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Sammanfattning 
Samsjuklighet definieras korfattat som en samförekomst av ett missbruk och en psykisk 

funktionsnedsättning. Inom begreppet ryms en stor variation i allvarlighetsgraden gällande 

såväl den psykiska sjukdomen som missbruket. Utöver detta förekommer dessutom oftast 

ytterligare brister inom områden som boende, ekonomi och sociala kontakter. Individer med 

samsjuklighet är därmed i behov av insatser från flera olika myndigheter och verksamheter. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka professionella inom olika verksamhetsområdens 

erfarenheter av att arbeta med individer med samsjuklighet. Intresset har varit att få en ökad 

förståelse för de olika verksamheternas funktion i arbetet med samsjuka individer. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och analyserats med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys. Respondenterna bestod av sex personer, vilka arbetade inom 

psykiatrin, frivården samt två skilda kommunala öppenvårdsverksamheter. Resultaten visar att 

skilda synsätt gällande individens problematik, samt det delade huvudmannaskapet mellan 

kommun och landsting, kan medföra att en individ med samsjuklighet faller mellan stolarna. 

För att motverka detta krävs ett nära samverkansarbete mellan olika verksamheter, där 

individens totala behov tillgodoses. Framträdande var också vikten av att skapa allians i 

relation till klienten i arbetet med samsjuka individer, vilket förutsätter ett lösningsfokuserat 

och motivationshöjande arbetssätt. Samtidigt beskrevs relationsskapandet som svårt och 

tidskrävande, mycket på grund av att dessa individer tidigare blivit illa bemötta inom vården 

samt stigmatiserade utav sin omgivning. 
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1. Inledning 
 

1.1. Problemformulering  

Samsjuklighet, vilket även benämns som dubbeldiagnos, definieras korfattat som en 

samförekomst av ett missbruk och en psykisk funktionsnedsättning (Jeppsson, 2009). Under 

de senaste åren har samsjuklighet kommit i fokus såväl nationellt som inom flertalet 

kommuner och landsting (Wirbing & Borg, 2011). Studier visar att 30-50 procent av de 

individer som vårdas för sitt missbruk även har psykisk problematik såsom ångest, depression 

och personlighetsstörningar. Omvänt har omkring 20-30 procent av de som är aktuella i 

vården på grund av psykisk ohälsa samtidigt ett missbruk eller beroende (Socialstyrelsen, 

2015). Det har genom senare års forskning tydliggjorts att psykisk ohälsa och missbruk ofta 

hänger samman och har en komplex inverkan på varandra (Department of Health, 2002). 

Båda tillstånden kan ge upphov till liknande symtom och vad som är den primära 

problematiken är ofta oklart. I syfte att uppnå en framgångsrik behandling måste 

orsakssambandet utredas (Heilig, 2011).  

 Allvarlighetsgraden gällande såväl den psykiska sjukdomen som missbruket kan variera 

mellan olika personer. Utöver detta har individer med samsjuklighet ofta problem inom andra 

områden såsom boende, ekonomi och sociala kontakter. Individer med samsjuklighet är 

därmed i behov av insatser från flera olika myndigheter och verksamheter (Kvaternik & 

Grebenc, 2009; Socialstyrelsen, 2012). Socialtjänsten har huvudansvaret för missbruksvården, 

samtidigt som hälso- och sjukvården ansvarar för psykiatrisk behandling och avgiftning. Det 

lagreglerade ansvaret för individer med samsjuklighet är därmed delat mellan olika huvudmän 

(Öjehagen & Cruce, 2014). Synen på vilken typ av behandling en samsjuk individ är i behov 

av kan skilja sig mellan olika verksamheter. En sådan situation kan i värsta fall leda till att 

individen faller mellan stolarna, det vill säga att ingen verksamhet är villig att ta på sig 

behandlingsansvaret (Allgulander, 2014). En gemensam bild av problematiken och en 

fungerande samverkan är med andra ord viktiga faktorer i arbetet med samsjuka individer 

(Hamilton, 2015).  

 Det är även konstaterat att personer med missbruk och psykisk ohälsa i stor utsträckning 

bemöts av negativa attityder, såväl ute i samhället som i kontakten med vården (Björkman, 

2009; Heilig, 2011). Detta kan medföra stigmatisering som i förlängningen leder till att 

individer med samsjuklighet ofta har en dålig följsamhet i behandling (Rodrigues, Serper, 

Novak, Corrigan, Hobart, Ziedonis & Smelson, 2013). Mot bakgrund av ovanstående har 

intresset legat på att undersöka vilken funktion olika verksamheter har i arbetet med samsjuka 

individer, samt vad den organisatoriska uppdelningen medför för individen. Uppsatsens syfte 

är därmed att undersöka vilka erfarenheter professionella inom olika verksamhetsområden har 

av att arbeta med individer med samsjuklighet. 
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1.2 Koppling till socialt arbete 

Individer med samsjuklighet har ofta behov av insatser från flera olika myndigheter och 

behandlingsverksamheter, såsom socialtjänst, psykiatri, beroendevård, frivård och 

Försäkringskassan (Wirbing & Borg, 2011). Alla dessa verksamheter innefattar arbetsplatser 

där socialt arbete bedrivs och praktiseras. Det sociala arbetet handlar i stor utsträckning om att 

bemöta samt hjälpa samhällets mest utsatta grupper och individer. Mötet mellan 

socialarbetaren och klienten bildar därmed en viktig utgångspunkt för det sociala arbetet. Med 

tanke på att individer med samsjuklighet är en särskilt utsatt grupp i samhället ökar vikten av 

att det finns kunskap om vilka konsekvenser detta kan medföra för individen, samt om vilka 

insatser som krävs för att minska dessa konsekvenser. Denna kunskap är även viktig i syfte att 

kunna bemöta individens behov av hjälp och stöd. Mötet mellan klient och socialarbetare sker 

dock inte i ett vakuum utan är beroende av de institutionella ramar som omger arbetet. Det 

sociala arbetet präglas därmed av hur arbetet organiseras, vilka åtgärder och metoder som 

används i olika verksamheter samt vilka regleringar som styr (Meeuwisse & Swärd, 2006). 

Med tanke på att individer med samsjuklighet ofta befinner sig inom olika verksamheter med 

skilda huvudmän, har socialarbetarna en stor roll i att säkerställa att individen får alla sina 

behov tillgodosedda.  

 

1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka professionella inom olika verksamhetsområdens 

erfarenheter av att arbeta med individer med samsjuklighet. Intresset har varit att få en ökad 

förståelse för de olika verksamheternas funktion i arbetet med samsjuka individer. 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur beskriver professionella sitt eget arbete med individer med samsjuklighet? 

Hur beskriver professionella samverkan kring individer med samsjuklighet? 

Hur beskriver professionella orsaker bakom samsjuklighet och vilka konsekvenser det 

medför? 

 

1.5 Förförståelse  

I en kvalitativ undersökning är det forskaren som observerar, tolkar och väljer inriktning för 

undersökningen. Under denna process styrs forskaren oundvikligen av sina egna erfarenheter, 

känslor och tankar. Denna utgångspunkt innebär att forskarens förförståelse har en stor 

inverkan på forskningsprocessen (Bryman, 2011). Vid en kvalitativ undersökning är det 

viktigt att inneha en medvetenhet gällande hur den egna förförståelsen kan tänkas påverka 

undersökningen. Det är därmed viktigt att reflektera över samt kritisk granska de val som görs 

under forskningsprocessens gång (Thomassen, 2007). 

  Det faktum att tre författare står bakom uppsatsen medförde att det fanns skilda åsikter 

och föreställningar om undersökningens ämne. Förekomsten av skilda erfarenheter och åsikter 

krävde ett stort utrymme för reflektion inför val av syfte och frågeställningar, metodval samt 

teoretisks inriktning. I syfte att medvetengöra förförståelsen skrevs en individuell redogörelse 

ned gällande vilka erfarenheter samt kunskaper som fanns kring undersökningens syfte och 

frågeställningar. Den teoretiska kunskapen om samsjuklighet kunde i första hand härledas till 
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socionomutbildningens inslag av missbruk och psykiska funktionsnedsättningar. Kunskapen 

som erhållits utifrån detta är dock inte kopplat till just samförekomsten av missbruk och 

psykisk problematik, utan mer som två separata tillstånd. Utöver en viss teoretisk kunskap 

fanns det även praktiska erfarenheter av att möta eller arbeta med personer med missbruk 

och/eller psykisk problematik.  

 De praktiska erfarenheterna skilde sig dock mellan författarna. En har arbetat med 

individer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik, där fokus i arbetet har legat på 

att stötta klienten i dennes vardag. Genom detta har även erfarenheter om samverkansarbete 

erhållits. Även övriga författare har erfarenheter av att möta klienter med 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. I dessa fall har kontakterna varit kortvariga 

och huvudfokus har inte legat på missbruket eller den psykiska problematiken. Framförallt har 

förförståelse gällande svårigheter med samverkan varit påtaglig, främst under 

genomläsningen av litteratur. I syfte att motverka att resultatet styrs i en viss riktning togs 

beslut om att även belysa de faktorer som krävs för att främja en god samverkan. 

 Ambitionen om att medvetandegöra förförståelsen grundade sig främst i att undvika en 

oavsiktlig snedvridning av respondenternas uttalanden. Utan reflektion över förförståelsen 

kan respondenternas uttalanden undermedvetet tolkas felaktigt för att passa in i en redan på 

förhand bestämd tolkningsram (Thomassen, 2007). Under arbetsprocessens gång uppkom 

situationer där respondenternas uttalanden tolkades på olika sätt. I detta sammanhang blev 

vikten av ständig reflektion, samt att ifrågasätta varandras tolkningar tydlig. För att motverka 

en allt för stor styrning av resultaten har tolkningsarbetet skett gemensamt.  

 

1.6 Begreppsorientering  

Flera av uppsatsens centrala begrepp har olika benämningar beroende på i vilket sammanhang 

begreppen används. Nedan följer en förklaring till hur de centrala begreppen används i denna 

uppsats  

 

1.6.1 Psykisk problematik 

Den psykiska problematiken i definitionen av samsjuklighet kan skilja sig mellan olika 

forskare och författare. De skilda termer som förekommer är: psykisk ohälsa, psykiska 

funktionsnedsättningar, psykisk sjukdom samt psykisk störning (Wirbing & Borg, 201; 

Jeppsson, 2009). I denna uppsats sker ingen begränsning till endast ett fåtal psykiska tillstånd, 

utan samtliga tillstånd som kan föreligga vid samsjuklighet innefattas. 

 

1.6.2 Samsjuklighet 

I denna uppsats syftar samsjuklighet till en samexistens mellan ett missbruk och någon form 

av psykisk problematik. Den psykiska problematiken innefattar här allt från psykisk ohälsa till 

allvarliga psykiska störningar.  

 

1.6.3 Missbruk 

Denna uppsats utgår ifrån Socialstyrelsens traditionella definition gällande missbruk. 

Innebörden tyder på individens bruk av alkohol, narkotika eller andra substansberoende medel 

(Alvengren, 2012). 
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1.7 Ansvarfördelning  

Arbetsprocessen har inneburit många timmar med gemensamt arbete, men även viss tid på 

skilda håll. Under genomgången av tidigare forskning skedde arbetet individuellt. Under 

denna process söktes även relevanta internationella artiklar, som varje författare enskilt 

sammanfattade. Efter detta skedde ett gemensamt arbete, där tidigare forskning tillsammans 

med artiklar sammanställdes till en forskningsbakgrund. Intervjuerna med tillhörande 

transkriberingar fördelades jämnt mellan författarna.  

 Transkriberingarna och den inledande kodningen skedde individuellt. Den resterande delen 

av innehållsanalysen med kategorisering och tematisering utfördes gemensamt. Arbetssättet 

har präglats av en viss uppdelning, detta genom att alla har haft ett övergripande ansvar för att 

skriva vissa delar. Vad de skriftliga delarna skulle innehålla bestämdes dock gemensamt. Det 

som har skrivits individuellt av en av oss, har alltid granskas samt redigeras av de andra två. 

Samtliga författare har bidragit lika mycket i uppsatsskrivandet.      

 

 

2. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs de delar av det aktuella forskningsområdet som är relevanta för att 

kunna tillägna sig denna uppsats. Först sker en redogörelse över definitionen av samsjuklighet 

och dubbeldiagnos, sedan en kort beskrivning av vad psykiatrireformen medfört för individer 

med psykiska funktionsnedsättningar. Vidare presenteras ansvarsfördelningen mellan 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården gällande samsjuka individer, vilket avslutats med en 

beskrivning av samverkan mellan dessa aktörer. 

 

2.1 Definitionen av samsjuklighet och dubbeldiagnos 

Jeppsson (2009) betonar att det under de senaste åren har riktas kritik mot begreppet 

dubbeldiagnos. Anledningen till kritiken är främst att begreppet kan ge en felaktig association 

till att problematiken enbart innefattar två tillstånd. En individ med dubbeldiagnos har utöver 

missbruksproblematik och psykiska besvär ofta en omfattande social problematik såsom 

utanförskap, försörjningsproblem och kriminalitet. Som alternativ till begreppet 

dubbeldiagnos rekommenderar Socialstyrelsen (2015) att begreppet samsjuklighet används 

när man talar om individer med denna problematik. 

  Hamilton (2015) lyfter vidare fram att definitionen av samsjuklighet och dubbeldiagnos 

tidigare omfattade personer med allvarliga psykiska sjukdomar såsom schizofreni, 

psykossjukdom och personlighetsstörning, med en samtida beroende- eller 

missbruksproblematik. Idag finns det dock en tendens att definitionen innefattar alla som har 

ett psykiskt hälsoproblem och som därutöver använder alkohol eller droger på ett 

problematiskt sätt (Hamilton, 2015). 

  Definitionen omfattar därmed ett brett spektrum av psykiska och missbruksrelaterade 

problem som en individ upplever samtidigt. Förhållandet mellan dessa båda tillstånd är ofta 

komplext och kan ha flera olika förklaringar. Individer med psykiska diagnoser kan 

exempelvis använda alkohol och droger som självmedicinering, det vill säga i syfte att bedöva 

ångest. Samtidigt kan individer med en missbruksproblematik få psykiska symtom till följd av 

självaste alkohol- och drogbruket (Department of Health, 2002). Med denna bakgrund visar 
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forskning att definitionen av samsjuklighet ofta varierar inom olika organisationer. Faktorer 

som har en inverkan på hur samsjuklighet förstås och definieras är bland annat skilda 

vårdkulturer och skilda ideologier (Todd, Green, Harrison, Ikuesan, Self, Baldacchina & 

Sherwood, 2004).  

 

2.2 Psykiatrireformen 

Den psykiatriska vården i Sverige präglades under 1920-talet av att individer med psykisk 

problematik fick vård på någon av landets statliga mentalsjukhus. 1967 övergick 

huvudmannaskapet för dessa institutioner från stat till landsting i syfte att integrera den 

psykiatriska vården med landstingets övriga verksamheter. Grundtanken med detta var vidare 

att påbörja en avinstitutionalisering av mentalsjukhusen (Markström, 2014).  

 1989 påbörjade regeringen en psykiatriutredning i syfte att kartlägga levnadsförhållandena 

hos individer med psykiska funktionsnedsättningar, samt granska de verksamheter vars 

uppgift var att ge vård och omsorg till denna grupp. Utredningens slutsatser var att personer 

med psykiska funktionsnedsättningar levde under betydligt sämre omständigheter än många 

andra grupper i samhället. Resultaten påvisade även att vården och omsorgen för denna grupp 

var dåligt utformad. Efter avslutad utredning lade regeringen fram olika förslag, vilket 1994 

resulterade i psykiatrireformen (Printz, 2004).  

 Enligt Rosenberg, Markström och Lindqvist (2013) syftade psykiatrireformen till att 

personer med psykiska funktionshinder skulle få möjlighet till att delta i samhällslivet som 

alla andra. Betoningen i psykiatrireformens policy låg därmed på ökade rättigheter för den 

aktuella gruppen, insatser i öppna former, samt på normalisering. Printz (2004) menar vidare 

att psykiatrireformen även syftade till att den enskilde, utifrån sina egna val och prioriteringar, 

skulle få rätt till service, stöd och vård anpassat efter sina egna förutsättningar och behov. I 

och med psykiatrireformen betonades kommunens ansvar för boende och sysselsättning samt 

landstingets ansvar för vård av den psykiska funktionsnedsättningen. 

  Enligt Bülow (2004) har psykiatrireformen över tid förbättrat levnadsförhållandena för 

personer med ett psykiskt funktionshinder. Innan psykiatrireformen genomfördes hänvisades 

individer med denna problematik till avskilda mentalsjukhus, men idag erbjuds istället de 

flesta vård och stöd i öppna former. Avinstitutionaliseringen medförde dock att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar fick en ökad exponering för alkohol och andra droger. Den 

ökade exponering sammanslaget med behandling inom öppna former har därmed ökat risken 

för samsjuklighet. Printz (2004) menar i detta sammanhang att individer med samsjuklighet är 

en extra utsatt grupp i dagens samhälle. Denna grupp har ett omfattande behov av samordnade 

insatser och stöd, men får trots detta ofta insatser i mycket liten omfattning.  

 

2.3 Socialtjänstens ansvar  

Socialtjänstens huvudsakliga uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet (Socialstyrelsen, 

2013). Arbetet inom socialtjänsten ska präglas av en helhetssyn som beaktar den totala 

situationen för individen vilket innebär en strävan efter att finna samlade lösningar för den 

enskilde individen. Detta stärker vidare vikten av att inneha en öppenhet till att det kan krävas 

åtgärder på många olika områden för att en individ ska kunna komma till rätta med sin 
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problematik (Alfvengren, 2012). Enligt socialtjänstlagen, SoL, 5 kap. 9§ ansvarar 

socialnämnden för att en individ med missbruksproblematik får den hjälp och den vård som 

han eller hon behöver för att komma till rätta med missbruket. I paragrafen betonas 

socialnämndens ansvar för att individer med missbruksproblematik får erforderlig hjälp och 

vård. Det är därmed viktigt att socialtjänsten aktivt sörjer för att den enskilde får den hjälp 

som behövs i kampen mot missbruket (Lundgren & Thunved, 2013).  

Alfvengren (2012) lyfter fram att innebörden av socialtjänstens princip om frivillighet och 

själbestämmande syftar till att planering av hjälp och vård ska ske i samförstånd med den 

enskilde. En viktig aspekt handlar därmed om att den enskilde individen ska behålla ansvaret 

för sin situation, samt själv bestämma om han eller hon vill ta emot ett erbjudande om stöd 

eller behandling. Principen om att missbruksvården så långt det är möjligt ska ges i frivilliga 

former innebär dock inte att socialtjänsten ska acceptera det destruktiva beteende som ett 

missbruk kan medföra. En viktig del i arbetet blir därmed att motivera individen till att ta 

emot insatser inom öppna former, för att därigenom motverka och förhindra missbruket. 

  Fridström Montoya (2012) lyfter vidare fram att socialtjänstlagens ramlagskaraktär 

innebär att det saknas detaljerade handlingsdirektiv för vad som ska utföras och hur. Detta 

innebär att det inte anges direkt i lagstiftningen hur missbruket bör gestalta sig för att den 

enskilde ska kunna få hjälp, vilken typ av stöd eller behandling som ska erbjudas, eller i 

vilken omfattning insatsen ska ges. Utformningen av lagen innebär en stor flexibilitet i 

arbetet, vilket ökar tjänstemännens möjligheter att utgå från klienternas individuella behov. 

Samtidigt innebär ramlagstiftningen att samma typ av behov kan bemötas olika beroende av i 

vilken kommun en individ befinner sig.  

 I detta sammanhang betonar Lundgren och Thunved (2013) att öppenvårdinsatser kopplade 

till missbruk kan skilja sig bland olika kommuner. Många kommuners öppenvårdsinsatser kan 

dock inte möta de behov som finns hos individer med mer omfattande missbruk. Detta kan 

vidare innebära en ökad risk för att fler individer utvecklar så pass allvarliga problem att 

enbart tvångsvård återstår. Tvångsinsatser enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, 

LVM, kan bli aktuell när en individ, som bedöms vara i behov av vård och behandling för sitt 

missbruk, inte frivilligt vill genomgå behandlingen. En grundläggande förutsättning för vård 

enligt LVM är därmed att vård inte kan tillgodoses enligt SoL, eller på något annat sätt. Vård 

enligt LVM ska användas som ett medel för att bryta en destruktiv utveckling i syfte att ge 

individen motivation till fortsatt stöd och behandling i frivilliga former (Lundgren & 

Thunved, 2012)  

 

2.4 Hälso- och sjukvårdens ansvar   

Landstingen har enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, en skyldighet att erbjuda god hälso- 

och sjukvård åt de individer som är bosatta inom respektive landsting. Enligt HSL ska vården 

vara av god kvalitet, vilket bland annat innefattar att individens trygghet i vården ska 

tillgodoses. Vården ska även bygga på respekt för människors självbestämmande och 

integritet samt vara lättillgänglig (Printz, 2004).  

 Jeppsson (2009) poängterar att hälso- och sjukvården ansvarar för psykiatrin och 

beroendevården i huvudsak gäller korttidsvård samt medicinsk och psykiatrisk behandling. 

Ansvaret gällande individer med samsjuklighet handlar därmed bland annat om psykiatrisk 

rehabilitering, diagnostisering, avgiftning och läkemedelsbehandling. Hillborg och Rosenberg 
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(2013) betonar i detta sammanhang vikten av att hälso- och sjukvården erbjuder individer 

psykiatrisk rehabilitering. Syftet med detta ska vidare vara att ge individen stöd i att utveckla 

sina färdigheter samt få tillgång till stödinsatser som kan främja individens möjlighet till en 

tillfredsställande vardag. Enligt Printz (2004) ska all vård och behandling så långt som möjligt 

utformas i samråd med individen, vilket förstärker kravet på att det finns ett samtycke till de 

insatser som erbjuds. Detta innebär vidare att en läkare inte kan vidta behandlingsåtgärder 

gentemot en individ som vårdas frivilligt inom psykiatrin, om denne motsätter sig behandling. 

 Alfvengren (2012) betonar dock att tvångsinsatser enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, 

LPT, kan bli aktuellt om en individ uppfyller de kriterier som finns för vård enligt denna lag. 

För att tvångsvård ska bli aktuell enligt LPT måste individen lida av en allvarlig psykisk 

störning vilken resulterar i ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård. Det krävs även att 

individen motsätter sig den frivilliga vården, eller att det psykiska tillståndet gör att ett 

erforderligt samtycke ej kan lämnas.  

 Om en person med missbruksproblematik även har ett psykiskt funktionshinder, i sådan 

omfattning att förutsättningarna för LPT är uppfyllda, bör vården istället beredas med stöd av 

LPT. Om den enskilde har behov av insatser enligt både LVM och LPT är den rådande 

uppfattningen att LPT ska ha företräde framför LVM. Det finns dock inget i regleringarna 

som säger att de inte kan tillämpas parallellt. Det otydliga förhållandet mellan dessa lagar kan 

i värsta fall leda till att ingen huvudman ser ett enskilt fall som sitt ansvar, varav personer 

riskerar att falla mellan stolarna och blir utan vård (Alfvengren, 2012).  

 

2.5 Samverkansansvar 

Socialtjänsten utreder och beviljar psykosocial behandling och har huvudansvaret för 

missbruksvården. Hälso- sjukvårdens psykiatri och beroendevård ansvarar för avgiftning samt 

medicinsk/psykiatrisk behandling. När det gäller individer med samsjuklighet innebär detta att 

det finns ett delat ansvar för hur stöd- och behandlingsinsatser ska utföras (Öjehagen & Cruce, 

2014). Samverkan mellan landsting och kommun har sedan uppkomsten av psykiatrireformen 

1995 inte fungerat optimalt, vilket har inneburit att personer med samsjuklighet inte fått 

tillgång till samordnade stöd- och behandlingsinsatser.  

Över tid har dock socialstyrelsen kommit med olika nationella riktlinjer i syfte att förbättra 

samordnade insatser för individer med denna problematik (Wirbing & Borg, 2011). De 

riktlinjer som berör individer med samsjuklighet är främst nationella riktlinjer för vård och 

stöd vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2015), samt nationella riktlinjer för 

psykosociala insatser vid schizofreni (Socialstyrelsen, 2011). Rekommendationerna bygger 

vidare på att det ska finnas tillgång till olika typer av samordnade insatser, vilket ökar kraven 

på att kommuner och landsting samarbetar kring de insatser som blir aktuella för den enskilde 

individen (Socialstyrelsen, 2015). 

  För att möjliggöra en välfungerande samverkan infördes 2010 även ett krav på 

upprättandet av en samordnad individuell plan, SIP, för personer i behov av insatser från både 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Av den individuella planen ska det framgå vilka 

insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för, samt vilken av 

huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planeringen (Fridström Montoya, 

2012). Genom en lagändring 2013 i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen infördes 

även en skyldighet för landsting och kommun att inneha gemensamma överenskommelser om 
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samarbete gällande personer med missbruksproblematik (Öjehagen & Cruce, 2014). Vidare är 

frivården en ytterligare aktuell aktör i samverkansarbetet gällande samsjuka individer. Det är 

inte ovanligt att missbruk eller psykisk sjukdom är en del i det orsakssammanhang som ligger 

bakom att en individ utvecklat kriminalitet (Linderborg, 2007). Forskning visar att socialt stöd 

kan förebygga kriminalitet, men även att det är en viktig komponent i ett framgångsrikt 

påföljdsarbete. I syfte att förstå hur individen utvecklat ett kriminellt beteende måste hänsyn 

tas till hela individen, samt det sociala sammanhang denne befinner sig i. Frivårdens arbete 

bör därmed kombinera kontrollåtgärder med stödåtgärder i syfte att uppnå målsättningen med 

straffet (Linderborg, 2007). 

 

 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras den forskning som ligger till grund för uppsatsen. I kapitlet lyfts det 

fram hur kunskapsläget ser ut samt vilka olika resonemang som finns inom området. Först 

sker en redogörelse över olika behandlingsmodeller som är aktuella gällande individer med 

samsjuklighet. Efterföljande del handlar om attityder och föreställningar kopplat till samsjuka 

individer. Avslutande sker en redogörelse över behandlingsmetoder ur ett klientperspektiv. 

 

3.1 Behandlingsmodeller 

Enligt Morisana, Barbor och Robaina (2013) förekommer det olika behandlingsmodeller i 

arbetet med samsjuka personer. I den sekventiella modellen behandlas individen först för ett 

tillstånd, för att sedan behandlas för det andra tillståndet. Wirbing och Borg (2011) lyfter fram 

att denna modell exempelvis kan innebära att en individ med samsjuklighet måste påvisa en 

dokumenterad alkohol- eller drogfrihet i sex månader innan psykiatrisk behandling kan bli 

aktuell. Enligt Meuser, Drake och Noordsy (2005) kan detta förhållningssätt leda till att 

individer med samsjuklighet avvisas utav det ena servicesystemet med motiveringen att 

sjukdomstillståndet inte lämpar sig för behandling förrän det andra tillståndet är åtgärdat. 

Forskning visar att denna utgångspunkt ofta leder till ett misslyckat behandlingsarbete. 

Anledningen till detta är vidare att de olika sjukdomstillstånden ofta påverkar varandra, vilket 

sällan tas hänsyn till när behandling sker enligt denna modell (Meuser, Drake & Noordsy, 

2005).  

 Morisana, Barbor och Robaina (2013) lyfter vidare fram den parallella modellen vilken 

innefattar att behandling för både missbruksproblematiken och de psykiska besvären sker 

samtidigt. De olika behandlingarna sker i dessa fall parallellt i två separata vårdsystem. 

Meuser m.fl. (2005) betonar att detta i teorin bör innebära att personal från olika förvaltningar 

försöker samordna sina tjänster genom en gemensam behandlingsplan. Gefvert, Sundberg och 

Wiberg (2005) menar dock att behandling enligt denna modell i praktiken ofta saknar 

samverkan och gemensamma strategier mellan de olika behandlingsinsatserna. Nackdelen 

med denna behandlingsmodell har visat sig vara att personer med samsjuklighet ofta har svårt 

att fullgöra två separata behandlingar, vilket inte sällan resulterar i att individen avslutar den 

ena eller båda behandlingarna (Gefvert, Sundberg & Wiberg, 2005). I en artikel menar 

Lawrence-Jones (2010) att den tillgängliga vården för individer med samsjuklighet idag 

främst är traditionellt konstruerad, där fokus antingen läggs på missbruket eller på den 
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psykiska ohälsan. Författaren menar att de komplexa vård- och stödbehov som individer med 

samsjuklighet ofta har inte kan bli tillgodosedda genom denna struktur. Detta resonemang får 

även stöd av Öjehagen och Cruce (2015) som konstaterar att det finns ett förhållningssätt 

inom missbruksvården och psykiatrin som präglas av att missbruk och psykisk problematik 

bör behandlas separat. Denna uppfattning, sammanslagen med olika synsätt kring vad som 

bör behandlas först, kan leda till att stöd- och behandlingsinsatser för individer med 

samsjuklighet blir ineffektiva (Öjehagen & Cruce, 2015).  

 I dag är det vanligt förekommande att psykiatrin hänvisar en individ med samsjuklighet till 

missbruksbehandling som ett första led i behandlingsarbetet. Orsaken bakom detta ligger 

främst i att psykiatrisk behandling har visat sig vara mer effektiv efter det att individen slutat 

med alkohol eller droger. Det händer dock att missbruksvården avvisar eller bortser från 

förekomsten av samtida psykisk problematik och enbart fokuserar på missbruket i sig. Detta 

kan vidare innebära att effektiviteten av missbruksbehandlingen minskar (CUS expertgrupp 

för missbruksvård, 2000). Förekomsten av missbruk och beroende är samtidigt något som ofta 

förbises vid psykiatrisk behandling. Flera undersökningar visar att allmänpsykiatriska kliniker 

världen över har en tendens att underskatta eller förminska bruket av alkohol och/eller andra 

droger hos individer med samsjuklighet. Att bortse från drogproblemen kan vidare innebära 

att behandlingen av den psykiska problematiken blir ineffektiv (Johansson & Wirbing, 2005). 

 Meuser m.fl. (2005) betonar vidare att detta förhållningssätt förutsätter att individen själv 

söker hjälp inom två skilda servicesystem. Många individer med samsjuklighet saknar dock 

insikt eller motivation att söka hjälp för det ena eller båda sjukdomstillstånden. I detta 

sammanhang betonar flera forskare att stöd- och behandlingsinsatser för individer med 

samsjuklighet bör ske samtidigt och i samordnade former, genom så kallad integrerad 

behandling (Socialstyrelsen, 2015; Öjehagen & Cruse, 2014).  

 Anledningen till att integrerad behandling rekommenderas är vidare att studier visar att 

detta tillvägagångssätt ger bättre resultat än sekventiell och parallell behandling (Wirbing & 

Borg, 2011). Meuser, Drake och Noordsy (2005) förtydligar att integrerad behandling 

inbegriper ett program där ett samordnat team behandlar både missbruksproblematiken och 

den psykiska problematiken samtidigt. Teamet ansvarar därmed för att lämpliga insatser och 

åtgärder kombineras på ett sätt som passar den enskilde individen.  

 Timko, Dixon och Moos (2005) genomförde i detta sammanhang en studie i syfte att 

beskriva och jämföra i vilken utsträckning öppenvårdsverksamheter använder sig av 

integrerad behandling i arbetet med samsjuka individer. Resultaten visade att 

öppenvårdsverksamheter inom både psykiatrin och missbruksvården saknade viktiga metoder 

för att möjliggöra integrerad behandling. Författarna menar att detta främst har sin grund i att 

missbruksvårdens behandlingsprogram saknar kunskaper om psykiatrisk vård, medan de 

psykiatriska programmen saknar kunskaper om missbruksvård. För att möjliggöra en 

fungerande integrerad behandling krävs, enligt författarna, systemöverskridande team som 

erhåller kunskap om båda problemområdena (Timko, Dixon & Moos, 2005).  

 

3.2 Arbets- och behandlingsmetoder 

Meuser m.fl. (2005) lyfter fram att ett huvuddrag inom integrerade behandlingsmetoder är att 

utgå från olika behandlingsstadier när ett förändringsarbete sker med en individ med 

samsjuklighet. De stadier som vanligtvis används i arbetet är engagemangsstadiet, 



10 
 

övertalningsstadiet, aktiva behandlingsstadiet och återfallsförebyggandestadiet.  

Engagemangsstadiet präglas av att skapa en terapeutisk relation mellan behandlare och klient 

vilket bland annat innefattar en regelbunden och frivillig kontakt. När en individ befinner sig i 

detta stadium lägger behandlaren inte fokus på missbruket, utan koncentrerar sig istället på att 

skapa en trygg och förtroendefull relation tillsammans med den enskilde. Vikten av att skapa 

en god relation mellan behandlare och klient betonas även av Loneck och Way (1997) som 

menar att denna aspekt krävs för att möjliggöra ett effektivt behandlingsarbete. Författarna 

menar att avsaknad av en god relation kan leda till att klienten inte kan tillgodogöra sig 

behandlingen, vilket ökar risken för att denne avslutar behandlingen i förtid (Loneck & Way, 

1997).  

 Meuser m.fl. (2005) beskriver vidare övertalningsstadiet, som blir aktuellt när en 

regelbunden kontakt och en fungerande relation är upprättad. När en individ med 

samsjuklighet befinner sig inom detta stadium saknar denne ofta insikt om sitt missbruk vilket 

även innebär att individen har en bristande motivation till förändring. Målsättningen i detta 

stadium ligger därmed på att behandlaren ska hjälpa individen att inse att missbruket utgör ett 

problem samt öka motivationen till en förändring.  

I en artikel av Martino, Carroll, Kostas, Perkins och Rousanville (2002) lyfts motiverande 

samtal, MI, fram som ett bra tillvägagångssätt när målsättingen är att hjälpa klienter att hitta 

sin egen motivation till beteendeförändring. Författarna menar att många personer med 

samsjuklighet har bristande motivation till förändring, vilket ökar betydelsen av metoder som 

fokuserar på motiverande strategier. Wirbing och Borg (2011) betonar vidare att effekter av 

MI har visat sig vara minskad alkohol- och droganvändning, förbättrad social situation samt 

en ökad följsamhet till behandling. Metoden rekommenderas även av Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015). 

  Martino m.fl. (2002) betonar dock att det gjorts få studier i syfte att undersöka 

effektiviteten av MI kopplat till samsjuklighet. Författarna menar att effekterna som visas ofta 

berör enbart missbruket och inte kombinationen av missbruk och psykiska 

funktionsnedsättningar. För att effektivisera metoden föreslår författarna att MI bör 

modifieras i vissa steg, i syfte att bättre passa in på individer med samsjuklighet. De ändringar 

som rekommenderas betonar främst vikten av att anpassa metoden efter individens behov. 

Detta kan bland annat handla om att, som samtalsledare, använda ett förenklat samtalsspråk 

samt att frågorna som ställs inte är allt för komplicerade (Martino m.fl, 2002). 

  Meuser m.fl. (2005) beskriver vidare det aktiva behandlingsstadiet, vilket gör sig gällande 

när individen anses motiverad och har lyckats dra ner på alkohol- eller droganvändning under 

minst en månad. Målsättningen i detta stadium är att uppnå drogfrihet under en längre period 

samt minimera de negativa konsekvenser som droganvändningen medfört.  

När individen har varit fri från alkohol och narkotika under minst sex månader går denne 

in i det återfallsförebyggande stadiet. En viktig målsättning i detta stadium är att förbereda 

individen för eventuella återfall genom att utrusta individen med färdigheter i hur man 

hanterar bakslag. En annan viktig målsättning är att utveckla en meningsfull 

återhämtningsprocess inom andra funktionsområden såsom sociala relationer, arbete och 

fritidssysselsättningar (Meuser, Drake & Noordsy, 2005). En annan integrerad arbetsmetod 

som används vid samordning av vård- och stödåtgärder för personer med samsjuklighet är 

case management. Inom case management ger ett multiprofessionellt team vård- och 
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stödåtgärder riktade mot både missbruket och det psykiska tillståndet. Utöver detta erbjuds 

även psykosociala stödåtgärder, i syfte att stötta individen i dennes vardag (Socialstyrelsen, 

2015). Wirbing och Borg (2011) lyfter fram att case management har visat sig vara en effektiv 

arbetsmetod när komplexa stöd- och behandlingsbehov föreligger. Metoden har även visat sig 

framgångsrik i kriminalvårdens arbete med samhällspåföljdsklienter (Linderborg, 2007).  

Ett sätt att använda sig av case management i arbetet med samsjuka individer är vidare att 

organisera arbetsmetoden enligt modellen assertive community treatment (ACT). I ACT-

modellen sker rehabiliteringsinsatserna i individens egen miljö istället för på en mottagning, 

vilket syftar till att individen ska få tillgång till ett individanpassat stöd (Wirbing & Borg). 

 Socialstyrelsen (2015) betonar vidare att insatserna inom ACT-modellen utförs av ett 

samordnat team som finns tillgängliga dygnet runt. 

 Ekermo och Beckman (2008) konstaterar dock att case management i form av ACT-

modellen är en komplicerad arbetsmetod att implementera. Metoden kräver ett 

multidisciplinärt beslutsmyndigt team sammansatt av psykiatrisk-somatisk-, beroende- och 

social expertis. Detta innebär vidare att metoden kräver en nära samverkan mellan bland annat 

sjukvård, socialtjänst, Försäkringskassan och frivård. Författarna menar dels att samverkan 

och ansvarsfördelning många gånger är svår att genomföra i praktiken och dels att det kan 

vara svårt att få ihop ett fullvärdigt team med rätt kompetens inom vissa kommuner. För att 

implementera case management i form av ACT-modellen krävs därmed ett långsiktigt 

perspektiv, både när det gäller att få metoden på plats i de organisatoriska strukturerna, samt 

när det gäller förväntade effekter på klientnivå (Ekermo & Beckman, 2008).  

 

3.3 Samverkan 

Jeppsson (2009) betonar att en god samverkan mellan socialtjänsten, beroendevården och 

psykiatrin krävs för att tillgodose det vårdbehov som finns hos personer med samsjuklighet. 

Vikten av samverkan poängteras även av Fridström Montoya (2012) som menar att 

samverkan med andra myndigheter och verksamheter är en viktig utgångspunkt för det sociala 

arbetet. En anledning till denna utgångspunkt är vidare att undvika att enskilda faller mellan 

stolarna, vilket kan ske om ingen myndighet vill ta på sig ansvaret för den enskildes behov av 

hjälp och stöd. Trots denna ambition finns det dock ett flertal undersökningar som tyder på att 

samverkan mellan kommun och landsting många gånger är svårt att genomföra i praktiken 

(Fridström Montoya 2012).  

 I en artikel av Hamilton (2015) betonas vikten av att olika aktörer har en gemensam 

ambition i arbetet med individer med samsjuklighet. Författaren menar att myndigheter och 

verksamheter måste gå utanför de traditionella indelningarna i praktik och synsätt för att få till 

en välfungerande samverkan kring gruppen. Utan en gemensam ambition kan en osäkerhet i 

ansvarfördelningen ske, vilket försvårar möjligheten att förbättra livskvaliteten för personer 

med samsjuklighet.  

 Fridstöm Montoya (2012) betonar vidare att osäkerheten kring vem som ska ansvara för 

individen många gånger har sin utgångspunkt i att det ofta är oklart vad som kan sägas orsaka 

vad. Är missbruk en konsekvens av det psykiska hälsotillståndet, eller har missbruket orsakat 

den psykiska ohälsan? Oklarheter av denna art kan leda till att socialnämnden hänför en 

enskilds behov av hjälp till hälso- och sjukvårdens ansvarsområde, med motiveringen att de 

psykiska problemen bör behandlas innan det kan bli aktuellt med stödåtgärder kopplat till 
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missbruket. Hälso- och sjukvården kan i sin tur återvisa den enskilde till socialnämnden, med 

motiveringen att missbruksproblematiken måste lösas innan det är någon poäng att försöka 

arbeta medicinskt med de psykiska besvären (Fridström Montoya, 2012). Detta resonemang 

får även stöd av Allgulander (2014) samt Gefvert, Sundberg och Wiberg (2005) som 

konstaterar att individer med samsjuklighet ofta hamnar i den vårdorganisatoriska gråzon som 

finns mellan missbruksvården och psykiatrin. Allgulander (2014) betonar i detta sammanhang 

att frågan om det är missbruket som leder till psykisk ohälsa eller tvärtom inte bör bromsa 

beslut om stöd- och behandlingsinsatser. 

  I syfte att tillgodose samsjuka individers vårdbehov krävs, enligt Heilig (2011), i första 

läget en systematisk och kompetent bedömning kring individens problematik. I detta 

sammanhang är det viktigt att först utesluta att de psykiska symtomen inte enbart är en 

konsekvens av själva missbruket. Även Socialstyrelsen (2015) betonar vikten av att göra en 

bedömning av om de psykiska symtomen är substansrelaterade eller inte. Det finns därmed 

belägg för att avvakta med behandling av det psykiska hälsotillståndet en kortare period, till 

dess att substanseffekterna har avklingat.  

 I syfte att kunna försäkra att en kompetent bedömning ska kunna ske är det enligt 

Johansson och Wirbing (2005) viktigt att professionella som möter denna grupp har kunskap 

och erfarenhet om både psykiska symtom och missbruksproblematik. Författarna menar dock 

att det ofta saknas kunskap om psykiska symtom inom exempelvis socialtjänsten och 

primärvården. Samtidigt menar Heilig (2011) att det även kan förekomma bristande 

kunskaper om missbruk inom psykiatrin. För att möjliggöra en god bedömning krävs det att 

professionella från olika verksamheter samverkar med varandra (Helig, 2011). Professionella 

inom socialtjänsten behöver stöd och handledning från psykiatrin i syfte att bättre kunna 

uppmärksamma, bemöta, samt hantera olika psykiska problem. På samma vis behöver 

psykiatrin ta del av de sociala specialistkunskaper som finns inom socialtjänsten (CUS 

expertgrupp för missbruksvård, 2000).  

 Utöver bristande ansvarsfördelning kan svårigheter i samverkan handla om skilda 

målsättningar, olika kunskapstraditioner, skilda resurser, hög personalomsättning samt olika 

organisatoriska strukturer. Även sekretessregler kan innebära ett hinder i samverkan mellan 

olika myndigheter. Sekretessfrågor kan dock lösas genom att den enskilde samtycker till att 

information får lämnas mellan myndigheter (Lundgren & Thunved, 2013).  

 

3.4 Attityder och föreställningar  

I Sverige är det vanligt förekommande att allmänhetens syn på människor med psykiska 

funktionsnedsättningar präglas av negativa attityder. Trots att kunskapen har ökat under de 

senaste åren, visar ett flertal undersökningar att allmänheten fortfarande i hög utsträckning har 

en negativ uppfattning om denna grupp (Björkman, 2011). Även de personer som själva lever 

med en psykisk funktionsnedsättning upplever att de tillhör en grupp som är nedvärderad och 

diskriminerad i dagens samhället (Bracken & Ershammar, 2013). 

  Samtidigt menar Heilig (2011) att förekomsten av fördomar och negativa attityder kopplat 

till individer med missbruksproblematik är vanligt förekommande. Det är inte ovanligt att 

personer döljer sitt missbruk för att istället söka hjälp för psykiska problem såsom ångest och 

depression. I en artikel skriven av Hamilton (2015) lyfts det fram hur en vanlig 

missuppfattning är att negativa attityder gentemot personer med samsjuklighet endast 
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förekommer ute i samhället. Författaren menar dock att det finns ett flertal studier som visar 

att yrkesgrupper som arbetar med dessa personer kan ha en lika negativ syn. De faktorer som 

antas kunna påverka de yrkesverksammas attityder är bristande kunskaper, begränsade 

erfarenheter samt otillräckliga resurser för att kunna erbjuda en effektiv vård (Hamilton, 

2015). Detta resonemang betonas även i en studie som genomfördes i syfte att undersöka 

psykiatrikers attityder gentemot personer med samsjuklighet. Resultaten visade att 

psykiatriker har en mindre stigmatiserande syn på personer med enbart en diagnos jämfört 

med personer med två eller flera diagnoser. Författarna menar att stigmatiserande attityder 

mot personer med samsjuklighet kan ha en särskilt negativ inverkan på behandlingens 

effektivitet (Avery, Dixon, Adler, Oslin, Hackman, First, Goldman, Koh, Nossel & Siris, 

2013). 

  Effekterna av stigmatiserande attityder kan leda till att individer med denna problematik 

inte följer behandlingen, vilket har en inverkan på individernas återhämtning. Minskad 

upplevelse av stigmatisering har i motsats visat sig leda till ökat självförtroende och bättre 

behandlingsresultat (Rodrigues m.fl., 2013). Hughes (2015) betonar i detta sammanhang 

vikten av att attityder och värderingar bland de som arbetar i direktkontakt med individer med 

samsjuklighet förändras. Detta anses kunna ske genom att erbjuda professionella ett ökat stöd 

och handledning i det dagliga arbetet. Stöd och handledning bör vidare syfta till att öka 

professionellas kunskap om samsjuklighet, samt hålla deras känslor av hopp och optimism vid 

liv. 

 

3.5 Behandling ur ett klientperspektiv  

En internationell studie av Staiger, Thomas, Ricciardelli, McCabe, Cross och Young (2011) 

genomfördes i syfte att undersöka vilka brister och förbättringsmöjligheter individer med 

samsjuklighet upplever inom vården. Resultaten visade att det finns ett flertal brister som 

påverkar individernas erfarenheter av behandling. Något som uppmärksammades var att 

allmänläkare, som ofta är gruppens första kontakt inom vården, har en tendens att belysa det 

ena eller det andra problemet istället för att se till helheten. Författarna menar att en 

konsekvens till följd av detta är att personer med samsjuklighet ofta känner sig nedvärderade i 

kontakten med allmänläkare och akutsjukvård.  

En annan brist som lyftes fram genom studien (Staiger m.fl., 2011) var att personer med 

samsjuklighet ofta känner sig utsatta när de väl fått tillgång till behandling. Denna upplevelse 

grundade sig främst i att aktörerna inom olika behandlingsinstanser ofta ställer olika krav på 

individerna. Kraven innebär vidare att personer med samsjuklighet ofta upplever att ett felsteg 

kan resultera i att behandlingen avslutas. Författarna menar att höga krav, som exempelvis 

nykterhet, kan leda till att individerna känner sig maktlösa. En tredje brist som 

uppmärksammades var att individer med samsjuklighet ofta har erfarenheter av att slussas 

mellan olika aktörer. Dessa erfarenheter antogs bero på att individerna inte vet vilken aktör de 

ska vända sig till, samt på förekomsten av strukturella problem såsom långsamma processer 

och fyrkantiga system. 

  Lawrence-Jones (2010) betonar i detta sammanhang att personer med samsjuklighet ofta 

upplever vårdformerna som stela samt att det finns en bristande kunskap bland professionella 

gällande problematiken med samsjuklighet. I studien av Staiger m.fl. (2011) fick deltagarna, 

via intervjuer, möjlighet att själva berätta hur de anser att vården bör utformas. Resultaten 



14 
 

visade att det förekommer en stor efterfrågan av bättre och tydligare information kring vart i 

vården man ska vända sig, samt vem som ansvarar för de olika insatserna. Deltagarna i 

studien efterfrågade även en mer varaktig kontakt med vårdanställda, något som ansågs 

nödvändigt i syfte att bygga upp tillit och förtroende. Ytterligare förbättringsmöjligheter som 

beskrevs var att missbruket och den psykiska problematiken måste identifieras och tas på 

större allvar.  

 Deltagarna betonade i detta sammanhang vikten av att få tillgång till stödinsatser som ser 

till hela individen och inte enbart separat behandling av missbruk och psykisk problematik. 

Resultaten visade därmed att det bör finnas fler stödinsatser som fokuserar på samtida 

problem såsom social isolering, bostadsbrist, begränsat kontaktnät och familjeproblematik. 

Deltagarna efterfrågade vidare en utökad kunskap kring samsjuklighet, såväl inom vården 

som i samhället i stort. Detta främst i syfte att öka förståelsen och minska förekomsten av 

negativa attityder. Resultaten visade också att deltagarna i studien såg stödgrupper som en 

viktig insats vid samsjuklighet, då de ansåg sig ha svårt att finna positiva sociala sammanhang 

på egen hand (Staiger m.fl, 2011). 

 

 

4. Metod  
Den vetenskapliga utgångspunkten är hermeneutisk då undersökningen syftar till att tolka och 

förstå respondentens egna erfarenheter av det undersökta fenomenet (Westlund, 2015). Den 

hermeneutiska ansatsen utesluter dock inte att förklarande element förkommer i 

undersökningen, detta då förklaring och förståelse ofta löper parallellt i ett tolkningsarbete 

(Thomassen, 2007). Ansatsen har varit induktiv på så sätt att datainsamlandet inte föregicks 

av någon bestämd hypotes utan utfördes förutsättningslöst (Bryman, 2011).  

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Vid val av undersökningsmetod låg utgångspunkten i undersökningens syfte och 

frågeställningar. Med tanke på att undersökningens intresse var att få en förståelse för 

respondenternas erfarenheter gällande samsjuklighet, valdes en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden är främst inriktad på respondenternas egen förståelse och uppfattning, 

vilket möjliggör en beskrivning av respondenternas perspektiv på det undersökta ämnet. 

Utgångspunkten i undersökningen har därmed varit att verkligheten kan uppfattas på många 

olika sätt (Bryman, 2011). Val av kvalitativ metod möjliggjorde även en djupare och mer 

beskrivande diskussion av datamaterialet vilket framför allt är lämpligt när ansatsen är 

hermeneutisk (Thomassen, 2007).  

 För att samla in empiri till undersökningen användes semistrukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerade intervjuformen ger respondenterna ett stort utrymme att själva utforma sina 

svar. Tonvikten ligger därmed på det som intervjupersonen upplever vara viktigt gällande de 

frågor som behandlas under intervjun (Bryman, 2011). Med tanke på att utgångspunkten låg i 

att få tillgång till respondenternas egna erfarenheter, kändes det viktigt att undvika en allt för 

styrande intervju. Genom att utgå från specifika teman kunde dock en viss struktur upprättas, 

detta för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). I denna 

undersökning innebar val av semistrukturerade intervjuer att intressanta resonemang kunde 
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fångas upp genom följdfrågor som uppkom vid intervjutillfällena. Intervjuprocessen präglades 

därigenom av att den rörde sig i riktning med respondenternas svar, snarare än den 

förbestämda frågeföljden. Samtidigt gav intervjuformen en viss struktur i form av specifika 

teman som berördes under intervjuns gång. Detta möjliggjorde vidare att respondenterna gavs 

utrymme dela med sig av erfarenheter, samtidigt som undersökningens huvudteman 

bevarades.   

 

4.2  Utformning av intervjuguide 

Tidigare forskning, tillsammans med uppsatsens frågeställningar låg till grund vid 

utformningen av intervjuguiden (Bilaga 2). I syfte att undvika ledande eller otydliga frågor 

lades mycket tid på att utforma tydliga frågor med en öppen karaktär. En risk som annars kan 

uppstå vid användandet av ledande frågor är att respondenten känner sig manad att svara på 

ett visst sätt (Bryman, 2011). För att undvika en allt för styrd intervju lades fokus på att skapa 

frågor som inte var påverkade av egna värderingar, detta genom att reflektera kring 

förförståelsen. Intervjuguiden delades vidare in i tre övergripande teman i syfte att möjliggöra 

en viss struktur på frågeföljden. Då samtliga intervjuare var ovana i denna roll kändes det 

viktigt att konstruera en intervjuguide vars struktur kunde skapa en viss trygghet under 

intervjutillfällena.  

 I syfte att få en uppfattning om hur strukturen på intervjuguiden och de enskilda frågorna 

fungerade i praktiken genomfördes en pilotintervju, något som rekommenderas av Bryman 

(2011). Tanken var till en början att pilotintervjun skulle genomföras med en intervjuperson 

som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med samsjuklighet. Då en sådan person inte gick 

att finna med så kort varsel genomfördes pilotintervjun istället med en relativt 

nyutexaminerad socionom. Intervjupersonen i fråga hade sommarjobbat samt vikarierat inom 

en öppenvårdsverksamhet riktad mot klienter med missbruksproblematik. Personen hade 

genom detta vissa erfarenheter av att i sitt arbete möta individer med samsjuklighet. Denna 

erfarenhet var dock begränsad, då kunskapen om bland annat samverkansarbetet inte var 

särskilt omfattande. Fördelen med att personen var ny inom området kan däremot tänkas vara 

att denne såg på saker och ting med nya och nyfikna ögon.  

  Efter pilotintervjun fördes en gemensam diskussion med intervjupersonen kring hur 

frågorna uppfattats, samt om några delar behövde förändras. Ett fåtal frågor modifierades 

sedan i syfte att göras mer tydliga. Det utfördes även en omstrukturering i frågornas 

ordningsföljd (Bryman, 2011). En svårighet vid utformningen av intervjuguiden visade sig 

vara att hitta frågor som skulle passa in på alla olika yrkesgrupper. Vid intervjutillfällena 

innebar detta en strävan efter att uppmärksamma vad som faktiskt sades, för att därigenom 

ställa följdfrågor i syfte att få en vidareutveckling av de resonemang som var betydelsefulla 

för undersökningen. Fördelen med valet av en semistrukturerad intervjuform var därmed att 

det fanns utrymme till att ställa följdfrågor som passade in på respektive verksamhet  

 

4.3 Urval 

Den kvalitativa metoden handlar om djup, snarare än yta, vilket innebär att ett urval enligt 

denna metod bör möjliggöra att det studerade ämnet kan utforskas på djupet. En stor variation 

av intervjupersoner beskrivs ofta som en central aspekt då det handlar om ett kvalitativt urval, 
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då det syftar till att få tillgång till olika människors erfarenheter och upplevelser (Anderson & 

Ahnlund, 2009). Undersökningens syfte gjorde att det fanns en ambition att intervjua 

verksamma inom olika yrkeskategorier som på olika sätt kommer i kontakt med personer med 

samsjuklighet. Urvalet styrdes därmed av uppsatsens syfte och frågeställningar, vilket innebär 

att ett målinriktat urval har genomförts (Bryman, 2011). 

  Det målinriktade urvalet skedde genom att ett e-mail med bifogat informationsbrev 

gällande undersökningen (Bilaga 1) skickades till enhetschefer inom socialtjänsten, 

psykiatrin, frivården, samt kommunala respektive landstingsdrivna öppenvårdsverksamheter. 

I brevet uttrycktes en önskan om att komma i kontakt med personer med erfarenheter av att 

arbeta med individer med samsjuklighet. Efter tre dagar utan svar gjordes även uppföljande 

samtal till de verksamheter dit telefonnummer gick att finna, i syfte att höra efter om 

informationsbrevet mottagits. Inom två veckor från det att informationsbrevet skickades ut 

hade totalt sex personer anmält sitt intresse till att delta. Dessa personer blev sedan de 

slutgiltiga respondenterna i denna undersökning.   

 

4.3.1 Presentation av respondenter  

I denna uppsats har intervjuer genomförts med totalt sex personer som genom sitt yrke har 

erfarenhet av att jobba med klienter med samsjuklighet. Bland dessa finns båda könen 

representerade.  

Från Frivården intervjuades två personer som båda var frivårdsinspektörer inom olika 

områden. Frivårdsinspektör 1 arbetar med individer som har blivit dömda till samhällstjänst. 

Frivårdsinspektör 2 arbetar med klienter dömda till skyddstillsyn.  

 Två intervjupersoner representerade den kommunala öppenvården. 

Behandlingsassistent 1 arbetar inom ett team med specifik inriktning mot individer med 

samsjuklighet. Arbetet är klientnära och fokuserar på psykosociala faktorer. 

Behandlingsassistent 2 arbetar på ett kommunalt boende som riktar sig till individer med 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. 

  Resterande respondenter var båda landstingsanställda inom en utav psykiatrins enheter. 

Enheten riktar sig till individer med en eller flera psykiska sjukdomar och samtida 

drogmissbruk. Kuratorn arbetar främst med samtalsbehandling samt kartläggning av 

patienternas behov. Läkaren arbetar främst med diagnostisering av patienterna och har 

samtidigt ett medicinskt ledningsansvar när det kommer till läkemedelsbehandling. 

 

4.4 Etiska principer 

I denna uppsats har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som samhällsvetenskaplig 

forskning har att förhålla sig till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiteskravet 

och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet innefattar att deltagarna ska 

informeras om undersökningens syfte, att medverkan är frivillig, samt att deltagarna har rätt 

att avbryta sin medverkan om de så önskar.  

 I det informationsbrev gällande uppsatsen som skickades ut till potentiella respondenter 

framkom denna information tydligt (Bilaga 1) . Informationen upprepades även muntligt inför 

varje intervjutillfälle. Samtyckeskravet utgår ifrån att alla deltagare har rätt att samtycka till 

sin medverkan, vilket ställer krav på ett säkerställande av att respondenterna förstår 

innebörden av sitt deltagande (Bryman, 2011). Samtyckeskravet beaktades i denna uppsats 
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genom att deltagarna gavs tydlig information om vad de lämnade samtycke till. 

Respondenterna gav även sitt muntliga samtycke till att banda intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren förväntas behandla respondenternas 

personuppgifter med största möjliga konfidentialitet. Detta innebär att insamlat material måste 

förvaras på ett sätt som förhindrar utomstående från att ta del av uppgifterna (Bryman, 2011).  

 Denna princip har i uppsatsen beaktats genom att enbart författarna har haft tillgång till 

insamlat material. Samtliga bandningar avidentifierades i samband med transkriberingarna. 

Inspelat material destruerades efterhand som respektive transkribering slutförts. Användandet 

av identifierande faktorer som kön och ålder på respondenterna beslutades i ett tidigt skede 

sakna relevans för undersökningen. Därmed kunde respondenterna inför varje intervjutillfälle 

delges denna information.  Nyttjandekravet innebär att de inhämtade uppgifterna endast får 

användas i forskningssyfte (Bryman, 2011). För att förtydliga denna princip informerades 

deltagarna om att allt insamlat material kommer att raderas efter att uppsatsen examinerats.  

 

4.5 Genomförande av intervjuer 

I de flesta fall består en intervjusituation av en intervjuare och en intervjuperson. Om 

individen som ska leda intervjun är oerfaren i denna roll kan det dock vara lämpligt att två 

intervjuare medverkar (Trost, 2005). Intervjuerna i denna undersökning genomfördes med en 

intervjuare samt en närvarande observatör. Detta upplägg beslutades efter en diskussion kring 

vilka för- och nackdelar som kan finnas med att två respektive en intervjuare medverkar i 

intervjun.  

Nackdelen med att vara två under ett intervjutillfälle kan vara att maktövertaget över 

respondenten förstärks (Kvale & Brinkmann, 2007). För att minska risken för detta 

informerades respondenterna om upplägget inför varje intervjutillfälle. De delgavs även syftet 

med detta, nämligen att observatören vid intervjuns avslutande del skulle få möjlighet att 

ställa frågor som intervjuaren missat. Fördelen med att vara två under intervjun kan därmed 

handla om att observatören har möjlighet att återkoppla till intressanta resonemang som 

intervjuaren missat att följa upp.  

 Nackdelen med att enbart vara en person kan vara risken att viktiga sidospår inte följs upp 

på grund av bristande erfarenheter av att leda en intervju. Fördelen med endast en 

intervjuperson kan tänkas vara att effektiviteten blir större samt att en eventuell 

dubbelbokning inte påverkar processen. En av intervjuerna hölls enskilt just på grund av detta. 

Vid intervjutillfället hade enbart en av författarna möjlighet att närvara. Istället för att riskera 

att tappa en intervjuperson togs beslut att enbart en skulle medverka i den specifika intervjun. 

 Antalet intervjuer fördelades jämnt mellan författarna, vilket medförde att varje författare 

höll i två intervjuer. Även observatörsrollen fördelades på samma sätt, med undantag från en 

intervju där observatör saknades. Hänsyn togs även till att samtliga författare skulle ges 

chansen att besöka minst två utav de olika verksamhetsområden som undersöktes. Orsaken till 

detta var att samtliga skulle få möjlighet till en närmare inblick i respektive 

verksamhetsområde. När två författare var upptagna med en intervju arbetade den tredje med 

andra delar av uppsatsen. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents 

arbetsplats. Vid intervjutillfällena informerades respondenterna om undersökningens syfte 

samt om de etiska principer som undersökningen förhållit sig till. Samtliga respondenter gav 
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sitt samtycke till att deras arbetsområde och yrkestitel kunde användas i resultaten. Längden 

på intervjutillfällena varierade mellan 35 och 57 minuter.  

 

4.6 Tillvägagångssätt  

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet av den som ansvarat för respektive 

intervju. För att säkerställa att inga speciella nyanser eller konkreta intryck skulle glömmas 

gjordes transkriberingarna så snart som möjligt efter genomförd intervju (Bryman, 2011). I 

syfte att undvika syftningsfel skedde en ordagrann transkribering av de inspelade intervjuerna. 

Orsaken bakom detta var vidare att fånga upp respondenternas faktiska uttalanden utan 

påverkan av någon annans tolkningar. Trots att tolkning är del i den kvalitativa metoden är det 

inte meningen att tolkningen ska ske omedvetet, vilket kan undvikas genom en noggrann 

transkribering (Bryman, 2011). Denna utgångspunkt kändes extra viktigt med tanke på att det 

var tre författare som medverkade i tolkningsarbetet.  

 När intervjuerna var transkriberade lästes utskrifterna igenom upprepade gånger i syfte att 

bli mer bekanta med innehållet samt få en känsla för helheten. Vid nästa genomläsning 

markerade författarna enskilt och förutsättningslöst de uttalanden som var intressanta utifrån 

uppsatsens syfte. Dessa tilldelades sedan en eller flera etiketter i form av koder. 

Genomläsningen var dock inte helt förutsättningslös, eftersom undersökningens syfte och 

frågeställningar påverkade vad i materialet som kunde vara av intresse. De koder som 

skapades samlades sedan i ett gemensamt dokument där de kunde jämföras med varandra. 

Under denna process blev det tydligt att författarnas skilda förförståelser påverkade hur 

kodningsprocessen utvecklade sig. Även om alla skapade koder på något sätt var kopplade till 

undersökningens syfte och frågeställningar förekom det skillnader gällande hur kodernas 

innebörd uppfattades. Det kunde exempelvis handla om att den som inte medverkade vid en 

specifik intervju tolkade innebörden av transkriberingen på ett annorlunda sätt än de två som 

deltog i intervjun. I syfte att medvetandegöra de skillnader som fanns skedde en gemensam 

diskussion kring i vilket sammanhang koderna hade uppmärksammats. Under denna process 

var det till stor hjälp att gemensamt lyssna igenom delar av de inspelade intervjuerna.  

  Nästa steg i analysen var att skapa preliminära kategorier genom att slå ihop alla koder 

med liknande innebörd. Genom att analysera likheter och skillnader reducerades och 

strukturerades empirin till ett antal kategorier (Fejes & Thornberg, 2015). Under denna 

process bearbetades transkriberingarna en extra gång, samtidigt som det skedde en gemensam 

reflektion kring hur respektive författare uppfattat kodernas innebörd. När samtliga intervjuer 

var kodade och kategoriserade bestod empirin av tio kategorier. I syfte att få en mer 

överskådlig empiri låg utgångspunkten i detta skeende på att inkorporera kategorierna i teman 

(Bilaga 3). Denna process präglades av att, utifrån undersökningens syfte och frågeställningar, 

identifiera ett övergripande mönster (Fejes & Thornberg, 2015). 

  De tio ursprungliga kategorierna integrerades under denna process i fyra teman: 

Samsjuklighet - Orsak och konsekvenser, Okunskap leder till fördomar, Arbetet med 

samsjuklighet - Motivation till förändring, samt Samverkan - En förutsättning för framgång. 

Resultaten sammanställdes sedan med utgångspunkt i dessa teman. I syfte att tydliggöra 

resonemangen användes citat som hämtats ur transkriberingarna. Samtliga citat har bearbetats 

något för att vara mer läsvänliga, utan att innebörden förvanskas. När resultatet var skrivet var 

nästa steg att diskutera det som framkommit av resultatet. I diskussionskapitlet ställdes 
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resultatet i relation till tidigare forskning samt vissa teoretiska begrepp. De teoretiska 

begreppen applicerades efter att resultatet var skrivet. Anledningen till att vissa teoretiska 

begrepp har använts är vidare för att möjligöra ett bredare perspektiv i diskussionen.  

 

4.7 Trovärdighet  

Begreppen validitet och reliabilitet används när man mäter och bedömer kvalitén på en 

vetenskaplig undersökning och är främst utvecklade för att tillämpas inom kvantitativ 

forskning. Då dessa är svåröverförda till kvalitativ forskning används istället begreppet 

trovärdighet och dess delkriterier i valideringen av denna uppsats (Bryman, 2011). 

Trovärdighet består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

”confirmability” – en möjlighet att styrka och konfirmera.  

 Tillförlitlighet uppnås genom säkerställande av att forskningen utförts i enlighet med de 

regler som finns. Även respondentvalidering ökar tillförlitligheteten, vilket innefattar att 

undersökningens respondenter ges chansen att bekräfta att forskaren dragit korrekta slutsatser 

(Bryman, 2011). Under undersökningens gång har hänsyn tagits till de etiska principer som 

gäller inom samhällsvetenskaplig forskning, vilket stärker undersökningens tillförlitlighet. 

Någon respondentvalidering utfördes däremot inte. Detta kunde inte genomföras på grund av 

tidsbrist, vilket dessvärre sänker undersökningens tillförlitlighet. Resultaten i undersökningen 

överensstämmer dock med tidigare forskning på området, vilket däremot kan anses stärka 

uppsatsens tillförlitlighet.  

 I syfte att minska risken för en ensidig eller missvisande tolkning av insamlad data har 

resultat och diskussion sammanställts gemensamt under noggranna överväganden. Det faktum 

att två närvarade vid intervjuerna minskade risken för att respondenternas uttalanden skulle 

kunna misstolkas. Även bandningen samt den ordagranna transkriberingen skedde i syfte att 

minska risken för syftningsfel och felaktiga tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa 

utgångspunkter kan vidare säkerställa att det respondenterna sagt under intervjutillfällena 

stämmer överens med undersökningens resultat.  

 En undersöknings överförbarhet syftar till att läsaren ska kunna bedöma om resultaten är 

överförbara till en annan miljö, vilket tillförsäkras genom detaljerade beskrivningar av det 

som undersöks (Bryman, 2011). I denna uppsats har överförbarheten beaktats i förhållande till 

den etiska principen om konfidentialitetskravet. Vid beskrivning av respondenterna och de 

verksamheter de arbetar inom skedde en noggrann övervägning, vilket medförde att vissa 

detaljer i den sociala miljön uteslöts. Detta medför att undersökningen har en låg 

överförbarhet. Utgångspunkten i undersökningen var dock aldrig att generalisera resultaten till 

en annan miljö, utan fokus låg i att uppnå en kontextuell förståelse.  

 Pålitlighet i en undersökning ställer krav på att forskaren antar ett granskande synsätt, 

vilket innefattar ett säkerställande av att det skapas en noggrann redogörelse över hela 

forskningsprocessen. Tanken med detta är vidare att andra ska ges möjlighet att bedöma 

kvaliteten på undersökningens metoder samt hur de tillämpats (Bryman, 2011). I syfte att öka 

pålitligheten i denna uppsats redovisas samtliga moment i forskningsprocessen i uppsatsens 

metodkapitel. Metodvalens utfall har vidare granskats under rubriken 4.8 Metodreflektion. 

Det fjärde och sista delkriteriet i syfte att uppnå trovärdighet i en studie benämns 

”confirmability”, eller ”En möjlighet att styrka och konfirmera”. Detta kriterium innebär att 

forskaren ska sträva efter ett säkerställande av att personliga värderingar eller teoretisk 



20 
 

inriktning inte riskerar påverka utförande och slutsatser i undersökningen. Forskaren måste 

därmed ha en medvetenhet om att fullständig objektivitet inte går att uppnå i 

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011). Denna uppsats har utgått ifrån en strävan 

efter medvetenhet och öppenhet gällande författarnas förförståelse och ingångsvärden. Under 

uppsatsens gång har detta medfört ett försök att så långt som möjligt inte låta egna värderingar 

eller teoretiska inriktningar påverka resultatet. 

  Gemensamma diskussioner har förts inför alla beslut som tagits, med målet att nå så 

sanningsenliga resultat som möjligt. Intervjuer och sammanställning av resultat har skett utan 

hypotes och inverkan av någon särskild teoretisk inriktning i en strävan efter hög objektivitet. 

Samtidigt fanns en medvetenhet om att förförståelsen inte fullständigt går att frångå i en 

kvalitativ undersökning. Författarnas förförståelse har inverkat på allt ifrån val av ämne till 

vilka delar av empirin som valdes till resultatsammanställningen. Om samma undersökning 

skulle göras om utav någon annan skulle troligen inte samma resultat uppnås.  

 

4.8 Metodreflektion 

Undersökningens urvalsförfarande syftade till att fånga upp erfarenheter ifrån flera olika typer 

av verksamheter som berör individer med samsjuklighet. Detta kan anses uppfyllt då 

respondenterna representerade fyra olika verksamheter och samtidigt fyra olika professioner. 

Respondenterna kan dock inte anses representera samtliga de yrkesområden som i hög 

utsträckning kommer i kontakt med samsjuka individer. Undersökningen saknar bland annat 

en socialsekreterare med befogenhet att fatta beslut gällande stöd- och behandlingsinsatser. 

De samsjuka individer som befinner sig inom öppenvårdsverksamheterna som representeras i 

undersökningen har alla fått tillgång till insatserna genom beslut av en socialsekreterare. Om 

en socialsekreterare representerats i uppsatsen hade troligen en större helhetsbild kunnat 

uppnås.  

 Den Hermeneutiska utgångspunkten tillsammans med semistrukturerade intervjuer föll sig 

väl vid intervjutillfällena. Respondenterna gavs stor frihet att utforma sina svar vilket 

förutsatte en flexibilitet hos intervjuaren vid utformandet av följdfrågor. En svårighet som 

upplevdes med denna intervjuform var att det ibland var svårt att ställa följdfrågor av öppen 

karaktär. När transkriberingarna var klara uppmärksammades att vissa följdfrågor kunde 

uppfattas som ledande. I dessa fall beslutades att svaren inte skulle tas med i resultaten, detta 

för att minimera risken för ett allt för styrt resultat. I det stora hela fungerade intervjuguiden 

på ett tillfredsställande sätt och den anses ha varit ett bra verktyg i syfte att besvara uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

  Det faktum att intervjuerna genomfördes med en intervjuare och en observatör visade sig 

vara värdefullt. Vid samtliga intervjuer ställdes av observatören relevanta uppföljningsfrågor, 

där svaren kom till användning i resultaten. En utav intervjuerna utfördes med enbart en 

intervjuare närvarande. I detta fall finns en möjlighet att mer information hade kunnat erhållas 

genom relevanta uppföljningsfrågor om en observatör haft möjlighet att närvara. 

  Ett maktövertag gentemot intervjupersonen var en utav de eventuella nackdelar med att 

vara två under intervjutillfället som diskuterades på förhand. Under intervjutillfällena 

upplevdes detta dock aldrig som ett problem. Troligen jämnades maktförhållandet ut av att 

samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats, samt att 

intervjupersonerna var de som satt inne med kunskapen om det undersökta ämnet. Under hela 
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uppsatsskrivandet skedde övervägningar enligt konfidentialitetkravet. För att uppnå syfte och 

frågeställningar var respondenternas yrkestitel och verksamhetsområde nödvändiga att 

presentera, något som samtliga respondenter lämnade sitt samtycke till. Flertalet andra 

faktorer valdes däremot bort, såsom kön, ålder och erfarenhet inom yrket. Beslutet grundade 

sig i att ingen jämförelse mellan dessa faktorer eftersträvades. Beslut togs även att inte 

redovisa aktuell undersökningsort i syfte att öka konfidentialiteten. Detta medförde dock vissa 

svårigheter, samt ett behov av stor eftertänksamhet vid respondentbeskrivningen och 

resultatsammanställningen. I efterhand kan konstateras att en större försiktighet borde ha 

iakttagits i samband med utlovandet av konfidentialitet. En konsekvens som den höga 

konfidentialiteten medförde är att uppsatsens överförbarhet är låg. 

  Någon avstämning med respondenterna gjordes aldrig efter intervjutillfällena, vilket 

främst berodde på tidsbristen under uppsatsskrivandet. De gavs därmed inte chansen att 

bekräfta eller dementera uppsatsens resultat och slutsatser, något som påverkar 

tillförlitligheten i undersökningen. Respondenterna gavs istället chansen att vid slutet av 

intervjutillfällena ge sina synpunkter på hur intervjun genomförts. I syfte att undvika felaktiga 

slutsatser under tolkningsprocessen har allt transkriberat material lästs igenom flera gånger av 

samtliga författare. Samtliga har dessutom haft tillgång till det inspelade materialet. En 

negativ följd av valet utav kvalitativ innehållsanalys var att en stor del av empirin sållades 

bort, vilket krävde mycket eftertanke och reflektion. De avgränsningar som skedde under 

denna process var dock noggrant övervägda utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 Det faktum att tre författare medverkade i innehållsanalysen medförde även att processen 

blev väldigt tidskrävande. Även om fler författare kan medföra en minskad risk för ensidiga 

tolkningar, krävdes det mycket reflektion för att uppnå ett gemensamt och empirinära resultat. 

När resultaten var sammanställda togs beslut att vissa teoretiska begrepp skulle användas i 

syfte att kunna diskutera resultaten. Beslutet att inte utgå från någon teoretisk utgångspunkt i 

ett tidigare skede av undersökningen togs i syfte att så långt som möjligt undvika styrning av 

en viss teoretisk utgångspunkt. De teoretiska begreppen valdes därigenom utifrån vad empirin 

visade och inte utifrån författarnas förväntningar på vad resultaten skulle innehålla. 

 

 

5. Teoretisk förankring  
I syfte att diskutera undersökningens resultat har tidigare forskning använts tillsammans med 

valda teoretiska begrepp. Anledningen till detta är vidare att möjliggöra en bredare tolkning 

av undersökningens resultat. De teoretiska begreppen applicerades efter att resultatet var 

skrivet, detta för att så långt som möjligt undvika att bli styrd av en teoretisk utgångspunkt. 

 För att diskutera de delar av empirin som berör samverkan har vissa teoretiska begrepp 

från den nyinstitutionella organisationsteorin använts. De valda begreppen från den 

nyinstitutionella teorin har varit relevanta för att kunna diskutera vad som sker när skilda 

verksamheter har som avsikt att samverka. För att diskutera de delar av empirin som berör det 

klientnära arbetet har begreppet stigma använts. Stigmabegreppet har varit relevant i syfte att 

föra resonemang kring hur nedvärderande attityder mot individer med samsjuklighet påverkar 

arbetet med gruppen. Nedan sker en kortfattad redogörelse över vad den nyinstitutionella 

teorin innefattar samt en förklaring av de begrepp som valts inom teorin. Tanken med 
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redogörelsen är inte att ge en fullständig bild av teorin utan mer att förklara de delar som är 

relevanta i denna undersökning. För att få en mer grundläggande genomgång av den 

nyinstitutionella teorin rekommenderas boken Organisation och omvärld: nyinstitutionell 

analys av människobehandlande organisationer av Grape, Blom och Johansson (2006). Vidare 

sker en redogörelse över begreppet stigma. 

 

5.1 Den nyinstitutionella teorin  

Den centrala utgångspunkten inom den nyinstitutionella teoribildningen är att organisationer 

inte ses som slutna och målinriktade system. Istället ses organisationer som öppna system 

med hög känslighet för rådande normer i samhället och den institutionella omvärlden 

(Ineland, 2006). Enligt den nyinstitutionella teorin kan mänskovårdande organisationer med 

andra ord förstås som öppna system med relationsmönster som sträcker sig utanför de egna 

gränserna (Markström, 2006). 

  Begreppet organisatoriska fält används för att avgränsa det område där flera olika 

organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet. Även om det finns stora skillnader mellan 

organisationer inom ett och samma organisatoriska fält, kännetecknas de av att de ansvarar för 

liknande service i relation till klienter samt är delar av samma förändringsprocess (Jacobsson, 

2006).  

 Organisatoriska fält består vidare av olika institutionella logiker, det vill säga skilda 

regelverk, målsättningar, förutsättningar och förväntningar. Skilda institutionella logiker kan 

därmed innebära skilda arbetsuppgifter, olika definitioner av klient eller patient samt olika 

"bästa sätt" att tolka och bemöta klienter. Med utgångspunkten att dessa logiker skiljer sig åt 

mellan olika organisationer blir det möjligt att förstå de konflikter som kan uppstå i ett 

samverkansarbete (Grape, 2006). 

 

5.2 Stigma som teoretiskt begrepp 

Stigmabegreppet innebär kortfattat att människor tilldelas vissa etiketter eller egenskaper som 

särskiljer dem från andra. De ettiketterade individerna placeras sedan i kategorier som skiljer 

ut dem från andra. Innehavaren av en etikett förväntas då motsvara det som tillskrivits 

kategorin. I det här fallet innebär det att en individ som placeras under kategorin 

samsjuklighet omedelbart förväntas ha de etiketter som tillskrivits samsjuklighet. 

 Stigmabegreppet kopplas numera till värderingar av olika sociala roller, där det avvikande 

leder till social utstötthet och nedvärdering. En ytterligare följd av stigmatisering kan för 

individen vara att denne tar till sig de etiketter han tilldelats och vänder dem inåt mot sig 

själv. Denna process brukar benämnas självstigmatisering och leder till att individen förlorar 

sin självkänsla (Björkman, 2009). 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat utifrån de fyra teman som framträdde 

under den kvalitativa innehållsanalysen; Samsjuklighet - Orsak och konsekvens, Arbetet med 

samsjuklighet - Motivation till förändring, Samverkan - En förutsättning för framgång och 

Samsjuklighet- Okunskap leder till fördomar.   

 

6.1 Samsjuklighet - Orsak och konsekvens 

Samtliga respondenter beskrev att samsjuklighet är vanligt förekommande inom respektive 

verksamhet. När de talade om samsjuklighet beskrevs en komplex problematik som innefattar 

både ett missbruk och någon form av psykisk problematik. Den psykiska problematiken 

benämndes som psykisk ohälsa av vissa, medan andra använde sig av termen psykisk 

störning/sjukdom. Flera respondenter tryckte på att allvarlighetsgraden gällande såväl 

missbruket som den psykiska problematiken kan skilja sig markant mellan olika individer. 

Det förekom samtidigt olika förklaringar gällande orsakerna bakom samsjuklighet. 

Frivårdsinspektör 2 lyfte fram erfarenheter gällande att individer ofta utvecklar en 

missbruksproblematik till följd av dåligt mående, vilket vidare kan bero på olika faktorer i 

individernas liv.  

 

"Det finns inte en person som missbrukar för att han tycker det är roligt utan det 

kommer ju från faktorer i deras liv som har gjort att dom har missbrukat. Många säger 

ofta att dom missbrukar för att reducera sina symtom på nånting." (Frivårdsinspektör 2) 

 

Samme respondent resonerade även kring att missbruk ofta är starkt sammankopplat med 

diagnoser såsom ADHD, depression och schizofreni och betonade att vissa diagnoser ökar 

individens benägenhet till att hamna i missbruk. Behandlingsassistenterna upplevde att många 

individer med samsjuklighet i grund och botten använder alkohol eller droger för att bedöva 

sitt psykiska mående. Två respondenter, frivårdsinspektör 1 och läkaren, nämnde även det 

omvända; att det finns individer som genom missbruket drabbas av psykiska besvär. I detta 

sammanhang lyfte frivårdsinspektör 1 fram erfarenheter gällande att vissa personer blivit helt 

friska från de psykiska besvären i samband med att de slutat använda alkohol eller droger. 

Samtliga respondenter uttryckte att det många gånger är svårt att veta om det är missbruket 

eller den psykiska problematiken som är individens primära problem. Denna svårighet 

hänförde sig främst ur att missbruk och psykiska problem ofta hänger ihop och påverkar 

varandra på olika sätt. 

 

"Har man ett missbruk så kommer psykisk ohälsa också. Eller att man har psykisk 

ohälsa kanske, och sen dövar man det med hjälp av alkohol, eller med andra droger. 

Jag tänker att det hör ihop. Den ena utesluter inte det andra utan de flesta har både 

och." (Behandlingsassistent 2) 

 

Frivårdsinspektör 1 menade att individer med samsjuklighet ibland har svårt att få rätt insatser 

på grund av oklarheter gällande vad som kan sägas orsaka vad. Respondenterna var eniga om 

att missbruket i sig försvårar bedömningen kring huruvida de psykiska symtomen beror på en 
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psykisk diagnos, eller om de har uppstått som en följd av drogbruket. Bakgrunden till detta 

var att effekterna utav många droger kan likna symtomen av en psykisk diagnos. 

 

“När man möter en person som säger att den är psykiskt sjuk, behöver inte vara psykisk 

sjuk. Alltså, det här måste man veta, därför att alla droger är sinnesförvirrande och 

dom kan få psykoser. Dom kan få uttalade symtom så att det blir som paranoia 

schizofreni, fast de inte har det i grunden.” (Frivårdsinspektör 1) 

 

Flera respondenter betonade att samsjuklighet medför konsekvenser både på individ- och 

samhällsnivå. Frivårdsinspektörerna delgav att samförekomst av missbruk och psykiska 

diagnoser ökar risken för att en individ begår olika typer av brott. En konsekvens av 

brottslighet uppgavs vara att ett domslut ofta följer med individen under en längre period, 

vilket kan påverka personens möjligheter att delaktiggöras i arbetsmarknaden. Det talades 

även om hur samsjuklighet ofta yttrar sig i olika former av självskadebeteenden, samt att 

individen inte sällan blir socialt isolerad. Läkaren menade att ytterligare konsekvenser av 

samsjuklighet är att det kostar samhället mycket pengar, samt att det innebär ett stort lidande 

för individen och dennes anhöriga.    

 

6.2 Arbetet med samsjuklighet - Motivation till förändring 

Som redan konstaterats är samsjuklighet ett begrepp som omfattar ett stort antal individer med 

varierande stöd- och behandlingsbehov. Samtliga respondenter lyfte fram att behandlingens 

utformning därför bör individanpassas. Respondenterna belyste olika faktorer i klienternas 

situation som de ansåg att de i regel behövde behandling eller stöd för att klara av. Särskilt 

förekommande förbättringsområden utifrån aktuell problematik beskrevs som; minska eller 

avsluta drogbruket, finna sysselsättning, uppnå en fungerande vardag, samt förbättra måendet. 

Behandlingsassistent 1 uttryckte även att många individer behöver stöd i myndighetskontakter 

samt hjälp att strukturera upp sin privatekonomi. 

 

6.2.1 Arbetsuppgifter 

De olika verksamheterna har olika roller när det gäller att möta patientens behov. 

Respondenterna inom psykiatrin arbetar mot att individen ska återfå så hög funktionsnivå som 

möjligt, samt få kontroll över missbruket. Arbetet går därmed till största delen ut på att 

diagnostisera samt behandla den psykiska sjukdomen, samtidigt som missbruket tas itu med 

parallellt inom verksamheten. Insatserna är alltså främst av behandlande karaktär, där även 

viss medicinering förekommer.  

Den kommunala öppenvården jobbar mer med de psykosociala faktorerna där målet är att 

hjälpa klienten till en ökad självständighet och uppnå en fungerande vardag. En 

behandlingsassistent inom öppenvården beskrev sina insatser som att följa med som ett stöd 

vid myndighetskontakter och att stötta samt motivera klienten till att sköta hemmet, 

ekonomin, dygnsrytmen och andra vardagsrutiner.  

 Frivårdsinspektörerna arbetar efter målet att minska risken för återfall i brott, vilket 

innebär att antalet riskfaktorer för detta måste reduceras. Vissa klienter inom frivården har 

även fått en föreskrift genom vilken de åläggs att följa vissa upprättade planeringar, t.ex. med 
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beroendepsykiatrin eller socialtjänsten. Kraven på följsamhet i de olika 

behandlingsprogrammen som frivården organiserar är därmed höga. Klarar inte klienten av att 

tillmötesgå dessa krav blir påföljden fängelse. Inom psykiatrin och den kommunala 

öppenvården utgick de krav som ställs på klienterna istället från frivillighet och engagemang. 

I detta sammanhang nämndes klientens egen mottaglighet för behandling. Saknar en klient 

viljan att delta kan insatserna inte påbörjas. 

 

“Vi jobbar ju mot självständighet och finns inte den viljan, från första början, så brukar 

det inte blir så bra.” (Behandlingassistent 1) 

 

I detta sammanhang betonades av läkaren att om patientens liv misstänks vara i fara så har de 

givetvis en skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten enligt lagen om vård av missbrukare, 

LVM.  

 

6.2.2 Motivationshöjande arbete med hänsyn till hela individen 

Under intervjuerna framkom inga specifika arbetsmetoder som följs rakt av. Däremot nämnde 

fyra respondenter Motiverande samtal, MI, som en utgångspunkt i bemötandet av klienterna. 

Läkaren nämnde att MI framför allt är användbart initialt, då syftet är att motivera personen 

till att genomgå en behandling och vilja bli drogfri. Behandlingsassistent 2, som var en av 

dem som inte nämnde MI, talade istället om ett lösningsfokuserat arbetssätt. Det 

lösningsfokuserade arbetssättet beskrevs som ett förhållningssätt där personalen fokuserar på 

det som fungerar, i motsats till att enbart belysa det som inte fungerar.  

 Det framkom även att det ofta inte finns något uttalat tillvägagångssätt i arbetet inom de 

olika verksamheterna. Även om förekomsten av olika ideologier var konsekvent 

återkommande, samt att riktlinjer i arbetsordningen finns, så upplevs själva arbetsutförandet 

formbart efter eget huvud. Respondenterna tenderade att hänvisa till olika utbildningar de 

deltagit i, vilka inspirerat dem till att utforma sina egna arbetsmetoder. Följande två citat 

illustrerar hur man ser på sitt arbetssätt: 

 

“Jag kan tycka att vi jobbar mycket lösningsfokuserat. För att vi jobbar med det som är 

vuxet, det som är friskt, se till det positiva. Men jag vet inte om vi har någon uttalad 

specifik behandling, alltså samtalsmetodik på det viset.” (Behandlingsassistent 2) 

 

“Jag brukar i alla fall utgå ifrån Motiverande samtal, t.ex. den som man lär sig under 

utbildningen. Samtalsbehandling liksom. Sen är det ganska olika beroende på om det är 

en psykolog som kanske träffar en patient, då kanske dom använder efter vad dom har 

för utbildning. Vissa har KBT-utbildningar som dom kan använda sig av, jag har inte 

det.” (Kuratorn) 

 

Behandlingsassisten 1 och Frivårdsinspektör 2 nämnde även KASAM, Känsla av 

sammanhang, som en grundtanke i arbetet. Med detta syftades till att se till helheten när det 

gäller en individs behandling. Frivårdsinspektör 2 menade att detta bland annat innebär att om 

den egna verksamheten inte har kompetens inom ett område så söker man hjälp hos andra 

myndigheter för att kunna uppnå en helhetslösning för individen. Inom psykiatrin och den 
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kommunala öppenvården beskrevs kontakten med klienterna ofta vara långvarig, med en hög 

frekvens av bakslag och motgångar. Läkaren och Behandlingsassistent 2 belyste att återfall är 

en stor del i problematiken. Behandlingsassistent 2 beskrev det som att de har en hög tolerans 

inom verksamheten, en individ blir inte utesluten i och med ett snedsteg, men klienten måste 

fortfarande ha en vilja till förändring. Samtidigt som respondenterna var överens om att 

alkohol och narkotika har en stor inverkan på det psykiska måendet, visade sig ett 

genomgående synsätt vara att missbruket måste uppmärksammas först, innan en korrekt 

psykiatrisk diagnos kan fastställas.  

 Även om en integrerad behandlingsform förespråkades menade flertalet respondenter att 

missbruket, åtminstone i inledningen av en behandling, måste minskas eller elimineras. Inom 

psykiatrin till exempel, där arbetet utgår ifrån fyra faser; alliansfasen, motivationsfasen, 

behandlingsfasen och återfallspreventionsfasen, inleds behandlingen av den psykiska 

problematiken på allvar först när motivationsfasen är passerad. Det vill säga när en individ har 

varit bevisat nykter i en månads tid. Detta tillvägagångssätt motiveras just med att den 

psykiatriska diagnostiken blir för svårbedömd under pågående missbruk. Viktigt att belysa i 

sammanhanget är att även den psykiska problematiken undersöks, så gott det går, även under 

de första två faserna. 

 

6.2.3 Relationsbyggande arbete 

Den första fasen enligt psykiatrins arbetssätt, alliansfasen, beskrevs kortfattat som en 

inledande del i behandlingen där syftet är att skapa förtroende i relation till patienten. Här är 

en viss andel alkohol- och narkotikabruk tillåtet, eftersom fokus ligger på att få patienten 

mottaglig för behandling och motiverad till att delta. Även i andra intervjuer framhävdes 

allians, eller förtroende, som en viktig del i arbetet. 

 

“Har man ingen allians kan man inte jobba, för den måste nånstans tro att vi ska kunna 

förändra nånting.” (Frivårdsinspektör 2) 

 

Läkaren resonerade kring att alliansskapandet ofta är svårt när det kommer till att vinna 

klientens förtroende, något som delvis hänfördes till att många tidigare upplevt att de blivit 

illa bemötta och misstrodda i sin kontakt med vården. Detta exemplifierades som att individen 

kanske sökt vård för magont, men avfärdats som endast på jakt efter morfin. Eller att 

individen inte blivit bemött på samma trevliga sätt som en äldre dam med liknande symtom. 

Något som lyftes fram av samtliga respondenter, trots olika verksamhetssyften, arbetsmetoder 

och målbild, var vikten av att se till hela individen och arbeta på samtliga områden i klientens 

liv där det förekommer brister.  

 

“Vi har inget boendestöd men det har socialtjänsten tillgång till, dom har olika 

varianter av boendestöd som kan stötta patienten i vardagen. Hjälpa dom att städa och 

klara av sin vardag och det är ju också oerhört viktigt. Kan dom inte laga mat och har 

svårt att hantera pengar så kan vi ju sitta här hur mycket som helst och prata med dom, 

men det kommer inte bli nå mycket bättre.” (Läkaren) 

 

Respondenterna var även överens om att klienterna behöver känna trygghet och tillit i relation 
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till de yrkesverksamma. Samtliga verksamheter arbetar därmed efter att varje klient ska 

tilldelas en specifik kontaktperson inom verksamheten. Som de specifika verksamheternas 

styrkor lyftes genomgående fram faktorer som bra teamarbete, tillgång till arbetskollegor att 

bolla tankar och funderingar med, samt en god samverkan med andra aktörer. 

 

6.3 Samverkan - En förutsättning för framgång  

För den enskilde innebär samsjuklighet ett behov av stöd- och behandlingsinsatser på flera 

olika områden; psykologiskt, medicinskt och psykosocialt. I dagsläget finns ingen huvudman 

som kan tillgodose samtliga utav dessa behandlingsformer. Alla respondenter betonade i detta 

sammanhang att samverkan är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete kring individer 

med samsjuklighet. En gemensam målbild beskrev som en viktig faktor i samverkansarbetet 

kring samsjuka individer. 

 

“Huvudsaken är att man har ett gemensamt mål. Sen har vi olika metoder, olika 

förhållningssätt hur vi tar oss dit, men vi vill ha samma resultat.” (Frivårdsinspektör 2) 

 

6.3.1 Skild ansvarfördelning påverkar samverkan 

Alla respondenter var eniga om att samverkan mellan berörda myndigheter i grund och botten 

är välfungerande. Det framkom dock att det finns vissa svårigheter som omgärdar det 

gemensamma arbetet. Flertalet respondenter lyfte fram att den skilda ansvarsfördelningen 

mellan kommun och landsting har en inverkan på samverkan. Behandlingsassistent 2 

betonade att den skilda ansvarfördelningen kan leda till oklarheter gällande vilken aktör som 

är ansvarig, vilket kan försvåra samverkansarbetet. Samme respondent menade att en 

konsekvens av detta i värsta fall kan vara att individen faller mellan stolarna.  

 Tre respondenter menade att en annan faktor som påverkar samverkan är att olika 

verksamheter har skilda synsätt på individens problematik. Frivårdsinspektör 2 delgav i detta 

sammanhang att aktörernas olika föreställningar om klientens behov ibland försvårar ett 

gemensamt arbete. Respondenten menade att skilda åsikter gällande vilken typ av 

behandlingsinsatser klienten behöver kan leda till att individen hamnar i kläm. 

Behandlingsassistent 2 menade vidare att skilda åsikter även kan försvåra en gemensam 

planering kring den samsjuke individen.   

 

"Det kan hända att man kanske gör en planering, om en person kanske har varit inlagd. 

Sen kommer det en ny personal på landstinget och då har de en annan åsikt och så 

faller hela planeringen. Och då kan kanske en person blir utskriven, trots att vi anser 

att personen är alldeles för dålig för att vara här, för att vi känner att vi inte kan 

ansvara. På grund av att de är så pass dåliga.” (Behandlingsassistent 2) 

 

Läkaren lyfte fram erfarenheter av att det kan förekomma skilda åsikter mellan kommun och 

landsting i arbetet med samsjuka individer. Respondenten menade att psykiatrin kan anse att 

en individ i grund och botten inte har samsjuklighet, medan kommunen anser det omvända. 

Respondenten uttryckte i detta sammanhang att arbetet skulle underlättas om det enbart fanns 

en huvudman i arbetet kring samsjuka individer, antingen kommun eller landsting.  
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"Om vi inte tycker att en patient har samsjuklighet, därför dom inte har schizofreni, då 

tycker kommunen att samsjuklighet föreligger. Och dom har inga resurser för att 

hantera ens en lätt eller måttlig depression." (Läkaren) 

 

Frivårdsinspektörerna talade vidare om att det förekommer oklarheter gällande aktörernas 

olika roller i det gemensamma arbetet. I detta sammanhang menades att det ofta rör sig om en 

okunskap om vad andra aktörer egentligen arbetar med inom sina verksamheter. 

Frivårdsinspektör 1 delgav att man ibland måste motivera andra aktörer för att samverkan ska 

gå framåt. Här betonades vikten av att inneha kunskap kring vad andra verksamheter gör, 

detta i syfte att kunna få till en god samverkan. 

 

“Det är viktigt att man berättar vad man gör genom olika yrkeskårer. Det är inte alltid 

att alla vet vad en socialsekreterare gör, eller vad en frivårdsinspektör gör, eller vad 

som händer inne på anstalt. Det är viktigt att veta vilket ansvar var och en har i sitt 

jobb och vilka arbetsuppgifter man utför.” (Frivårdsinspektör 1) 

 

6.3.2 Verksamheternas resurser påverkar samverkan 

Kuratorn talade om att det ibland är svårt att hitta gemensamma tider med andra aktörer, men 

uppgav som förklaring att detta beror på att alla har mycket att göra. Läkaren upplevde 

däremot inga större svårigheter med att få gemensamma tider med andra aktörer, utan menade 

att det på kort tid är möjligt att få ihop ett nätverksmöte. Tre av respondenterna uttryckte att 

skilda ekonomier har ett samband med samverkans effektivitet. Ett uttryckt problem var att 

det ibland kan förekomma skilda uppfattningar gällande vilken aktör det är som ska betala en 

viss behandlingsinsats. Behandlingsassistent 2 samt Läkaren upplevde att olika aktörer inte 

alltid har en gemensam syn på hur de ekonomiska resurserna bör fördelas. 

 

”Ja det kan ju vara så, att man i värsta fall inte får den insats som man väl behöver. På 

grund av att egentligen kanske ingen vill stå för kostnaden. Man kan tycka att den här 

personen behöver ett behandlingshem och då finns det kanske ett för psykisk ohälsa och 

ett för missbruk. Och vem ska betala vad? Så ofta hamnar nog klienten i kläm. Det är 

inte alldeles ovanligt.” (Behandlingsassistent 2) 

 

Några respondenter nämnde att användandet av en samordnad individuell plan, SIP, kan 

främja samverkan mellan olika aktörer i arbetet med samsjuka individer. Behandlingsassistent 

1 menade att en SIP-plan ofta leder till att aktörerna har bra koll på vem som ska göra vad 

samt hur det ska utföras. Dock menades att dokumentationen mellan kommun och landsting 

kan förbättras. Flertalet respondenter menade att ett sätt att främja samverkan är att individen 

skriver på en samtyckesblankett som bryter sekretessen mellan olika aktörer.  

 

6.4 Samsjuklighet - Okunskap leder till fördomar 

Alla respondenter var eniga om att det i samhället förekommer vissa fördomar kring individer 

med samsjuklighet. Flertalet hänvisade sin upplevelse till saker de fått berättat för sig utav 

sina klienter. De fördomar som finns bland allmänheten beskrevs handla om att individer med 
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samsjuklighet kan avfärdas som galna, fulla eller tokiga utav personer som saknar inblick i 

denna typ av problematik. Det betonades även att individer med missbruk ofta ses som svaga 

med dålig karaktär samt att de har sig själva att skylla. Behandlingsassistent 1 uttryckte att 

allmänhetens föreställningar kan handla om att individer med missbruks väljer att bruka 

droger för sitt eget nöje, när de i själva verket gör det i syfte att självmedicinera och dämpa de 

psykiska besvären.  

 Samme respondent hänvisade till en klient som beskrivit hur det värsta han kunde tänkas 

bli kallad var “Svensson”. Med detta menades att människor, trots egna svagheter, ser ner på 

den här gruppen, vilket han ansåg sig inte vela vara en del av. Individen i fråga identifierade 

sig hellre i missbrukskretsar, där han blir trodd och visad förståelse. Av respondenternas 

berättelser framträdde även en bild av att allmänheten inte var medvetna om hur vanligt 

förekommande samsjuklighet är, samt hur kostsamt det faktiskt är för samhället.   

 Samtliga respondenterna nämnde okunskap som den främsta orsaken bakom dessa 

föreställningar. De menade att många inte förstår att problematiken inte är självvald, 

komplexiteten i densamma, samt att det faktiskt går att behandla dessa sjukdomar. Flertalet 

respondenter trodde att en större kunskap och förståelse hos allmänheten skulle leda till att 

vården av individer med samsjuklighet prioriterades högre. Behandlingsassistent 2 betonade 

att det inte är helt ovanligt att individer med missbruksproblematik blir misstrodda inom 

vården. Respondenten uttryckte även att individer med samsjuklighet inte alltid tas på allvar 

samt att de kan ha svårt att få sin röst hörd. Läkaren lyfte fram erfarenheter gällande att i stort 

sett alla individer med missbruksproblematik blivit bemötta med en stor misstro bland 

professionella.  

 

"Det går inte att dra alla över en kam, men alla har någon gång hamnat i sådana 

situationer. Sen finns det ju naturligtvis enskilda doktorer på övriga ställen som har en 

annan människosyn, att dom förstår att det här är ett problem, och bemöter våra 

patienter med någon form utav respekt. Men ja, dom är nog betydligt mer sällsynta än 

motsatsen." (Läkaren) 

 

Samtliga respondenter var eniga om att individer med samsjuklighet påverkas av de 

föreställningar som finns i samhället om missbruk och psykiska sjukdomar. Flera 

respondenter hade erfarenhet av att individer med samsjuklighet har känt sig utpekade och 

misstänkliggjorda, både i samhället och i myndighetskontakter. Frivårdsinspektör 2 och 

Läkaren påpekade att många samsjuka individer därför saknar tilltro gentemot myndigheter.  

Frivårdsinspektör 2 talade även om självstigmatisering hos individen. 

  

 

7. Diskussion 

Detta kapitel baseras på de resultat som framkommit ur empirin. Resultaten har tolkats med 

hjälp av teoretiska begrepp och tidigare forskning. I syfte att tydliggöra sammanhanget har 

resultatkapitlets fyra teman inkorporerats till två rubriker. Diskussionen består därmed av två 

delar. I den första delen, Samverkan kräver samsyn, sammanställs temat Samsjuklighet - 

Orsak och konsekvens med temat Samverkan - En förutsättning för framgång. I den andra 
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delen av diskussionen, Det klientnära arbetet, sammanställs temat Arbetet med samsjuklighet - 

Motivation till förändring med temat Samsjuklighet - Okunskap leder till fördomar. 

Fortsättningsvis sker en slutsats och en kritisk reflektion av uppsatsen. Kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning.   

 

7.1 Samverkan kräver samsyn 

Här diskuteras resultaten utifrån temat Samsjuklighet - Orsak och konsekvens samt temat 

Samverkan - En förutsättning för framgång. Resultaten har tolkats med hjälp av tidigare 

forskning samt valda teoretiska begrepp inom den nyinstitutionella teorin.   

 

7.1.1  Samverkans funktion i arbetet med samsjuka individer 

Respondenterna i denna undersökning arbetar alla på olika sätt med individer med 

samsjuklighet. Detta kan kopplas samman med att respondenternas verksamheter ingår i ett 

och samma organisatoriska fält, även om uppdragen skiljer sig markant mellan exempelvis 

frivården och den kommunala öppenvården. Oavsett om uppdragen handlar om att minska 

risken för återfall i brott eller komma till rätta med individens missbruksproblematik, strävar 

verksamheterna efter att uppnå någon typ av förändring hos klienten.  

 Resultaten såsom tidigare forskning påvisar att ett grundläggande problem i arbete med 

samsjuka individer är att veta om det är missbruket som leder till psykisk problematik, eller 

tvärtom (Fridström Montoya 2012). En tolkning av resultaten är att det finns ett framträdande 

synsätt som präglas av att det oftast, i grund och botten, är en psykisk problematik som leder 

till att en individ börjar bruka alkohol eller droger på ett problematiskt sätt. Det lyftes dock 

fram, om än i mindre utsträckning, att det även finns fall där missbruksproblematiken är den 

bakomliggande orsaken till att en individ får psykiska besvär. Resultaten tyder på att det kan 

vara svårt att göra en snabb bedömning gällande vilken problematik som är primär, detta då 

symtomen kan skilja sig markant mellan olika individer.  

 Tidigare forskning visar att oklarheterna kring vad som orsakat vad kan leda till att 

individer med samsjuklighet inte får sitt behov av stöd- och behandling tillgodosett (Fridström 

Montoya 2012). Resultaten styrker i detta sammanhang att en välfungerande samverkan kring 

individer med samsjuklighet är viktig, detta då dessa individer ofta har behov av stöd- och 

behandlingsinsatser inom flera olika verksamheter. Med tanke på att samsjuklighet innefattar 

en komplex problematik kan resultaten tolkas på så sätt att målsättningen med samverkan ofta 

är att undvika att individer faller mellan stolarna.  

 Målsättningen med samverkan kräver därigenom att verksamheterna försöker säkerställa 

att individen får hjälp och stöd inom alla sina olika problemområden. Respondenterna inom 

de olika verksamheterna kan därmed sägas ha olika funktioner inom en större helhet, där varje 

verksamhet fokuserar på vissa specifika delar av problematiken. I detta sammanhang kan 

samverkan tolkas som en ambition att integrera de olika verksamheternas funktioner till en 

helhet som passar den enskilde individen. 

 

7.1.2  Skilda institutionella logiker 

När respondenternas verksamheter samverkar utgår de mer eller mindre från skilda 

målsättningar, förutsättningar, förväntningar samt regelverk. Verksamheterna har därmed 
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skilda institutionella logiker vilket kan visa sig genom olika arbetsuppgifter, skilda 

definitioner av klient eller patient samt olika "bästa sätt" att tolka och bemöta klienter (Grape, 

2006). Det faktum att verksamheter inom socialtjänsten, psykiatrin och Kriminalvården styrs 

av skilda institutionella logiker kan därmed tänkas påverka hur verksamheterna definierar, 

förstår, förklarar, samt åtgärdar olika sociala problem. I resultaten förekom inga stora 

skillnader gällande hur respondenterna talade om samsjuklighet och dess konsekvenser. De 

flesta beskrev en komplex problematik som kan leda till ett flertal konsekvenser såsom 

kriminalitet, personligt lidande och utanförskap.  

 En skillnad kunde dock antydas, nämligen att vissa respondenter beskrev den psykiska 

problematiken som psykisk ohälsa, medan andra använde sig av termen psykisk sjukdom. 

Resultaten tyder därmed på att det kan föreligga skilda synsätt gällande alvarlighetsgraden av 

den psykiska problematiken i definitionen av samsjuklighet. Detta går även i linje med 

tidigare forskning som visar att skilda vårdkulturer och ideologier har en inverkan på hur 

samsjuklighet förstås och definieras (Todd.m.fl., 2004).  

Det faktum att verksamheterna har skilda kunskapstraditioner medför vidare att 

verksamheterna finns till för olika målgrupper där allvarlighetsgraden gällande såväl 

missbruket som den psykiska problematiken kan skilja sig åt. Psykiatrin kan därmed tänkas 

vara inriktade på de allvarligare fallen gällande psykiska problem medan kommunens 

öppenvårdsverksamhet inte har samma kompetens att möta behoven som finns hos dessa 

individer. Omvänt har öppenvårdsverksamheterna mer resurser till att hantera 

missbruksproblematik, vilket kan saknas inom den allmänna psykiatrin.  

Frivårdens uppdrag är däremot inte kopplat till någon specifik allvarlighetsgrad gällande 

varken den psykiska problematiken eller missbruket. Deras specialkunskaper riktar sig istället 

mot individer som av olika orsaker begår brott. Med tanke på att de olika verksamheterna 

styrs av skilda logiker är det egentligen inte konstigt att det sker vissa avgränsningar gällande 

vilka klienter som anses passa in inom verksamheterna. När samsjuklighet föreligger kan 

dock de skilda logikerna leda till att det blir oklart gällande i vilken verksamhet eller vilka 

verksamheter individen bör befinna sig.  

 

7.1.3 Faktorer som påverkar samverkan 

Både resultaten och tidigare forskning understryker att samverkansarbetet med samsjuka 

individer ibland kan vara problematiskt (Fridström Montoya, 2012). Denna utgångspunkt kan 

kopplas samman med ett resonemang kring vilka svårigheter som kan uppstå när 

verksamheter ska samverka, samtidigt som de drivs av skilda institutionella logiker. 

Resultaten såsom tidigare forskning påvisar att olika synsätt gällande vilket problem som kan 

sägas orsaka det andra, kan leda till en bristande ansvarfördelning mellan aktuella 

samverkansaktörer. En bristande ansvarfördelning kan vidare visa sig genom att socialtjänsten 

hänför en enskilds behov av hjälp till hälso- och sjukvårdens ansvarsområde, medan hälso- 

och sjukvården i sin tur återvisar den enskilde till socialtjänsten (Fridström Montoya, 2012). 

 Kopplat till resultaten kan ovanstående resonemang styrkas genom erfarenheter gällande 

att individer med samsjuklighet hamnar i kläm samt har svårt att få rätt insatser på grund av 

oklarheter gällande vad som kan sägas orsaka vad. Detta går även i linje med tidigare 

forskning som visar att individer med samsjuklighet ofta har erfarenheter av att slussas mellan 

olika aktörer (Staiger m.fl., 2011). En tolkning av denna utgångspunkt är vidare att 
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avsaknaden av en samsyn gällande individens problematik kan försvåra verksamheternas 

ambition att inneha en gemensam målsättning eller planering kring den enskilde klienten. 

Detta medför vidare att individer med samsjuklighet risker att falla mellan stolarna, vilket i 

enlighet med tidigare forskning inte är helt ovanligt (Fridström Montoya, 2012). 

  Resultaten visar vidare att skilda synsätt på problematiken även kan leda till konflikter 

gällande vem som ska betala en specifik behandlingsinsats. När en samsjuk individ är i behov 

av att exempelvis komma in på ett behandlingshem kan det finnas skilda meningar gällande 

vilken problematik som bör behandlas. Detta kan vidare bero på att landstinget anser att 

individen har ett behov av ett behandlingshem kopplat till missbruket, vilket innebär att det är 

kommunen som ska stå för kostnaden. Omvänt kan kommunen anse att individen främst är i 

behov av ett behandlingshem med inriktning mot de psykiska besvären, vilket i sin tur innebär 

att landstinget ska stå för kostnaden.  

 En tolkning av ovanstående är att en viss uppfattning gällande individens problematik kan 

medföra att det är lättare att lägga över betalningsansvaret på en annan huvudman än 

verksamhetens egen. Skilda åsikter gällande problematiken kan i enlighet med denna 

utgångspunkt vara en bidragande faktor till varför individer med samsjuklighet i vissa fall inte 

får sina behandlingsbehov tillgodosedda. 

Resultaten visar att respondenterna inom frivården upplever sin egen funktion i samverkan 

som oproblematisk. I och med att klienten många gånger blir ålagd att följa den 

behandlingsplanering som upprättats av frivården kan en rimlig slutsats vara att det ställs 

högre krav på övriga samverkansaktörer. I kontrast till detta visar resultaten att 

respondenterna inom öppenvårdverksamheterna emellanåt upplever samverkan med 

psykiatrin som besvärlig. Även tidigare forskning belyser att samverkan mellan just kommun 

och landsting många gånger är svår att få till i praktiken (Wirbing & Borg, 2011). Detta kan 

tolkas som ett uttryck för att ett lyckat samverkansarbete är svårare att genomföra när de 

institutionella logikerna skiljer sig markant mellan varandra.  

 Denna utgångspunkt kan vidare leda till ett resonemang kring vilka faktorer som är viktiga 

när verksamheter med skilda institutionella logiker ska samverka. I syfte att möjliggöra en 

god samverkan påvisar resultaten att det är viktigt att de olika verksamheterna accepterar 

varandras uppdrag, samtidigt som arbetet sker utifrån en gemensam målsättning. Det 

framkom även att det är betydelsefullt att varje verksamhet har god kunskap gällande hur de 

andra aktörerna jobbar. Ovanstående utgångspunkter påvisar därmed att en viktig faktor i 

samverkan är att verksamheter med skilda institutionella logiker har en samsyn om vilka mål 

aktörerna ska arbeta mot. 

  Med tanke på att respondenternas verksamheter utgår från skilda uppdrag och 

kunskapsområden, kan det även anses viktigt att det finns en samsyn kring vilket eller vilka 

problem det egentligen är man ska arbeta med. För att undgå problematiken med en bristande 

ansvarfördelning kan denna utgångspunkt tolkas som central för att främja en god samverkan 

i arbetet med samsjuka individer. Tidigare forskning visar i detta sammanhang att ett 

gemensamt arbete i praktiken kräver att olika verksamheter går utanför de traditionella 

indelningar som finns i praktik och synsätt (Hamilton, 2015). Detta resonemang kan tolkas 

som ett uttryck för att verksamheternas skilda logiker måste medvetengöras i det praktiska 

samverkansarbetet. I syfte att medvetengöra de skillnader som finns, är det viktigt att de olika 

verksamheterna respekterar varandras skilda expertis och arbetssätt, för att tillsammans hitta 
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en heltäckande lösning för den enskilde individen. En avslutande reflektion är att 

samverkansarbetet ibland kan vara svårt att genomföra när aktörer med skilda kompetenser 

och åsikter gemensamt ska föra arbetet framåt i syfte att hjälpa en samsjuk individ. Det kan 

vara så att aktörerna ser behovet av en god samverkan, men att det ibland finns skilda synsätt 

kring hur samverkan bör ske i praktiken. Här blir det extra viktigt att de riklinjer som finns 

gällande samverkan tydliggörs och anpassas efter den enskilda individen. De olika 

verksamheterna arbetar i grund och botten mot att individen ska återanpassas i samhället och 

finna meningsfullhet i livet. Ingen enskild verksamhet kan på egen hand tillgodose de stöd- 

och behandlingsbehov som en individ med samsjuklighet har. Om flera verksamheter med 

skilda uppdrag har en gemensam målsättning i samverkan med samsjuka individer, kan dock 

individens samtliga behov tillgodoses. 

 

7.2 Det klientnära arbetet 

Här diskuteras resultaten utifrån temat Arbetet med samsjuklighet - Motivation till förändring 

samt temat Samsjuklighet - Okunskap leder till fördomar. Resultaten har tolkats med hjälp av 

tidigare forskning och det teoretiska begreppet Stigma. 

 

7.2.1 Samsjuklighet förutsätter flexibla behandlingsformer 

Socialstyrelsen (2015) förespråkar användandet av integrerad behandling i arbetet med 

individer med samsjuklighet. I linje med detta uppgav respondenterna att samsjuka individer 

har behov av stöd- och behandling på flera områden, vilket i enlighet med tidigare forskning 

kräver samtidig och samordnad behandling för de olika tillstånden (Öjehagen & Cruse, 2014). 

Det blev dock tydligt att de flesta arbetar efter att missbruket måste komma under kontroll 

innan det är någon idé att behandla den psykiska problematiken. Denna utgångspunkt går 

även i linje med tidigare forskning som visar att psykiatrisk behandling ger bättre resultat 

efter det att individen slutat med alkohol eller droger (CUS expertgrupp för missbruksvård, 

2000).  

 Eftersom ovanstående implicerar att den ena problematiken bör behandlas före den andra 

kan detta förhållningssätt tolkas som en sekventiell behandlingsmodell. Tidigare forskning 

betonar att den sekventiella modellen kan leda till att det ena problemet förminskas, vilket har 

visat sig ha en negativ inverkan på behandlingsarbetet (Meuser, Drake & Noordsy, 2005). En 

tolkning av resultaten är dock att utgångspunkten gällande att missbruket kontrolleras först 

inte behöver innebära att den psykiatriska problematiken ignoreras. Resultaten visade att 

orsaken till att missbruket måste kontrolleras i ett inledande skede är att det är svårt att ställa 

en korrekt psykiatrisk diagnos när individen är inne i ett aktivt missbruk. I syfte att kunna 

ställa rätt diagnos, eller avvisa misstanken om att en psykiatrisk diagnos föreligger, krävs 

inledande insatser kopplade till missbruket.  

 En tolkning av ovanstående är att detta förhållningssätt kan vara viktigt i syfte att utreda 

vilken problematik som är primär, för att därefter kunna säkerställa att individen får rätt typ 

av behandling. Det är tydligt att organisationsuppdelningen, som den ser ut idag, medför att 

en individ med samsjuklighet ofta blir aktuell inom flera separata verksamheter fördelade 

under olika huvudmän. Samsjuka individer kan därmed få tillgång till behandlingsinsatser för 

både missbruket och den psykiska problematiken samtidigt. Resultaten i denna uppsats 
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påvisar, såsom tidigare forskning, att behandlingsinsatserna ofta sker parallellt i två separata 

vårdsystem (Lawrence-Jones, 2010). Med tanke på att samtliga respondenter representerar 

just sin expertis, är det inte konstigt att stöd- och behandlingsinsatserna erbjuds genom ett 

sådant upplägg. Även om ambitionen är integrerad behandling kan detta tolkas som en 

parallell behandlingsmodell (Morisana, Barbor & Robaina, 2013). Tidigare forskning tyder på 

att parallell behandling i praktiken ofta saknar samverkan och gemensamma strategier mellan 

de olika behandlingsinsatserna. En konsekvens av detta är vidare att behandlingsarbetet blir 

ineffektivt för den samsjuke individen, som ofta har svårt att fullgöra två separata 

behandlingar (Gefvert, Sundberg & Wiberg, 2005).  

 Resultaten påvisar dock att de olika verksamheterna strävar efter att möjliggöra en 

kontinuerlig kontakt med varandra i arbetet med samsjuka individer. Den kontinuerliga 

kontakten kan tolkas som en ambition att uppnå en gemensam målsättning i arbetet med 

samsjuka individer. Trots att verksamheterna har skilda arbetsuppgifter kan deras olika 

funktioner leda till att samtliga stöd- och behandlingsinsatser blir effektiva för den enskilde 

individen. Denna tolkning påvisar därmed att den parallella behandlingen kan vara effektiv 

för den enskilde individen, under förutsättning att de skilda verksamheterna samverkar med 

varandra.  

Tidigare forskning betonar att integrerad behandling, i form av ett multiprofessionellt 

team, är den mest effektiva behandlingsformen för samsjuka individer (Wirbing & Borg, 

2011). En tolkning av resultaten är dock att denna form av integrerad behandling inte hunnit 

göra genomslag ännu. Anledningen till detta kan vidare tänkas bero på att socialstyrelsens 

rekommendation av integrerad behandling är relativt ny. Beslut om att införa ett 

multiprofessionellt team som enbart riktar in sig på samsjuklighet är även något som kan 

tänkas ligga på ledningsnivå, och inte på de enskilda verksamheterna.  

Resultaten visar dock att ett integrerat arbetssätt kan förekomma inom verksamheterna. Tre 

utav respondenterna arbetar inom verksamheter med specifikt fokus på individer med 

samsjuklighet. Inom dessa verksamheter finns flera olika professioner representerade. Trots 

detta kunde ingen enskild verksamhet erbjuda hjälp på samtliga utav områdena psykiatrisk 

behandling, missbruksbehandling och psykosocialt stöd. Även om resultaten kan tolkas såsom 

att ambitionen är att arbeta utifrån ett integrerat behandlingssätt kan detta i praktiken inte 

uppfyllas. Resultaten visar därmed att den parallella modellen i dagsläget utgör det vanligaste 

tillvägagångssättet i arbetet med samsjuka individer, även fast integrerade inslag förekommer. 

 

7.2.2 Frivilliga insatser stället krav på både klient och yrkesverksam 

Tidigare forskning betonar att frivilliga insatser inom socialtjänsten ställer krav på att 

individen ska vara motiverad till att uppnå en förändring (Alfvengren, 2012). Även resultaten 

påvisar att individen måste ha en vilja till förändring om denne ska kunna tillgodogöra sig 

verksamheternas stöd- och behandlingsinsatser. Resultaten pekar dock i enlighet med tidigare 

forskning på att individer med samsjuklighet ofta har en bristande motivation till och 

följsamhet i behandling (Martino m.fl., 2002). 

  Resultaten i denna uppsats gällande att Motiverande samtal, MI, är en bra arbetsmetod i 

arbetet med individer med samsjuklighet går helt i linje med tidigare forskning. Inte minst har 

den visat sig öka individernas följsamhet till behandling (Wirbing & Borg, 2011). Resultaten 

visar att samtliga verksamheter, oavsett inriktning, arbetar motivationshöjande i det klientnära 
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arbetet. Kopplat till tidigare forskning kan ett sådant arbetssätt tolkas som en ambition att 

motivera den enskilde till att ta emot samt fullgöra frivilliga insatser i enlighet med 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen (Printz, 2004). En tolkning av denna 

utgångspunkt är att strävan efter frivilliga insatser inte enbart ställer krav på motivation hos 

den enskilde, utan även krav på att de professionella ska motivera den enskilde till deltagande. 

  Frivårdens arbete präglas, i motsats till socialtjänstens och landstingets, inte av frivillighet. 

Befinner sig en klient inom frivården har denne ett krav på följsamhet. Resultatet påvisar dock 

att även frivården jobbar motivationshöjande i syfte att klienten ska hitta sin inre vilja till 

förändring. Frivårdens krav på följsamhet kan även tolkas som en slags motivationshöjande 

åtgärd, då de strikta kraven kan motivera en individ till att följa en behandlingsplan. Tidigare 

forskning betonar att samsjuka individer kan uppleva de krav som finns inom olika 

verksamheter som övermäktiga, samt att ett felsteg kan innebära att den aktuella behandlingen 

avslutas (Staige m.fl, 2011). Resultatet visade däremot att de flesta verksamheterna accepterar 

bakslag i form av återfall, med tanke på att det ofta är en del av problematiken.  

 

7.2.3 Flexibelt och individanpassat arbete 

En faktor som betonas i resultaten är att problematiken som följer av samsjuklighet är 

personbunden, vilket leder till att stöd- och behandlingsåtgärder måste individanpassas. När 

verksamheter strävar efter att individanpassa arbetet kan de professionellas handlingsutrymme 

tolkas som centralt. Respondenterna upplevde att de har stor möjlighet att utforma sitt egna 

arbetssätt inom verksamheten, samtidigt som de var väl medvetna om organisationens ramar 

och målbild. Här görs tolkningen att samsjuklighetens komplexitet, samt brist på 

evidensbaserad forskning inom området, kan ses som faktorer som både skapar och förutsätter 

ett stort handlingsutrymme. Det faktum att samsjuklighet är ett relativt nytt och outforskat 

område kan också ligga bakom att specifika arbetsmetoder inte utvecklats, men troligen är 

detta sekundärt i förhållande till den komplexitet samsjukligheten innebär. 

En tolkning av ovanstående är vidare att det kan vara svårt att veta på vilket sätt arbetet ska 

utformas i det klientnära arbetet. Det klientnära arbetet innebär frihet under ansvar, vilket 

ställer krav på att de professionella möter varje individ på ett respektfullt sätt och utan 

förutfattade meningar. Resultaten visar i detta sammanhang att en förutsättning för ett 

framgångsrikt arbete med individer med samsjuklighet är att individen känner ett förtroende 

för den professionelle. Utan förtroende kan det vara nästintill omöjligt att motivera individen 

till förändring. Både resultat och tidigare forskning understryker dock att många samsjuka 

individer har blivit bemötta med misstänksamhet och negativa attityder, såväl av sin 

omgivning som i mötet med vården (Björkman, 2011; Hamilton, 2015). För den enskilde som 

lider av samsjuklighet kan dessa nedvärderande attityder leda till ett utanförskap och en 

misstro gentemot vården (Hamilton, 2015).  

En konsekvens som kan uppstå ur utanförskapet är att individen blir “bekväm” med att 

identifiera sig i olika minoritetsgrupper. En individ som känner sig hemma i 

missbrukarkretsar kan antas utveckla ett visst motstånd mot samhället i stort. Att andra ser på 

en individ som missbrukare kan dessutom medföra att individen genom självstigmatisering 

sätter denna stämpel på sig själv (Björkman, 2009). En ytterligare tolkning av resultatet är att 

samsjuka individers erfarenheter av fördomar och dåligt bemötande kan försvåra de 

professionellas möjligheter att bygga förtroende i sin relation till klienten. 
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En rimlig slutsats är att ju mer omfattande en individs problembild är, desto mer 

stigmatiserande attityder riktas mot denne. Detta i sin tur kan skapa ett större socialt 

utanförskap, en större misstro gentemot andra och ytterligare självstigmatisering. De individer 

som utöver samsjukligheten även är kriminella, det vill säga har ytterligare ett socialt 

avvikande beteende, kan antas stå ännu längre ifrån samhället. En tolkning är att detta kan 

tänkas leda till ännu större svårigheter i det motivationshöjande arbetet. Resultatets betoning 

på att bygga förtroende och skapa allians kan därmed ses som en viktig utgångspunkt i arbetet 

med samsjuka individer. Detta går även i linje med tidigare forskning, som visat att samsjuka 

individer behöver långvariga kontakter för att bygga allians (Staige m.fl, 2011). 

 

7.3 Slutsats och kritisk reflektion  

Uppsatsens syfte var att undersöka professionella inom olika verksamhetsområdens 

erfarenheter av att arbeta med personer med samsjuklighet. Intresset låg i att få en förståelse 

för de olika verksamheternas funktion i arbetet med samsjuklighet. Resultaten visar att de 

skilda synsätten gällande individens problematik, samt det delade huvudmannaskapet mellan 

kommun och landsting kan medföra att individen faller mellan stolarna. För att motverka 

detta krävs ett nära samverkansarbete mellan olika verksamheter, där individens totala behov 

kan tillgodoses. I syfte att uppnå en välfungerande samverkan krävs en gemensam målsättning 

och en samsyn, såväl kring problematiken i sig, som om vilken aktör som ska göra vad i 

behandlingsarbetet.  

Den framträdande behandlingsstrukturen i arbetet med samsjuka individer är enligt 

resultaten och tidigare forskning den parallella behandlingsmodellen. Den negativa bild som 

framträder i tidigare forskning, gällande den parallella modellen, skiljer sig dock från 

undersökningens resultat. I enlighet med resultaten kan den parallella modellen, med en 

fungerande samverkan, främja att individen får sitt totala behandlingsbehov tillgodosett. 

Framträdande var också vikten av att skapa allians i relation till klienten i arbetet med 

samsjuka individer, vilket förutsätter ett lösningsfokuserat och motivationshöjande arbetssätt. 

Grunden till detta är att de verksamheter som undersökts bygger på frivillighet. Samtidigt 

beskrevs relationsskapandet som svårt och tidskrävande, mycket på grund av att dessa 

individer tidigare blivit illa bemötta inom vården samt stigmatiserade utav sin omgivning.  

 I denna uppsats dras slutsatsen att okunskapen om samsjuklighet är stor i samhället. 

Samtidigt är kunskapen inom olika organisationer begränsad då de utgår från skilda 

expertiser. Det är därmed viktigt att de som arbetar inom såväl psykiatrin som 

missbruksvården utökar sin kunskap och förståelse för den del av problematiken som inte hör 

till dennes expertis. Samsjuklighet behöver även belysas mer, såväl i samhället som inom de 

olika verksamheter som i ett tidigt skede kommer i kontakt med samsjuka individer. Genom 

ökad förståelse för komplexiteten och ett respektfullt bemötande, kan individer med 

samsjuklighet i ett tidigare skede känna sig bekväma med att berätta om sin problematik. 

Detta skulle vidare kunna leda till att de snabbare än idag hamnar rätt i vården och tilldelas 

rätt typ av insatser.  

 En faktor som nu i efterhand kan antas begränsa djupet i denna undersökning är att syftet 

och frågeställningarna täcker upp ett stort område, allt ifrån samsjuklighetens konsekvenser 

på individnivå till samverkan mellan olika organisationer. Ett mer avgränsat syfte hade kunnat 

leda till en mer djupgående kunskap inom en utav frågeställningarna. En annan utgångspunkt 
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som påverkar undersökningen är att respondenterna söktes i ett tidigt skede med en begränsad 

förförståelse. I efterhand kan konstateras att frivårdens roll i uppsatsen blev mindre 

framträdande än de kommunala och landstingsdrivna verksamheternas. Frivårdsinspektörerna 

hör varken till kommun eller landsting och är därmed inte en del av den traditionella 

samverkan som beskrivs i denna uppsats. Svårigheter med att hitta tidigare forskning om 

frivårdens roll i arbetet med samsjuka individer påverkade även uppsatsens innehåll. Om 

undersökningen skulle göras om hade nog enbart respondenter inom kommun och landsting 

sökts. Respondenturvalet borde ha utgått ifrån samtliga frågeställningar i syfte att undvika 

bortfall av vissa frågor.  

 

7.4 Förslag på framtida forskning 

Med tanke på att resultaten i denna undersökning visade att det oftast ligger någon form av 

psykisk problematik bakom att en individ utvecklar missbruk, kan förebyggande insatser ses 

som centrala. Genom att fånga upp individen, innan denne exempelvis börjar bedöva sin 

ångest med alkohol, skulle problematiken med samsjuklighet troligen minska. Med denna 

utgångspunkt föreslås framtida forskning inom området fokusera på samsjukligheten i ett 

tidigt skede av sjukdomsförloppet. Detta i syfte att finna effektiva preventiva åtgärder samt 

hitta lösningar som leder till att individens behov kartläggs snabbare och mer effektivt än 

idag. En idé kan vara en interventionsstudie riktad mot de verksamheter som i ett första led 

ofta kommer i kontakt med samsjuka individer, till exempel hälsocentraler och 

akutmottagningar. Genom intervention i form av kunskapshöjande åtgärder skulle det kunna 

undersökas om ett samband föreligger mellan ökad kunskap om samsjuklighet och hur snabbt 

en patient kan tilldelas effektiva insatser. Utifrån att samverkan visat sig ha en stor betydelse 

för en framgångsrik behandling för individer med samsjuklighet, är även vägar att 

effektivisera samverkan ett studieområde av intresse. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej! Vi är tre studenter på socionomprogrammet vid Umeå Universitet som nyligen har 

påbörjat vår C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka olika yrkesverksammas 

erfarenheter av att arbeta med personer med samsjuklighet. 

Vi söker dig som i ditt arbete kommer i kontakt med personer med både 

missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Vår förhoppning är att du är intresserad av att dela 

med dig av dina erfarenheter och åsikter kring ämnet genom att medverka i en intervju. 

Intervjun kommer vara enskild och beröra ämnet samsjuklighet genom ett antal av oss 

förbestämda teman. Det är din medverkan som kommer att möjliggöra vår studie! 

Vi hoppas få spela in intervjun med en bandspelare. De uppgifter som framkommer under 

intervjun kommer att avidentifieras och det inspelade materialet kommer endast hanteras av 

oss. Inspelningar och transkriberingar kommer att raderas när vår C-uppsats är godkänd och 

publicerad i Diva-portalen. 

Vi hoppas att du tycker ämnet är intressant och har möjlighet att delta i intervjun! 

Med vänliga hälsningar Isabell Hörnström, Sandra Johansson och Anna Lindkvist 

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta eller har ytterligare frågor. 

Isabell Hörnström, Telefonnummer: xxx, Mailadress xxx 

Sandra Johansson, Telefonnummer: xxx, Mailadress xxx 

Anna Lindkvist, Telefonnummer: xxx,  Mailadress: xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Information 

Syftet med intervjun är att samla information kring hur du ser på samsjuklighet utifrån dina 

erfarenheter och ditt arbete. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta intervjun. Intervjun beräknas till ca 60 min. Intervjun kommer med ditt samtycke att 

bandas och inspelningen kommer endast att användas av oss. Efter att uppsatsen är 

examinerad raderas bandinspelning och transkribering Transkriberingen kommer att vara 

avidentifierad, namn, ålder och kön kommer inte användas i uppsatsen. Intervjun kommer att 

beröra 3 teman i följande ordning: Samsjuklighet utifrån det egna arbetet, samverkan, 

föreställningar om samsjuklighet. 

Är du okej med att vi använder uppgifter om ditt arbetsområde och yrkestitel i uppsatsen? 

Uppstår några frågor efter intervjun är du välkommen att kontakta oss. 

Inledande frågor  

Hur länge har du jobbar här? 

Kan du berätta lite om hur du hamnade här? 

Vad är din befattning? 

Vad gjorde att du valde att medverka i denna studie? 

Tema 1 - Samsjuklighet utifrån det egna arbetet 

Hur skulle du beskriva samsjuklighet? 

På vilket sätt kommer du i kontakt med individer med samsjuklighet i ditt arbete? 

Vilka behandlings- och stödbehov tror du en individ med samsjuklighet har? 

Hur arbetar ni med personer med samsjuklighet inom er verksamhet?  

Används några specifika metoder - hur upplever du att de fungerar? 

Ställs det några specifika krav på klienten inom din verksamhet? 

Vad är målet med ert arbete med målgruppen? 

Vad fungerar bra i ditt arbete med målgruppen?  

Upplever du några svårigheter i arbetet med målgruppen? 

Om ja, Vad tror du att dessa svårigheter beror på? Vad tror du ska till för en förändring ska 

kunna ske? 

Tema 2 - Samverkan 

Hur ser samverkan ut mellan din verksamhet och andra verksamheter?  

Hur anser du att samverkan fungerar i arbetet kring klienter med samsjuklighet?  

Hur tror du att detta påverkar målgruppen? 

Hur skulle du önskat att samverkan fungerade? 

Hur löser ni eventuella problem med sekretessen inom olika myndigheter? 

Har samverkan utvecklats/förändrats sedan du började? 



 

Tema 3 - Föreställningar om samsjuklighet 

Vilka föreställningar tror du det finns om målgruppen?  

Vad tror du ligger till grund för dessa föreställningar? 

Tror du att dessa föreställningar har någon inverkan på personer med samsjuklighet? 

Avslutande reflektioner 

Nu har vi gått igenom de frågor som vi hade med oss inför intervjun. Har du några ytterligare 

tankar eller funderingar kring det vi pratat om? Slutligen, vad tyckte du om intervjun? 

Är det okej om vi kontaktar dig om det uppstår några ytterligare frågor eller funderingar kring 

intervjun? Om du har några funderingar eller frågor så får du som sagt kontakta oss. 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Koder Kategorier Tema 

Vilken problematik kom först ? 

Diagnoserna inverkar på varandra 

Missbruk kopplat till kriminalitet 

Svårigheter på många plan 

Individuella behov 
Komplex problematik 

 

 

 

 

 

Samsjuklighet - orsak och konsekvenser 

Kriminalitet 

Självskadebeteende 

Stort lidande 

Isolering 

Försämrad hälsa 

Samsjuklighetens konsekvenser för 

individen 

Misstänkliggjorda 

Lata 

“Ryck upp dig” 

Besvärliga 

Aggressiva 

Fördomar 

Negativ syn på gruppen 

 

 

 

 

Okunskap leder till fördomar 

Okunskap 

Rädsla 

Media ger negativ bild 
Generellt dålig kunskap om samsjuklighet 

Allians 

Kontaktperson 

Klientnära arbete 

Relationsbyggande 

Förtroende 

Viktigt med tillit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet med samsjuklighet - motivation till 

förändring 

Bygger på frivillighet 

Motivation till förändring 

Mottaglighet 

Nykterhet 

Samsyn mellan klient och 

behandlare 

Förutsättningar för stöd och behandling 

Individanpassat 

Flexibilitet 

Se till helheten 

MI 

Återfallsprevention 

Lösningsfokuserat 

Lyfta fram det positiva 

KASAM - Känslan av sammanhang 

Första fokus på nykterhet 

Fokus i arbetet med individer med 
samsjuklighet 

Långvariga inom vården 

Vanligt med återfall 

Svårbehandlat tillstånd 

Diagnoser kan komma att ändras 

Motstånd mot behandling 

Svårigheter med samsjuklighet 

Samverkan fungerar bra 

Sekretess sällan ett problem 

Nätverksarbete 

Samordningsmöten 

Samverkan i stort sett välfungerande 
 

 

 

 

Samverkan - en förutsättning för framgång Skild ansvarsfördelning 

Olika aktörer kring samma klient 

Vem gör vad 

Okunskap om andras arbete 

Svårigheter i att få rätt insatser 

Bristande dokumentation 

Olika synsätt 

Delat ansvar medför svårigheter 

 


