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Att arbeta med människor i ett mellanrum 

Jennie Norén 
 

Syftet med denna C-uppsats har varit att få en ökad förståelse i hur vårdgivare 

arbetar med människor i ett mellanrum mellan två kategorier samt att belysa 

den problematik som finns med att kategorisera människor som dubbeldiagnos. 

Dubbeldiagnos är en kategorisering som ibland skapar problem som gör att 

dessa klienter hamnar i ett mellanrum mellan kommunen och landstinget. 

Denna studie är baserad på en kvalitativ metod med grundad teori som 

forskningsdesign. Intervjuer har gjorts med respondenter från psykiatrin, 

boendeverksamhet, öppenvårdsverksamhet och socialtjänsten. Resultatet tyder 

bland annat på att det som är viktigast i arbetet med dubbeldiagnoser är 

samverkan mellan vårdgivarna. Diagnosen kan även medföra att klienterna 

känner sig stämplade. Den viktiga eftervården brister i kvalité som bottnar i de 

bristande resurser som finns. Detta resultat diskuteras i diskussionen med hjälp 

av teorier om social kategorisering och typifiering. 
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Kapitel 1 

1.1 Inledning  
I vårt samhälle har vi ett behov av att ordna, kategorisera och etikettera vår verklighet. Hur vi 

organiserar vår värld är väldigt kulturbundet. Vi lär oss var saker och ting ska vara och de ska 

vara på rätt plats och i rätt tid. På detta sätt kan vi på ett effektivt sätt orientera oss i vår vardag. 

Utan alla dessa kategoriseringar blir vi vilsna och förvirrade som till exempel när vi handlar i en 

mataffär, där alla matvaror är huller om buller eller är ordnade efter ett sätt som vi inte känner 

igen. Vår tids mest kända klassifikationssystem är telefonkatalogens Gula Sidor, där vi har 

ordnat in de olika delarna så att vi lättare kan hitta (Ehn & Löfgren, 2001, s46). För att vi ska 

kunna kategorisera behöver vi dra gränser och göra indelningar. Människor tenderar att dela upp 

världen genom att namnge och indela den, skilja på växter och djur, män och kvinnor, dem som 

arbetar och är arbetslösa och så vidare. När vi kategoriserar människor brukar vi också bete oss 

annorlunda mot dessa. Ta till exempel en gammal dam som precis ska gå över ett 

övergångsställe. Vid sådana tillfällen väljer vi att sakta in med bilen eftersom vi vet att den 

gamla damen går sakta. Likadant när ett barn närmar sig en väg så saktar vi in, för vi vet att ett 

barn när som helst kan springa ut i vägen. Vi beter oss olika eftersom dessa kategorier har blivit 

tillskrivna vissa ”egenskaper” som då karaktäriserar dessa människor. Ibland uppstår det 

fenomen som faller utanför klassifikationens ramar och inte passar in i de befintliga kategorierna 

(Ehn & Löfgren, 2001, s56). Dessa fenomen hamnar då i så kallade gränszoner eller mellanrum 

(Ehn & Löfgren, 2001, s62).  

 

En av samhällets mest utsatta grupper är en grupp människor som har hamnat i ett mellanrum – 

människor med en dubbeldiagnos, det vill säga, missbrukare som även har en psykisk störning. 

Detta har både behandlare och forskare inom missbrukarvården påpekat sedan 1970-talet. 

Orsaken till detta är att gruppen saknar adekvat vård och behandling. I och med detta hamnar 

ibland dessa människor i ett ingenmansland mellan socialtjänstens och psykiatrins 

ansvarsområden (SoS-rapport 1996:14, s7). Varför dessa människor hamnar mellan dessa två 

ansvarsområden grundar sig bland annat i att det är olika huvudmän som ansvarar för vården, 

beroende på om det handlar om ett missbruk eller en psykisk störning. Svensson (1996) menar 

att det är socialtjänsten, det vill säga kommunen, som ansvarar för missbrukarvården medan 

psykiatrin, det vill säga landstinget, ansvarar för den psykiatriska behandlingen. Psykiatrin anser 
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att deras uppgift är att vårda missbrukare i akuta skeden. Dessa akuta skeden är avgiftning och 

om en akut psykisk störning föreligger. Socialtjänsten menar att det istället är den psykiska 

sjukdomen som är det primära. Den psykiska sjukdomen måste behandlas först innan klienten 

kan behandlas på behandlingshem eller i öppenvård (Svensson, 1996, s139). Denna oenighet 

leder till att dubbeldiagnospatienterna inte får den adekvata behandling som de behöver. Vad 

som är adekvat behandling är, menar Agneta Öjehagen (1999), att det krävs en integrerad 

behandling av både missbruket och den psykiska störningen. Det vill säga en integrerad 

behandling mellan både socialtjänst och psykiatri. Människor med dubbeldiagnos behöver 

behandlas långsiktigt med motiverande och stödjande insatser (Öjehagen, 1999, s16-21). Grip 

(1999) nämner ytterligare orsaker till varför dessa människor faller mellan de två 

ansvarsområdena. Först och främst är denna grupp svårdefinierad, eftersom definitionerna skiljer 

sig emellan socialtjänsten och psykiatrin. Den vanligaste definitionen som kommer från 

socialtjänsten är att dessa människor ses som missbrukare med tidiga psykiska störningar. 

Psykiatrin däremot ser denna grupp som psykiskt störda som använder droger främst som 

självmedicinering. Det blir en fråga om revir, vilka som ska ta ansvar för gruppen. 

Larmrapporter fortsätter att komma angående samverkan kring psykiatrin och socialtjänsten. 

Ovannämnda orsaker har en stor del i att samverkan ibland inte fungerar mellan dessa två 

huvudmän. Eftersom denna grupp är så svårdefinierad behövs det en ökad klarhet och kunskap 

när det gäller hur gruppen ska definieras samt hur vårdinsatserna ska se ut (Grip, 1999, s7). 

 

För cirka 20 år sedan myntades begreppet ”dubbeldiagnos” inom missbrukarvården (Grip, 1999, 

s6). Begreppet innebär att en person har en psykiatrisk diagnos och en missbruks- eller 

beroendediagnos (SoS-rapport 1996:14, s14). Missbruksbegreppet är en social diagnos som är 

socialt, kulturellt och politiskt bestämd. Missbruk innebär att det pågår en skadlig användning av 

berusningsmedel. Definitionen av berusningsmedel är allt det som vid upprepat bruk framkallar 

psykiskt beroende, såsom alkohol och all illegal narkotika. Denna skadliga användning ger 

sociala, fysiska eller psykiska skador och skadar både missbrukaren själv och dennes omgivning 

(Cullberg, 2005, s388). De flesta är blandmissbrukare och missbrukar det som finns till hands. 

Den psykiska störningen kan vara schizofreni och andra psykotiska tillstånd. Det kan även vara 

depressions- och ångesttillstånd samt olika typer av personlighetsstörningar såsom borderline- 

och antisocial personlighetsstörning. Hur förhållandet mellan missbruket och den psykiska 
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störningen ser ut kan vara olika. Den psykiska störningen är primär om personen har en psykisk 

störning före missbruket. I de fall där den psykiska störningen orsakats av missbruket är den 

sekundär (SoS-rapport 1996:14, s8).  

 

Begreppet dubbeldiagnos har uppstått genom att dessa människor som har denna problematik, 

har tillskrivits två kategoriseringar. Dessa två kategoriseringar är missbruk och psykisk störning, 

som sedan har blivit sammanslutna till en kategori – dubbeldiagnos. Människor med 

dubbeldiagnos blir som ett mellanrum mellan två begrepp. Jag vill få en ökad förståelse för det 

mellanrum, som jag har beskrivit ovan, som dubbeldiagnoser ofta hamnar i. Vid en överblick av 

den befintliga forskningen som finns kring dubbeldiagnoser, märkte jag att den fokuserar mycket 

på förhållandet mellan psykiatrin och socialtjänsten det vill säga den institutionella nivån. Det är 

ofta mellan dessa två huvudaktörer som detta mellanrum kommer till uttryck. I och med detta 

finns det en kunskapslucka i forskningen angående hur detta mellanrum kommer till uttryck 

inom det konkreta vårdarbetet, det vill säga mikronivån. Med institutionell nivå menar jag de 

normer, policy och lagar som vårdgivarna följer. Det kan även vara olika dominerande 

värderingar och attityder som ligger till grund för olika åtgärder. Med mikronivå menar jag hur 

det fungerar i praktiken i vårdarbetet. De individer som interagerar i det konkreta vårdarbetet 

med klienter med dubbeldiagnos. För att bidra med en ny infallsvinkel på detta ämne, kommer 

jag således att fokusera på hur detta mellanrum ser ut i det konkreta vårdarbetet med 

dubbeldiagnoser. Genom min studie kommer jag att få fram de likheter och skillnader som finns 

mellan den institutionella nivån och mikronivån. Interaktionen mellan klienten och vårdgivarna i 

vårdarbetet kommer att framträda i de mellanrum som visar sig.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna C-uppsats är att få en ökad förståelse i hur vårdgivare arbetar med människor i 

ett mellanrum mellan två kategorier. Att belysa den problematik som finns med att kategorisera 

människor som dubbeldiagnos.  

Jag kommer att utgå från dessa frågeställningar: 

– Hur kommer mellanrummet till uttryck inom vårdarbetet med människor med 

dubbeldiagnoser? 

– Vilka problem skapar detta? 
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– Hur försöker vårdgivare lösa dessa problem? 

1.3 Disposition 
Så här långt har således en inledning, syfte och frågeställningar presenterats. I nästföljande 

kapitel kommer jag att presentera den tidigare forskningen som finns kring dubbeldiagnoser. 

Således kommer den tidigare forskningen att fungera som ett bollplank i den slutliga 

diskussionen om mitt bidrag till forskningen kring dubbeldiagnoser. I kapitel 3 kommer jag att 

behandla metoddelen i uppsatsen. Där kommer en beskrivning av vald metod, urval samt hur 

datainsamlingen gått till. Metodkapitlet tar även upp en diskussion om uppsatsens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska överväganden. I kapitel 4 diskuteras de teoretiska 

utgångspunkterna där jag tar upp teorier om social kategorisering och typifieringar. Dessa teorier 

kommer att förtydliga varför det är så viktigt för oss människor att kategorisera olika fenomen. I 

nästföljande kapitel redovisas resultatet av den empiriska undersökningen, där den ökade 

förståelsen för det mellanrum som dubbeldiagnoser befinner sig i kommer att växa fram. I 

kapitel 6 presenteras den slutliga diskussionen där mitt resultat kommer att jämföras och 

relateras till den tidigare forskningen, samt teorierna om social kategorisering och typifieringar.  

 

Kapitel 2 

2.1 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag att redovisa den forskning som finns om människor med 

dubbeldiagnoser. Den forskning som jag kommer att beskriva här nedan handlar i huvudsak om 

tre teman – svårigheter i behandlingen, definitionen av begreppet dubbeldiagnos samt integrerad 

behandling. På olika sätt anknyter denna intilliggande forskning till mitt ämne. De flesta artiklar 

har beskrivit det mellanrum som uppstår mellan socialtjänsten och psykiatrin. I och med detta 

har forskningen hittills behandlat mellanrummet på den institutionella nivån. Således har den 

befintliga forskningen en kunskapslucka när det gäller att studera mellanrummet i det konkreta 

vårdarbetet med dubbeldiagnoser. Den kunskap som min studie kommer att tillföra är de 

skillnader och likheter som finns mellan den institutionella nivån och mikronivån. Min studie 

kommer då att visa den interaktion som finns mellan vårdgivarna och klienterna då 

mellanrummen uppstår. 
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2.1.1 Definitionen av begreppet dubbeldiagnos 
Ett tema inom forskningen om dubbeldiagnoser är hur begreppet dubbeldiagnos definieras. 

Todd, Green, Harrison, Ikuesan, Self, Baldacchino & Sherwood (2004) resultat tyder på att 

diagnosen dubbeldiagnos är viktig i den mån att klienterna får den rätta vården. Definitionen av 

diagnosen varierar mellan psykiatrin och missbruksvården, och detta tenderar att klienterna kan 

hamna utanför rätten till vård och därmed hamnar i ett mellanrum. Definitionsproblemet finns 

även i Heilig, Forslund, Åsberg och Rydberg (2002) och Samet, Nunes, och Hasin (2004). 

Svensson (1999) har funnit liknande resultat då dessa klienter ”faller mellan stolarna” eftersom 

det finns en uppfattning om att de varken passar in i socialtjänsten eller inom psykiatrin. 

 

Todd et al. (2004) har genomfört en studie i England om svårigheter med att definiera begreppet 

dubbeldiagnos. I studien har personal från allmänpsykiatrin och missbruksvården deltagit. Ett 

problem var att det finns skillnader i hur de praktiserande läkarna diagnostiserade klienterna, 

beroende på vad som var klientens primära problem och om de fanns i psykiatrisk vård eller 

missbruksvården. Även Schmidt (1991) har kommit fram till liknande resonemang angående 

vilket problem som är bakomliggande. Ett annat problem är huruvida personlighetsstörningar ska 

inkluderas som en psykisk sjukdom. Vid ett aktivt missbruk förekommer ofta 

personlighetsstörningar oavsett vilken av dessa som uppkom först. Definitionen av 

dubbeldiagnoser är en gråzon där olika vårdkulturer, ideologier och vilket problem som är 

bakomliggande spelar en stor roll (Todd et al., 2004, s48-53).   

 

En studie gjord på ett socialkontor i Sundbyberg av Heilig et al. (2002) tyder på att begreppet 

dubbeldiagnos har begränsad validitet i hur man diagnostiserar. Detta resultat liknar Todd et al. 

(2004) slutsats att det finns skillnader i hur professionella diagnostiserar klienter. Heilig et al. 

(2002) menar att problemet yttrar sig i hur man använder de olika bedömningsinstrumenten.  

Studien visar att många av de missbrukande klienterna inte lider av någon psykiatrisk sjukdom. 

Som en förklaring menar Heilig et al. (2002) att klienternas abstinensbesvär tenderar att 

överdriva de psykiska symptomen (Heilig et el., 2002, s363-365).    

 

Samet et al. (2004) har genomfört en studie med syftet att undersöka hur olika 

bedömningsinstrument har mätt samtidig psykiatrisk sjukdom och missbruk. Forskarna granskar 
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begreppet dubbeldiagnos och vilka kriterier som måste uppfyllas inom olika 

bedömningsinstrument. De har även undersökt hur samsjukligheten har operationaliserats för att 

kunna diagnostiseras med hjälp av bedömningsinstrumenten. Problemet med vad som är primärt 

och sekundärt när det gäller missbruket eller den psykiska sjukdomen är väl utbrett i USA. 

Problemet nämns även i Schmidt (1991) och Todd et al. (2004) artiklar. För att förstå relationen 

mellan pågående psykisk sjukdom och missbruk och hur dessa ska klassificeras, bör PRISM 

(Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders) användas (Samet et al., 

2004, s9-18).   

 

Johan Svensson (1999) beskriver i en FoU-rapport problematiken kring dubbeldiagnoser. 

Rapporten syftar även till att vara en utvärdering av projektet Gnistan och Nyängsvägen i 

Stockholm. Ett problem är att det inte finns någon tydlig definition av begreppet dubbeldiagnos. 

Detta resulterar i att de professionella gör sin egen definition av begreppet (Svensson, 1999, 

s29). På grund av oenigheter om tolkningsföreträdet och kulturskillnader mellan psykiatri och 

socialtjänst avbröts samverkansprojektet (Svensson, 1999, s85).  

2.1.2 Svårigheter i behandlingen 
Det andra temat inom forskningen om dubbeldiagnoser behandlar vilka svårigheter som finns i 

behandlingen av människor med dubbeldiagnos. Inom detta tema pekar Ahlström och Plate 

(2001) på att människor med dubbeldiagnos hamnar i ett ingenmansland mellan kommunen och 

landstinget på grund av brister i ansvarsfördelningen. Klienten blir hänvisad runt och 

socialtjänsten och psykiatrin lastar över betalningsansvaret på den andre. Schmidt (1991) visar 

på ett annat mellanrum då människor med dubbeldiagnos ibland inte passar in i de 

behandlingsprogram som finns. Detta resulterar i att klienterna hamnar mitt emellan olika 

behandlingsprogram. Ofta bottnar detta i att personalen saknar den kompetens som krävs för att 

behandla dessa klienter.  

  

Ahlström och Plate (2001) har skrivit en avhandling vid institutionen för psykologi i Lund om 

socialsekreterares upplevelser om arbetet med dubbeldiagnosklienter. Resultatet tyder på att 

socialsekreterarna känner att de har otillräcklig kunskap kring klienternas psykiska problematik. 

Därför behövs ett samarbete med psykiatrin, som enligt de flesta inte fungerar. Majoriteten av 
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socialsekreterarna menar att det finns bristande resurser för denna klientgrupp, bland annat den 

bristande eftervården. När klienten skrivs ut från behandlingshemmet faller klienten ofta tillbaks 

i missbruk på grund av att kommunen inte ger någon långsiktig eftervård (Ahlström & Plate, 

2001, s37-50).  

 

Schmidt (1991) studie har gjorts med hjälp av observationer och intervjuer med personal från 18 

boendeverksamheter inom psykiatrin och missbruksvården i USA. Studien tyder på att ett 

återkommande problem är att människor med dubbeldiagnoser har svårt att få adekvat 

behandling eftersom personalen på programmen saknade den kompetens som krävs för att 

behandla dubbeldiagnoser. Detta överensstämmer med Ahlström & Plates (2001) resultat att 

personalen hade otillräcklig kunskap. Schmidt (1991) fann även att boendeverksamheterna hade 

olika syn på vad som var den bakomliggande orsaken till problematiken. Inom missbruksvården 

ansåg personalen att missbruket orsakade de psykiska problemen, medan personal inom 

psykiatrin ansåg att de psykiska problemen gjorde så att personerna började självmedicinera med 

droger och alkohol. Hur boendeverksamheterna valde sina klienter berodde på om klienterna 

skulle passa in i behandlingsmetoderna. När vissa klienter inte passade in på grund av deras 

komplexa problematik kunde ingen ta emot dessa (Schmidt, 1991, s859-874).  

2.1.3 Integrerad behandling 
Det sista temat inom forskningen är betydelsen av integrerad behandling. Sacks (2000) har 

funnit att psykiatrin har fokuserat på dem som har svåra och bestående psykiska sjukdomar 

medan missbruksvården har fokuserat på dem som har personlighetsstörningar och andra lättare 

psykiska sjukdomar. Detta kan leda till att klienterna hamnar emellan dessa två istället för att få 

en integrerad behandling. Brousselle, Lamothe, Mercier & Perreault (2007) pekar på ett annat 

mellanrum, nämligen att psykiatrin och missbruksvården snarare fungerar parallellt med 

varandra än samordnat. Detta beror på deras kulturella och strukturella organisationsskillnader. 

 

Sacks (2000) har gjort en litteraturstudie över den befintliga forskningen i USA kring behandling 

av dubbeldiagnoser. Resultatet tyder på att huvudproblematiken kretsar kring det faktum att de 

psykiska problemen och missbruksproblemen står i relation med varandra. Dessa två måste 

behandlas i form av en integrerad psykiatrisk vård och missbruksvård. För att ge personer med 
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dubbeldiagnoser adekvat behandling krävs det ett gemensamt klassifikationssystem och en ökad 

kunskap om de olika grupperna av dubbeldiagnoser. Eftersom kombinationen av en psykisk 

sjukdom och missbruk ofta är långvarig, menar Sacks (2000) att eftervården bör vara långvarig. 

Ahlström & Plate (2001) har även dem betonat i sin studie att eftervård är en viktig del. Att ha en 

dubbeldiagnos innebär ofta att personens nätverk skadas och år av vistelser på institutioner har 

gjort att personen kommit utanför samhället. Behandlingen och eftervården måste eftersträva att 

personen ska återfå kontakten med samhället igen. (Sacks, 2000, s2061-2084).  

 

Brousselle et al. (2007) har utvärderat en integrerad behandlingsmodell med hjälp av att jämföra 

fackmässig och vetenskaplig litteratur. Detta för att identifiera vad som krävs för en lyckad 

integrerad behandling. Studien pekar på att trots att det finns olika riktlinjer för hur integrerad 

behandling ska genomföras, fungerar det inte alltid. Att ha en dubbeldiagnos innebär ibland fler 

problem än bara psykisk sjukdom och missbruk, andra problem som våldsamhet och kriminalitet 

följer också med. Detta innebär att det måste vara flera myndigheter som samverkar för en 

integrerad behandling. Det hinder som visats vara de viktigaste är att få professionella 

intresserade av att arbeta med detta klientel. De flesta har inte den kunskap som krävs att 

behandla dessa, som även Ahlström & Plate (2001) och Schmidt (1991) kommit fram till 

(Brousselle et al., 2007, s94-104).   

 

Syftet med Timko, Dixon & Moos (2005) studie är att beskriva och jämföra i vilken utsträckning 

psykiatrins och missbruksvårdens boendeverksamheter och öppenvård använder sig av de 

rekommenderade behandlingsmetoderna. Vid jämförelse med psykiatrins och missbruksvårdens 

program, visade det sig att missbruksvårdens program använde mer av rekommenderade metoder 

än vad psykiatrins program gjorde. Speciellt saknade psykiatriska öppenvårdsverksamheter vissa 

av de viktiga metoderna för att en integrerad behandling ska fungera. Det framgick även att 

missbruksvårdens program saknar kunskaper om psykiatrisk vård, medan de psykiatriska 

programmen saknar kunskaper om missbruksvård. Samma resultat har Ahlström & Plate (2001), 

Schmidt (1991) och Brousselle et al. (2005) påpekat i sina studier. För att öka den integrerade 

behandlingen behövs integrerade team som jobbar för att ge denna klientgrupp den samordnade 

behandling som dessa behöver (Timko et al., 2005, s229-240).  
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Socialstyrelsen benämner gruppen dubbeldiagnoser för personer med samsjuklighet i en 

nyutgiven rapport. Denna grupp är heterogen och behöver samordnad vård och behandling för 

sin problematik (Socialstyrelsen, 2007, s188). Det som är viktigt med samordnad behandling är 

att den fokuserar på den enskilde klientens/patientens behov. Samordningen bör vila på en 

överenskommelse mellan berörda myndigheter och verksamheter om tydlig arbetsfördelning och 

ekonomisk grund för samverkan. (Socialstyrelsen, 2007, s194). Socialstyrelsen har genom denna 

rapport kommit fram till följande slutsatser. Ett gemensamt ansvar hos hälso- och sjukvården 

samt socialtjänsten ska finnas för klienter och patienter med samsjuklighet. För att behandlingen 

av personer med samsjuklighet ska vara så effektiv som möjligt, är det viktigt att de båda 

problemen behandlas samtidigt. Behandlingen ska även ske samordnad efter den första akuta 

insatsen. Socialstyrelsen menar också att det inte finns någon evidensbaserad behandling för 

samsjuklighet. Däremot finns det inget som talar emot att använda sig av de metoder som gett 

goda resultat vid behandling av personer med samsjuklighet (Socialstyrelsen, 2007, s187).  

 

De mellanrum som har visat sig inom den tidigare forskningen är således att klienter med 

dubbeldiagnos hamnar i ett mellanrum på grund av att begreppet dubbeldiagnos definieras olika 

av socialtjänsten och psykiatrin. Ansvarsfördelningen brister mellan socialtjänsten och psykiatrin 

och detta medför att klienter ofta inte passar in i de behandlingsprogram som finns. Den så 

viktiga integrerade behandlingen fungerar inte mellan kommunen och landstinget som gör att 

klienter inte får behandling samtidigt för sina två problem, missbruket och den psykiska 

sjukdomen. Min studie kommer att ge en ökad förståelse i hur det mellanrum som 

dubbeldiagnoser hamnar i, yttrar sig i det konkreta vårdarbetet. Det är i det praktiska arbetet som 

dessa mellanrum får betydelse.  

 
Kapitel 3 

3.1 Metod 
Metodkapitlet kommer att bestå av en redovisning och motivering av mitt metodval och urval, 

hur datainsamlingen och databearbetningen gått till samt en diskussion kring uppsatsens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Kapitlet kommer slutligen att innehålla en diskussion 

om etik.   
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3.2 Val av metod 
Att välja en kvalitativ eller kvantitativ metod beror på vad det är forskaren ska studera och vilken 

sorts kunskap forskaren vill få ut av det studerade fenomenet. Det finns en vetenskapsteoretisk 

distinktion mellan dessa två metoder. Kvalitativa metoder handlar om att förstå olika fenomen 

och härstammar från humanvetenskaperna och hermeneutiken. Kvalitativ metod har möjlighet 

att förstå det studerade fenomenet inifrån. Genom forskarens tänkande uppnås en vidd och en 

djupare förståelse av fenomenet. Genom att lära känna respondenternas erfarenheter, upptäcker 

och förstår forskaren därmed sin egen värld. Detta är grunden för den distinktion som finns 

mellan natur- och humanvetenskapen, det vill säga kvantitativ och kvalitativ metod (Ödman, 

2006, s28).  

 

Som metod har jag således valt att använda mig av kvalitativ metod. Detta eftersom jag vill få en 

ökad förståelse för hur det är att arbeta med människor med dubbeldiagnoser som hamnar i ett 

mellanrum mellan två kategorier. Holme och Solvang (1997) menar att användande av kvalitativ 

metod lämpar sig bäst i studier där forskaren vill få en ökad förståelse för de problem som 

studeras. Forskaren får med hjälp av den kvalitativa metoden en djupare och mer fullständig 

uppfattning av ämnet som studeras (Holme & Solvang, 1997, s87,92). Den ökade förståelsen 

skulle inte kunna uppnås genom en kvantitativ metod, där syftet är att förklara olika företeelser, 

att jämföra och pröva hypoteser (Holme & Solvang, 1997, s14). Mitt syfte skulle inte kunna 

besvaras med en kvantitativ metod eftersom jag då skulle behöva jämföra och pröva hypoteser 

om hur mellanrummet kommer till uttryck i vårdarbetet med dubbeldiagnoser. Jag skulle inte få 

fram de svar som krävs för att förstå detta mellanrum. Genom en kvalitativ metod kommer jag 

att få personalens upplevelser av mellanrummet i vårdarbetet. Som datainsamlingsmetod har jag 

använt mig av intervjuer. Kvalitativ intervju lämpar sig bäst till min studie eftersom jag vill 

studera ämnet på djupet och att fånga respondenternas egen berättelse om hur mellanrummet i 

vårdarbetet kring dubbeldiagnoser ser ut. Widerberg (2002) menar att det som utmärker en 

kvalitativ intervju är att forskaren tar till vara på det som är viktigt i respondenternas berättelse, 

som tillför något till ämnet ifråga. Det är forskaren som är redskapet i att få fram och följa upp 

respondenternas berättelser (Widerberg, 2002, s16). Fördelen med att använda kvalitativ intervju 

är att intervjusituationen liknar ett vanligt samtal. Forskaren styr så lite som möjligt hur 

respondenterna ska svara. Istället är det respondenterna som påverkar samtalets framåtskridande. 
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Det enda som forskaren har tillfört är de tematiska ramarna som frågorna ryms inom (Holme & 

Solvang, 1997, s99). En nackdel med kvalitativ intervju är hur erfaren man är som intervjuare. 

En oerfaren intervjuare kan ha svårigheter i att ställa de rätta frågorna och följdfrågor. Att följa 

upp de spår i respondenternas berättelser som har betydelse av det fenomen som studeras.  

 

Den forskningsdesign som jag har valt till studien är grundad teori. Jag har valt att använda mig 

av vissa delar av metoden, som jag under rubriken bearbetning av datamaterial kommer att 

redovisa utförligare. Varför jag valt grundad teori är att jag vill ha ett så öppet förhållningssätt 

som möjligt till mitt ämne. Detta gör att jag kan få en ökad förståelse för att arbeta med 

dubbeldiagnoser och hur dessa hamnar i ett mellanrum mellan två kategorier. Målet är att fånga 

respondenternas upplevelser av detta fenomen och hitta de kategorier som utmärker detta 

mellanrum. Genom att ha ett öppet förhållningssätt, ges utrymme till respondenterna att tala fritt 

om arbetet med dubbeldiagnoser. Att hitta kategorier i analysen av datamaterialet är en stor del 

av grundad teori. Enligt Hartman (2001) har varje kategori som hittas en viss mening för 

respondenterna och formar dess verklighet (Hartman, 2001, s47). Grundidén med metoden är att 

teorin som genereras fram ska vara grundad i data. Den ska inte vara utarbetad från 

förutbestämda begrepp, teorier eller frågeställningar (Hartman, 2001, s11). Dock är det 

nödvändigt att jag relaterar mitt resultat med en befintlig teori, eftersom en C-uppsats inte är 

tillräckligt stor för att generera fram en egen teori. Teorin som kommer att användas har dock 

inte styrt mig i mina frågor till respondenterna, utan jag har varit öppen i mina frågor. På detta 

sätt kommer mitt resultat att vara grundat i empirin.  

3.3 Grundad teori 
Grundad teori är en metod som huvudsakligen ska användas i de fall då ett ämne är outforskat. 

Syftet med metoden är att det ska genereras en ny teori ur empirin (Hartman, 2001, s9). Fördelen 

med att metoden har en sådan närhet till data är att teorin kommer att ha en beständighet. I och 

med detta kan teorin inte bli avvisade av ny data eller ersättas av andra teorier. Man kan inte 

förkasta en teori som är grundad i data (Hartman, 2001, s37). En nackdel med grundad teori är 

att den är svårhanterlig. Detta grundar sig på två olika aspekter. Dels är den en svår teori att 

genomföra på grund av att den är så komplex, det finns många steg att följa. Dels finns det två 

sociologer, Anselm Strauss och Barney Glaser, som har utvecklat grundad teori. Dessa två har 
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senare utvecklat två olika tillvägagångssätt. Dessa skiljer sig från varandra och det är svårt att 

veta vad som är det rätta tillvägagångssättet. I fortsättningen kommer jag att använda mig av 

Glasers tillvägagångssätt eftersom hans metod överensstämmer mest med den ursprungliga 

grundad teori (Hartman, 2001, s28). Hartman beskriver Glasers forskningsprocess på så sätt att i 

det inledande skedet bör forskaren ha så få förutfattade meningar som möjligt. Det är data som 

man upptäcker som ska styra undersökningen. Fokus ligger på att finna vad som pågår hos 

människorna i undersökningen, vilka problem som finns. Glasers forskningsprocess är indelad i 

tre olika faser – den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Här nedan följer 

en generell beskrivning av faserna. 

 

I den öppna fasen ska forskaren hitta kategorier. Ju fler man hittar desto bättre. Kategorier 

innebär att det är ett meningsfenomen som utmärker den grupp människor forskaren studerar. 

Detta meningsfenomen försöker forskaren beskriva begreppsligt. Forskaren har ett öppet 

förhållningssätt till vilka kategorier som sedan visar sig vara relevanta. Genom att analysera 

datamaterialet hittar man dessa kategorier. När forskaren inte hittar fler kategorier som kan 

tillföra något till studien är datainsamlandet mättat. I detta skede har även en kärnkategori 

upptäckts. En kärnkategori är den kategori som bäst beskriver det problem som är det centrala i 

den grupp av människor som studeras (Hartman, 2001, s40). För att utskilja kärnkategorin från 

de övriga kategorierna finns ett antal kriterier som forskaren bör följa. En kärnkategori har en 

central roll. Den ska stå i relation till de övriga kategorierna. Vidare bör en kärnkategori 

förekomma ofta i materialet. En kärnkategori är svår att mätta eftersom den är relaterad till de 

övriga kategorierna. I och med detta får forskaren mer och mer kunskap om kärnkategorin. 

Kärnkategorin utmärker den huvudproblematik som utspelar sig i den studerade gruppen. 

Dessutom bör kärnkategorin även vara central för andra områden, det vill säga att den bör 

uttrycka en allmän kärnproblematik för andra områden (Hartman, 2001, s88). När kärnkategorin 

är funnen och forskaren har uppnått mättnad övergår processen till den selektiva fasen. Här 

fokuserar forskaren på att selektivt välja ut vissa kategorier som är relaterade till kärnkategorin. 

De övriga kategorierna väljs bort. Forskaren gör mer datainsamling eftersom forskaren vill 

bestämma kategoriernas egenskaper. När forskaren återigen har uppnått mättnad med 

datainsamlandet övergår processen till den sista fasen. I den teoretiska fasen är huvudpoängen att 

finna hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra. Återigen gör forskaren ytterligare 

 14



datainsamlande. De relationer som sedan hittas formuleras till hypoteser. När mättnad av data 

uppkommer är det dags att börja generera teorin (Hartman, 2001, s41).  

 

Analysen av datamaterialet består av tre olika moment – kodning, minnesanteckningar och 

sortering. När forskaren kodar materialet söker man indikatorer till kategorierna. Det kan vara till 

exempel ord och fraser som tyder på att detta är en kategori. Man söker även efter egenskaper 

och samband. Forskaren jämför hela tiden indikatorer med varandra för att hitta de rätta 

kategorierna och dess egenskaper. När forskaren skriver minnesanteckningar skrivs idéer ner om 

koderna. Minnesanteckningarna är förslag till teoretiska idéer. Ur dessa idéer kommer sedan 

teorin att växa fram genom att man sorterar minnesanteckningarna. I och med detta kommer 

forskaren att finna de relationer som finns mellan kategorier (Hartman, 2001, s115).   

3.4 Urval 
Mitt urval i denna uppsats är olika vårdgivare i arbetet kring dubbeldiagnoser. Kriteriet att få 

komma med i urvalet har varit att dessa ska arbeta med dubbeldiagnoser. Således består mitt 

urval av personal inom psykiatrin, socialtjänsten, boendeverksamhet samt öppenvård i ett av 

Sveriges län. I enlighet med grundad teori ger mitt urval en stor spridning på respondenterna, i 

och med att de representerar olika instanser i arbetet med dubbeldiagnoser. Detta ger då en stor 

variation på urvalet. Enligt Hartman (2001) bör forskaren maximera skillnaderna mellan urvalen 

eftersom detta ger möjligheten att samla in olika och varierande data. Denna varierande data kan 

sedan relateras till kategorier, som då vidgas och fördjupas. Kategorierna grundas således i 

grupper som är olika (Hartman, 2001, s71). Syftet med grundad teori är att utforska sociala 

skeenden och därför är individrelaterade variabler såsom kön och ålder inte av intresse. Fokus 

ligger på respondenternas olika aspekter på de sociala fenomen som studeras (Guvå & Hylander, 

2003, s35). Urvalet är ett strategiskt urval eftersom jag har valt ut de instanser som arbetar med 

dubbeldiagnoser. Vid ett strategiskt urval väljer forskaren sina intervjupersoner efter hur dessa 

bidrar med kunskap till det forskningsproblem som studeras (Esaiasson et al., 2004, s287). 

Varför jag har valt att intervjua personal från dessa fyra instanser är att dessa aktörer har mest 

inblick i hur det är att arbeta med dubbeldiagnoser. Med mitt urval kommer jag att få en bred 

kunskap om hur dessa upplever det mellanrum som dubbeldiagnoser hamnar i. Alla dessa 

instanser innehar kunskap om arbetet med dubbeldiagnoser samt olika situationer där 
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mellanrummet ger sig till uttryck. Inom psykiatrin har jag intervjuat en sjuksköterska och två 

skötare under ett fokussamtal. Dessa arbetar på en psykiatri avdelning där det både bedrivs 

avgiftning och öppenvård. Landstinget är en av huvudmännen i vården av dubbeldiagnoser. 

Dessa personer arbetar med människor som har missbruksproblem och psykisk ohälsa. Med 

deras kunskaper får jag en bred bild i hur det är att arbeta med människor som både har 

missbruksproblematik och psykisk sjukdom. En socialsekreterare intervjuades från socialtjänsten 

eftersom socialtjänsten är en central aktör som handlägger och planerar vårdplanen kring 

dubbeldiagnoser. Socialtjänsten innehar därför kunskap om samverkan mellan huvudmännen 

samt hur behandlingen ser ut för dubbeldiagnoser. Vidare valde jag att intervjua en 

behandlingsassistent på ett boende för människor med dubbeldiagnoser. Denna 

behandlingsassistent arbetar med dubbeldiagnoser och får då en bra inblick i hur det är att arbeta 

med dessa människor och hur samverkan fungerar. Slutligen har jag intervjuat en socionom och 

en skötare inom öppenvården för dubbeldiagnoser. Dessa har en bred kunskap i hur 

dubbeldiagnoser behandlas och arbetar också nära dessa människor.  

3.5 Datainsamling 
För att kunna genomföra mina intervjuer, har jag gjort på följande sätt. I ett tidigt skede av 

uppsatsens början ringde jag runt till de instanser som jag valde att ha med i mitt urval. Inför 

varje samtal började jag med att presentera mig och berättade om mitt syfte med C-uppsatsen. 

Alla som jag pratade med var intresserade av att ställa upp på en intervju. Redan vid det första 

samtalet påpekade jag att intervjun är helt frivillig och att de kommer att vara helt anonyma. En 

tid för intervjun bokades på deras arbetsplatser för att respondenterna skulle känna sig trygga och 

inte behöva åka onödiga sträckor till någon annan lokal. Jag utarbetade en halvstrukturerad 

intervjuguide med öppna frågor samt utrymme för följdfrågor. Enligt grundad teori menar Guvå 

& Hylander (2003) att forskaren ställer frågor utifrån en intervjuguide med de frågeområden som 

ska behandlas. Samtidigt ska forskaren samspela med empirin så att frågor kan ställas utifrån de 

antaganden som visar sig (Guvå & Hylander, 2003, s36). Genom min halvstukturerade 

intervjuguide har jag täckt in de frågeområden som skulle ställas, och följdfrågorna har väckts 

utifrån de svar som respondenterna har gett. På så sätt har en närhet skapats till empirin. Jag 

skrev även ett missivbrev där jag förklarade vem jag är, mitt syfte med uppsatsen och en 

sammanfattning av vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I och med detta får 
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respondenterna en bild över hur intervjun kommer att gå till samt att respondenterna blir 

införstådda i de forskningsetiska principerna som jag använt mig av. Innan intervjuns början lät 

jag respondenterna läsa igenom missivbrevet. Jag har använt mig av bandspelare för att försäkra 

mig om att inte göra några slumpmässiga fel, det vill säga anteckna slarvigt och riskera att 

uppfatta fel. Med bandspelare kan jag koncentrera mig på vad respondenterna säger och ställa 

följdfrågor vid rätt tillfälle där jag anser att det behövs. Inför varje intervju frågade jag om 

respondenterna tillät mig att använda bandspelare, detta var inget problem hos någon av 

respondenterna. Jag använde mig av intervjuguiden vid alla intervjuer och ställde följdfrågor på 

de svar som tycktes vara relevanta för mitt syfte. Den första intervjun gjorde jag med personal 

från psykiatrin i ett av Sveriges landsting. Det var en sjuksköterska och två skötare. Denna 

intervju blev då en gruppintervju. En gruppintervju skiljer sig från en vanlig intervju. Vid en 

vanlig intervju kommunicerar forskaren med en individ, medan forskaren kommunicerar med en 

grupp människor vid en gruppintervju. Det blir mer en diskussion mellan människorna där det 

pågår ett samspel mellan olika uppfattningar och åsikter (Holme & Solvang, 1997, s108). En 

nackdel med gruppintervju är att respondenterna kan bli påverkade av varandra och inte framföra 

sin egen åsikt kring ett ämne. I denna intervju har detta inte påverkat respondenterna, utan de har 

framfört sin åsikt genom att var och en har svarat på frågorna. Intervjun tog plats i ett 

konferensrum i psykiatrins lokaler och tog ungefär 45 minuter. Den andra intervjun gjordes med 

en behandlingsassistent på ett boende för dubbeldiagnoser i en av Sveriges kommuner. Intervjun 

pågick i cirka 40 minuter och genomfördes i ett konferensrum på boendet. Därefter gjordes den 

tredje och fjärde intervjun med en socionom och en skötare på en öppenvårdsverksamhet för 

dubbeldiagnoser i en av Sveriges kommuner. Tiden för båda intervjuerna pågick i cirka en 

timme vardera. Varför jag gjorde två intervjuer på öppenvården är att personalen har mest 

kunskap om hur behandlingen utförs samt att personalen tillbringar en stor del av tiden med att 

arbeta nära klienter med dubbeldiagnoser. Dessa två intervjuer gjordes båda i ett konferensrum i 

öppenvårdens lokaler. Den femte och sista intervjun gjordes med en socialsekreterare på ett 

socialkontor i Sverige. Intervjun gjordes i ett samtalsrum i deras lokaler och tog cirka en timme. 

När intervjuerna var färdiga tackade jag varje respondent för deras medverkan i uppsatsen.  

 

För att hitta material om dubbeldiagnoser till övriga delar av min uppsats, har jag använt mig av 

olika databaser såsom Sociological Abstracts, Psych Info, Google Schoolar, LIBRIS och ELIN. 
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De nyckelord som jag har sökt på har varit dual diagnosis, collaboration, caregivers, view, 

perspective, social services, mental health services, categories och social categorisation. Jag har 

sökt dessa nyckelord i olika konstellationer och även översatt orden till svenska när jag sökt i 

LIBRIS. Jag har använt mig av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och övrig relevant 

litteratur. Detta för att få en så bred kunskapsbild som möjligt och för att litteraturen ska tillföra 

adekvat information till min uppsats.  

3.6 Bearbetning av datamaterial  
I och med att jag har valt grundad teori har jag haft så få förutfattade meningar som möjligt, när 

jag genomförde intervjuerna. Jag ville att respondenterna själva berättade sina upplevelser, dock 

inom ramen för mitt syfte och frågeställningar. Då intervjuerna var färdiga skrevs materialet ner 

på data för att få en överblick av vad som sades på intervjuerna. Transkriberingen av intervjuerna 

har skett så snabbt som möjligt efter genomförandet av intervjuerna. Detta för att transkribera 

allt när intervjun fanns färskt i minnet, så att inga missförstånd skulle uppstå. Därefter 

analyserades datamaterialet utifrån vissa analysmoment inom grundad teori.  

 

De moment som jag har använt mig av är den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska 

fasen. Jag har använt mig av grundad teori som ett tolkningshjälpmedel i och med att jag har 

letat efter kategorier som utmärker det mellanrum som människor med dubbeldiagnoser hamnar 

i. Dessa kategorier har jag letat efter i den öppna fasen. Jag har läst datamaterialet noga och flera 

gånger tills jag hittat alla kategorier som finns. Jag har kodat materialet genom att jag har läst 

igenom texten rad för rad och letat efter ord och fraser som beskriver de mellanrum som klienter 

med dubbeldiagnos kan hamna i. Dessa ord och fraser markerade jag i texten. De olika orden och 

fraserna som hittades indikerar således en begreppslig kategori. Orden och fraserna jämfördes 

med respondenternas upplevelser och utifrån detta bildade jag kategorier utifrån orden och 

fraserna. Kategorierna blir således ett samlingsnamn för de mellanrum som kom till uttryck i 

respondenternas svar. Parallellt med kodningen har jag fört teoretiska minnesanteckningar. 

Minnesanteckningar är teoretiska idéer som beskriver koderna på en mer abstrakt nivå och på ett 

reflekterande sätt. Dessa anteckningar har jag skrivit ner på ett separat papper så att dessa inte 

blandas ihop med koderna. Minnesanteckningarna hjälper till att få fram kärnkategorin i 

materialet. Den kategori som har en central roll och finns genomgående i all datamaterial 
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kommer att bli kärnkategorin. Den kategori som blev kärnkategorin i denna studie var 

samverkan. Samverkan var något som återkom hos alla respondenter och hör samman med de 

övriga kategorierna.  

 

Därefter övergår analysen till den selektiva fasen där jag väljer ut de kategorier som är relaterade 

till kärnkategorin, och sorterar bort de som inte hör ihop med kärnkategorin. De kategorier som 

till slut valdes ut var diagnosens betydelse för klienten, klientens behov, olika synsätt, att arbeta 

med dubbeldiagnoser, långsiktighet, utan skyddsnät, sekretess, hinder för god vård samt 

samverkan. Resultatdelen kommer att tematiseras utifrån dessa kategorier, det vill säga 

kategorierna kommer att utgöra rubrikerna.  

 

Den sista teoretiska fasen kommer jag att använda mig av den del då man tar reda på 

kategoriernas samband med varandra. I denna fas söker man efter kategoriernas samband och 

relationer så att jag lättare ska kunna se hur mellanrummen hör ihop med varandra. Eftersom det 

är i denna fas som teorin genereras kommer jag inte att använda mig av att generera en teori. 

Mitt syfte är inte att generera en teori, utan att få en ökad förståelse för arbetet med 

dubbeldiagnoser och dess mellanrum. Genomgående i hela analysen och samtliga faser har jag 

kodat materialet genom att hitta indikatorer till kategorierna och fört minnesanteckningar och 

sorterat dessa. Vid sorteringen av minnesanteckningarna har jag sorterat kategorierna så att det 

finns en röd tråd genom samtliga kategorier. Den röda tråden utgör kärnkategorin samverkan. 

Kärnkategorin hänger således ihop med de övriga kategorierna och har en central roll i samtliga. 

Jag har inte använt mig av ytterligare datainsamling i de tre faserna eftersom jag ansåg att jag 

fick den information som behövdes från början. 

3.7 Metodologisk reflektion  
Validitet (giltigheten), reliabilitet (pålitlighet) och generaliserbarhet (generalisera till andra) har 

inte samma centrala plats i kvalitativa metoder som dessa har i kvantitativa metoder. Syftet med 

kvalitativa studier är inte att få fram representativa resultat, utan att få en bättre förståelse för det 

fenomen som studeras. Det är respondentens upplevelser som står i fokus och att få en mer 

nyanserad bild av det fenomen som studeras. Ett problem med validiteten inom kvalitativa 

studier är att forskaren själv är mätinstrumentet. Forskaren kan missförstå respondenternas 
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upplevelser (Holme & Solvang, 1997, s94). För att undvika detta i min studie har jag varit så 

öppen som möjligt till respondenternas svar, och ställt följdfrågor på det som jag inte förstått. 

När det gäller generaliserbarheten i kvalitativa studier, speciellt när ett strategiskt urval har valts, 

går det inte att generalisera. Detta är endast möjligt om undersökningen görs om upprepade 

gånger (Esaiasson et al., 2004, s187).  

 

Det som har varit problematiskt med uppsatsen är intervjuerna, där det var svårt i början att 

komma in i intervjuarrollen. Rollen var relativt ovan i början av studien. Efter de första 

intervjuerna märkte jag efteråt vid transkriberingen, att jag med fördel hade kunnat ställa fler 

följdfrågor. Jag skulle ha kunnat tränga djupare in i vissa företeelser som uppstod, för att få reda 

på mer om de mellanrum som kom till uttryck i det konkreta vårdarbetet. Ju fler intervjuer jag 

gjorde desto bättre blev jag på att ställa följdfrågor. Dessutom har intervjuerna varit väldigt 

lärorika. Från att i den första intervjun då jag har varit ganska oerfaren, till att senare växa in i 

intervjuarrollen och utfört intervjuerna på ett tillfredsställande sätt. En annan svårighet har varit 

att använda mig av grundad teori. Det är en svår teori att förstå, speciellt när man inte är en van 

uppsatsskrivare. Det hade med fördel varit lättare med två eller flera uppsatsskrivare för att 

använda sig av grundad teori. Detta för att lättare kunna diskutera fram olika kategorier och 

kunna stötta varandra.  

3.8 Etiska överväganden 
Denna uppsats är präglad av Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Syftet med dessa 

forskningsetiska principer är att de ska ge normer för hur forskaren ska förhålla sig till 

undersökningsdeltagarna.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla undersökningsdeltagare om vad 

deras uppgift är och på vilka villkor som gäller för deras medverkan. De ska bli informerade om 

att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Forskaren 

ska informera om undersökningens syfte, var resultatet kommer att offentliggöras samt att 

uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, s7). I min 

undersökning har jag inför varje intervju överlämnat ett missivbrev till respondenterna där jag 

har informerat dem om syftet med undersökningen. Jag har påpekat att deras medverkan är 
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frivilligt och anonymt samt att de kan avbryta sin medverkan. I missivbrevet nämner jag även att 

deras uppgifter endast kommer att användas till min C-uppsats. Samtyckeskravet bygger på att 

deltagaren ska ge sitt samtycke till att medverka i undersökningen. De ska kunna avbryta sin 

medverkan när som helst utan att forskaren beblandar sig i beslutet och att deltagarna få negativa 

följder av detta (Vetenskapsrådet, s9). För att anamma detta krav har jag inför varje intervju 

frågat om respondenterna godkänner det jag skrivit i missivbrevet. Därigenom ger 

respondenterna mig sitt samtycke till att medverka i undersökningen. Konfidentialitetskravet 

berör det faktum att alla uppgifter i undersökningen förblir konfidentiella. 

Undersökningsdeltagarna och dess uppgifter ska vara helt anonyma. Dessutom ska uppgifterna 

som deltagarna lämnar lagras på ett sätt att inga andra människor än forskaren själv har tillgång 

till det (Vetenskapsrådet, s12). De respondenter som ingår i min undersökning har blivit 

informerade om att deras uppgifter kommer att vara anonyma. De kommer att ha fingerade namn 

och deras uppgifter kommer att vara helt avidentifierade. Kassettbanden med de inspelade 

intervjuerna kommer att kasseras när materialet har bearbetats klart, och det är endast jag som 

har tillgång till dessa band. Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär att uppgifterna från 

undersökningsdeltagarna endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, s14). Detta 

krav har jag uppfyllt i och med att jag har informerat om att resultatet endast kommer att 

användas till min C-uppsats.  

 
Kapitel 4 

4.1 Teoretisk utgångspunkt 
För att få en fördjupad förståelse för det mellanrum som dubbeldiagnoser hamnar i, kommer jag 

att använda mig av Rupert Browns teori om social kategorisering samt Alfred Schütz 

resonemang om typifieringar. Här kommer jag även att återuppta Billy Ehn och Orvar Löfgrens 

aspekter kring kategoriseringar och de mellanrum som kan uppstå. Schütz resonemang om 

typifieringar i hans bok ”Den sociala världens fenomenologi” är svårtolkad. Därför kommer jag 

att använda mig av en sekundärkälla för att komplettera resonemanget. Dessa teorier kommer att 

hjälpa mig att besvara mitt syfte på följande sätt; Hur människor med dubbeldiagnos har 

kategoriserats och typifierats, får en betydelse för hur olika vårdgivare arbetar med denna grupp. 

Inom denna dubbla kategorisering uppstår då ett mellanrum som människor med dubbeldiagnos 

hamnar i. För att få en ökad förståelse för hur detta mellanrum ser ut, behöver jag veta hur 
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kategoriseringar och typifieringar uppstår. När våra intentioner i att kategorisera och typifiera 

inte överensstämmer med verkligheten, kan detta få förödande konsekvenser för hur vi beter oss 

och handlar i olika situationer. Därav blir dessa teorier relevanta för mitt syfte och jag kommer 

att få en förståelse för hur och varför människor kategoriserar olika fenomen.    

4.2 Rupert Brown och social kategorisering  
Rupert Brown, professor i socialpsykologi i England, för ett resonemang om social 

kategorisering i sin bok ”Group Processes”. I vårt vardagliga liv är vi beroende av kategorier. 

Med hjälp av dessa placerar vi in olika människor och företeelser i kategorier, för att lättare 

kunna hantera dessa. Fysiska objekt eller människor innehar många egenskaper som dessa har 

gemensamt samt egenskaper som skiljer dem åt. Genom att dela in dem i kategorier baserade på 

deras likheter och skillnader, känner vi igen dessa. Kategoriseringar förekommer i alla sorters 

interaktioner med människor, och hjälper oss att veta hur vi ska bete oss mot varandra. Utan 

kategorierna skulle vi inte kunna kommunicera med varandra eftersom språket är en viktig del i 

det vardagliga livet. För att ge ett exempel på när kategorisering behövs beskriver Brown (2000) 

en situation när turister går vilse i en främmande stad. När detta händer är det av stor vikt att 

turisten känner igen olika sociala kategoriseringar, till exempel taxichaufförer, poliser och så 

vidare som hjälper till att förklara vägen.  

 

För att social kategorisering ska kunna användas till att förenkla och ordna in olika företeelser, 

måste vi kunna urskilja de som tillhör kategorin och de som inte tillhör. Detta medför att 

medlemmarna i de olika kategorierna kommer att bli sedda som att de finns skillnader mellan 

dem. Medlemmar av samma kategori kommer att ses som likadana. Poängen med att 

kategorisera är att skärpa de skillnader som finns mellan olika grupper och samtidigt sudda ut de 

skillnader som finns inom gruppen. På detta sätt kan vi lättare känna igen medlemmar och icke-

medlemmar av olika kategorier. Både våra mentala och sociala världar kan på detta sätt 

organiseras och förstås bättre. Hur vi kategoriserar beror på var vi är i våra liv, vilka våra behov 

och mål är samt hur vi ser på saker och ting (Brown, 2000, s266-268). Andra faktorer som har 

betydelse är vilken information vi tycker är relevant samt hur vi särskiljer olika företeelser 

(Brown, 2000, s272).  
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Kategorisering medför att medlemmar av olika grupper ses som mer olika varandra, än vad de 

egentligen är. Medlemmar av samma grupp ses däremot som mer lika varandra. Ett experiment 

som förtydligar detta handlar om hur människor uppfattar längden på ett antal linjer. Hälften av 

de kortare linjerna delades in i grupp A och resten delades in i grupp B. Denna enkla 

kategorisering resulterade i att linjerna i grupp A sågs som lika korta, alltså linjerna i grupp A 

uppfattades som likadana (Brown, 2000, s267). Kategorisering medför även att medlemmar 

favoriserar den egna gruppen. Kategoriseringen bildar så kallade ingrupper och utgrupper där det 

uppstår en ”vi och dem känsla”. Detta visade sig i ett experiment där barn indelades i två 

grupper. När de senare blev tillsagda att fördela pengar till alla deltagare, visade det sig att 

barnen favoriserade den egna gruppen, det vill säga ingruppen, över utgruppen. Bara av att bli 

tilldelad en grupp medförde det effekter på gruppernas beteende (Brown, 2000, s282).  

 

Kategorisering hör även ihop med stereotyper. Som en konsekvens av kategorisering är att 

olikheterna mellan medlemmarna i en kategorisering suddas ut. På detta sätt uppstår olika 

stereotyper. Vi tillskriver medlemmarna vissa attribut som vi anser vara utmärkande för just den 

gruppen. När en viss kategorisering dyker upp i våra tankar, är de bilder som vi kommer att 

tänka på just stereotyper (Brown, 2000, s290). Människor tenderar ofta att lägga märke till den 

information som bekräftar stereotypen. Vi bortser från den informationen som är oförenlig med 

stereotypen (Brown, 2000, s297). Processen med stereotyper kan ibland få dåliga konsekvenser. 

Det kan hända att stereotypen blir en självuppfyllande profetia. De attribut som tillskrivs en 

person inom en kategori, kan få en sådan reaktion att personen i fråga tar till sig dessa attribut. 

De egenskaper som skapar stereotypen kommer kategorimedlemmarna att ta till sig, så att bilden 

av kategorimedlemmarna själva överensstämmer med den stereotypa bilden som omgivningen 

har. Omgivningens bild kan vara bra eller dålig, varpå detta spelar roll hur medlemmarna i 

kategorin kommer att se sig själva (Brown, 2000, s302).      

4.3 Alfred Schütz och typifieringar  
Alfred Schütz var en av dem som utarbetade etnometodologin utifrån fenomenologin och den 

symboliska interaktionismen. Schütz intresserade sig mest av levnadsvärlden och vad som 

konstituerar människors vardagstänkande samt människans förståelse för omvärlden. Den del av 

Schütz arbete som jag kommer att fokusera på är hans resonemang om typifieringar. Schütz 
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menar (hämtat från Hughes & Månsson, 1988) att vi organiserar den sociala världen genom våra 

upplevelser och vårt sunda förnuft. Vi måste alltså tolka och förstå den sociala värld som omger 

oss (Hughes & Månsson, 1988, s119). Alla dessa tolkningar bygger på de tidigare erfarenheterna 

som vi samlat på oss, både våra egna och de erfarenheter som våra föräldrar givit oss. Dessa 

erfarenheter kallas förhandskunskaper och fungerar som våra referensscheman. Vår värld består 

av mer eller mindre tydliga objekt med olika bestämda egenskaper. Dessa objekt känner vi till 

och tar för givna. Men dessa objekt kan när som helst komma att ifrågasättas (Schütz, 1999, 

s32). Vårt sunda förnuft innehåller de kunskaper om vardagsvärlden som vi fått genom att vi 

lever i vardagsvärlden. Just dessa kunskaper hjälper oss att sätta etiketter på föremål, människor 

och händelser omkring oss.  

 

En betydlig del av kunskaperna består av typifieringar av standardiserade objekt, skeenden, 

människor och upplevelser. När vi träffar andra människor sätts dessa typifieringsscheman igång 

och vi börjar uppfatta människor utifrån olika typifieringar. En människa kan uppfattas på olika 

sätt såsom en man, en svensk, en polis, trevlig typ och så vidare. Dessa typifieringar hjälper oss 

att känna igen olika situationer. När dessa situationer uppstår, aktiveras olika tankescheman och 

vi vet vad vi ska göra i dessa situationer. Typifieringar i alla dess slag påverkar våra 

interaktioner med varandra samtidigt som vi även lär oss om dessa ting vi typifierar. Vi får en 

möjlighet i att se hur vissa typifieringar hänger ihop med varandra. Således antar vi att andra 

människor förstår olika skeenden, handlingar, objekt och personer i den sociala världen på 

samma sätt som vi själva förstår dem (Hughes & Månsson, 1988, s116ff). De typiska 

konstruktionerna som används vid typifieringar är ofta institutionaliserade som en standard för 

beteendet. Detta har garanterats av traditionen och den praxis som används, och även speciella 

medel för social kontroll. Denna sociala kontroll kan till exempel vara den juridiska ordningen 

(Schütz, 1999, s45).    

4.4 Kategoriseringens betydelse för mellanrummet 
Som jag har nämnt i inledningen av denna studie, hjälper kategoriseringar oss människor att 

effektivt orientera oss i vår vardag. För att vi ska kunna kategorisera krävs det att vi delar in och 

drar gränser mellan olika företeelser. Gränserna baseras på skillnader och det varierar vilka 

gränser som syns, tar plats och blir framträdande i olika sammanhang. En del företeelser hamnar 
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således i en gränszon eller i ett ingenmansland. I vår kultur vet vi vilka gränserna är, som till 

exempel landsgränser och tullgränser. Vi har lärt oss dessa gränser och att klassificera världen på 

olika sätt. Världen ordnas efter inlärda system och vi skiljer ut sådant som inte passar in. Dessa 

gränsdragningar avskärmar och förtydligar, men detta medför också att vi får skygglappar. 

Gränserna och kategoriseringarna riskerar att låsa våra tankar till enkelspåriga tankar. I dessa 

klassifikationssystem uppstår ibland företeelser som inte får plats inom de etablerade 

kategorierna (Ehn & Löfgren, 2001, s55). Det uppstår då ett så kallat mellanrum. Individer förs 

från en position till en annan. Först avskiljs individen från sitt tidigare liv och förs sedan in i ett 

stadium utanför samhället, för att sedan återinföras i en ny status. Ehn & Löfgren (2001) 

beskriver mellanrummet på detta sätt; ”Mellanrummet skapar icke-tid och icke-rum, det fungerar 

som en omkopplingsstation mellan före och efter. Det får sin kraft av att både bryta av och 

förbinda. Det är i detta mellanrum som ingenting sker men allt förändras” (Ehn & Löfgren, 

2001, s61). Det uppstår så kallade ”mellanrumsmänniskor”, individer som lever i en gränszon.  

 

Catharina Thörn (2001), publicerad i Johnsson och Sernhede, förtydligar med sin studie om 

hemlöshet som myndighetsdiskurs, varför kategorisering har betydelse för vårt samhälle och vad 

som kan gå fel med att kategorisera. Studien tyder på att myndigheternas stereotyper av de 

hemlösa skapar konsekvenser för behandlingen. Myndighetsdiskurserna pekar på att orsaken till 

hemlöshet ligger hos individerna. Trots detta återkommer det i flera intervjuer med hemlösa att 

de hemlösa behöver en bostad. Eftersom det är fel på individen enligt myndigheterna behöver 

denna grupp vård och behandling istället för en bostad (Thörn, 2001, s286). I dagens diskurs om 

hemlösa framställs dessa som en identitet, istället för att fokusera på deras situation. 

Hemlösheten har blivit till egenskaper som till exempel missbrukare, psykiskt sjuk, har svårt 

med relationer, dåligt självförtroende, värdesätter inte sin bostad och så vidare. Hemlösheten 

som representeras av myndigheterna är en konstruktion av hemlöshet som ett politiskt och 

socialt problem. Bilderna av hemlösa bygger ofta på stereotyper som utvecklats i de element där 

makt förekommer (Thörn, 2001, s270). Stereotypen och kategoriseringen synliggör symboliska 

gränser i samhället som bestämmer vilka som passar in och vilka som inte passar in (Thörn, 

2001, s286). De som inte passar in hamnar således i ett mellanrum.   
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Kapitel 5 

5.1 Redovisning av empirisk undersökning 
Följande kapitel består av en kort beskrivning av respondenterna och resultatet av min 

undersökning. Här kommer jag att redovisa hur vårdgivarna upplever det mellanrum som kan 

uppstå i vårdarbetet. Alla respondenter har i denna studie fingerade namn. Resultatet kommer att 

presenteras utifrån de kategorier som hittats i datamaterialet. Därefter kommer kärnkategorin att 

beskrivas, som har en central roll i alla respondenters intervjuer. De övriga kategorierna hänger 

således ihop med kärnkategorin. 

5.2 Presentation av respondenter  
Intervju 1: Detta blev ett fokussamtal med tre av personalen inom psykiatrin. Anton arbetar som 

sjuksköterska på en beroendeenhet inom landstingets psykiatri. Han har arbetat som 

sjuksköterska i 3 år och har tidigare arbetat som skötare på andra psykiatriska avdelningar. De 

arbetsuppgifter som Anton gör är olika beroende på var han är stationerad. Vid arbete på 

avgiftningsavdelningen bedrivs det avgiftning och på öppenvårdsavdelningen hämtar patienterna 

sina mediciner. Berit är skötare och har jobbat med missbrukarvård i större delen av sitt liv. Som 

skötare inom landstinget har hon arbetat i cirka 17 år. Berit arbetar med ett subutexprogram. 

Patienterna måste även ha en sysselsättning för att få komma med i subutexprogrammet 

(avvänjningsprogram för opiatmissbrukare). Det bedrivs även ett ADHD – program 

(behandlingsprogram för klienter med diagnosen ADHD). Cecilia är även hon skötare och 

arbetar med subutexprogrammet och ADHD – programmet. Hon har arbetat större delen av sitt 

liv inom allmänpsykiatriska avdelningar.  

 

Intervju 2: Dennis är behandlingsassistent vid ett boende för personer med dubbeldiagnos. Han 

har en skötarutbildning från början och har genomgått ett antal vidareutbildningar. 

Arbetsuppgifterna består bland annat av samtal med dem som bor på boendet och ordna 

aktiviteter.  

 

Intervju 3: Eva är skötare på en öppenvårdsverksamhet för personer med dubbeldiagnoser. Hon 

har arbetat där sedan 1994. Innan har Eva arbetat inom psykiatrin med missbruk i ett antal år. 

Hon har steg 1 utbildning i kognitiv beteendeterapi och har även gått diverse utbildningar som 
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ART -utbildning och beroendelära. Huvuddelen av hennes arbetsuppgifter består bland annat av 

att dokumentera, ta urinprov och lämna ut medicin samt medverka i vårdmöten. 

 

Intervju 4: Fredrik är socionom och arbetar på samma öppenvårdsverksamhet som Eva. Fredrik 

har arbetat där sedan 1999. Även Fredrik har steg 1 utbildning i kognitiv beteendeterapi och 

andra diverse utbildningar. De arbetsuppgifter som han gör är likartade med Evas. Fredrik gör 

även hembesök, planerar utskrivningar och medverkar i behandlingsråd. Han hämtar även upp 

klienterna och kör dem till verksamheten, leder återfallsprevention, gör beteendeanalyser samt 

följer med på olika aktiviteter.   

 

Intervju 5: Gunilla är socialsekreterare inom socialtjänsten. Hon är utbildad socionom och har 

diverse vidareutbildningar bakom sig som hon har nytta av i sitt arbete. Som socialsekreterare 

har hon arbetat i 12,5 år samt varit arbetsledare i 2 år. Gunillas arbetsuppgifter består av att 

handleda, fördela ärenden och myndighetsutövning.  

5.3 Resultat av undersökningen 
Resultatet kommer att tematiseras utifrån de kategorier som hittats i samtliga intervjuer. Dessa 

kategorier är diagnosens betydelse för klienten, klientens behov, olika synsätt, att arbeta med 

dubbeldiagnoser, långsiktighet, utan skyddsnät, sekretess, hinder för god vård och slutligen 

samverkan som även utgör kärnkategorin.  

5.3.1 Diagnosens betydelse för klienten 
En av de kategorier som har visats sig i resultatet är vilken betydelse diagnosen har för 

klienterna. Begreppet dubbeldiagnos definierar samtliga respondenter som en klient med 

missbruksproblem samt någon form av psykisk sjukdom. Dock är det ett stort begrepp, och i den 

psykiska sjukdomen ingår många olika sjukdomar. Fyra av fem respondenter, anser att när en 

person får diagnosen dubbeldiagnos, öppnar diagnosen dörrarna för rätten till vård. I arbetet med 

dubbeldiagnoser har diagnosen betydelse för hur dessa ska behandlas. Dock är det endast i 

behandlingen som diagnosen har en betydelse. Så här har socialsekreteraren Gunilla beskrivit 

diagnosens betydelse: 

Ja! Det har en jätte stor betydelse. Beroende på vilken psykiatrisk diagnos som 

klienten får så har det en ganska stor betydelse i vilken typ av metod i 
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behandling som man har möjlighet i att tillgodogöra sig, så det har betydelse 

(Gunilla). 

Gunilla menar också att med hjälp av diagnosen får klienterna rätt till hjälp både från kommunen 

och från psykiatrin. Men bara för att man får en diagnos, betyder inte att problemet är löst. Att ha 

en psykisk sjukdom, allra mest psykossjukdom, innebär behandling med långvariga insatser från 

berörda vårdgivare. Detta eftersom sjukdomen är livslång. Utan den nödvändiga medicinen 

klarar klienten inte sin vardag. Eva, skötaren på öppenvårdsverksamheten menar att diagnosen 

måste vara A och O för att vardagen ska fungera för klienterna.  

Ja det måste ju vara det första steget, att man har ju rätt att få en läkare som 

gör en bedömning. Men problemet är ju inte löst för det, men det går inte att 

lösa problemen förens man har fått rätt medicin. Man kan säkert lyckas hålla 

sig drogfri, komma till oss och lämna urinprov och jättebra att du är drogfri 

och allt det där. Men vardagen funkar ju inte, så diagnosen måste ju ändå vara 

A och O (Eva).  

Flera av respondenterna nämnde att diagnosen även har negativa aspekter. Dennis, 

behandlingsassistenten på boendet menar att diagnosen inte är något som han tänker på i arbetet 

med dubbeldiagnoser. Det som kan tänkas vara bra med en diagnos, är den kunskap som man 

kan hämta från diagnosen. Det är individer med olika problematik som man jobbar med, och han 

menar att man måste bortse från diagnosen. Diagnosen finns bara där, det är individen som är 

viktigast. Respondenterna från psykiatrin anser att diagnosen har betydelse för hur dessa ska 

behandlas, men anser även att med diagnosen följer en stämpel. Berit, skötare på psykiatrin anser 

att […] det blir som en slasktratt, ja det är en dubbeldiagnos och sen är det ungefär så att, då är 

det en speciell typ av människa (Berit). Detta resonemang om att diagnosen blir en stämpel är 

även socialsekreteraren av samma åsikt. Hon kan tänka sig att klienten kan känna att diagnosen 

blir en stämpel. Så fort diagnosen hamnar i klientens journal så kan klienten inte ändra på det. 

Hon upplever också att det är svårt att veta hur psykiatriker har kommit fram till diagnosen när 

hon läser i journaler från psykiatrin. Ibland tas dessa in som underlag för att göra en LVM (lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) anmälan. I vissa fall dyker diagnosen bara upp, 

och det kan vara svårt att följa hur denna diagnos har fastställts. På grund av detta menar hon att 

det borde vara tydligare krav på hur man ska ställa en diagnos. Socialsekreteraren Gunilla, menar 
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att det finns en värdering i ordet dubbeldiagnos. Att ha en dubbeldiagnos kan innebära att 

klienten blir betraktad som dubbelt så svår att hjälpa. Så här beskriver Gunilla denna värdering. 

Väldigt förenklat när vi beskriver begreppet för våra klienter kan det vara 

svårt för våra klienter att förhålla sig till, att någon har sagt att du har en 

dubbeldiagnos eller du är en dubbeldiagnos så är det många som blir jätte 

upprörda över det för det låter som att man är jätte sjuk eller nästan på 

gränsen till obehandlingsbar. Så jag brukar säga att du har två problem, du 

har ett problem med ditt missbruk och du har ett problem med ditt psykiska 

mående. Att två saker blir dubbelt, att du har en dubbeldiagnos (Gunilla). 

5.3.2 Klientens behov 
När det gäller behandlingen har respondenterna svarat på så sätt att de har blivit indelade i två 

läger. Respondenterna från psykiatrin och boendet menar att missbruket ska behandlas först. 

Psykiatrin påpekar dock att det viktigaste är att det akuta missbruket, alltså vid avgiftningen, 

behandlas först för att därefter kunna bedöma vad som finns kvar. Därefter bör man behandla 

missbruket och den psykiska sjukdomen tillsammans i eftervården. Cecilia, skötare på 

psykiatrin, berättar så här. 

Vi måste ju få bort det (missbruket) om personen är drogpåverkad, för att sen 

kunna se sjukdomen så att man inte gör tvärt om. Man kan inte hitta en psykisk 

sjukdom om människan är påverkad av amfetamin eller är full (Cecilia). 

Behandlingsassistenten Dennis på boendet menar att det går att behandla både missbruket och 

den psykiska sjukdomen tillsammans, men tycker även han att missbruket bör behandlas först. 

Att minska ner missbruket eller ta bort den helt, för att sedan behandla sjukdomen.  

Jag tycker missbruket är det som först ska behandlas för att kunna nå en 

psykiskt sjuk människa och för att få ett dialogsamtal måste man kunna nå, 

människan måste vara närvarande själv i sinnet […] Om man har behandlat 

missbruksdelen, då bli det enklare för personen också att bli medveten om sina 

problem då kan man diskutera mer och mer och behandla den andra delen 

(Dennis). 

Både socialsekreteraren och båda respondenterna från öppenvårdsverksamheten anser att 

behandlingen av missbruket och den psykiska sjukdomen bör behandlas samtidigt. 
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Socialsekreteraren menar att […] det är viktigt att jobba tillsammans inledningsvis och att de får 

bibehålla den hjälp för de psykiatriska behoven […] (Gunilla). Karin på 

öppenvårdsverksamheten menar så här.  

Den här målgruppen ska ju ha behandling för båda problemen men man ska 

ha det samtidigt. Det går inte att du först ska bli drogfri sen ska du få 

behandling för det eller tvärtom. Det funkar inte. Man måste, man har två 

problem och då ska man ha hjälp med dem samtidigt (Eva). 

Genomgående för samtliga respondenter är att behandlingen bör utgå från struktur och 

drogfrihet. Sjuksköterskan Anton på psykiatrin menar […] strukturer är viktigt, det är nog 

viktigt för alla psykiska sjukdomar […] (Anton). På boendet sätter man största fokus på 

drogfriheten. Dennis menar att om klienterna på boendet inte skulle bo där, är sannolikheten stor 

att de hade blivit hemlösa eller missbrukat ihjäl sig. Klienterna mår bra av att bo i ett drogfritt 

boende. För att arbeta med klienter med dubbeldiagnos krävs det ett tydligt förhållningssätt, att 

vara tydlig med det man säger och det man gör. Planeringen bör göras tillsammans med klienten 

för att minska ”vi och dem” känslan. Klienten ska ha insikt i planeringen så att klienten vet vad 

som händer och varför. Planeringen måste ske både på lång sikt och på kort sikt. Det måste 

finnas struktur på dagarna och klienten måste veta vad som händer just denna dag. Det är också 

viktigt att personalen jobbar efter samma förhållningssätt, så att klienten inte blir förvirrad. Hur 

Dennis upplever den befintliga behandlingen i Sverige beskriver han […] som det är idag på 

många ställen är det inte riktigt som det ska vara i behandlingen […] (Dennis). Liknande 

reflektioner har socialsekreteraren om hur behandlingen ser ut över lag. Det som är svårt med 

behandlingen menar hon är att inte riktigt veta vad man ska göra, att det inte finns bra 

evidensbaserade behandlingsmetoder. 

Jag tror att det handlar om att vi inte har haft så bra behandlingsmetoder, 

därför upplevs det här att det är jätte svåra människor att jobba med, för att 

man inte har verktygen […] (Gunilla).  

Även Gunilla anser att behandlingen bör bestå av struktur, tydlighet, att kunna göra 

begränsningar samt drogfrihet. Att vara tydlig och lugn i mötet med klienten och försäkra sig att 

klienten har uppfattat rätt. Däremot menar de två respondenterna på öppenvårdsverksamheten att 

det finns evidensbaserade behandlingsmetoder. Deras verksamhet arbetar enligt en metod som 

baseras på KBT (kognitiv beteende terapi). Öppenvårdsverksamhetens huvudsakliga klientel är 
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missbrukare med någon sorts psykossjukdom. Fredrik menar att […] man arbetar här enligt den 

forskning som finns och vi håller oss till den och vi ser att den ger resultat (Fredrik). 

Behandlingen utgår från struktur och att ställa krav på klienterna. Kraven ska vara så pass stora 

så att klienten klarar av dessa, i och med detta växer klienten. Tillsammans med klienterna har de 

kurser med fokus på inlärningspsykologi. Där får klienterna lära sig att hantera sin sjukdom. På 

frågan om upplevelser av arbetet med dubbeldiagnoser är svaren olika. Sjuksköterskan Anton på 

psykiatrin upplever arbetet som svårt, speciellt inom akutvården och de med 

personlighetsstörningar. Eftersom dessa ofta är utåtagerande. Dennis, på boendet, upplever 

arbetet som omväxlande från dag till dag beroende på hur klienterna mår. Han tycker även att 

arbetet är lärorikt och utvecklande, eftersom han lär sig om själva klienten och sjukdomen. Även 

respondenterna från öppenvårdsverksamheten tycker att arbetet är lärorikt och de trivs. Det som 

upplevs svårt är att klienterna oftast inte har någon sjukdomsinsikt. Utmaningen blir att förklara 

för dem att sjukdomen innebär medicinering, oftast hela livet. Gunilla upplever arbetet med 

dubbeldiagnoser som att ta en dag i taget. Det som är svårt är att hålla i en planering. Det blir 

mycket svängningar och man vet aldrig om planeringen ska hålla från dag till dag.  

5.3.3 Olika synsätt 
Något som hänger ihop med behandlingen är hur respondenterna ser på vilket som är primärt och 

sekundärt. Hur dessa ser på denna aspekt beror just på vilken syn de har. Samtliga respondenter 

tycker dock att diskussionen om vad som är primärt och sekundärt är irrelevant. Att det inte har 

någon betydelse för vad som kommer först, missbruket eller den psykiska sjukdomen. Trots 

detta framkommer det många problem som bottnar just i denna diskussion. Sjuksköterskan 

Anton på psykiatrin menar att ”vad som är det primära, det är ganska irrelevant, om vad som 

kommer först, när man redan har det” (Anton). Skötaren Berit tror att det handlar om okunskap, 

att olika instanser har olika syn på dubbeldiagnoser. Ett problem som respondenterna på 

psykiatrin har märkt är hur lång avgiftningsfasen ska vara enligt kommunen. Anton beskriver 

detta så här. 

Kommunen kan tycka ibland att vi håller dem för kort tid, men det är en 

akutvårdsavdelning vi vårdar dem tills den akuta fasen är över. Kommunen 

tycker att vi ska ha dem där mer än en vecka så att dem inte börjar knarka 

igen, men det har vi inga möjligheter till […] (Anton).  
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Detta problem föder ibland ett annat problem. När patienterna skrivs ut från psykiatrin, kan det 

ibland uppstå missförstånd med kommunen. Kommunen vill ha patienterna inskrivna en längre 

tid. Behandlingsassistenten Dennis på boendet, tror att den skillnad på synen som finns mellan 

olika vårdgivare, ofta beror på att dem fastnar i diskussionen om vad som ska behandlas först. 

Detta gör också att det blir svårt att samarbeta med vårdgivarna. Just denna diskussion om vad 

som ska behandlas först, tror Eva är orsaken till att dubbeldiagnoser hamnar mellan stolarna. Att 

vårdgivarna inte förstår att problematiken bör behandlas samtidigt. Fredrik på 

öppenvårdsverksamheten berättar om en annan skillnad i syn, nämligen synen på 

psykossjukdomen. Han menar att det ibland kan finnas skillnader i hur socialtjänsten ser på 

begreppet. När en klient börjar må bättre och bete sig som om dem inte vore sjuka vill 

socialtjänsten ibland skriva ut dem.  

[…] Då tycker dem att man kan skriva av dem, det kanske man kan göra 

ibland, men våra erfarenheter är då att man får skriva av till 95 % att han har 

någon liten kontakt kvar […] (Fredrik). 

Fredrik anser dock att det går åt rätt håll, att psykossjukdomen börjar ses som en kronisk 

sjukdom. Eva har även hon sett tendenser till att handläggare vill hitta en annan åtgärd, när de 

ser att klienten varit drogfri en längre tid. Men psykossjukdomen finns ju kvar. När denna 

öppenvårdsverksamhet startade för cirka 10 år sedan, såg både Fredrik och Eva att personer med 

dubbeldiagnoser inte fick någon hjälp av landstinget och kommunen. Inom psykiatrin menade de 

att eftersom dessa personer missbrukar, ska de få hjälp av kommunen. Inom kommunen menade 

de att psykiatrin måste ge dem hjälpen eftersom de var psykiskt sjuka. På detta sätt fick de ingen 

hjälp någonstans. Det här problemet finns kvar än idag på många ställen i Sverige. Fredrik menar 

att problemet ligger i olika ideologier och att de håller hårt på sina ”revir”. Eva beskriver även en 

skillnad i hur klienterna ska medicineras. Inom psykiatrins avgiftning är det naturligt att 

medicineringen är ganska kraftig. Men när avgiftningen är avklarad fortsätter ibland denna 

kraftiga medicinering. Detta resulterar i att klienten får många obehagliga biverkningar med 

ryckningar i benen och stelhet. Frågan hur stark medicinering man ska ge är ett problem på 

grund av olika syn. 

[…] Vår policy här är att ha minsta möjliga dos, med mesta möjliga effekt. Det 

tar ett tag att prova sig fram, men då måste det ju också finnas någon som, om 

man ska sänka medicin måste man vara observant på det, och då måste man 
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kanske träffas varje dag. Det går inte att säga att här får du din medicinpåse 

för två veckor så syns vi på måndag klockan två, och sen är dem fundersamma 

varför inte patienten kommer. Så kan det tyvärr se ut på 

öppenvårdsmottagningar […] (Eva).  

Socialsekreteraren Gunilla får ofta höra från psykiatrin att kommunen ska göra klienterna 

drogfria innan psykiatrin kan börja behandla den psykiska sjukdomen och sätta in medicinering. 

Gunilla menar att ofta behöver dessa behandlas samtidigt. Detta blir då ett stort problem på 

grund av den olika synen. Vad som är orsaken till denna skillnad på syn handlar om att 

psykiatrin och socialtjänsten kommer från olika traditioner, kulturer och utbildningar. 

Utbildningarna fokuserar på olika aspekter kring människan som i sådana här situationer krockar 

med varandra. För att ena denna skillnad i syn behövs en ökad förståelse för varandras 

arbetsuppgifter och arbetsmetoder samt att mötas och prata om det. Hon menar även att varje 

individ är unik och även om man kan hitta någon form av ram och struktur, måste det också 

anpassas efter varje individ. Detta försvåras ibland med att både socialtjänsten och särskilt 

psykiatrin är stelbenta. För att lyckas med att hitta rätt behandling behöver man ibland vara 

flexibla och pröva nya saker. Varför psykiatrin är mer stelbent än socialtjänsten menar Gunilla 

att det beror på psykiatrins byråkrati och resurser. Gemensamt för både psykiatrin och 

socialtjänsten är också tiden, att tiden inte räcker till i behandlingen. De skillnader som Gunilla 

har märkt mellan berörda vårdgivare är vilken behandling som ger bäst resultat, att medicinera 

eller inte, hur samverkan ser ut samt de värderingar som varje professionell har. Dessa 

värderingar färgar av sig i arbetet med dubbeldiagnoser. Gunilla tror att människor med 

dubbeldiagnoser hamnar mest i kläm mellan kommunen och kriminalvården. Kriminalvården har 

ibland inte den kunskap som krävs för att veta vad kommunen får och inte får göra.  

Utifrån det här med att inför den villkorliga frigivningen när man ska ut i 

någon form av utsluss i kriminalvården så finns det jätte bristande kunskaper 

och erfarenheter från kriminalvårdens sida vilka krav man kan ställa på 

kommunen. Väldigt ofta idag blir det så att kriminalvården fattar beslut och 

sen så tycker dem att kommunen bara ska betala. Då ifrågasätter vi det, för det 

är inte riktigt det uppdraget, eller vi kan inte göra det. Och då har man redan 

kört igång planeringen med klienten och så blir dem bara hängande i luften. 

Det har skrivits in att personen ska få terapi och sådana saker och så ringer 
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dem hit och säger att nu får ni betala. Men terapi det är landstingets arbete … 

(Gunilla).  

Hon beskriver också att en del som döms till fängelse skulle kunna innefattas av begreppet 

dubbeldiagnos. Många av dessa borde istället bli dömda till rättspsykiatrisk vård. De som döms 

till rättspsykiatrisk vård är de som har någon form av psykossjukdom. De som lider av 

personlighetsstörningar och utvecklingsstörning döms istället till fängelse eftersom dessa 

problem inte är tillräckliga skäl till rättspsykiatrisk vård. Enligt lagen passar dessa människor 

inte in den rättspsykiatriska vården.  

5.3.4 Att arbeta med dubbeldiagnoser 
Yrkesrollen spelar en roll på olika sätt i arbetet med dubbeldiagnoser. Vad man har för 

förhållningssätt mot klienterna är en aspekt. Detta har jag beskrivit under kategorin klientens 

behov. Däremot finns det en annan aspekt kring yrkesrollen som är viktig att nämna. 

Socialsekreteraren Gunilla beskriver en konflikt som ofta skapas mellan vårdgivarna av klienten, 

när det blir en så kallad splitting. Splitting kan uppkomma i alla olika situationer, men det är 

viktigt att skilja på de klienter som gör det medvetet och de som gör det omedvetet. Klienter med 

personlighetsstörningar gör detta på grund av att det ligger i deras problematik. Splitting innebär 

att klienten splittrar en personalgrupp genom att till exempel spela ut personalen mot varandra 

och endast se verkligheten i svart eller vitt. I dessa situationer är det viktigt att inte gå igång på 

det och bli påverkad. Gunilla menar att […] det är väldigt viktigt hur vi väljer att tolka saker, om 

vi ska uppfatta det som någon form av splitting eller om det är en svårighet som människan har 

[…] (Gunilla). Eva på öppenvårdsverksamheten menar att ibland kan de som arbetar med 

dubbeldiagnoser glömma bort vad syftet är med det dem gör. Hon menar att personalen måste 

fråga sig dagligen ”[…] vad är syftet med det jag gör, varför gör jag som jag gör?” (Eva). Då 

det finns så många olika behandlingsmetoder måste vi stanna upp och tänka efter vilken metod 

som ger bäst resultat.   

5.3.5 Långsiktighet 
Samtliga respondenter är överens om att när man har en dubbeldiagnos betyder det långvariga 

insatser från olika vårdgivare. Anton, sjuksköterska på psykiatrin, menar att eftervården är 

viktig. Behandlingsassistenten Dennis på boendet, anser att berörda vårdgivare måste hålla 

kontakten lång tid samt följa upp klienten. Fredrik på öppenvårdsverksamheten betonar vikten av 
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att behandling och olika insatser bör finnas över långa perioder. Eva är av samma åsikt och 

beskriver långsiktigheten på detta sätt. 

Att ha en psykossjukdom är ju en livslång sjukdom det är inget man tillfrisknar 

från, det handlar ju om att vi måste finnas där många år och kanske hela livet 

med olika insatser (Eva). 

Många av de klienter som går på öppenvårdsverksamheten kommer att finnas kvar sen och 

därför måste planeringen ligga lång tid framöver. Får klienterna inte den medicin som de 

behöver så klarar de inte sin vardag. Om klienten inte har kvar kontakten med 

öppenvårdsverksamheten, och klienten inte känner av något symptom på sin sjukdom, är det 

vanligt att klienten slutar med sin medicin. Socialsekreteraren Gunilla beskriver samma sak i 

hennes svar. Kommunens uppgift är att ordna boende till klienterna och psykiatrins uppgift är att 

sätta in medicinering och ibland erbjuda daglig sysselsättning. Psykiatrins insatser behövs därför 

under en lång tid. 

[…] själva missbruksinsatserna eller särskilda boenden är ofta under en 

tidsbegränsad period. Sen är resten av stödet under kanske resten av livet [...] 

(Gunilla). 

5.3.6 Utan skyddsnät 
Samtliga respondenter tycker att det måste finnas ett gemensamt ansvar för dubbeldiagnoser. 

Både Eva och Fredrik på öppenvårdsverksamheten anser att det skulle vara bättre med en 

huvudman istället för både kommunen och landstinget som det är idag. Fredrik menar att det 

finns för mycket ideologi och revirtänkande kring dessa två och det enda sättet att lösa detta på 

är att det blir en huvudman som har ansvaret för dubbeldiagnoser. Även Dennis, 

behandlingsassistenten på boendet, tycker att det är både kommunens och landstingets ansvar. 

Han ser också ett problem i ansvarsfrågan. Det som är viktigt med dubbeldiagnoser är att det 

krävs uppföljning. När det finns två huvudmän kan det vara problematiskt att veta vem som ska 

följa upp. Den vårdgivare som skriver ut en klient måste vara beredd att också följa upp. 

Jag tycker att det är bådas ansvar, det är både kommunen och psykiatrin som 

är ansvariga för det där. Det som krävs är att efter, man måste följa upp, det 

enda som saknas i många fall är att man inte följer upp. Bara ut och sen vet 

man inte vad som händer. Man kan inte skylla på någon enskild att du har 
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ansvaret för hela biten, det går inte att skilja på. Båda har ansvaret, lika 

mycket kanske […] (Dennis). 

Just denna brist på uppföljning kan ibland orsaka att människor med dubbeldiagnoser hamnar 

mellan stolarna inom landstingets och kommunens ansvarsområden. Dennis menar att ofta följs 

inte klienterna upp i samband med utskrivningar. Klienterna skrivs ut till ingenting och det finns 

ingen eftervård. Detta är svårt för en sjuk människa, att bara släppas ut till omvärlden utan att 

veta vad som ska hända. Det krävs en plan där det står klart och tydligt vad klienten ska göra, 

vem ska betala och så vidare. Risken är annars att klienten hamnar i ensamhet och återgår i sina 

gamla vanor igen. Att möta sina gamla bekanta som missbrukar och hamnar återigen i samma 

situation som förr. Respondenterna inom psykiatrin är även de av samma åsikt att det måste 

finnas ett gemensamt ansvar. Dock tycker sjuksköterskan Anton att kommunen ska ha det största 

ansvaret. Detta på grund av att de kan ha uppsikt över klienten på ett annat sätt än vad 

landstinget kan ha. 

Det största ansvaret tycker jag att kommunen ska ha. Det primära, det är dem 

som kan ha koll på patienten, men i det akuta skedet är det självklart vi. För vi 

kan ju inte arbeta utanför huset. Det gör ju dem, de gör ju hembesök och 

sysselsättning och boende, så det är dem som ska ha det största ansvaret […] 

(Anton). 

Socialsekreteraren Gunilla tycker att det läggs ner för mycket energi på diskussioner om vem 

som har ansvaret. Istället måste det vara ett gemensamt ansvar och se till att klienterna får bästa 

möjliga vård. Varför det är så här tror Gunilla att det bottnar i den svenska byråkratin, att det är 

tvunget att någon ska ha det yttersta ansvaret. Det har dock blivit bättre i den här ansvarsfrågan, 

men det är fortfarande en lång väg kvar. Trots detta tycker Gunilla att psykiatrin ska ha det 

yttersta ansvaret när det gäller dubbeldiagnoser, eftersom psykiatrins insatser med medicinering 

måste finnas kvar över en lång tid. Kommunens insatser behövs endast under en begränsad 

tidsperiod, till exempel boende och missbruksinsatser. Man behöver därför vara tydlig med vem 

som har ansvaret över de olika delarna.  

5.3.7 Sekretess 
Psykiatrin anser att sekretessen inte är ett problem på deras avdelningar. Patienterna brukar ge 

samtycke till att häva sekretessen. Det är endast socialsekreteraren som har beskrivit 
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sekretesslagstiftningen som ett problem med målgruppen dubbeldiagnoser. Detta kan bero på att 

socialtjänsten har hand om utredningar om boende och sysselsättning, att det är i dessa fall 

sekretessen blir ett problem. Sekretessen blir då ett hinder vid samverkan mellan vårdgivarna. 

Hon beskriver detta problem med hjälp av ett exempel från när socialtjänsten skulle ordna ett 

boende för en klient. Klienten skulle skrivas ut från rättspsykiatrisk vård, och för att ordna ett 

adekvat boende som passade just klientens problematik behövdes vetskap om vad klienten var 

dömd till. Detta kunde inte rättspsykiatrin tala om på grund av sekretessen, och klienten gav inte 

sitt samtycke. Därför tycker Gunilla att sekretesslagstiftningen borde ändras. 

Men det finns ett jätte problem med det här och det är sekretesslagstiftningen. 

Vill man hjälpa till från staten och socialstyrelsen så skulle man faktiskt göra 

förändringar i sekretesslagstiftningen. I dag bygger allting på att man får den 

enskildes samtycke för att vi ska kunna samverka […] att man på något vis 

måste förändra det här när det handlar om den här målgruppen, inte över lag, 

men med den här målgruppen där både landstinget och kommunen är 

inblandade […] (Gunilla).  

Om kommunen däremot samarbetar med landstinget i någon form av program som till exempel 

subutexprogrammet, så skriver klienten på ett avtal där man häver sekretessen mellan kommun 

och landsting. I detta fall blir sekretessen inget problem, men när det handlar om just 

dubbeldiagnoser som hamnar i utredningar om boende och sysselsättning blir det ett problem. 

Behandlingsassistenten Dennis på boendet, anser att det inte borde vara ett problem med 

sekretessen. Han har inte upplevt det men kan tänka sig att det ibland kan vara ett problem när 

det gäller samverkan; […] man måste kunna samarbeta och få information, den information som 

krävs för att jobba med ett fall. Man behöver inte veta allt (Dennis). 

5.3.8 Hinder för god vård 
Att resurser spelar en stor roll i arbetet med dubbeldiagnoser är både respondenterna från 

psykiatrin, öppenvårdsverksamheten och socialsekreteraren överens om. De resurser, eller 

snarare bristen på resurser, som respondenterna har nämnt är tid, pengar, personal, verksamheter 

och intresse. Dessa brister på resurserna är även ett hinder i samverkan mellan vårdgivarna. 

Socialsekreteraren Gunilla menar att det finns för få verksamheter för just klienter med 

personlighetsstörningar och missbruk. För dessa klienter finns ingen direkt behandling att ge. 
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Hon menar även att det finns för få psykiatriker, vad detta beror på finns det inget svar på. 

Bristen på verksamheter och psykiatriker är något som även Eva på öppenvårdsverksamheten 

håller med om. Eva upplever att det finns ett tryck från handläggarna på kommunen att klienter 

med dubbeldiagnos placeras på deras öppenvårdsverksamhet, så fort de anar att det finns en 

psykisk sjukdom. Problemet blir att det finns för få verksamheter för denna grupp klienter och 

personalen räcker inte till. 

Och att det finns för få verksamheter. Vi har 23 stycken inskrivna nu, vi skulle 

kunna ta dubbelt så mycket men vi har inte möjlighet till det. Man måste göra 

mera liknande verksamheter (Eva). 

Både Eva och Fredrik nämner även att de har märkt att intresset är lågt för att arbeta med klienter 

med dubbeldiagnos. 

5.3.9 Samverkan 
Samverkan är ett återkommande tema hos samtliga respondenter. Hur samverkan fungerar och 

inte fungerar. Samverkan är studiens kärnkategori eftersom den finns återkommande hos varje 

respondent och att samverkan hör ihop med de övriga kategorierna som jag har presenterat. De 

hinder som socialsekreteraren Gunilla ser med samverkan är bland annat yrkesstoltheten. I och 

med att det finns två huvudmän menar Gunilla att problemet ligger i att det blir en prestigefråga. 

Vems utbildning är mest värd och den hierarkiska organisationen. Ibland resulterar detta i att det 

blir svårt att hitta en gemensam behandlingsplan för klienterna eftersom hjälpen behövs från 

både landsting och kommunen. Att försöka göra en behandlingsplan medför ofta 

utmattningssymptom hos personalen. Orsaken till detta visar sig när behandlingsplaner görs gång 

på gång till klienter som inte ger något resultat. När någon annan vårdgivare då kommer och ger 

sina synpunkter på andra lösningar, så kan det kännas meningslöst att fortsätta. För att förhindra 

dessa problem och få till ett lyckat samarbete, menar Gunilla att det behövs ”lyhördhet, respekt 

och att ge och ta mellan olika huvudmän” (Gunilla). Samverkan innebär att mötas och att 

verkligen prata om de problem som uppstår. På hennes socialkontor försöker handläggarna 

arbeta mycket med nätverksmöten där alla berörda vårdgivare är representerade. I och med dessa 

möten måste det förklaras tydligt vem som bestämmer vad, vilka beslut som kan ändras av vem 

och vilka som inte kan ändras av någon.  
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[…] Och det kräver ju samverkan att man är överens med både läkare och med 

andra som finns runt omkring […] det räcker att någon ifrågasätter varför gör 

ni på det här sättet för att en person med personlighetsstörning ska kunna 

spinna vidare på det (Gunilla). 

Behandlingsassistenten Dennis på boendet menar att deras samarbete med psykiatrin fungerar 

men skulle kunna fungera ännu bättre. Det hinder som Dennis ser med samverkan är vem som 

ska ha betalningsansvaret. Det finns olika syn på vem det är som ska betala, och det är det som 

gör att samarbetet försämras. För att lösa det här krävs ett gemensamt betalningsansvar, att dela 

på kostnaden. Det handlar också om att känna till varandras verksamheter. Dennis beskriver 

detta så här. 

[…] Det är närheten som gör att man kan samarbeta. Man känner till 

varandras verksamheter och känner att man kan lita på varandra också. Det är 

det som gör att man kan samarbeta (Dennis). 

Respondenterna på psykiatrin menar att det som försvårar samverkan är bristen på tid, pengar, 

personal och intresse. Den samverkan som de har med olika vårdgivare idag, fungerar men i 

likhet med Dennis kan det fungera ännu bättre. Problemet bottnar i att vårdgivarna är fullbokade, 

och detta försämrar chanserna till att boka in nätverksträffar tillsammans med vårdgivare och 

klienter. Alla är överens om att detta problem gör att klienterna hamnar mellan stolarna i 

förhållande till vårdgivarna.  

Det uppstår problem med samarbetet att vi inte hinner få till med möten innan 

dem skrivs ut, då hänger dem i luften någonstans och så kanske dem har fått en 

tid till sin socialsekreterare om 2 veckor efter det att dem har blivit utskrivna 

här för dem är fullbokade (Cecilia). 

Detta problem finns även inom psykiatrins olika mottagningar. Sjuksköterskan Anton berättar att 

när patienterna är avgiftade och behöver komma till en annan psykiatrisk mottagning, kan 

väntetiderna vara upp till 3-4 månader innan patienten får en tid. Innan dess blir patienterna 

”hängandes i luften” och ingen vet var dessa patienter ska vara. På öppenvårdsverksamheten 

anser både Fredrik och Eva att psykiatrin ibland är en ”bromskloss” när det gäller samverkan. 

Fredrik har fått intrycket att det är så över hela Sverige. Detta yttrar sig i de olika 

utbildningsdagar som Fredrik åker på. Eva menar att detta beror på psykiatrins organisation som 
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ser helt annorlunda ut än deras öppenvårdsverksamhet. Vad som krävs för att lösa 

samverkanproblemet är att vårdgivarna är överens om en och samma behandlingsmetod. 

Att använda evidensbaserad forskning, det borde vara ett självklart krav, det 

som inte ger resultat det ska vi inte använda oss av. Om alla hade det som 

grundregel så skulle det bli jätte bra (Fredrik). 

 
Kapitel 6 
I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat med fokus på mitt syfte och frågeställningar, 

samt relatera detta till de teorier som jag använt mig av. Jag kommer även att diskutera de 

likheter och skillnader som finns mellan mitt resultat och den tidigare forskningen kring den 

institutionella nivån.   

6.1 Diskussion  
Syftet med denna studie har varit att undersöka det mellanrum som människor med 

dubbeldiagnoser kan hamna i, och hur detta mellanrum ger sig till uttryck i det konkreta 

vårdarbetet. Studien har även syftat till att belysa den problematik som finns med att kategorisera 

människor med dubbeldiagnos. Studiens resultat tyder på att respondenterna är medvetna om de 

olika problem som kan förekomma i arbetet med dubbeldiagnoser. Trots denna medvetenhet 

finns problemen i det konkreta vårdarbetet. Det är dock viktigt att komma ihåg att majoriteten av 

respondenterna trivs med att arbeta med dubbeldiagnoser och tycker att det är lärorikt. Problemet 

ligger inte hos klienterna med dubbeldiagnos, utan bottnar i organisatoriska faktorer som 

bristande resurser, olika synsätt och samverkansproblem mellan vårdgivarna.  

 

De mellanrum som kom till uttryck i det konkreta vårdarbetet med klienter med dubbeldiagnoser 

har visats sig i olika skepnader. Samtliga respondenter är överens om hur begreppet 

dubbeldiagnos ska definieras, det vill säga en klient med missbruksproblem samt någon form av 

psykisk sjukdom. Detta skiljer sig mot vad den tidigare forskningen har kommit fram till. 

Svensson (1999), Todd et al. (2004) och Heilig et al. (2002) menar att det finns olika definitioner 

av begreppet som används av socialtjänsten och psykiatrin. Detta resulterar i att dessa klienter 

hamnar i ett mellanrum som gör att klienterna inte får den rätta vården. Detta innebär alltså att 

det finns en skillnad i hur diagnosen definieras på den institutionella nivån och på mikronivån. 

Klienter med dubbeldiagnos hamnar lättare i ett mellanrum på den institutionella nivån, det vill 
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säga mellan socialtjänsten och psykiatrin, eftersom dessa två inte är överens om hur begreppet 

ska definieras. Respondenterna i denna studie har således kategoriserat dessa klienter på så sätt 

att dessa inte hamnar i ett mellanrum. Deras typifieringsscheman innehåller liknande 

erfarenheter och uppfattningar om dubbeldiagnoser. De känner igen medlemmarna av denna 

grupp och på så sätt vet alla hur dessa ska hanteras. Dock finns det ett problem med att klienter 

får diagnosen dubbeldiagnos. Med diagnosen följer en stämpel. Diagnosens stämpling är inte 

något som har beskrivits i den tidigare forskningen. Det finns alltså en skillnad i hur stämplingen 

kommer till uttryck på den institutionella nivån och mikronivån. Denna skillnad är viktig 

eftersom stämplingen har visat sig i föreliggande studie på mikronivån och således är 

stämplingen ett viktigt resultat för denna studie. Stämplingen är något som endast kommer till 

uttryck i interaktionen mellan vårdgivare och klienter på mikronivån. Respondenter från 

socialtjänsten och psykiatrin tror att klienterna kan uppleva diagnosen som en stämpel. Att få en 

diagnos innebär att klienten inte kan sudda bort den från sin journal. Diagnosen kan leda till att 

klienten blir betraktad som obehandlingsbar på grund av den dubbla problematiken. Diagnosen 

blir en stereotyp där kategoriseringen har bidragit med att olikheterna hos klienterna med 

dubbeldiagnos, har smälts samman till en och samma stereotyp. Ibland kan detta leda till att så 

fort vårdgivare hör kategoriseringen dubbeldiagnos, väcker det bilder hos dem som stämmer 

överens med stereotypen. Då det finns en uppfattning i att klienterna är obehandlingsbar, blir 

detta en del av stereotypen och klienten blir kategoriserad som obehandlingsbar. För klienten kan 

detta resultera i att stereotypen blir en självuppfyllande profetia, att klienten känner sig tvingad 

att tillskriva sig denna beskrivning och får då en bild av sig själv som obehandlingsbar. I dessa 

fall hamnar dessa klienter i ett mellanrum, där vårdgivarna inte ger den vård som behövs på 

grund av uppfattningen och stämplingen att dubbeldiagnoser inte kan behandlas. För att lösa 

detta krävs det att vårdgivarna bortser från de stereotyper som finns kring detta klientel, och 

börjar se de enskilda individerna och tillgodoser deras behov.  

 

Vad som ska behandlas först, det vill säga vad som är primärt och vad som är sekundärt av 

missbruket och den psykiska sjukdomen ansåg en del av respondenterna vara onödig och 

energitagande. Trots detta finns åsikter om vad som ska behandlas först. De åsikter som visade 

sig var att psykiatrin och boendet ansåg att missbruket ska behandlas först. De övriga ansåg att 

behandlingen av missbruket och den psykiska sjukdomen bör behandlas samtidigt. Det som kan 
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ha betydelse här, enligt mig, är att de olika vårdgivarna träffar klienterna vid olika tidpunkter. 

Psykiatrins avgiftning träffar klienterna när de mår som sämst och då är det en självklarhet att 

avgiftningen av missbruket sätts in först. Detta kan bero att vi enligt Brown kategoriserar 

beroende på var vi är i våra liv, vilka mål vi har och hur vi ser på verkligheten. Det mål som 

psykiatrin har är att avgifta klienterna i det första skedet och behandla den psykiska sjukdomen i 

eftervården, socialtjänstens och öppenvårdens mål är att behandla den psykiska sjukdomen och 

missbruket. När det akuta skedet av missbruket är borta blir det lättare att behandla problemen 

samtidigt. De problem som denna olika syn skapar är att klienter med dubbeldiagnos hamnar i ett 

mellanrum. Vårdgivarna kategoriserar utifrån den värld de lever i. Det vill säga utifrån den 

kultur och kunskap som de innehar. Då denna kategorisering inte överensstämmer med de övriga 

berörda vårdgivarnas kategoriseringar kring behandlingen av dubbeldiagnoser, uppstår dessa 

mellanrum. Den olika synen på vad som ska behandlas först har visats sig vara en av orsakerna 

till att klienterna ”hamnar mellan stolarna”, det vill säga i ett mellanrum. Mellanrummet kommer 

till uttryck vid utskrivningar från psykiatrin, då det uppstår missförstånd med kommunen. 

Kommunen vill ha patienterna inskrivna längre och detta resulterar i att samarbetet försvåras 

mellan vårdgivarna. På många ställen i Sverige lever den olika synen kvar hos kommunen och 

landstinget som leder till att klienterna inte får någon hjälp överhuvudtaget. Psykiatrin menade 

att klienten missbrukar, därför ska hjälpen komma från kommunen, medan kommunen menade 

att de var psykiskt sjuka varpå hjälpen måste fås av psykiatrin. Problemet bottnar i olika 

traditioner, utbildningar, okunskap och att vårdgivarna håller på sina ”revir”. Dessa värderingar 

färgar av sig på vårdarbetet med dubbeldiagnostiserade klienter. För att lösa detta behöver 

vårdgivarna få en ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter och arbetsmetoder. De 

mellanrum som har diskuterats här ovan, återfinns även på den institutionella nivån. Schmidt 

(1991) och Svensson (1999) har även de fått fram resultat som tyder på att klienter med 

dubbeldiagnos ”hamnar mellan stolarna” eftersom dessa inte passar in någonstans. Detta beror 

på enligt Svensson (1999), kulturskillnader mellan psykiatrin och socialtjänsten. Schmidt (1991) 

menar att det beror på bristande kunskap och ovisshet om vad som är primärt och sekundärt. Att 

behandlingen bör vara integrerad, som socialtjänsten och öppenvårdsverksamheten i min studie 

ansåg, överensstämmer med tidigare forskning från Sacks (2000) och Socialstyrelsen (2007).  
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Ett nytt institutionellt mellanrumsproblem har kommit till uttryck i mitt resultat, som inte har 

visats sig i den tidigare forskningen om den institutionella nivån. Detta mellanrum uppstår 

mellan kommunen och kriminalvården på grund av kriminalvårdens okunskap om hur 

kommunen fungerar. Denna okunskap återfinns även då tidigare forskning behandlar 

kommunens och landstingets okunskap. Då handlar kommunens och landstingets okunskap om 

hur klienter med dubbeldiagnos ska behandlas. De saknar den kompetens som krävs för att ge 

klienterna den vård som behövs. Det som är skillnad i detta nya mellanrumsproblem mellan 

kommunen och kriminalvården är att denna okunskap handlar om okunskap om varandras 

arbetsuppgifter och ansvarsområden. När klienter blir villkorligt frigivna från kriminalvården 

och ska påbörja utslussning, gör kriminalvården en planering där allt planeras hur klientens 

utslussning ska se ut. Ibland planeras det in insatser som inte kommunen ansvarar för och detta 

leder till att klienten hamnar i ett mellanrum medan vårdplanen planeras om. I och med detta 

berör mellanrummet även mikronivån. Klienten får vänta på sin vårdplanering i ett mellanrum, 

och riskerar då att falla tillbaks i sitt missbruk. Här finns det stora brister i samarbetet mellan 

kriminalvården och kommunen, då ingen har kunskap om varandras arbetsuppgifter. De handlar 

efter olika typifieringsscheman, det vill säga uppfattar företeelser på olika sätt. Schütz menar att 

människan antar att andra människor uppfattar olika skeenden och handlingar på samma sätt som 

vi själva förstår dem. I detta fall tror vårdgivarna att föreställningarna är likadana. Återigen krävs 

det att vårdgivarna måste känna till varandras arbetsuppgifter och metoder, samt att mötas och 

diskutera om situationerna då detta händer.  

 

Ytterligare ett mellanrum som visats sig i resultatet är ansvarsfrågan. Som det ser ut i dag finns 

det två huvudmän när det gäller ansvaret för klienter med dubbeldiagnos, nämligen landstinget 

och kommunen. Samtliga respondenter anser att det bör finnas ett gemensamt ansvar, och några 

har åsikten om att det borde finnas en huvudman. Att det bör finnas en huvudman istället för två 

menar många är lösningen på problemet att klienter hamnar mellan kommunens och landstingets 

ansvarsområden. Det som blir problematiskt i ansvarsfrågan är när klienterna inte följs upp i 

samband med utskrivningar. I och med att det finns två huvudmän blir det problematiskt att veta 

vem som ska göra en uppföljning, som leder till att klienten skrivs ut utan någon eftervård. Utan 

eftervård kan klienten hamna i samma situation igen då denne återgår till sina gamla rutiner, som 

till exempel börja missbruka. En intressant koppling angående huruvida det ska finnas en 
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huvudman eller två, kan göras till hur det ser ut på Gotland. Gotland har inget landsting utan det 

är kommunen som ansvarar för landstingsfrågorna, det vill säga sjukvården. På 

avgiftningsenheten har de löst denna fråga med att anställa en socialsekreterare som en koppling 

mellan sjukvård och socialtjänst. Vårdplaneringen sker tillsammans med patienten och planeras 

både före och under inskrivning på avgiftningen. Detta underlättar ansvarsfrågan och eftervården 

kan planeras integrerat. Inom den institutionella nivån har även Ahlström & Plate (2001) fått ett 

resultat som tyder på att det brister i ansvarsfördelningen mellan dessa två huvudmän. Klienterna 

blir hänvisade runt hela tiden och hamnar därför i ett ingenmansland mellan kommunen och 

landstinget. Eftervården blir då lidande när ingen tar ansvar för fortsatta insatser. Sacks (2000) 

menar att det som är viktigt med arbetet med dubbeldiagnoser är eftervården eftersom det krävs 

långvariga insatser för att klienten ska rehabiliteras. Det som är intressant i mitt resultat 

angående ansvarsfrågan är att samtliga respondenter tycker att det borde vara ett gemensamt 

ansvar. Ändå anser psykiatrin att kommunen ska ha det största ansvaret och socialtjänsten anser 

att det största ansvaret ska psykiatrin ha. Psykiatrin menar att kommunen kan ha bättre uppsikt 

över dessa klienter med sysselsättning, hembesök och boende. Socialtjänsten menar att 

psykiatrins insatser med till exempel medicinering måste finnas kvar över en lång tid och på 

grund av det bör ha det största ansvaret. Återigen handlar det om helt olika syn på vem som har 

ansvaret.   

 

Ett annat mellanrumsproblem som hittades bottnar i svårigheten att samverka mellan 

vårdgivarna, särskilt mellan socialtjänsten och psykiatrin. För att underlätta vårdplaneringarna 

krävs det att vårdgivare och klienter har nätverksträffar med varandra. Ofta är vårdgivarna 

fullbokade och det blir svårt att boka in dessa nätverksträffar. Detta leder till att klienterna 

hamnar i ett mellanrum då träffarna inte hinner bokas in till exempel vid utskrivningar från 

psykiatrin. Klienter kan få vänta veckor eller månader på dessa nätverksträffar och ingen vet var 

klienterna ska ta vägen under den tiden. Det mellanrum som uppstår då det inte går att boka in 

nätverksträffar, har inte visat sig på den institutionella nivån. Detta är resultatet av de bristande 

resurser som vårdgivarna och klienterna drabbas av, bristen på pengar, tid, personal och intresse. 

Varför det finns ett bristande intresse hänger ofta ihop med att vårdgivarna har okunskap om 

denna klientgrupp. Bristande resurser är också några av de resultat som den tidigare forskningen 

kring den institutionella nivån har kommit fram till. Ahlström & Plate (2001), Timko et al. 
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(2005) och Schmidt (1991) menar att det finns bristande resurser, bland annat bristande kunskap, 

för klientgruppen dubbeldiagnoser. Att det finns brist på intresse för denna klientgrupp återfinns 

i Brousselle et al. (2007) studie. På grund av detta bristande intresse hindrar det den nödvändiga 

samverkan mellan vårdgivarna. Okunskap har även nämnts några gånger i det resultat som jag 

har fått. De bristande resurser som finns kring människor med dubbeldiagnoser kan förklaras 

utifrån hur resurserna fördelas. En skillnad som finns mellan den institutionella nivån och 

mikronivån är huruvida det finns problem med att diagnostisera med bedömningsinstrument. 

Respondenterna i min studie har inte upplevt problem med att diagnosen ställs med hjälp av 

bedömningsinstrument. Däremot har Todd et al. (2004), Heilig et al. (2002) och Samet et al. 

(2004) funnit att detta problem finns på den institutionella nivån. I dessa fall är det viktigt att 

kriterierna för att diagnostisera en klient med dubbeldiagnos är klara och tydliga samt att 

kategoriseringen ser likadant ut för alla bedömningsinstrument.  

6.2 Slutsats 
De slutsatser som kan dras av denna studie är att den långsiktiga eftervården ibland inte fungerar 

när klienter skrivs ut. På grund av tidsbrist är det svårt för vårdgivarna att boka in 

nätverksträffar. Detta leder till att klienterna hamnar i ett mellanrum eftersom möten med 

berörda vårdgivare dröjer. Vårdgivarna upplever att klienter som får diagnosen dubbeldiagnos 

kan känna sig stämplade av att vara obehandlingsbar, på grund av den dubbla problematiken. 

Klienterna riskerar då att hamna i ett mellanrum både på grund av att vårdgivarna inte kan ge 

adekvat vård samt att klienten anser sig vara så pass obehandlingsbar att denne inte tar emot 

vården. Det som är viktigast att tänka på när det gäller att arbeta med människor med 

dubbeldiagnos är att samverka mellan berörda vårdgivare. Respondenterna i denna studie verkar 

vara medvetna om de verktyg som behövs för att arbeta med denna målgrupp. De vet att 

samverkan är nödvändigt, att det behövs integrerad behandling och insatser under en lång tid, att 

det krävs ett gemensamt ansvar samt att diagnosen är en förutsättning för vård. Ändå finns alla 

dessa mellanrumsproblem som jag har beskrivit ovan. Vad beror detta på? Resultatet tyder på att 

detta bottnar i den olika synen som finns hos vårdgivarna. När två huvudmän, landstinget och 

kommunen, har ansvaret för en klientgrupp skapar det problem som bottnar i huvudmännens 

olika utbildningar, traditioner, kulturer och organisationer. Detta leder till att klienterna hamnar i 

olika mellanrum. Enligt respondenterna behöver vårdgivarna mötas och prata om dessa problem 
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och få en ökad förståelse för varandras arbetsmetoder och verksamheter. Hur dubbeldiagnoser 

kategoriseras av vårdgivarna har en betydelse för hur dessa ska förstås. I och med att 

kategoriseringar och typifieringar av olika fenomen hjälper oss att kommunicera i interaktioner 

med andra människor, krävs det en gemensam kategorisering av dubbeldiagnoser. På detta sätt 

vet vårdgivarna vad kategoriseringen syftar till och kan lättare prata om hur dessa ska hanteras. 

För att kunna kategorisera rätt bör vårdgivarna ha samma mål med klienter med 

dubbeldiagnoser. Att ta hänsyn till varje enskild individs behov och erfarenheter och inte göra 

dubbeldiagnoser till stereotyper.  

6.3 Förslag på framtida forskning 
Ett förslag på framtida forskning är att föra in ett politiskt perspektiv. Respondenterna i denna 

studie är medvetna om de problem som finns, men ändå förekommer dessa problem i vårdarbetet 

med dubbeldiagnoser. Frågan är då om inte politiker kan göra något åt problemen. Är det möjligt 

att få en huvudman istället för två, det vill säga kommunen och landstinget. Är politikerna 

medvetna om att det ser ut så här i vårdarbetet? En annan aspekt som uppstod är samarbetet med 

kriminalvården. Ett av de problem som gör att dubbeldiagnoser hamnar i ett mellanrum är just 

kriminalvården, enligt en av respondenterna. Att ta reda på mer om detta skulle vara ett bra sätt 

att belysa ännu ett mellanrum som klienter med dubbeldiagnoser hamnar i. Förhoppningsvis kan 

dessa perspektiv hjälpa till att få berörda instanser att bli mer medvetna om problemen, och få en 

chans att förbättra situationen för denna målgrupp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46



Referenslista 
Ahlström, A. & Plate, C. (2001). Arbetet med dubbeldiagnosklienter – En grupp 
socialsekreterares upplevelser, En kvalitativ studie. Psykologiexamensuppsats. Vol. III 
(2001):29. Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet.  
 
Brousselle, A., Lamothe, L., Mercier, C., Perreault, M. (2007). Beyond the limitations of best 
practices: How logic analysis helped reinterpret dual diagnosis guidelines. Evaluation and 
Program Planning 30 (2007) 94-104. 
 
Brown, R. (2000). Group Processes. Oxford: Blackwell Publishers. 
 
Cullberg, J. (2005). Dynamisk psykiatri. Falkenberg: Natur och Kultur. 
 
Ehn, B & Löfgren, O. (2001). ”Klassifikationens makt”. I Kulturanalyser. Malmö: Gleerups 
Utbildning AB. S46-63. 
 
Grip, L. (1999). Fortfarande strid om ”den rätta läran”. Alkohol & Narkotika, nr. 6. s6-9. 
 
Guvå, G., & Hylander, I. (2003). Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv. 
Stockholm: Liber. 
 
Hartman, J. (2001). Grundad teori teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur. 
 
Heilig, M., Forslund, K., Åsberg, M., Rydberg, U. (2002). The dual-diagnosis concept used by 
Swedish social workers: limited validity upon examination using a structured diagnostic 
approach. Eur Psychiatry 2002; 17: 363-365. 
 
Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hughes, J, A., & Månsson, S-A. (1988). Kvalitativ sociologi. Lund: Studentlitteratur.  
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängerud, L. (2004). Metodpraktikan, Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Elanders Gotab. 
 
Sacks, S. (2000). Co-occurring Mental and Substance Use Disorders: Promising Approaches and 
Research Issues. Substance Use & Misuse. 35 (12-14), 2061-2093. 
 
Samet, S., Nunes, EV., Hasin, D. (2004). Diagnosing comorbidity: concepts, criteria and 
methods. Acta Neuropsychiatrica, 16, 9-18. 
 
Schütz, A. (1999). Den sociala världens fenomenologi. Göteborg: Daidalos.  
 
Schmidt, L. (1991). Specialization in alcoholism and mental health residential treatment: The 
”dual diagnosis” problem. Journal of Drug Issues; Fall 91, Vol. 21 Issue 4, 859-874. 
 

 47



Socialstyrelsen SoS-rapport. (1996). Psykiskt störda missbrukare. Linköping: Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen SoS-rapport. (2007). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, 
vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med 
missbruks- och beroendeproblem. Lindesberg: Socialstyrelsen. 
 
Svensson, J. (1999). ”Dubbeldiagnos” Gnistan och Nyängsvägen – Ett samverkansprojekt för 
missbrukare med psykiska störningar. Rapport 5.1999. FoU-enheten/psykiatri Västra Stockholm. 
Stockholm: Elanders Gotab. 
 
Svensson, J. (1996). Om psykiatriska patienter med missbruksproblem. I A. Topor (Red.), 
Psykiatri i socialtjänsten (ss.138-148). Stockholm: Bonniers. 
 
Thörn, C. (2001). ”De hemlösa”; En kultursociologisk analys av myndighetsdiskurser. I 
Johnsson, T & Sernhede, O. (Eds.). Identitetens omvandlingar: black metal, magdans och 
hemlöshet. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. s269-289. 
 
Timko, C., Dixon, K & Moos, R. (2005). Treatment for dual diagnosis patients in the psychiatric 
and substance abuse systems. Mental Health Services Research, Vol. 7, No. 4. s229-242. 
 
Todd, J., Green, G., Harrison, M., Ikuesan B. A., Self, C., Baldacchino, A. & Sherwood, S. 
(2004). Defining dual diagnosis of mental illness and substance misuse: some methodological 
issues. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 11, 48-54. 
 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf (20070423). 
 
Ödman, P-J. (2006). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: 
Nordstedts. 
 
Öjehagen, A. (1999). Positiva resultat av samverkan. Alkohol & Narkotika, nr.6, ss. 16-21. 
 
Övriga källor 
http://www.gotland.se/imcms/19089 (20070512). 
 
 
 
 
 
 
 

 48



Bilagor 

Missivbrev 
 

 
 
 
Medverkan i C-uppsats 
 
Jag heter Jennie Norén och jag går min sista termin på Missbrukarvårdsprogrammet vid 
Mälardalens Högskola. Jag skriver en C-uppsats i Sociologi om hur det är att arbeta med 
människor som har så kallad dubbeldiagnos. Jag vill med detta brev förtydliga mitt syfte med C-
uppsatsen. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse kring begreppet dubbeldiagnos samt hur 
det är att arbeta med människor med dubbeldiagnos. Fokus kommer att vara på hur socialtjänst, 
psykiatri och beroendevård ser på behandlingen av människor med dubbeldiagnos. Er kunskap 
och era erfarenheter kommer att vara en stor tillgång till min C-uppsats. 
 
Jag försäkrar er om att era uppgifter kommer att vara helt anonyma och jag kommer att använda 
mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer är: 
Informationskravet: Den som ska bli intervjuad ska ha blivit informerad om uppsatsens syfte, 
att deltagandet är frivilligt samt om rätten att när som helst avbryta sin medverkan. Resultatet av 
studien kommer att enbart användas till C-uppsatsen. 
Samtyckeskravet: Deltagaren ska själv bestämma över sin medverkan i studien, det vill säga att 
medverkan är helt frivilligt och att deltagaren när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet: Uppgifter som deltagare lämnar i studien kommer att vara anonyma 
och hanteras med största möjliga konfidentialitet. All uppgiftsmaterial kommer att kasseras när 
materialet har bearbetats klart. Deltagarna kommer att ha fingerade namn i uppsatsen och era 
uppgifter kommer att vara avidentifierade. 
Nyttjandekravet: Studien kommer endast att användas som C-uppsats och i forskningssyfte. 
Deltagare har rätt att ta del av det färdiga resultatet.  
 
Med vänliga hälsningar 
Jennie Norén 
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat på din position? 
2. Vad har du för arbetsuppgifter? 
3. Vad har du för utbildning? 

 
Begreppet dubbeldiagnos 

4. Hur ser du på begreppet dubbeldiagnos?  
5. Finns det svårigheter i att begreppet dubbeldiagnos finns? 
6. Hur får diagnosen betydelse i ert arbete?  
7. Vilka positiva och negativa aspekter finns det i begreppet dubbeldiagnos? 
8. Hur viktigt är det att dessa personer får en diagnos?  

 
Att arbeta med människor med dubbeldiagnos 

9. Hur upplever du arbetet med dubbeldiagnoser?  
10. Hur ser du på den befintliga behandlingen av dubbeldiagnoser? 
11. Vad anser du ska behandlas först – missbruket eller den psykiska sjukdomen? 
12. Vad anser du utmärker en person med dubbeldiagnos? 
13. Hur bemöter du en person med dubbeldiagnos?  

 
Samverkan 

14. Hur ser du på samverkan mellan olika instanser? Med vilka samarbetar ni med? 
15. Vilka likheter respektive skillnader finns det i synen på människor med 

dubbeldiagnos mellan de olika instanserna?  
16. Vad krävs för ett lyckat samarbete? 
17. Vilka hinder ser du med samverkan?  
18. Anser du att det i vissa fall händer att dessa människor ”hamnar mellan stolarna” 

det vill säga mellan olika instanser? Varför gör dem det? 
19. Hur anser du att man ska göra för att lösa situationen i dessa fall? 
20. Vilken instans anser du har ansvaret för dubbeldiagnoser? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


