte ansåg
att det fanns någon fysiologisk förklaring till utvecklandet av missbruk, utan förklarade
utveckling  utifrån  sociala  och  psykiska  grunder.  Knox  (1971)  säger  att  alkoholism
började betraktas som en sjukdom på 70-talet i USA, dock fanns det dem som inte alls
ansåg  det.  Dessa  ansåg  i  stället  alkoholism  som  en  verklighetsflykt  eller  inrotat
beteende.  Bergström (1996)  skriver  dock  att  de  med  psykologiska  förklaringar  inte
anser att alkoholism är en sjukdom.

Effekter och konsekvenser av missbruk, beroende och substansbruk

Den vanligaste långtidseffekten orsakad av cannabis är amotivationssyndromet. Detta är
när långvarig konsumtion av cannabis framkallar depression, orkeslöshet och bristande
intresse för allt som inte rör preparatet. Cannabis har också både negativa och positiva
korttidseffekter  så  som  koncentrationssvårigheter,  sömnrubbningar,  pratsamhet  och
lyckliga  känslor.  Kokain  ger  efter  längre  tids  konsumtion  negativa  effekter  som
avmagring,  sår  på  kroppen  efter  inbillning  av  insekter  under  skinnet.  Kokain  ger
korttidseffekter  som  minskat  sömnbehov,  bättre  självförtroende,  aggressivitet  och
hallucinationer. Kokain ger hög risk för dödlig överdos. Heroin gör snabbt en individ
beroende, toleransen höjs snabbt, vilket gör att doserna ökas kraftigt och det finns en
stor  risk  för  överdos.  Heroin  kan  också  ge  förstoppning,  impotens,  avmagring  och
nedsatt  immunförsvar.  Heroins  positiva  och  negativa  kortsiktiga  effekter  kan  vara
smärtlindrande, sömngivande, vällustkänslor, sänkt puls och blodtryck och illamående.
Amfetamin  kan  ge  långtidseffekter  som  hjärtinfarkt,  aggressivt  beteende,  medan
positiva  och  negativa  korttidseffekter  kan  vara  minskad  trötthet,  minskad  aptit,
samtidigt  som  resten  av  hjärnan  stimuleras.  Bensodiazepiner  kan  på  lång  sikt  ge
hallucinationer, förvirring och passivitet, medan korttidseffekter kan vara dämpning av
oro, ångest och där med att verka lugnande. Dock kan korttidseffekter som aggressivitet
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och  yrsel  också  förekomma.  Alkohol  har  långtidseffekter  som  leverskador,  dödlig
abstinens  och  alkoholdemens.  Negativa  och  positiva  korttidseffekter  kan  vara
pratsamhet,  ökat  självförtroende,  kan  framkalla  aggressivitet  och  minnesförlust
(Hartelius, 2015).

Det senaste årtiondet har dödsfall orsakade av narkotika ökat både bland kvinnor och
bland  män.  Den  främsta  orsaken  till  dödsfallen  som  rapporterats  var  förgiftningar.
Sedan  2004  har  en  ökning  kring  att  fler  haft  opioider  i  kroppen  vid  dödsfall
uppmärksammats. 

Framgångsfaktorer i behandling av substansbrukssyndrom

En individ med beroendeproblematik kan drabbas av bostadsbrist, svårigheter att hitta
sysselsättning,  begå  kriminella  handlingar,  social  utsatthet,  försämrad  fysisk  och
psykisk hälsa och ekonomisk utsatthet. För att förbättra dessa levnadsvillkor för dessa
individer,  ska  socialtjänst,  landsting  och  kriminalvård  kunna  bidra  med  stöd  och
omsorg. Detta kan vara i form av öppenvård, tvångsvård, sjukhusvård, hjälp att hitta
bostäder, socialt stöd och även personligt stöd (Blomqvist, 2009b).

Behandlingen  i  Europa  som  finns  tillgänglig  för  personer  som  har  multipelt
substansbrukssyndrom är ungefär samma behandling som finns tillgänglig för ett enskilt
beroende.  Här  ingår  bland  annat  reducering  av  skador,  behandling  av  individens
personliga självbild och medicinering. Trots liknande behandling vid enstaka beroenden
som vid multipla  substansbrukssyndrom visar forskning på goda behandlingsresultat.
Dock positiva resultat så är det ett komplicerat och invecklat uppdrag som tillägnas de
professionella på fältet (EMCDDA, 2009).

Kombinationen  av  substansbrukssyndrom  av  alkohol  och  hasch  är  vanlig.  En
behandlingsmetod  som  är  utvecklad  till  att  användas  vid  haschberoende  är  HAP
(Haschavvänjningsprogrammet).  Denna  metod  går  även  att  använda  vid  multipelt
substansbrukssyndrom, vid förutsättning att hasch är ett av preparaten som missbrukas.
Behandlingsmodellen är upplagd för att vara lättförstålig, det vill säga att till exempel
språket och beskrivningar hålls på en lätt nivå och arbetet behöver ske med verkliga
metaforer. Detta för att cannabismissbruk ofta ger konsekvenser som sämre närminne,
att individen har lättare att se saker objektivt än subjektivt, svårt att förutse följderna av
en händelse och den generella tankeförmågan blir försämrad (Lundqvist & Ericsson,
1988; Melin & Näsholm, 2011).

Professionalitet

Evidensbaserad praktik har visat sig framgångsrik i behandling, dock är det viktigt att
poängtera att hur starkt stöd en teori än har betyder inte det att den passar alla individer.
Faktorer  som orsakar substansbrukssyndrom är  olika  för  olika  individer  och  därför
måste behandlingen anpassas efter orsaken. Ett sätt att minska orsaken till problemet är
att synliggöra de faktorer som kan leda till positiv förändring och att involvera individen
i sin egen behandling (Blomqvist, 1999).

Som professionell krävs det att alltid börja där klienten befinner sig, för bästa resultat.
Det sociala nätverkets stöd har minst lika stor betydelse som professionell hjälp. Om
substanser  inte  är  lätt  tillgängliga,  bidrar  det  till  att  färre  individer  utvecklar
substansbrukssyndrom, samt att de som försöker ta sig ur har större chans att lyckas. En
positiv  inverkan  skulle  kunna  vara  att  satsa  på  mer  belönande  aktiviteter  för
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förebyggandet  av  substansbrukssyndrom,  vilket  även  skulle  kunna  löna  sig  mer
ekonomiskt för samhället än förnyade behandlingsinsatser (Blomqvist, 2009c). Det är
inte bara professionell behandling som behövs för att skapa en långsiktig förändring hos
personer  med  substansbrukssyndrom. För  att  nå långsiktig  förändring  krävs  förutom
professionell hjälp exempelvis socialt stöd, hjälp med struktur i fysiska omgivningen. I
vissa fall kan även läkemedel komma till hjälp (Blomqvist, 2009b).

En grund i behandlingsvården för substansbrukssyndrom är mötet och den förförståelse
som  den  professionella  har  om  både  beroende och  individer  med  problematiken
(Bergmark  &  Oscarsson,  1988).  Berglund  m.fl.  (2003)  menar  också  att  den
professionellas attityder till beroende och individer med den problematiken påverkas av
inriktningen på behandlingen. Jenner (1992) skriver att en professionell bör representera
en inriktning som är baserad på kunskap och inte av ideologi.

Teoretiska utgångspunkter

Den  teori  som  valts  som  grund  till  studien  är  en  motivationsteori,  detta  för  att
motivation  är  en  grundpelare  i  förändringsarbete.  Denna  teori  genomsyrar  både
bakgrund och intervjuguide och syftar till  att  förklara resultatet.  En annan teori  som
valts  är  Von  Wright’s  (2010)  pedagogiska  rekonstruktion  av  G.H.  Meads  teori  om
människors  intersubjektivitet.  Teorin  valdes  för  att  den  ger  ett  bra  perspektiv  på
professionellas möte med klienter. Den ger därmed också en förståelse för innehållet i
resultatet. Dessa två teorier flätas samman då det krävs ett bra möte för att främja en
positiv förändring.

PRIME

PRIME  står  för  Planer,  Responser,  Impulser,  Motiv  och  Evaluering (alternativt
utvärdering)  och  är  en  syntetisk  motivationsteori.  Dessa  är  de  fem  grundpelarna  i
motivationssystemet.  En  syntetisk  teori  betyder  att  teorin  involverar  den  tänkande,
handlande och kännande människan. Det vill säga att i detta fall förklara utvecklandet,
vidmakthållandet och förändringen av ett beteende, utan att bortse från något av detta.
Motivation i denna teori är inte som i vardagligt tänk en orsak till de val vi gör. Här
menas motivation det som påverkar allt som får oss att utföra de handlingar vi gör. En
viktig del i en sådan teori att kunna förklara på ett noga sätt att det finns både medvetna
val  och  omedvetna  motivationsprocesser.  En  användbar  teori  kräver  ett  tydligt
klargörande  för  att  bringa  förståelse.  Dessa  tre  områden  författaren  beskriver
kompletterar  varandra  och  är  grundläggande  neurobiologiska  anpassningsfaktorer,
längtan av eftersträvad effekt och repeterande beteende trots negativa erfarenheter. Det
finns två olika typer av beteenden att förstå hos människor. Det ena beteendet gör att
människor handlar efter vad dem vill ha, genom att agera på spontanitet, utan eftertanke
på de negativa följderna. Det andra beteendet gör att människor agerar utifrån vad en
människa  anser  är  rätt,  i  strävan efter  tillfredsställelse  och för  att  undvika  negativa
konsekvenser.  Utifrån  egen vilja,  eftertanke  och fria  val  kan  individer  agera  för  att
skapa positiva upplevelser och erfarenheter. Vid en förändring krävs det att människor
som agerar efter vad de vill ha, förbereder sig för att undvika handla på spontanitet, och
där med utsätter sig för negativa konsekvenser. Hur människor agerar beror på hur hög
motivationsfaktorn är i situationen. Teorin talar om två huvudsakliga begrepp, nämligen
”identitet” och ”självkontroll”. Med identitet menas hur människan upplever och förstår
sig själv, medan det i sin tur påverkar hur individer uppfattar  andra människor i sin
omgivning.  Självkontroll  handlar  om  hur  människor  agerar  och  handlar  i  olika
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situationer och är avgörande för hur människor hanterar olika händelser eller beteenden.
Identitet och självkontroll kan ibland krocka på så sätt att en person har en bild av sig
själv där personen borde handla på ett visst sätt, men väljer ett annat. Teoriutvecklaren
menar att ett beroende kan uppstå av olika orsaker, men grundar sig i tre huvudområden.
Dessa tre anses vara störningar i motivationssystemet som gör att en person tenderar att
utveckla ett beroende. Ett område kan exempelvis vara att en person innan ett intag av
ett preparat har avvikelser som till exempelvis impulsivitet, depression eller ångest. På
grund av detta intas ett preparat och ett beroende skapas. Den andra huvudfaktorn kan
vara att man genom beteendet skapat en vana som vid avbrott skapar ett starkt sug och
därmed  ett  beroende.  Den  tredje  faktorn  kan  vara  att  en  person  ingår  i  ett  socialt
avvikande sammanhang, där lockelsen och trycket för ett beteende är stort. Beroendet
kan utvecklas av fler än ett huvudområde. Substansen eller beteendet beskrivs som ett
beroende när  det  uppstår  abstinens,  vilket  betyder  en  stark  saknad  av  vanan  när
beteendet  eller  intaget  upphör. Människor  fattar  beslut  utifrån  hur  de  prioriterar  i
stunden. En person kan ha planerat i förväg att handla på ett visst sätt men när stunden
väl  kommer  kan planen helt  bortprioriteras.  Motivation  i  denna teori  är  inte  som i
vardagligt tänk en orsak till de val vi gör. Här menas motivation det som påverkar allt
som får oss att utföra de handlingar vi gör. En persons motivation är kopplat till flera
olika faktorer.  Det kan bland annat handla om erfarenheter  och gener.  Enligt  teorin
påverkas  våra  handlingar  i  stunden  och  kan  aldrig  förutses.  Dock  kan  medvetna
handlingar  påverka  detta  genom  förberedelser  som  gör  att  ickeönskade  beteenden
undviks. Till exempel kan en person som vill undvika sötsaker förbereda sig genom att
inte ha sötsaker hemma. Därmed minskar risken för omprioritering (West, 2006).

Relationella och punktuella perspektivet

Von Wright (2010) har gjort  en pedagogisk rekonstruktion av G.H. Meads teori  om
människors  intersubjektivitet. Von Wright (2010) pratar om punktuellt och relationellt
perspektiv. I punktuellt perspektiv ligger fokus på enstaka handlingar eller egenskaper
mer  än på en mer  samlad bild  av personligheten.  Det  kan göra att  viktiga  delar  av
personligheten förbises och att individen objektifieras. Det gör att en individ ses som ett
vad,  i  stället  för  vem.  Det vill  säga att  en individ med  substansbrukssyndrom är sin
problematik,  i  stället  för  att  denne  har  ett  substansbrukssyndrom.  I  det  relationella
perspektivet skapas bilden av en individ i mötet med andra människor. I mötet ses inte
enstaka  egenskaper,  utan  alla  individens  handlingar.  Med  det  menas  att  en  individ
uppfattas olika med olika människor, det finns således aldrig endast en sann bild av en
människa. Här uppfattas människan som en vem i stället för ett vad. I det relationella
perspektivet ses det som att en individ har en problematik, och inte är sin problematik.
Det ska förtydligas att det relationella perspektivet inte är en motsats till det punktuella,
utan ska ses som en annan aspekt. 

Von  Wright  (2010)  skriver  mycket  om lärares  inverkan  på  elever.  Detta  kan  även
överföras till andra professionella som befinner sig i liknande position, exempelvis som
behandlingspedagoger  i  mötet  med  klienter.  Författaren  påpekar  vikten  av
kommunikation i grupp. Trots att det finns ett budskap till en stor mängd människor,
betyder inte det att en enskild individ inte känner sig påverkad. Den enskilda individen
kan uppleva  en  känsla  av  inre  beröring  och på  så vis  förändras  i  form av ett  ökat
perspektiv.  Författaren  gör  skillnad  på  möte  och  möte,  samt  menar  att  ett  genuint
pedagogiskt möte skapas av kontakt och pedagogik. Att sätta sig in i den andres position
och föreställa sig situationen ur dennes ögon, är grundläggande för ett genuint möte.
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Medan ett möte kan ske utan att göra någon inverkan på en person. Författaren skriver
också att individers unika personlighet endast kan finnas i ett mellanmänskligt möte.

Tre  betydelsefulla  begrepp  inom  behandlingspedagogiskt  perspektiv  är  kunskap,
bemötande och förändring.  Dessa begrepp ligger till  grund för denna studie.  För att
kunna stötta och motivera en annan individ till förändring, krävs det god kunskap. En
professionell  behöver  kunskap om hur denne ska bemöta  en individ och verka som
vägvisare. Ett bra bemötande innebär att skapa en bra relation med allians, samt ett bra
förhållningssätt som innebär empati och aktivt lyssnande. För att motivera en individ till
förändring krävs god kunskap om både kommunikation och processer. Det är viktigt att
kunna kommunicera på ett sätt som främjar motivation. Medan kunskap om processer
kan ge ett empatiskt förhållningssätt för förståelse för vart individen befinner sig och
vad denne går igenom. Holm (2001) påpekar vikten av att ha en professionell hållning i
mötet med klienten för ett bra bemötande. Med professionell hållning menas att den
professionella har kunskap om etiska riktlinjer och om psykologi. Jenner (1992) skriver
likt  Holm (2001)  att  det  är  en  viktig  del  att  ha  professionell  hållning.  Författaren
fortsätter  beskriva  att  det  är  något  som  professionella  bör  få  kunskap  om  i  sin
yrkesutbildning.

För att göra en förändring måste individen få insikt om problematiken med ett skadligt
handlingsmönster. När insikten kommer kan det uppstå en ambivalens. Detta betyder att
det uppstår en konflikt mellan vad en individ anser sig behöva och vad personen vill.
Individen överväger för- och nackdelar med en förändring. Det som vägs in i beslutet
kan vara substansens för- och nackdelar, tidigare och nuvarande livssituation, tilltro till
sin egen förmåga och självkänsla (Melin & Näsholm, 2011; West, 2006). 

Enligt West (2006) är motivation den största tillgången en individ kan ha för att skapa
förändring. Därför kommer läsaren att få ta till sig av respondenternas åsikter kring hur
motivation kan skapas och bibehållas hos klienterna för att målet ska uppnås. På så vis
kan  kunskapen  om  skapandet  och  bibehållandet  av  motivation  utvecklas  hos  den
professionella. Som både West (2006) och Melin och Näsholm (2011) skriver, så kan
ambivalens  ofta  uppstå  när  insikten  om problematiken  infinner  sig.  Därför  är  det  i
behandlingspedagogiskt syfte viktigt att som professionell kunna hantera och veta hur
detta ska bemötas. Detta för att kunna styra förändringen i en positiv riktning. För att
skapa ett genuint möte enligt Von Wright (2010), krävs det att kunna se ur den andres
perspektiv. Denna studie kan ge förståelse och kunskap genom en professionells syn på
hur personer med multipelt substansbrukssyndrom kan uppleva sin situation. Det är inte
bara skillnad på att se ur olika individers perspektiv, utan även att se det utifrån personer
med  multipelt  substansbrukssyndrom  jämfört  med  personer  med  ett  enskilt
substansbrukssyndroms perspektiv. Studien skulle kunna vara till hjälp för att anpassa
mötet så att inverkan på individen kan skapas. Studien kan även bidra med det både
Holm  (2001)  och  Jenner  (1992)  påpekar  är  av  betydelse,  nämligen  att  utveckla
professionell  hållning.  Detta  med  hjälp  av  respondenternas  professionella  erfarenhet
som delges i resultatet. Von Wright (2010) menar att genom relationella perspektiv så
skapas bilden av en individ i mötet, medan i det punktuella perspektivet skapas bilden
av  individen  genom  handling  eller  egenskap.  I  studiens  resultat  presenteras  hur
professionella anser att klienter ska uppfattas och bemötas.

Med intersubjektiva möten menas att personer som möts delar upplevelsen som uppstår
i mötet. På grund av vilka individer som möts och deras erfarenheter blir mötet alltid
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unikt. I mötet med en klient krävs det av den professionella att kunna försöka skapa en
god relation till klienten. Som kan uppnås genom att den professionella försöker se ur
den andres perspektiv,  möter  individen med respekt  utan att  döma,  ser vad klienten
befinner  sig,  vara  en  god  lyssnare,  accepterande  och  empatisk  (Hanssen,  2012).
Människor strävar alltid efter genuin kontakt, där hela människan ses och även dennes
sårbarhet.  Därför  är  det  viktigt  att  den  professionella  ser  individen  för  den  denna
människa är och även ser denne som unik då detta leder till att individen verkligen kan
vara  sig  själv  i  mötet.  Vilket  är  en  förutsättning  för  utvecklingen  mot  en  positiv
förändring (Hycner och Jacobs, 1995).

Syfte och problemformulering

Syftet  med studien är  att  belysa  professionellas  uppfattning  om och erfarenheter  av
klienter med multipelt substansbrukssyndrom samt deras tankar om hur problematiken
ska hanteras och åtgärdas för att skapa positiv förändring hos klienter. 

Frågeställningar

 Hur definierar och förklarar professionella multipelt substansbrukssyndrom?

 Hur förhåller man sig till multipelt substansbrukssyndrom och hur hanteras det i
behandling?

METOD
Under metodologiska utgångspunkter förklaras valet av vetenskapstradition, metod samt
vad det innebär. 

Metodologiska utgångspunkter

Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition med kvalitativ metod. Detta för
att få en ökad kunskap om professionellas uppfattning om och erfarenheter av klienter
med multipelt substansbrukssyndrom. Samt kunskap om professionellas tankar om hur
problematiken ska hanteras och åtgärdas för att skapa positiv förändring hos klienter.
Dysthe, Hertzberg och Lokensgard Hoel (2000) menar att genom att utföra en intervju
och tolka professionellas egna upplevelser och erfarenheter kan den kunskapen skapa
ökad  empati  och  holism.  Fortsättningsvis  förklarar  författaren  tolkning  som att  det
behövs  mer  än  att  endast  lyssna  till  orden  som  sägs.  Tolkningar  grundar  sig  i
iakttagelser och observationer, det gäller att studera alla små bitar för sig, men också
studera  allt  i  sin  helhet.  Denna  kunskap  skulle  kunna  vara  till  nytta  i  ett
behandlingspedagogiskt arbete. Kunskapen kan ge ett perspektiv på hur en professionell
behöver möta klienter med flera missbruk eller beroenden. Det kan bidra till kunskap
för  hur  behandlingsplanen  bör  läggas  upp  och  vad  professionella  behöver  beakta  i
arbetet med klienten.

Det har valts att göra intervjuer då studien vill utforska intervjupersonens erfarenhet.
Metoden  valdes  för  att  det  skulle  finnas  möjlighet  till  följdfrågor  och  chansen  för
deltagande  ansågs  större.  Respondentens  upplevelser  beskrivs  och  uppfattas  också
tydligare i tal än i skrift. När forskare vill ha reda på hur något görs eller hur något
upplevs, är ofta intervju en bra metod. En uppdatering på området gjordes genom att
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intervjun  skrevs  ner  ordagrant  och  därmed  uppkom  nya  förklaringar  om  ämnet.
Anledningen  till  att  en  kvalitativ  forskningsintervju  gjordes  var  för  att  få  förståelse
utifrån respondentens eget perspektiv om dennes värld (Kvale & Brinkmann, 2014).

Thurén  (2007)  förklarar  att  en  hermeneutisk  forskare  vill  få  en  djupare  förståelse  i
stället  för  att  endast  uppfatta  företeelsen.  Genom  en  hermeneutisk  studie ges
möjligheten för tillgång till känslor, än om en positivistisk studie görs där den endast
behandlar saklig fakta. Denna kunskap är viktig för att försöka förstå hur människor
fungerar.  Den  hermeneutiska  studien  är  föränderlig  på  grund  av  forskarens
sammanhang, fördomar och värderingar.

Det finns motsägelser till hermeneutiken, kritik som uppdagats menar att det finns risk
för  misstolkningar  av  andra  människors  berättelser  på  grund  av  att  tolkningar  görs
utifrån sig själv och sin världsbild. Det andra människor upplevt är svårt att förstå om
dem inte  är  självupplevda.  Detta  kan göra att  forskaren använder  sig av projektion.
Begreppet  projektion betyder  att  en person tolkar  andra människor  utifrån sig själv,
exempelvis så tänker en individ som är arg att andra personer är arga. Annan kritik mot
hermeneutiken är att det missas att placera tolkningen i sitt rätta sammanhang. Å andra
sidan strävar  positivismen som är  motsatsen  till  hermeneutiken efter  säker  kunskap,
detta genom att logiskt pröva och iaktta företeelser genom våra sinnen. Detta är dock
inte  heller  helt  säker  kunskap  då  det  exempelvis  kan  vara  så  att  ens  egna  sinnen
vilseleder resultatet. Den sanna kunskapen går inte att uppnå (Thurén, 2007). 

Planering och genomförande

Urval

Ett  passande  och  genomtänkt  urval  av  respondenter  och  ett  målstyrt  urval  är  att
förespråka till kvalitativa studier. Detta för att kunna anpassa och knyta samman syftet
med urvalet (Bryman, 2011). I vissa fall av kvalitativa studier är det av betydelse att
intervjua  ett  större  antal  respondenter,  medan  det  i  långa och djupgående intervjuer
krävs  ett  färre  antal  (Bryman,  2011;  Kvale  &  Brinkmann,  2014).  Denna  studie
avgränsades till fem respondenter inom två olika verksamheter. Fyra av respondenterna
jobbar  inom kommunen  och  en  inom landstinget.  Urvalet  var  målstyrt,  den  tänkta
målgruppen för studien var professionella som möter samma klienter  över en längre
period.  Respondenterna  som har  intervjuats  hade  relevant  utbildning  och  erfarenhet
inom  behandlingspedagogiskt  arbete.  För  att  säkerställa  respondenternas  relevanta
erfarenhet  för  denna  studie,  har  endast  väsentliga  yrkesgrupper  kontaktats.  De
respondenter  som  intervjuades  hade  olika  utbildningar  och  olika  yrkestitlar.
Utbildningarna respondenterna hade gått var alkohol- och drogterapeut, socionom och
kandidatexamen  i  sociologi,  kriminologi  och  statistik.  Vissa  av dem hade även gått
vidareutbildningar,  så som MI (motiverande samtal),  KBT (kognitiv  beteendeterapi),
ÅP (återfallsprevention)  och 12-stegsbehandling.  De hade  jobbat  på  verksamheterna
mellan  3-20  år.  Denna  yrkesgrupp  var  relevant  för  att  dessa  personer  skapar  nära
relationer  med  sina  klienter.  Båda  verksamheterna  verkar  inom öppenvården,  vilket
betyder att det är frivilliga insatser. Den ena verksamheten behandlar missbruk, riskbruk
och beroende av alkohol, droger och spel. Samtal är den största arbetsmetoden. Det kan
röra sig  om enskilda  samtal,  parsamtal,  familjesamtal  och gruppsessioner.  Det  finns
även möjlighet att göra drogtester på plats, vilket en del högskolor och gymnasieskolor
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kan göra vid misstanke om användning av narkotika eller alkohol bland eleverna. Den
andra  verksamheten  arbetar  med  beroendepatienter  som har  en  samsjuklighet  inom
psykisk ohälsa.  Där arbetas det både med samtal och medicinering,  i  vissa fall bara
samtal och i vissa fall bara medicinering. Här finns en åldersgräns på att ha fyllt minst
18år.  Kontakten skedde via  mejl  till  personal  inom verksamheterna  som ligger  i  en
mellanstor  stad  i  Sverige.  Det  bifogades  ett  informationsbrev  (se  bilaga  B)  och  en
intervjuguide  (se  bilaga  A). Informationsbrevet  innehöll  vetenskapsrådets  krav  om
information, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innehöll
även förfrågan om inspelning, förfrågan om önskemål vart intervjun skulle genomföras
och annan nödvändig information om studien.

Instrument

Förberedelserna  innan  intervjuerna  bestod  av  inläsning  på  problemområdet  och
utförandet av en disposition. Dysthe m.fl. (2000) menar att det underlättar att fokuserat
läsa in sig på området och att göra en disposition, vilket både sparar tid och underlättar
arbetet. Detta för att förståelsen för uppgiften utvidgas. Bryman (2011) menar att det
krävs att all litteratur som har använts är vetenskapligt förankrad, därför är litteratur som
har  sökts  avhandlingar,  artiklar,  böcker,  kurslitteratur  och  rapporter.  Referenslistor  i
relevant litteratur har sökts igenom och gett förslag på mer litteratur som sedan i vissa
fall  kunnat  användas.  Litteraturen  som  använts  söktes  upp  på  databaserna  Social
services  abstracts,  Academic  search premier,  ERIC,  Artikelsök,  LIBRIS,  Onesearch,
PsycINFO och SwePub. Databaserna som användes beslutades vara de mest relevanta
för syftet. Sökord som användes var ”multiple addiction”, compensation*, addiction*,
behavior*  drugaddiction,  polydrug*,  addiction  problems,  behandlingshem  och
missbruk. De artiklar som var relevanta i förhållande till studiens syfte är peer-rewied
(förhandsgranskade)  och valdes  ut.  Bakgrunden ger  en förförståelse  på området  och
teorin som valdes gav ett bra underlag för utformningen av intervjuguiden. Teorierna
som valdes var PRIME (Planer, Responser, Impulser, Motiv och Evaluering) och Stages
of Change (Förändringsprocessen).  PRIME är en motivationsteori  och valdes för att
motivation  är  en  grundpelare  i  förändringsarbete.  Denna  teori  genomsyrar  både
bakgrund och intervjuguide och syftar till  att  förklara resultatet.  En annan teori  som
valts är Stages of Change, som beskriver förändringsprocessen. Teorin valdes för att få
en inblick i hur en förändringsprocess kan gå till. Denna kunskap ger förståelse för den
process  klienten  går  igenom  för  att  uppnå  förändring.  Den  ger  därmed  också  en
förståelse  för  innehållet  i  resultatet.  Dessa  två  teorier  flätas  samman  då  det  krävs
motivation  för  att  gå  igenom en  förändringsprocess.  Efter  intervjuguiden  utformats
gjordes en pilotintervju.  Pilotintervjun testades  på en utvald testrespondent.  Därefter
krävdes justeringar, och sedan kunde studiens intervjuer genomföras. Förfrågan gjordes
via mail till personal på verksamheterna, i mailet bifogades ett informationsbrev med
förfrågan. Intervjuerna spelades in, men om eventuella hinder skulle uppstå, medtogs
även anteckningsblock.

Datainsamling

Det  genomfördes  semistrukturerade  intervjuer,  det  vill  säga  ett  flertal  frågor  var
förutbestämda, men det fanns utrymme för följdfrågor. Tanken var att ha en hög grad av
standardisering och låg grad av strukturering. Vilket betyder att frågorna kommer i en
förutbestämd ordning och respondenten får svara med egna ord. Planen var att ha en
blandning  av  öppna  och  slutna  frågor. För  att  samla  in  data  genomfördes  enskilda
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intervjuer med fem professionella inom missbruksvården i kommun och landsting från
två  olika  verksamheter. Shaffer  och Elkins  (2005) menar  att  de öppna frågorna ger
mycket  information och de slutna ger en precis fakta.  Kvale och Brinkmann (2014)
skriver att intervjufrågor ska vara enkla och korta för att underlätta intervjun och för
intervjupersonen. Författarna fortsätter skriva att den första frågan i intervjun bör vara
en allmän fråga kring en verklig situation, som kan inleda intervjun. Det är inte bara hur
och vilka frågor som ställs som är viktigt, ett aktivt lyssnande är av stor betydelse. Det
är inte bara det som sägs som är viktigt, utan också hur det sägs. Författarna påpekar
vikten av hur intervjumaterial samlas in och tolkas. Det kan lätt uppstå missförstånd och
feltolkningar om materialet inte gås igenom grundligt. Detta kan leda till sämre kvalitet
och trovärdighet i studien.

Analys

Analysera betyder att dela upp det insamlade materialet i mindre bitar. Detta leder in till
syftet  med  analysen,  vilket  är  att  plocka  ut  delar,  som  gemensamt  visar  på  den
fullständiga  bilden.  Genom  tolkning  av  den  fullständiga  bilden  ges  slutligen  en
förståelse  (Dysthe  m.fl.,  2000;  Kvale  och  Brinkmann,  2014;  Bryman,  2011).  Först
transkriberades  intervjuerna,  det  vill  säga  att  det  skrevs  ner  ordagrant  vad  varje
respondent sa.  Därefter gjordes en tematisk analys.  Tematisk analys  har inte  tydliga
beskrivna  tekniker  att  använda  sig  av.  Dock  skapas  teman  i  de  flesta  kvalitativa
analysmetoder. För att fullfölja analysen av studien genom strategin tematisk analys så
lästes  transkriberingen  igenom  flera  gånger.  Samtidigt  antecknades  idéer  och  det
undersöktes om några speciella teman skapats utifrån intervjuerna som kunde fokuseras
på i resultatdelen. Den strategi som användes i analysen var att skapa huvudteman och
också underliggande teman, som skrivs in i en matris (se bilaga 3). En matris kan ses
som en tabell  där utvalda svar från respondenterna skrivs in, detta för att  underlätta
temahanteringen. De centrala teman som hittades skrevs in i matrisen tillsammans med
materialet från texten, vart ifrån materialet hämtats, samt vilken respondent som sa vad.
Genom att texten i utvalt intervjumaterial i transkriberingen placerades i matrisen under
passande  tema  blev  det  tydligt  var  ifrån  det  hämtats.  Teman  som  valdes  ut  var
behandling, definition och utveckling, motivation och skillnad på behov och vilja. Så
långt det var möjligt bevarades respondentens språk med utrymme för tolkningar, det
skrevs förkortningar och togs med lagom med material.  I matrisen färgades liknande
svar som respondenterna sa i samma färger. Detta för att få en överskådlig bild för att
kunna sammanställa resultatet. I de fall det skrevs i resultatet vad endast en respondent
sagt, färgades detta i varsin färg. Detta för att underlätta att kunna gå tillbaka till enskild
transkribering  om så  skulle  behövas  (Bryman,  2011;  Richie,  Spencer  & O’Connor,
2003).

Kvalitetskriterier

Inom den kvantitativa forskningen brukar kvalitetskriterierna realibilitet  och validitet
användas.  Motsvarigheten  till  dessa  inom  kvalitativ  forskning  är  tillförlitlighet  och
äkthet.  Dessa  två  kriterier  är  av  stor  betydelse  för  kvalitativ  forskning  som  är
samhällsvetenskaplig. Tillförlitlighet kan delas in i fyra punkter. Dessa är pålitlighet,
trovärdighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Äkthet kan delas
in i fem mindre punkter och som symboliserar mer övergripande konsekvenser som kan
uppstå rent forskningspolitiskt. Dessa punkter är rättvis bild, ontologisk-, pedagogisk-,
katalytisk- och taktisk autenticitet (Bryman, 2011).
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Tillförlitlighet

Pålitligheten kan även benämnas som återge eller repetition. I vetenskapssammanhang
betyder det att en forskare undersöker om en vetenskapsstudie är pålitlig. Pålitligheten i
en  studie  kan  undersökas  genom att  låta  andra  forskare  återge  och  tolka  en  annan
forskares studie. Detta för att göra resultatet av forskningen så konkret och trovärdig
som möjlig. Därför krävs det av sådana studier att forskaren så konkret som möjligt och
mycket noga utförligt beskrivit sin metod för att andra forskare ska kunna undersöka
studien. För att denna studie skulle bli pålitlig så beskrevs varje moment som gjordes
noggrant, detta för att studien skulle kunna granskas (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) skriver att trovärdighet handlar om orsakssamband i studien. Alltså vad
är det som säger att slutsatsen om vad det är som är orsak till ett visst fenomen stämmer.
I dessa studier ska man där med fråga sig om det som forskaren finner som orsak till ett
visst fenomen verkligen är orsak eller om det kan finnas någon ytterligare anledning.
Studiens resultat har noga granskats och disukterats genom att ha undersökt resultatet
från olika perspektiv. 

Överförbarhet däremot är en fråga om att kunna få information om resultatet för att
kunna överföra detta på fler än undersökningsgruppen som ingick i studien. I kvalitativa
studier där inriktningen görs mot det unika hos respondenten behöver urvalet  kunna
företräda den samhällsgrupp forskningen ska representera.  De personer som valts  ut
som respondenter kommer från två olika verksamheter. Trots respondenters medverkan
från  samma  verksamhet,  går  det  inte  att  generalisera  respondenternas  enskilda  svar
utifrån att det var en kvalitativ studie (Bryman, 2011).

Författaren  fortsätter  skriva  om  möjlighet  att  styrka  och  konfirmera innebär  att
forskaren  ska  hålla  undan  sina  egna  attityder  och  värderingar  från  studien.  Som
författare ska förhållningssätet vara objektivt till  det som undersöks, detta för att ens
egna förförståelse inte ska påverka resultatet åt något håll. Studien har hållt sig objektiv
och neutral, detta för att undvika påverkan på resultatet. Hade författarnas förförståelse
påverkat intervjun eller studiens utformning, så hade där med det slutgiltiga resultatet
påverkats (Bryman, 2011).

Äkthet

Rättvis  bild handlar  om  att  läsaren  ska  kunna  få  en  opartisk  och  ärlig  bild  av
urvalsgruppens värderingar och ställningstagande i studien.  Respondenterna har fått ta
lika  stor  plats  i  studien.  Ontologisk  autenticitet innebär  att  studien ska bidra  till  att
urvalsgruppen ska få en tydligare uppfattning och insikt i sin samhälleliga ställning och
omgivning. Intervjupersonerna har fått möjlighet att ta del av slutresultatet. Pedagogisk
autenticitet liknar det ontologiska på så sätt att urvalsgruppen ska få en tydligare bild
fast den här gången av hur andra individer i samma sociala omgivning uppfattar olika
saker.  Studien  har  gjorts  utifrån  ett  objektivt  perspektiv.  Med  katalytisk  autenticitet
menas att studien ska främja för att urvalsgruppens situation ska gå att förändra. Den
sista punkten är taktisk autenticitet och betyder att urvalsgruppen har delgivits verktyg
till  att  utföra de initiativ  som kan tänkas behövas för en förändring. Studien kan ha
bidragit till insikt och upplysning på området (Bryman, 2011).
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Forskningsetiska överväganden

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) följdes för att
kunna  göra  en  etiskt  korrekt  forskningsstudie.  Dokument  med  information  om
samtyckeskravet,  informationskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet
skickades ut till respondenterna.

Informationskravet

Enligt 16 § Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) ska
respondenten i undersökningen få veta varför forskningen görs, vad meningen med den
är, vad för tillvägagångssätt som ska brukas, vad för konskvenser som kan uppstå, vem
som driver studien, att det är frivilligt att delta eller hoppa av om så önskas. Detta gäller
personer över 18 år, yngre hänvisas till  18 §. För att  uppfylla  informationskravet så
skickades  ett  informationsbrev  ut  till  varje  enskild  respondent.  Informationsbrevet
innehöll information om de fyra kraven, studiens syfte, intervjuns utformning, möjlighet
att  avbryta  deltagandet  och  kontaktuppgifter  för  eventuella  frågor  (Forsman,  2003;
Vetenskapsrådet, 2009). 

Samtyckeskravet

Det är även viktigt med samtycke enligt 17 § Lagen om etikprövning av forskning som
avser människor (2003:460). Lagen säger att efter information har getts enligt 16 § ska
det tydligt framgå att personen samtycker, vilket ska bekräftas. Detta gäller personer
över 18 år, yngre hänvisas til 18 §. Studien har inte respondenter under 18 år, därför har
respondenten  själv  kunnat  avgöra  om  denne  ville  delta  eller  inte.  Samtycket  om
deltagandet  har  skett  genom  skriftlig  och/eller  muntlig  överenskommelse
(Vetenskapsrådet, 2009). 

Konfidentialitetskravet

Konfidentialitetskravet innebär att  uppgifter  om respondenterna endast är tillgängliga
för  studiens  författande.  Eftersom  studien  endast  har  intervjuat  personer  från  två
verksamheter, fanns risken för igenkänning mellan intervjupersonerna. För att minska
denna risk för igenkänning, gavs möjligheten för intervjupersonerna att bestämma valfri
plats för intervjun. Uppgifterna som samlats in har avidentifieras. Efter studien har all
datainsamling  från  intervjun  raderats,  detta  för  att  undvika  spridning  av  materialet.
Olika  delar  av  missbruksvården  använder  olika  begrepp  för  exempelvis  klient  eller
patient. I studien används begreppet klient genomgående, för att dölja respondenternas
identitet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2009). 

Nyttjandekravet

Nyttjandekravet  menar  att  resultatet  av  studien  får  ej  användas  i  annat  syfte  än  till
forskningen. Enligt kravet om konfidentialitet så hanterades personuppgifter endast av
de  som utfört  studien.  Nyttjandekravet  följdes  genom att  forskningsresultatet  endast
användes till studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet 2009).

RESULTAT
I  resultatdelen  presenteras  fem huvudteman,  som valts  utifrån  studiens  syfte.  Dessa
innehåller en sammanfattning av intervjuerna som genomfördes. Slutligen presenteras
en sammanfattning av resultatet, samt en teoretisk problematisering.
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Syn på multipelt substansbrukssyndrom

Respondenterna  definierade  multipelt  substansbrukssyndrom  som  att  ta  flera  olika
preparat under samma period. Noga påpekades det att ordet berusningspreparat används,
då inte narkotiska preparat innefattar de preparat som ännu inte är klassificerade som
narkotika, som till exempel internetdroger. Flera av respondenterna nämnde begreppet
”blandmissbruk”  som  en  definition  på  multipelt  substansbrukssyndrom.  Under
intervjuerna  framkom  det  att  samtliga  var  mer  eller  mindre  inlästa  på  det  nya
diagnossystemet  DSM-5.  Dock  använde  de  professionella  till  största  del  begreppen
missbruk  och  beroende,  då  det  ansågs  vara  mer  etablerade  begrepp  som  är  mer
lättförståeligt för klienterna. Flera av respondenterna ansåg att det nya diagnossystemet
användes på något sätt. Det kunde användas för att ge klienten en skattning på graden av
sitt  missbruk  och  beroende.  Det  kunde  även  användas  i  gruppsammanhang  där
klienterna  fick  diskutera  om  begreppets  innebörd  för  att  göra  sig  bekanta  med
diagnossystemet. Några av respondenterna menade att det kan vara stigmatiserande att
använda begreppen missbruk och beroende. Det ansågs därför betydelsefullt att använda
det nya  begreppet substansbrukssyndrom, då det inte ansågs lika dömande. Däremot
ansågs det att begreppen missbruk och beroende var mer vedertagna och därmed mer
begripligt i vardagligt tal. Dock kan substansbrukssyndrom minska risken för personlig
identifiering med begreppen missbruk och beroende.

Man använder  ju  då  det  här  substance  use  disorder  istället  och  det
tänker jag väl är bra på ett sätt om man tänker att eh, man brukar ju
säga att det är stigmatiserande (IP 4).

Men sen samtidigt om man tänker på begreppet beroende så vet ju folk
vad man pratar om. Så att det där kan ju bli lite tudelat tänker jag och
det är ju ändå ett väl etablerat begrepp. Om jag säger så här att jag är
beroende av någon ting då vet jag ju vad jag pratar om eller har ett
missbruk (IP 4).

Förklaringar till multipelt substansbrukssyndrom

Några av respondenterna menade att nyfikenhet och impulskontroll kan medföra att en
individ utvecklar flera beroenden. Nyfikenhet avsåg till största del ungdomar, då man
ofta är benägen att testa nya saker. Individer som har bristande impulskontroll har mer
benägenhet att utsätta sig för risker som till exempel att testa olika droger, då ingen
närmre eftertanke på eventuella risker infinner sig. 

Det framkom att det ofta börjar med alkohol eller hasch, i vissa fall kan det även börja
med  tabletter.  När  det  börjar  med  tabletter,  beror  det  många  gånger  på  en  psykisk
ohälsa.  Anledningen  till  att  man  utvecklar  flera  beroenden  är  att  en  individ  vill
komplettera  primärdrogens  eventuella  biverkningar  med  andra  substansers  effekter.
Sensibilisering  beskrevs  som en  annan  anledning,  det  vill  säga  att  ett  intag  av  en
substans skapar ökad känslighet för andra substanser. 

Det ena är ju att man bara hittar något annat. Det andra är ju att man
försöker ta hand om det goda eller onda som en drog gör, genom att ta
en annan. En del tycker de blir för uppåt med något och så tar de något
som får ner dem lite, och så tar dem något annat för att kunna sova och
så. Jag tror alltså att, att man hittar en grej till. Man får ut någonting
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mer av nästa också. Och så tror jag att utvecklar man ett beroende, det
här är min egen, alltså utvecklar man ett beroende från en så är man
känsligare för andra (IP 1).

Fortsättningsvis berättades det att beroendet kan gå över till  annat än substanser. En
individ kan utveckla en missbrukspersonlighet, som förklarades som att en person har
svårt  att  hitta  balans  i  saker  som individen  gör.  En  allt  eller  inget  människa,  som
exempelvis missbrukar träning, relationer eller arbete. Missbrukspersonlighet nämndes
som en eventuell faktor, men att den eventuellt redan finns vid utvecklandet av första
beroendet. Några av respondenterna angav toleransutveckling som en möjlig faktor, då
primärdrogen  inte  ger  önskad effekt  efter  en  längre  tids  användning.  Vilket  gör  att
individen söker sig till en ny substans.

Man har svårt att hålla balans i saker och ting. Träna är bra, ja men
man behöver inte träna nio gånger i veckan. Jobba, ja det måste man
göra för att tjäna pengar, men man behöver inte jobba 14 timmar per
dag. Alltså man blir en sådan där, en sådan där missbrukspersonlighet
alltså man blir den som är ”allt eller inget” människa (IP 1).

Och sen tänkte jag ju förstås då toleransökning, alltså att man behöver
ta något annat för att man inte uppnår effekt längre utav den drogen
som man har  börjat  droga då.  När  man liksom har  testat  lite  olika
grejer, har hållit på ett tag och så funkar inte den drogen mer då, då
behöver man pröva någonting annat och det skulle kunna vara en faktor
(IP 3).

De nämnde också en individs sammanhang som potentiell faktor. Det kan handla om
grupptryck eller normer i det sammanhang en individ befinner sig i. Grupptryck kan
handla om att en individ känner sig osäker och har ett behov av att passa in, vilket kan
påverka omdömet. Detta kan göra att individen utsätter sig för risker och exempelvis
intar ett preparat. Medan normer kan handla om vad som anses acceptabelt och naturligt
i det sammanhang man ingår. Exempelvis om alla i det sammanhang en individ ingår i
dricker alkohol, är risken större att individen också gör det.

Sammanhang  man  har  vistats  är  en  faktor,  alltså  vistas  du  i  ett
sammanhang  där  man  mest  dricker  alkohol  så  blir  det  ju  ett
sammanhang där det är okej att ta olika typer av droger så lär vi ju oss
det (IP 2).

Flera av respondenterna menade också att det ofta finns en primärdrog som tas i första
hand som sedan kompletteras med flera sekundärdroger. Det kunde dock vara så att
klienter inte alltid ser att deras konsumtion av olika preparat är beroenden. Exempelvis
kunde  det  vara  så  att  en  klient  såg  sitt  amfetaminmissbruk  eller  beroende  som ett
problem, medan konsumtionen av alkohol inte sågs som ett problem för klienten. 

För man har oftast ett som är en favorit. Och när man går ifrån det,
alltså,  vi  kan ta en sådan som amfetamin,  så går dom ifrån det men
tycker inte att de har något problem med alkohol. Och så dricker dom
lite,  men  så  i  berusningen  så  tar  dom  tjack  också.  Och  sen  så
småningom har dom utvecklat så att det är båda (IP 1).
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Respondenterna  beskrev  att  tillgång  kan vara  en betydande  faktor  vid utvecklandet.
Tillgängligheten av olika preparat styr i stor utsträckning vad en individ konsumerar i
stunden.  Det  vill  säga  att  marknaden  avgör  vilket  preparat  som  konsumeras.  Det
behöver inte avgränsas till den illegala marknaden, utan kan också handla om vad läkare
skriver ut till sina patienter. Några av respondenterna ansåg att en utveckling kan börja
utifrån att en individ mår så dåligt av obehagliga känslor, att individen vill ersätta det
med mer behagligare känslor som drogernas effekt kan hjälpa till med.

Tillgång,  ja  det  tror  jag  är  det  är  nästan  enda  faktorn.  Har  man
utvecklat  en  vana  för  en  viss  sorts  berusning  och  det  finns  då  5-6
preparat så tror jag helt enkelt att, ah men då kommer man leka med
dom 5-6 preparaten (IP 5).

Flera av respondenterna ansåg att det är vanligast med flera beroenden i förhållande till
enskilt  hos  klienterna.  Det  sågs  i  stort  sätt  som ovanligt  att  klienter  som kom till
mottagningarna  hade  ett  missbruk  eller  beroende  av  endast  ett  preparat.  Flera  av
respondenterna är till största del specialiserade kring olika beroenden, och är baserat på
den erfarenheten.

Om motivation

Flera av respondenterna sa att allians och erfarenhet spelar roll i motivationsarbetet till
förändring. Allians handlar om att skapa en bra relation mellan professionell och klient
är  viktig  för  ett  bra  arbetsklimat.  Medan  klientens  erfarenheter  är  viktiga  för  den
enskilda  att  beakta  och  ta  lärdom  av,  för  att  se  att  man  kan  hantera  livet  på  ett
annorlunda sätt. Flera av respondenterna sa att motivationsarbetet inte blir annorlunda
vid  multipelt  substansbrukssyndrom  som  vid  enskilt.  Vid  båda  fallen  utgår  de
professionella  från  klientens  bakgrund.  Vad  denne  har  för  tidigare  erfarenheter,
upplevelser  och  orsaker  till  klientens  nuvarande  livssituation.  För  att  stärka
motivationen är det viktigt att fokusera mer på det positiva som förändringen ger, än de
negativa följderna som kan uppstå av ett beroende.

Jag tänker att all beroende problematik är ju väldigt likt så att säga, det
är som jag sagt förut att ersätta den här känslan som man faktiskt inte
står ut med, med någonting annat. Då måste man ju titta på bakgrunden,
anledningen till varför man mår som man gör och hur kan man hantera
det  här  på  ett  annorlunda  sätt.  Kan  man  inte  hantera  det  här
bakomliggande orsakerna då blir det ju jättesvårt att ta bort drogen så
det är ju det vi gör, tittar på att vad är det som gör att du mår så här
dåligt som du gör (IP 4).

Flera av respondenterna nämnde förmåga och färdighet som en viktig del som påverkar
motivationen. Några av de olika förmågor som nämndes var abstrakt tänkande, ett visst
intellekt, passa tider eller funktionsnedsättningar. Varav en av respondenterna menade
att  det  också  är  av  vikt  att  den  professionella  kan  skilja  på  en  individs  ovilja  och
oförmåga. Flera av respondenterna ansåg att vilja hos klienten är en viktig del, och om
detta  inte  finns  så  är  det  den  professionellas  uppgift  att  främja  detta  och  verka
hoppingivande.  Klienten  kan  vilja  göra  en  förändring,  utifrån  en  yttre  eller  inre
motivationsfaktor.  Dock krävs det att  beslutet  i  slutändan är förankrat  hos individen
själv.
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Spontant tänker jag att det som är det viktiga det är ju viljan, att faktiskt
vilja. För finns inte viljan då är det ju jättesvårt att göra en förändring.
Alltså att göra det för din egen skull. Man kan börja att göra det för att
jag ska få hem mina barn eller jag gör det för barnens skull eller så,
men man behöver hitta drivkraften i att jag gör det för min skull. Det
tänker jag, man behöver ha en tro på sig själv och den saknas ju många
gånger. Att man inte har så mycket tillit till sig själv, till systemet eller
till vuxna (IP 3).

Vid intervjutillfällena ansågs framtidplaner, mål, delmål, idéer om hur en individ vill ha
det  var  väldigt  viktiga.  Noga poängterades  att  dessa behöver  komma från individen
själv,  för  att  skapa  inre  genuin  motivation.  Respondenterna  skiljer  inte  på
motivationsarbetet utifrån om klienten har ett enskilt eller flera beroenden. Det finns
också en enighet i att motivationsarbetet ska individanpassas.

En morot för just den personen och det kan ju vara allt från en bättre
kontakt med familj till vafan en utlandssemester, ja asså det finns massa
med saker. Alla dom sakerna är alltid individuella. När jag jobbar med
patienter får dom nästan alltid det här i läxa, ganska tidigt, asså vad vill
du uppnå? Och dom får INTE ta hjälp av andra. Dom får inte prata med
kompisar  eller  mamma eller  pappa om det  här,  utan det  måste  vara
deras genuint egna anledningar (IP 5).

Flera av respondenterna svarade att klienten inte alltid har förmågan att avgöra vad som
är bäst i situationen. En förklaring kunde vara att den professionella kan uppfatta att
klienten inte alltid ser den sanna bilden av situationen, eller lämpligaste lösningen. I
dessa lägen vill de professionella försöka få klienten att se den sanna bilden utifrån de
professionellas syn och även upplysa och informera om alternativa lösningar. Några av
respondenterna nämnde att klientens egna idéer om förändring inte ska bortses. I stället
ska fokus riktas mot att lyssna noga på klientens mål och önskningar när hopp och tro
om förändring finns. Om den professionella bortser i stor utsträckning från klientens
idéer, kan entusiasm och motivation i stället minska. De professionellas tro på vad som
är bäst kan få motsatt effekt och klientens tilltro till sin egen förmåga kan sjunka. Det
nämns  att  en  professionell  anses  kunna  bli  för  förtjust  i  vissa  metoder  och  olika
lösningar, och därmed bortses klientens egna önskningar vid behandling.

Jag tror ju att det finns alldeles för mycket idéer om vad folk behöver
bland oss som jobbar med behandling eller med socialt arbete. Kanske
att det finns mycket tankar om vad som vore bra för andra (IP 2).

Även om de inte vet i detalj vad de behöver så har dom ändå en ganska
god idé om vad som behövs för att tillfriskna, eller för att det ska bli ett
bättre liv, eller att de ska kunna komma till rätta med sina problem (IP
2).

Några av respondenterna förklarade att  förslag på lösningar  från klienten  skiljer  sig
väsentligt  beroende på om personen är påverkad eller  inte.  Det vill  säga att  samma
klient  kan  föreslå  en  lösning i  påverkat  tillstånd  och en  helt  annan när  klienten  är
opåverkad. Det poängteras att lyssna aktivt på klienten i opåverkat tillstånd. En skillnad
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respondenterna  har  upplevt  är  att  målen  för  klienter  kan  vara  mer  kortsiktiga  än
långsiktiga i påverkat tillstånd. 

Patienten vet ju själv självklart bäst vad den behöver, så är det. Men det
är skillnad på vad de säger när de fortfarande är i missbruk och när de
är nyktra. När en patient kommer in och är i missbruk och säger vad
den behöver så är det oftast helt andra saker än vad man kan höra en
månad senare när samma patient är nykter (IP 5).

Tyvärr så är man generellt sätt ganska så dålig på att lyssna på den här
patientgruppen, vad de själva önskar. Där skulle vi absolut kunna bli
mycket, mycket bättre (IP 5).

Lyssnar man noga på vad folk säger så har man ledtråden där, för det
allra, allra mesta. Ifall folk är lite motiverade och liksom börjat få lite…
näsan ovanför vattnet och börjat få lite hopp om förändring så tror jag
att vi som jobbar med detta ska lyssna jättenoga (IP 2).

Om behandling

Flera av respondenterna ansåg att behandlingen kan blir mer komplex utifrån om en
individ har flera beroenden. Samtidigt ansågs det att behandlingen bör individanpassas,
oavsett det är ett eller flera substanser. I stället för att lägga fokus på preparat, nämndes
det  att  det var av större  vikt  att  se de konsekvenser som finns runt  individen.  Som
professionell gäller det att vara uppmärksam på vart klienten befinner sig i sin process.
Utifrån det kan samtalen anpassas. 

En ungdom är ju svår att fånga genom att tala om att såhär kan det bli,
när  man  inte  upplevt  några  konsekvenser.  Det  blir  väldigt  svårt  att
komma dit,  där behöver man ju mer hamna i  att,  ja men om du blir
tagen med cannabis i kroppen, vad riskerar du då, jo lämpet för bilen
kanske, alltså man får lägga det på andra nivåer (IP 3).

Några av respondenterna menar att det är grundläggande att möta klienten där denna
befinner sig. Detta för att kunna främja motivation och få goda behandlingsresultat. Det
var också av vikt att se hela människan och att den är unik. Det krävs alltså att se till alla
olika  delar,  bland  annat  hur  behoven  och  livssituationen  ser  ut.  En  längre  tid  av
missbruk eller beroende leder till mycket konsekvenser. Efter en tid är preparatet det
enda viktiga i  livet.  Det påverkar  alla  olika delar  av livet,  så som psykiskt,  fysiskt,
socialt och ekonomiskt. Som professionell gäller det att stötta klienterna till att fokusera
på vad ett drogfritt liv kan ge och inte bara vilka konsekvenser som undviks. Detta för
en större chans att upprätthålla motivationen. Annars kan motivationen minskas efter en
tids  drogfrihet,  då  målet  med  undvikande  av  konsekvenser  kan  ha  uppnåtts  och
individen slutar kämpa. Det behövs därför hela tiden finnas något att sträva efter.

All behandling är ju individanpassad, man tittar ju på personen och vad
är behoven, hur ser det ut. Och man behöver ju mötas någonstans, finna
personen där den faktiskt befinner sig (IP 3).
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Allt som har någon betydelse eller haft någon betydelse försvinner ju
och drogen är ju bara det primära det är ju bara drogen som gäller, så
det blir ju ett väldigt torftigt enahanda liv till slut, som gör att man får
ju massa konsekvenser tänker jag. Psykiskt,  fysiskt,  relationer, socialt
överhuvudtaget, ekonomi, alla områden i livet det blir ju förfärligt till
slut. Ja det är väl det, det är väl så man måste jobba tänker jag. Att ge
dom förhoppningar,  styrka,  att  det  finns  någonting  annat,  att  det  är
möjligt att lämna det här, det är väl så man måste jobba tänker jag. Och
att liksom stötta så mycket vi kan, att vara vägvisare på något sätt (IP
4).

Man kan ha motivation för att undvika tråkiga konsekvenser, för att jag
befinner  mig  på  en  tråkig  plats  i  livet  och  motivation  att  komma
därifrån.  Det  räcker  oftast  inte,  utan  man  vill  försöka  bygga  någon
“uppnå motivation”. Det finns saker som jag vill ha, saker som är värda
att kämpa för (IP 5).

Det påpekas också att en klients personlighetsdrag bör uppmärksammas. En individ kan
ha svårt att hålla balansen i det individen anser är viktigt, utan att vara medveten om det.
Därför  kan  det  vara  nödvändigt  att  lägga  tid  på  att  medvetandegöra  detta.
Behandlingstiden  kan  påverkas  så  att  den  blir  längre  än  vid  ett  enstaka  beroende.
Behandlingssamtalens innehåll påverkas utifrån klientens erfarenheter och upplevelser.
Exempelvis kan det läggas mer tid på att medvetandegöra klientens olika beroenden.
Det kan krävas mer information om drogernas påverkan på både kroppen och på det
sociala nätverket. I vissa fall är inte klienterna medvetna om skadorna som preparaten
medför,  exempelvis  ungdomars  syn  på  cannabis.  I  dessa  fall  behöver
behandlingssamtalen  lägga  extra  tid  på  information  om  detta.  Det  nämndes  att
behandlingen blir annorlunda på grund av att en individ med flera beroenden ofta är mer
socialt  utslagen  och  har  mer  svårigheter.  Detta  kan  göra  att  ytterliggare  en  instans
behöver kopplas in.

Det är så att man kanske får lägga lite mer krut på att eh försöka att få
en person att se hur det verkligen ser ut. Ja lite mer insikt i det (IP 1).

Sammanfattning av resultat

Flera  av  respondenterna  nämnde  blandmissbruk  som  alternativt  ord  till  multipelt
substansbrukssyndrom. De definierade det som att ta flera preparat under samma period.
De  var  bekanta  med  nya  diagnossystemet  DSM-5  och  visste  dess  innebörd,  dock
användes  begreppet  substansbrukssyndrom  i  liten  utsträckning.  I  stället  användes
fortfarande orden missbruk och beroende. Orsakerna till utveckling av flera beroenden
som sades var bristande impulskontroll, nyfikenhet, toleransutveckling, sensibilisering,
sammanhang, tillgång, komplettera biverkningar av andra preparat och psykisk ohälsa.
Det fanns ofta ett primärpreparat som kompletterades med flera sekundärpreparat. Det
var vanligare med flera beroenden än ett enskilt beroende. 

Relationen, klientens erfarenheter och den professionellas positiva attityd spelade roll i
motivationsarbetet  för  att  uppnå  förändring.  De  faktorer  hos  klienten  som  kunde
påverka  motivationsprocessen  var  förmåga,  färdigheter,  vilja,  framtidsplaner,  mål,
delmål och önskningar om framtiden. Medan den professionella behövde kunna skilja

28



på  klientens  ovilja  och  oförmåga  och  även  kunde  främja  klientens  inre  vilja  till
motivation. Respondenterna skiljde inte på motivationsarbetet utifrån om klienten hade
ett enskilt eller flera beroenden. Detta gjorde att motivationsarbetet och behandlingen
inte blev annorlunda vid enstaka beroenden jämfört med flera beroenden. Däremot blev
behandlingen  ofta  längre  och  mer  komplex.  Anledningen  till  detta  kunde  vara  att
individen har upplevt mer allvarliga konsekvenser av beroendet. Det fanns en enighet
om att  motivationsarbetet  och  behandlingen  skulle  individanpassas.  Detta  gjorde  att
innehållet  i  samtalen  kunde  vara  olika,  beroende  på  den  unika  klienten  och  dess
situation. Den professionella bör vara uppmärksam på vart klienten befinner sig i sin
process för att skapa en god relation och för att underlätta förändringsarbetet. I vissa fall
kan klientens svårigheter göra att även en instans till behöver kopplas in i behandlingen.

Flera av respondenterna ansåg att klienten inte alltid har förmågan att avgöra vad som är
bäst i situationen. Orsaker som beskrevs kunde vara att klienten inte alltid såg den sanna
bilden,  var  påverkad  eller  såg  enkelspårigt  på  situationen.  Samtidigt  menade
respondenterna att de professionella bör lyssna på klientens önskemål och inte enbart
fokusera på en viss metod.

Teoretisk problematisering

Denna teoretiska problematisering utgår från två teorier. Den ena är motivationsteorin
PRIME av Robert West (2006). Medan den andra är Von Wright’s (2010) pedagogiska
rekonstruktion av G.H. Meads teori om människors intersubjektivitet. 

Respondenterna  påpekade att  det  var  av stor  vikt  att  kunna möta  klienterna  där  de
befinner  sig  och  lägga  behandlingen  på  klienternas  nivå.  Det  är  därför  viktigt  i
behandling  att  utforska  klientens  erfarenheter  och  personlighet.  Exempelvis  kan
personen ha  en hämmad impulskontroll,  vilket  kan försvåra en  förändring om detta
förbises. Respondenterna menade också att klienter kan ha en plan och vara på god väg
mot en förändring men utan förvarning sedan sluta komma till mötena. Utifrån West
(2006) kan detta ha berott på bristande impulskontroll som lett till återfall. Därmed kan
en person ha en välplanerad plan för en viss handling men trots det kan handlingen
åsidosättas i ett senare skede. Ett annat exempel kan vara att personen följer sin plan
utifrån  att  motivationen styrs  av tidigare  erfarenheter.  Personen kan ha haft  så pass
dåliga erfarenheter  av sitt  beroende att  personen inte  vill  tillbaka  till  dessa negativa
händelser och därför gör andra val än tidigare. Det kan gå så pass långt att personen ser
sitt beroende som en del av sin identitet.

Respondenterna sa att klienterna behövde en framtidsvision av vad de ville uppnå med
sin förändring. Vilket försökte främjas genom att de själva skulle uttrycka en bild eller
ett mål av vad de själva skulle vilja uppnå. Respondenterna berättade att de använde sig
utav MI i behandlingsarbetet för att främja motivation. Respondenterna sa att tilltro till
sig själv och att  ha förmågan är av betydelse för att  kunna åstadkomma förändring.
Respondenterna nämnde att personligheten kan påverka beroendet individen har. Om en
individ har svårt att hitta balansen i sina handlingar, kan detta göra att beroendebeteende
genomsyrar allt personen tar sig för. Exempelvis när en person slutar med ett beroende
kan  personen  antingen  medvetet  eller  omedvetet  ersätta  detta  med  ett  annat.  Det
respondenterna sa kan kopplas till West (2006) som menar att människor behöver skapa
en positiv bild av hur de själva vill ha det i framtiden. Det handlar inte om rätt och fel,
utan bara om vad personen önskar. Det är då större chans att en individs motivation
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ökar.  Det är  alltså  större chans till  en förändring om den professionella  lyckas  leda
klienten till positiva mentala bilder. Den kan göra detta genom att verka hoppingivande
och bland annat använda sig av metoden MI. West (2006) förklarar att identiteten, det
vill säga känslan och bilden av sig själv är en stark källa till motivation för att uppnå
den önskade målbilden. Identifierar en person sig själv som någon som kan klara av en
förändring är chansen större att lyckas med detta. 

Respondenterna sa att klienter i påverkat tillstånd gick efter vad de ville ha i stunden.
Klienter i opåverkat tillstånd kunde i större utsträckning tänka på längre sikt och på vad
som  var  mest  rätt  för  att  åstadkomma  en  förändring.  I  de  fall  där  respondenterna
upplevde att klienterna inte kunde se den rätta bilden av situationen och möjliga vägar
där ifrån, försökte respondenterna upplysa om vad de ansåg var rätt. West (2006) menar
att vissa människors handlingar utgår från vad de vill ha i stunden, medan andra lägger
mer tyngd i vad som är rätt och fel och handlar där efter.

Flera av respondenterna beskrev att viljan för att göra en förändring för sin egen skull
var nödvändig för att den skulle bli hållbar. Förändringen behöver passa in med den
önskade målbilden för ens egna identitet. Exempelvis kan en person som ser sig själv
som rökare vilja ta bort den titeln från sin identitet.  Detta kan göra att personen vill
kunna  identifiera  sig  med  målbilden  ”icke-rökare”  och  där  med  nå  en  mer  hållbar
förändring. Likt detta beskriver West (2006) att människor som vill göra en förändring
måste kunna koppla sitt beslut till sin identitet för en hållbar förändring. Beslutet som
fattas måste vara förankrat i ens inre vilja.

Flera  respondenter  menade  att  det  är  av  vikt  att  se  hela  människan,  samt  inte  vara
dömande. Detta för att bjuda in till samtal och visa på acceptans för att få klienter att
våga prata. Detta kan kopplas till Von Wright (2010) som menar att människor behöver
bekräftelse  och känna tillit  i  mötet  med  en annan människa.  Detta  för  att  skapa en
identitet som en vem istället för ett vad. Vilket betyder att den professionella har ett
relationellt synsätt, där denne inte bortser från viktiga delar av personligheten.

Några av respondenterna nämnde att det kan vara betydelsefullt  att  använda det nya
begreppet  substansbrukssyndrom,  då  detta  inte  anses  lika  dömande  som  begreppen
missbruk  eller  beroende.  Substansbrukssyndrom  kan  minska  risken  för  personlig
identifiering med begreppen missbruk och beroende. Detta kan ses utifrån Von Wright’s
(2010) punktuella perspektiv där man endast fokuserar på en del av människan, vilket i
detta fall skulle kunna vara att se människan som en missbrukare. Människan blir ett
vad.

Grupptryck och det sammanhang en individ ingår i nämndes som orsak till utveckling
av multipelt substansbrukssyndrom. En individ kan påverkas av de personer som finns
runt omkring. Genom behovet av att passa in i ett sammanhang kan en individ ibland
påverkas av omgivningen runt omkring. Enligt Von Wright (2010) formas människor
utifrån mötet med andra människor. Varje möte är unikt och påverkar varje människa
olika. I varje möte skapas intersubjektivitet och avgör hur vi väljer att vara och göra i
varje enskild situation.

Det är viktigt  att  individanpassa behandlingen till  varje unik klient.  Att  läsa av vart
klienten  befinner  sig  i  sin  process,  gör  att  samtalen  kan  anpassas.  För  ett  bra
arbetsklimat krävs en bra relation till klienten, vilket kan främjas i mötena. Likt Von
Wright (2010) som menar att varje möte är unikt, menar respondenterna att varje individ
är unik. Detta kan kopplas samman i det behandlingspedagogiska arbetet och det ena
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utesluter inte det andra. Genom att se både människan och mötena som unika ses detta
ur ett relationellt perspektiv.

Några av respondenterna ansåg att klienternas egna idéer för att uppnå en förändring
inte ska bortses. Den professionella bör vara uppmärksam och lyssna noga på klientens
önskemål. Görs inte detta finns risken att klientens entusiasm och motivation minskar.
Von  Wright  (2010)  menar  att  genom  det  punktuella  perspektivet  görs  lätt  en
generalisering  utifrån  sin förförståelse.  I  detta  fall  skulle  det  kunna vara  så  att  den
professionella  bortser  från  klientens  önskemål  och  endast  lägger  fokus  på  den
behandlingsmetod som av den professionella anses vara till störst nytta.

DISKUSSION
I  diskussionen diskuteras under metoddiskussion vad som genomförts  bra respektive
kunde  ha  genomförts  på  ett  annorlunda  sätt.  Sedan  kommer  resultatdiskussion  som
innehåller  positiva  och  negativa  synpunkter  på  kopplingen  mellan  bakgrund  och
resultat. 

Metoddiskussion

Valet av att göra en hermeneutisk och kvalitativ studie gjordes för att skapa en djupare
förståelse  för  hur  professionella  arbetar  med  personer  med  multipelt
substansbrukssyndrom.  Genom denna metod  gavs  inte  endast  saklig  fakta,  det  gavs
också tillgång till känslor.

Urval

Tanken från början var att intervjua sex respondenter från olika verksamheter. Planen
var också att  intervjua lika många från varje verksamhet,  vilket visade sig inte vara
möjligt.  Studien  avgränsades  sedan  till  fem  respondenter,  då  detta  ansågs  vara
tillräckligt  för  att  besvara  frågeställningarna.  Hade  ytterliggare  en  sjätte  respondent
intervjuats, kunde detta ha gett ett bredare perspektiv. Dock med risken för att ta tid och
därmed sänka kvaliteten från andra delar av studien. Urvalet ansågs passa bra till denna
studie då respondenterna hade lång erfarenhet på området och träffade sina klienter över
en längre tid.  Det var intressant att  få respondenternas enskilda och olika perspektiv
utifrån de olika verksamheterna och deras utbildningar. 

Instrument

Utförandet av en disposition medförde att det sparades tid och gav en första överblick
på det tänkta innehållet i studien. Svårigheter som uppstod var att komma på bra sökord
och hitta relevant litteratur. Vid litteratursökningen var det svårt att hitta litteratur som
fokuserade på blandmissbruk och multipelt substansbrukssyndrom. Ofta fokuserades det
på enskilda preparat och inte på kombinationen. I artiklarna som lästes igenom fanns
också tips  på andra  väsentliga  sökord som kunde användas.  Genom referenslistorna
hittades  även annan relevant  litteratur  till  denna studie.  Huvudteorin som valdes var
PRIME, för att en motivationsteori sågs passande för vårt syfte. Detta var en främmande
teori som krävde inläsning för kunskap och förståelse innan användning. Om en känd
teori i stället hade valts, hade det sparat tid och energi som kunde ha ägnats åt andra
delar  av studien.  PRIME var  till  viss  del  relevant,  då  den fokuserar  på en  individs
handlingar och motivation. Dock var den svår att tillämpa på empirin i studien. Detta
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för att teorin fokuserar på faktorer hos klienterna och inte de professionellas perspektiv.
Ytterliggare  en  teori  som valdes  var  en  rekonstruktion  av  en  teori  om människors
intersubjektivitet, detta för att beskriva och ge förståelse för det professionella mötet.
Detta  för  att  komplettera  teorin  PRIME  som  inte  fokuserade  på  de  professionellas
perspektiv.  Pilotintervjun  gjorde  att  brister  upptäcktes  och  kunde  justeras.  Dock
upptäcktes det senare att  intervjuguiden kunde ha utgått  mer utifrån teorin och varit
kategoriserad  i  olika teman,  för att  skapa struktur till  resultatet.  Det  hade eventuellt
underlättat  och effektiviserat  jämförelsen på respondenternas olika svar. I stället  fick
teman skapas i efterhand utifrån transkriberingen i analysen. Utförandet av en intervju
sågs  som det  bästa  alternativet,  för  att  det  bidrog  med  de  professionellas  kunskap,
erfarenheter, tolkningar och egna upplevelser. Dels genom det som sades, men att en
intervju också gav möjligheten att observera och iaktta respondenterna. Vilket bidrog
med ett bredare perspektiv och större förståelse för det som sades.

Datainsamling

I  vissa intervjuer  fanns det  mer  utrymme  för  följdfrågor  än vid  andra,  beroende på
respondentens svar. Vid de tillfällena utrymmet kändes mindre fanns tyvärr inte samma
möjlighet. Detta gjorde att intervjuerna var svårare att jämföra. Något som skulle kunna
underlätta jämförelsen hade varit om vissa lika följdfrågor hade förutbestämts. Kvale
och  Brinkmann  (2014)  skriver  att  intervjufrågor  ska  vara  enkla  och  korta  för  att
underlätta  intervjun  och  för  intervjupersonen.  En  av  frågorna  som  fanns  med  i
intervjuguiden  var  väldigt  lång  och  det  uppmärksammades  att  respondenterna  hade
svårigheter  att  uppfatta  den  rätt  eller  överhuvudtaget  förstå  den.  Den  kunde  ha
formulerats på ett annorlunda och mer lättförståeligt sätt. Intervjuerna spelades in på två
enheter,  vilket  minskade  risken  för  missförstånd.  Detta  stärkte  kvaliteten  och
trovärdigheten i studien.

Analys

Det valdes att dela på arbetet kring transkriberingen, vilket visade sig vara effektivt. När
valet  av  analysmetod skulle  göras  uppstod svårigheter,  på grund av okunskap inom
metodval. Efter inläsning på olika analysmetoder valdes tematisk analys, samt att göra
en matris. Vid skapandet av matrisen gick intervjumaterialet igenom grundligt medan
teman och material valdes ut och klistrades in. Detta gav en bra överblick av de olika
delarna som resultatet bestod av, och gjorde det smidigare att jämföra respondenternas
svar inom varje tema.

Resultatdiskussion

Respondenterna  använde  begreppet  blandmissbruk  för  att  definiera  multipelt
substansbrukssyndrom.  WHO (1994) och EMCDDA (2002) definierar  även dem ett
intag av flera olika preparat under samma period som blandmissbruk. Respondenterna
använde också i vissa fall DSM-5 kriterierna för att upplysa klienten om sitt missbruk
eller beroende. Detta i enlighet med hur diagnossystemet DSM-5 ska användas. Då det
utifrån DSM-5 ska kunna definiera substansbrukssyndrom eller  gradera ett  missbruk
eller  beroende  utifrån  elva  kriterier,  där  minst  två  ska  vara  uppfyllda  (American
Psychiatric Associationen, 2014). Respondenterna berättar att det är vanligt med flera
beroenden  samtidigt,  de  nämner  också  att  det  anses  vara  vanligare  än  ett  enskilt
beroende.  Respondenterna  nämner  orsaker  till  att  en  individ  har  flera  beroenden.
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Orsakerna som nämndes var socialt sammanhang, nyfikenhet, bristande impulskontroll,
psykiskt  mående,  brist  på  tillgång,  dämpa  abstinens,  förstärka  effekt,
missbrukspersonlighet  och  toleransutveckling.  CAN  (2007)  visar  också  på  att
förekomsten av flera beroenden samtidigt är vanligt. Dock nämns bara tre orsaker av det
som  respondenterna  nämnde.  Detta  är  att  människor  vill  förstärka  effekten  med
ytterliggare ett preparat. Det kan bero på brist på tillgång av primärpreparat eller för att
dämpa abstinens  av annat  preparat.  Vid jämförandet  av respondenternas och CAN’s
(2007) svar på orsak till ett multipelt substansbrukssyndrom, har respondenterna nämnt
sju fler orsaker än CAN. Möjligtvis kan en orsak till detta vara att respondenterna har en
mycket nära kontakt med sina klienter och ser detaljerna. Medan CAN ser detta ur ett
mycket bredare och övergripande perspektiv.

Respondenterna använder samma metoder till  enstaka som till flera beroenden. Dock
menar respondenterna att behandlingen utgår från ett individanpassat synsätt.  De menar
också att behandlingen kan bli mer komplex, ta längre tid och att ytterliggare instans
kan behövas kopplas in på grund av att flera beroenden kan ge svårare konsekvenser.
EMCDDA (2009) bekräftar att behandlingen som finns tillgänglig för personer som har
flera  beroenden  är  ungefär  samma  behandling  som  finns  tillgänglig  för  ett  enskilt
beroende.  Trots  liknande  behandling  vid  enstaka  som  vid  flera  beroenden  visar
forskning på goda behandlingsresultat, dock positiva resultat så är det komplicerat och
invecklat uppdrag som tillägnas de professionella på fältet. Blomqvist (1999) menar att
behandlingen bör anpassas efter orsaken till beroendet.  Då EMCDDA (2009) menar att
det  inte  finns  någon  behandling  för  individer  med  multipelt  substansbrukssyndrom
tillgänglig,  blir  det  uppenbart  varför  respondenterna  inte  använder  sig  utav  någon
specifik  behandlingsmetod.  Istället  används  samma  metoder  som vid  behandling  av
enstaka missbruk eller beroende. 

Respondenterna menar att det är av vikt att anpassa behandlingen efter vart klienten
befinner sig i sin process. Respondenterna ser också betydelsen av en klients sociala
omgivning och anordnar därför bland annat nätverksmöten och par samtal. De ansåg
även att  tillgång var en faktor för utveckling av missbruk eller  beroende. Blomqvist
(2009c) menar likt respondenterna att som professionell krävs det att alltid börja där
klienten  befinner  sig,  för  bästa  resultat.  Fortsättningsvis  påpekar  författaren  att  det
sociala nätverket har minst lika stor betydelse som professionell  hjälp. Det bekräftas
också att tillgången spelar stor roll både vid utveckling och avslutande av ett beroende.
Eftersom  både  respondenter  och  forskning  redovisar  samma  resultat,  stärker  detta
trovärdigheten i både det respondenterna sagt och vad forskningen visar. 

Respondenterna  ansåg att  mötet  och kunskap om missbruk och beroende är  av stor
betydelse.  Respondenterna  ansåg  även  att  som  professionell  bör  ett  icke  dömande
förhållningssätt förespråkas. Bergmark och Oscarsson (1988) menar likt respondenterna
att  mötet  och  förförståelse  om  missbruk  och  beroende  och  individer  med  denna
problematik är grunden i behandling, som den professionella ska ha kunskap om. Det
rådde  delade  meningar  bland  respondenterna  kring  medicinering  som
behandlingsmetod. Vissa ansåg det som en god lösning som kan rädda liv, medan andra
ansåg det bra vid nödvändiga situationer som till exempel abstinensbehandling men inte
som en långsiktig lösning. Blomqvist (2009b) menar likt några av respondenterna att
vid en långsiktig förändring vid ett beroende kan det i vissa fall krävas medicinering.
Detta  visar  på  att  det  råder  delade  meningar  både  kring  forskning  och  bland  de
professionella vad gäller medicinering i behandling av missbruk och beroende.
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Respondenterna berättade att de arbetar med att verka hoppingivande, motiverande och
även att få klienten till insikt om sin situation. De berättade även att klienterna i vissa
fall  inte  alltid  skiljde  på  vad  de  behövde  och  ville  ha.  I  dessa  fall  försökte
respondenterna  fungera som vägvisare.  För  att  vilja  göra förändring måste  personen
komma till insikt att denne har ett beroende. Därefter kan en konflikt uppstå i vad en
person behöver och vill ha och därmed bli ambivalent (Melin och Näsholm, 2011; West,
2006).  En  slutsats  som  kan  dras  är  att  då  ambivalens  uppstår  bland  klienter  kan
professionella vara till stor hjälp som vägvisare. Men även som en person som kan se
klientens situation objektivt, från ett yttre perspektiv.

Respondenterna menar att det är viktigt att möta klienter med respekt, värdighet och ett
icke klandrande förhållningssätt. Samt att det i behandlingen är viktigt att se missbruket
eller beroendet ur ett helhetsperspektiv. De intervjuade förespråkar gruppbehandling, då
individer kan känna en samhörighet med andra. Samt dela erfarenheter och känna igen
sig i andras berättelser.  Von Wright (2010) förklarar detta genom ett  punktuellt  och
relationellt  perspektiv.  I  det  punktuella  perspektivet  fokuseras  det  på  en  individs
enskilda handlingar eller egenskaper, mer än en samlad bild av personligheten. Medan
det  i  relationella  perspektivet  fokuseras  på  individen  i  mötet  med  andra  utgår  från
individens  alla  handlingar.  Fortsättningsvis  skriver  författaren  om  vikten  av
kommunikation  i  grupp.  Där  budskap  sprids  till  en  mängd  människor,  men  att  en
enskild individ ändå kan uppleva en känsla av beröring.  Detta  kan leda till  ett  ökat
perspektiv.  Utifrån  Von  Wright’s  (2010)  båda  perspektiv  är  det  uppenbart  att
gruppbehandling är att förespråka, likt det respondenterna gör. Då en grupp kan främja
känslan av tillhörighet och det kan bidra till en positiv förändring.

Några av respondenterna förespråkade att det är viktigt hur man motiverar en klient till
förändring. Det gäller att den professionella inte endast stöttar klienten för att undvika
negativa konsekvenser, utan även stöttar klienten mot ett mål att hela tiden kämpa för.
Detta för att inte motivationen och drivkraften ska riskera att minska. West (2006) och
Melin och Näsholm (2011) menar att det är viktigt att professionella vet hur ambivalens
kring en förändring ska bemötas. Detta betyder att som professionell krävs det att vara
försiktig för att inte stjälpa klientens drivkraft.

Pedagogiska implikationer och fortsatt forskning

De  slutsatser  som  kan  dras  utifrån  studien  angående  definitionen  av  multipelt
substansbrukssyndrom är att respondenterna använde sig av begreppet blandmissbruk
och i vissa fall kriterierna i DSM-5. Kriterierna kunde användas vid bedömning i graden
av missbruk eller beroende. Deras förklaring på begreppet blandmissbruk och multipelt
substansbrukssyndrom är det som tidigare forskning beskrivit det. Förklaringen till att
begreppet multipelt substansbrukssyndrom inte används i stor utsträckning skulle kunna
vara  att  DSM-5 inte  funnits  särskilt  länge.  Det  kan  också  vara  anledningen  till  att
respondenterna inte var speciellt inlästa på diagnossystemet. En annan orsak kan vara
att inrotade vanor ofta är svåra att ändra på. Begreppet blandmissbruk har funnits sedan
1970-talet  och är  det  som de flesta  människor  känner  till.  Begreppet  blandmissbruk
användes  för  det  mesta  av  respondenterna,  trots  att  det  nya  begreppet
substansbrukssyndrom anses mindre stigmatiserande. Utifrån detta kan det därför vara
viktigt att ändå arbeta utifrån det nya diagnossystemet DSM-5 och dess innehåll. Vid
fortsatt  forskning kan det vara av vikt och intresse att  undersöka vidare om i vilken
utsträckning det nya begreppet behövs i det behandlingspedagogiska yrket. Även hur
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man  i  så  fall  skulle  kunna  implementera  det  i  både  verksamheterna  och  i  övriga
samhället.  Detta  kan även ses utifrån teorin om mänsklig intersubjektivitet.  Då Von
Wright (2010) menar att individer påverkas i grupp. Trots att en människa talar till flera,
betyder det inte att en enskild individ inte påverkas. Påverkan kan vara både positiv och
negativ. Utifrån detta kan stigmatiserande begrepp så som blandmissbruk påverka en
individ negativt i grupp. Om en implementering av mindre stigmatiserande begrepp som
till  exempel  multipelt  substansbrukssyndrom  når  allmänheten,  kan  denna  negativa
påverkan eventuellt minska. En plattform för implementering av begreppet kan vara de
olika utbildningar  som finns för de professionella  som arbetar  inom missbruks-  och
beroendevården.

Begreppen kunskap, förändring samt den professionellas förhållningssätt uttrycker sig
på samma sätt vid multipelt substansbrukssyndrom som vid ett enskilt. Detta kan bero
på att de verksamheter som studerats  till  stor del individanpassar  behandlingen efter
klienten. Eftersom alla människor är unika, behöver de professionella hjälpa till med att
hitta det som motiverar varje enskild individ att jobba mot en förändring. Behandlingen
och motivationsarbetet är detsamma gällande metoder och bemötande, dock blir det mer
komplext.  Det  har  skapats  fler  och  allvarligare  konsekvenser  fysiskt,  psykiskt  och
socialt som behöver bearbetas. Detta gör att behandlingen ofta kräver längre tid och kan
kräva  samarbete  mellan  olika  instanser.  För  professionella  krävs  det  samma  goda
kunskap om bemötande, relationsskapande och processer vid behandling av multipelt
substansbrukssyndrom som vid enskilt. En slutsats som kan göras av studien är att det är
viktigare i behandlingen att se till hela individen än endast till beroendet eller preparatet.
Detta kan ses utifrån den mänskliga intersubjektiviteten. Von Wright (2010) skriver om
det relationella perspektivet Där det inte bortses delar av en individ, utan fokus ligger på
helheten. Det går alltså inte att endast se till en del av individen, som i detta fall skulle
kunna vara individens missbruk eller beroende. Utan det krävs att man ser till helheten
av individen och individanpassar behandlingen utifrån alla delar. Detta är betydelsefull
kunskap som ska beaktas i utbildning och praktik. Resultatet visade att detta beaktades i
de verksamheter som besöktes.

Studiens  resultat  visar  på  att  det  inte  finns  några  specifikt  framtagna  metoder  för
multipelt  substansbrukssyndrom.  Den  visar  också  att  flertalet  klienter  har  flera
beroenden i  större  utsträckning än endast ett  enskilt.  Utifrån dessa resultat  hade det
kanske behövts vidareutbildning av de professionella som arbetar med klienter som har
multipelt  substansbrukssyndrom.  Även  förmedla  kunskap  om  den  komplexitet  som
uppstår  vid  behandling  av  multipelt  beroende  vid  utbildningar  för  relevanta
yrkesgrupper inom missbruks- och beroendevården. Utifrån studien hade det också varit
intressant  för  vidare  forskning  att  undersöka  om  det  finns  möjlighet  att  utveckla
metoder i behandling som är specifikt inriktade på multipelt substansbrukssyndrom. För
att  möjliggöra  en utveckling  av en sådan metod hade det  antagligen  behövts  vidare
forskning kring multipelt  substansbrukssyndrom. En studie utifrån det DOK-material
som finns hade kunnat göras för att se eventuella likheter eller skillnader kring individer
med enskilt eller multipelt beroende. Det skulle exempelvis kunna vara likheter eller
skillnader inom olika livsområden eller psykisk hälsa.
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Bilaga I: Intervjuguide
1. Vilken utbildning har du?

2. Hur länge har du jobbat här?

3. Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet?

4. Skulle du vilja berätta lite om verksamheten? 

5. I genomsnitt, hur lång är behandlingstiden?

6. Utgår ni från någon särskild teori? 

7. Vilka  olika  behandlingsmetoder  och  samtalsmetoder  använder
verksamheten i mötet med klienten?

8. Känner du till DSM 5 och det ändrade diagnossystemet kring missbruk
och beroende och vad det innebär? 

9. Hur  skulle  du  definiera  ett  multipelt  substansbrukssyndrom
(blandmissbruk)?

10. Hur ser du på multipel substansbrukssyndrom i förhållande till ”enstaka”
substansbrukssyndrom, blir behandlingen annorlunda?

11. Anser  du  att  det  ofta  finns  multipelt  substansbrukssyndrom  hos
klienterna?

12. Vilka  faktorer  tror  du  gör  att  vissa  individer  utvecklar  multipelt
substansbrukssyndrom?

13. Hur  motiveras  klienter  med  multipelt  substansbrukssyndrom  till  en
förändring?

14. Hur ser du på olika aspekter som är av betydelse i behandling för att
uppnå  positiv  förändring  hos  individer  med  multipel
substansbrukssyndrom?

15. Hur tänker du kring skillnaden på vad klienterna behöver och vad de vill
ha? 

16. Vad  anser  du  om  LARO  (Läkemedelsassisterad  rehabilitering  vid
opiatberoende)?

17. Vad  anser  du  om  nedtrappning  eller  övrig  medicinering  av  andra
substanser i behandling?

Bilaga II: Informationsbrev
 

Till dig som arbetar inom beroendevården!

Vill fyra stycken professionella från er verksamhet bidra med sina erfarenheter till en
studie  om arbete  inom beroendevården?  Vi läser  på  programmet  för  ungdoms-  och



missbruksvård på Linnéuniversitet i Växjö. Vi ska nu skriva vårt självständiga arbete.
Vårt  syfte  är  att  belysa  professionellas  uppfattning  om och erfarenheter  av  multipla
substansbrukssyndrom (blandmissbruk)  samt  deras tankar  om hur  problematiken ska
hanteras för att skapa förändring hos klienter.

Har  ni  tid  och  möjlighet  att  delge  oss  era  tankar,  funderingar,  erfarenheter  och
synpunkter i var sin intervju? Till intervjun har vi förberett vissa frågor och där era svar
bestämmer vilka följdfrågor som ställs. Varje intervju beräknas ta max 30 minuter. För
att ges ökad möjlighet till en rättvis bild av det ni delger oss under intervjun önskar vi er
tillåtelse att spela in den. Om ni önskar så skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till er.

Vi  följer  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  regler.  De  innebär  bland  annat  att  ditt
deltagande är frivilligt  och att  du väljer om du vill vara med eller  ej. Du kan också
avbryta  intervjun om du vill.  Uppgifter  kring din medverkan kommer  att  behandlas
konfidentiellt.  Namn,  arbetsplats  och  andra  identifierande  data  kommer  inte  att
redovisas. Det inspelade materialet kommer att bevaras oåtkomligt för obehöriga och
förstöras efter arbetets slutförande. Ditt deltagande kommer enbart att användas till vårt
självständiga arbete. Arbetet görs under handledning.

Vi vore tacksamma för svar så snabbt som möjligt, vare sig ni vill ställa upp eller inte.
Om ni vill vara med hör vi av oss, så kommer vi överens om tid och plats för intervjun.

Har ni några frågor, ta gärna kontakt med oss.

Växjö 2016-02-02

Petra Gustafsson

Telefon: 072-526 07 77

Mail: pg222dr@student.lnu.se

Kajsa Larsson

Telefon: 076-321 97 61

Mail: kl222jj@student.lnu.se

mailto:kl222jj@student.lnu.se
mailto:pg222dr@student.lnu.se


Bilaga III: Matris

Intervju
-person

Definition Behandling Utveckling Motivation Skillnad  på  behov
och vilja

1 Blandmissbruk,E
n blir till fler

Ej annorlunda, Mer
rasat, Mer att jobba 
med, Ej medveten, 
Individuellt

Ersätta, Hittar en till, 
Sensibilisering, Svårt att
hitta balans, allt/inget 
människa, Tillgång

Samma sätt, Framtidsplan, Inställning, 
Inre motivation

Sanna bilden, Behov, 
Behandlares bild

2 Flera preparat, 
Byta substans, 
Huvuddrog, 
Sekundärdroger 

Behandling svårare,
Individanpassat, 
Önskemål, Plan 

Förskrivning, Tillgång, 
Tolerans-utveckling, 
Sammanhang, Mående, 
Biologiska, Sociala, 
Psykiska

Samma sätt, Motiverande, 
förhållningssätt, Ej klandrande, Nyfiket,
Intresse, Undersökande, 
Hoppingivande, Allians, Kunskap, 
Tålamod, Anpassning, Abstrakt 
tänkande

Klienter med hopp vet,
Uppmärksamma detta,
Förstörs entusiasmen

3 Flera preparat, 
Huvuddrog, 
Sekundärdroger, 
Blandmissbruk

Konskvenser,Indivi
danpassad

Nyfikenhet, 
Grupptryck, 
Impulskontroll, 
Toleransutveckling, 
Tillgång

Samma sätt, Relation, Allians, 
Förtroende, Ovilja/oförmåga, Vilja, 
Drivkraft, Tillit till egen förmåga, 
Erfarenheter,, Ovilja/oförmåga, Delmål

Enkelspårigt, 
Upplysning

4 Flera preparat Komplex, 
behandling

Tillgång Samma sätt, Grundmotivation, Morot, 
Individanpassad, Social förankring, 
Förmågor ej personlighet, Svårigheter

Patient vet, Isär 
vill/behöver, Skillnad 
behov 
nykter/missbruk, 
Lyssna på klienten



5 Flera preparat, 
Favoritdrog

Svårare, Längre 
behandlingstid, 
Psykiska problem, 
Psykiatrin, Socialt 
utslagna

Tillgång, Mående Samma sätt, Framtidsplaner, Förmedla 
styrka, Förhoppningar, Bakgrunden, 
Stötta, Möjligheter, Grupp, Erfarenhet, 
Färdigheter, Verktyg, Helhet

Kan gå isär, Kortsiktig
väg, Skillnad 
nykter/missbruk
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