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Hur upplever vårdpersonal sitt arbete med att motivera brukare med 
dubbeldiagnos? 

 
Kerstin Degervall och Liselotte Rönnkvist 

 
Individer med ett psykiskt funktionshinder har varit en del av en het 
debatt som pågått i Sverige en längre tid. Att ha både ett psykiskt 
funktionshinder och ett missbruk kallas för att ha en Dubbeldiagnos, 
(DD). Denna studie vill undersöka hur vårdpersonal upplever sitt 
arbete med att motivera brukare med DD till att förändra sin dagliga 
livsföring. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med vårdpersonal, 
sammanlagt 12 intervjuer. Vårdpersonalen upplever sitt arbete som 
mycket positivt men att en känsla av frustration uppkommer då 
framsteg sker i en mycket långsam process. Detta upplever personalen 
beror på att missbruk tillåts på boendet. Inre och yttre motivation i 
samspel ansågs påverka en brukare med betoning på den inre. 
 
Keywords: Attitudes, Nursing, Dual Diagnosis, Intrinsic and Extrinsic 
Motivation, Drug and Alcohol 

 
 

Inledning 
 
Ett annorlunda beteende kan verka skrämmande när ingen förklaring till beteendet verkar 
finnas. Vissa personer med psykiska funktionshinder kan ibland bete sig annorlunda och 
därför stigmatiseras de och hamnar utanför samhället. Individer med psykiska funktionshinder 
har ofta en utsatt situation, där en orsak är oförståelse hos människor runtomkring. 
Vansinnesdåd är en sådan handling som många är rädda för, trots att dessa handlingar är 
mycket ovanliga sker det. År 2003 skakades Sverige av en sådan handling då utrikesminister 
Anna Lindh knivhöggs helt öppet på NK i Stockholm. Detta blev startskottet för en ny 
”psykdebatt” som kommit att dominera människors kunskap kring individer med psykiska 
sjukdomar och psykvården. 

Att en patient med en psykisk störning eller sjukdom också har ett missbruk har blivit allt 
vanligare, detta leder till två problem som behöver behandlas. Att denna dubbla problematik 
uppstår kan bero på flera saker. En psykiskt sjuk person som är socialt isolerad kan lockas att  
börja använda droger eftersom drogkulturen kan uppfattas som mer attraktiv och mindre 
stigmatiserande för sociala interaktioner (Gafoor & Rassoll, 1998). De personer som har både 
psykiska problem och missbruksproblem måste motiveras att sluta med missbruket och 
dessutom låta sig behandlas för sina psykiska problem. Under de senaste åren har det inom 
psykiatrin och missbrukarvården kunnat urskiljas en ökande tendens av personer med en 
dubbeldiagnos (DD) (Gafoor & Rassool, 1998). Med dubbeldiagnos avses i denna studie att 
det hos en person förekommer både en psykisk sjukdom eller störning och ett missbruk i form 
av exempelvis alkohol eller droger. Begreppet dubbeldiagnos är egentligen något missvisande 
eftersom det exempelvis även kan innebära förekomsten av två samtidigt existerande psykiska 
störningar, så kallad komorbitet. För enkelhetens skull används hädanefter ändå DD eftersom 
detta begrepp blivit vedertaget i litteraturen (Breakey et al., 1998; Kessler, 2004). 

Det finns tendenser som tyder på att alltfler patienter med psykiska problem passerar 
genom primärvården. Detta tyder på ett ökat behov av vård för personer med psykiska 
problem, något som påverkat personalen i primärvården. För personal på mindre orter och i 
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primärvården är utbildning och stöd inte lika tillgängligt som i större städer och på större 
sjukhus (Reed och Fitzgerald, 2005).  

Det finns fler patienter med en DD-problematik än vad som tidigare trotts. Studier 
rapporterar att mellan 35 % - 90 % av klienterna med en psykisk störning/sjukdom också 
under sin livstid missbrukar droger eller alkohol (Abou-Saleh & Janca, 2004; Cassidy, 
Ahearn, Carroll, 2001; Deans & Soar, 2005). Siffrorna varierar inom psykiatrin och 
missbrukarvården. Abou-Saleh och Janca (2004) skriver att mellan 60-90% av 
alkoholmissbrukare under behandling också har minst en personlighetsstörning medan 20-
50% av patienterna inom psykiatrin även diagnosticeras för en substansrelaterad sjukdom. Det 
varierar även beroende på vilket missbruk patienten uppvisar. Bowden-Jones et al. (2004) 
fann i sin studie att 37% av patienterna med en personlighetsstörning missbrukade droger 
medan 53% missbrukade alkohol, en tendens som även stöds av andra studier (Cassidy et al. 
2001). Att alkoholmissbruket är vanligare än drogmissbruket kan bero på att droger är 
olagliga.  

Att upptäcka missbruk hos psykiskt sjuka patienter kan vara svårt. Professionella missade 
ofta att upptäcka ett missbruk hos en person med en psykisk störning (Breakey, Calabrese, 
Rosenblatt och Crum, 1998). Det är därför viktigt att öka kunskapen om individer med 
dubbeldiagnos. Exempelvis kan en individs alkoholmissbruk vara svårt att upptäcka (Dalton, 
Cate-Carter, Mundo, Parikh & Kennedy 2003. Missbruk i stor omfattning hos en individ kan 
även utgöra en diagnostisk utmaning för sjukvården. En orsak till denna utmaning är att 
individens mentala hälsa har påverkas av missbruket såväl som av den psykiska 
sjukdomen/störningen. Att patienten har en psykisk sjukdom och ett missbruk kan leda till att 
sjukdomen och missbruket maskerar varandras symptom och försvårar upptäckt (Deans & 
Soar, 2005). 

Hos individer med en dubbeldiagnos kan drogmissbruket komma att öka symptomen av 
det psykiska funktionshindret och tvärtom kan ett drogmissbruk kan skapa psykiska 
funktionshinder. Schuckit och Monteiro (1988) menade t.ex. att en person som utvecklat 
exempelvis social fobi i de sena tonåren samtidigt som schizofreni och sedan börjar missbruka 
preparat för att dämpa symtomen istället kan få en ökning av de psykotiska symtomen. 
Schuckit (2006). Han menar att förekomsten av DD är vanligt och att denna problematik är 
mycket svår att behandla. Ju sämre en person mår psykiskt desto mer lockad blir denne av att 
dricka alkohol (Velasquez, Carbonari och DiClemente, 1999). Patienter med svår psykisk 
sjukdom löper stor risk att försöka dämpa symtomen genom självmedicinering eller självmord 
(Dalton et al., 2003). Denna typ av beteende gör gruppen dubbeldiagnosticerade till en av de 
mest problematiska inom sjukvården (Velasquez et al., 1999). Därför är det relevant att 
undersöka hur sjukvården arbetar med individer med både missbruk och psykiska 
funktionshinder. 

Hur ska man då jobba med patienter med en dubbeldiagnostik? Velasquez et al. (1999) 
skriver att kunskapen om hur omvårdnaden av DD-patienter bör ske varit känd en längre tid. 
Den bör bestå av integrerad behandling av både missbruket och den psykiska 
störningen/sjukdomen, dvs.  att man arbetar med båda diagnoserna samtidigt. Detta stöds av 
flera andra studier (Adamson, Todd, Sellman, Huriwai och Porter, 2006; Cassidy et al. 2001; 
Gournay, Sandford, Johnson och Thornicroft, 1997; Petersen et al., 2007; Schuckit, 2006; 
Schuckit & Monteiro, 1988; Verheul et al., 2000). Enligt Petersen et al. (2007) är DD-
patienter en mer funktionshindrad grupp än människor som endast har psykisk sjukdom då de 
vid tiden för behandlingsstart hade svårare symtom, mindre utbildning och sämre 
levnadsstandard. Petersen et al. (2007) skriver att det är svårt att minska missbruket hos dessa 
individer, men också att en mycket ringa förändring är viktig eftersom den kan få stora 
konsekvenser för individens personlighet och dennes sociala situation som kan innebära hur 
man fungerar i sin vardag i hemmet eller med andra människor. 
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För att behandling av en DD-patients psykiska funktionshinder och missbruk ska kunna 
inledas krävs en korrekt diagnostisering. Att ställa en dubbeldiagnos eller en singeldiagnos på 
en patient är problematiskt och diagnosen som väljs definieras främst med hänsyn till 
patientens primära problem, samt vilken enhet de blivit presenterade för (Todd et al. 2004). 
Todd et al. (2004) menar att termen DD är mer än bara en beteckning och att syftet med 
termen  är att leda till förbättringar när det gäller vilken service och behandling patienten får 
ha. Samtidigt visar Verheul, van den Brink och Hartgers (1998) att missbruk i samband med 
psykiska problem är svåra att bli av med. Risken för återfall är mycket stor och han menar att 
behandlingens primära mäl  bör vara att förhindra återfall. Återfall indikerar enligt Verheul et 
al. (1998) ett misslyckande med behandlingen och återfall är vanligast bland de patienter med 
lägst motivation att ändra beteende eller delta i behandlingsprogrammet. Stahler, Mazzella, 
Mennis, Chakravorty, Rengert och Spiga (2007) menar att en DD-patient som kommer ut från 
behandling och blivit drogfri men som återvänder till gamla vistelser löper mycket större risk 
att återfalla i missbruk än personer som väljer att bo någon annanstans. Det är därför mycket 
viktigt att fånga upp dessa personer och stödja dem innan de faller tillbaka i gamla vanor. 

Att patienten känner motivation är viktigt för att en behandling eller intervention ska få en 
långvarig effekt. Deci och Ryan (2000) menar att motivation är att företa sig något av egen 
vilja. De beskriver motivation utifrån ett kontinuum vars ena ände innebär att inte vilja något 
alls, mitten att göra något för att det medför en vinst och den andra änden att göra något av 
ren vilja. Att inte alls känna sig motiverad kallar de för amotivation. Att utföra en handling 
därför att det resulterar i en vinst kallar de för yttre motivation. Dess motsvarighet, inre 
motivation, innebär således att göra något av fri vilja därför att det är ett inneboende intresse. 
DiClemente (1999) beskriver motivationen som anledningar, betänkande, resonemang och 
intentioner som driver en person att handla enligt vissa beteenden. Precis som Deci och Ryan 
(2000) beskriver han skillnaden mellan inre och yttre motivation som bunden till antingen 
individen eller omgivningen. I en studie av Vatne och Fagermoen (2007) beskrivs vårdarnas 
arbete utifrån att rätta och att bekräfta, patienterna. I studien diskuteras att det finns olika 
perspektiv där det dominerande är att vilja rätta och förändra en patients beteende genom yttre 
kontroll. Vårdarens ses som omsorgsgivare, lärare och som en sorts dörrvakt. Det mindre 
dominerande perspektivet är att bekräfta och se patienterna som kapabla att själva vilja 
förändra sitt beteende inifrån och vårdarens roll speglas av medkännande och värderar 
patientens integritet. Vatne och Fagermoen (2007) menar att dessa perspektiv kan komma att 
krocka men att bägge ändå utövas i praktiken. Det går att dra paralleller mellan Vatne och 
Fagermoens (2007) två vårdperspektiv och Ryan och Decis (2000) inre och yttre motivation. 
Det dominerande vårdperspektivet där vårdaren antar att patientens beteende förändras genom 
extern kontroll kan liknas vid påverkan av yttre motivation. Påverkan av den inre 
motivationen skulle då kunna liknas vid vårdperspektivet där vårdaren antar att patientens 
beteende förändras inifrån. 

Både individer med drogproblem samt individer med psykiska funktionshinder kan ha 
bristande motivation att vilja ändra på sin situation. Detta blir extra tydligt hos individer med 
både och. En studie av Lapietra (2006) visar att DD-patienter ofta har låg motivation och att 
de tenderar att avsluta en igångsatt behandling innan den hunnit ge resultat. Tendensen att de 
har låg motivation att delta i behandling kan bero på att patienten känner ambivalens inför om 
resultatet är fördelaktigt eller ej. Detta kan leda till att de fortsätter sitt missbruk och blir 
sämre psykiskt. För att en behandling ska fungera framgångsrikt behöver individen både en 
inre och yttre motivation. Ryan, Plant, och O’Malley, (1995) visade i sin studie att 
sannolikheten för en missbrukare att fullgöra behandlingen är störst för personer som har både 
inre och yttre motivation. Detta tyder på att  vinster eller belöningar bara fungerar när de stöds 
av ett inneboende intresse hos individen att förändras. Av detta utläses att personer som 
exempelvis blir dömda till vård eller påbörjar behandling efter tryck från familjen utan att 
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själva vilja det sannolikt inte fortsätter behandlingen lika länge som en som också har inre 
motivation. Ryan et al (1995) menar också att ju högre inre motivation en patient har vid 
påbörjad behandling desto större är chansen att resultatet blir positivt. I en studie av Curry, 
Grothaus och McBride (1997) demonstreras att inre motivation tenderar att producera bättre 
långvariga resultat (long-term outcomes) än yttre motivation. Det har således blivit klart att 
inre motivation har större effekt när en bestående förändring eftersöks. Stahler, Mazzella, 
Mennis, Chakravorty, Rengert och Spiga (2007) visade i en studie om miljöns påverkan på 
DD-patienter under behandling att motivation spelar stor roll. De beskriver varför DD-
patienter i öppenvården inte fortsätter behandling. Stahler et al. (2007) menar att patienten 
erbjuds ett utbud av valmöjligheter som denne värderar utifrån tidigare erfarenheter, 
behandlingsprogrammets utformning, dess relevans och personliga behov. Patienten väger 
sedan för- och nackdelar för att exempelvis läggas in på sjukhus eller fortsatt 
öppenvårdsbehandling och baserar sedan sitt val på denna värdering. Stahler et al. (2007) 
menar att det rimligen är så att patienter som söker behandling har en komplex uppsättning 
motivationer och mål utöver behandlingen, exempelvis en paus från drogmissbruket.  
Vårdarens kanske viktigaste uppgift är att stödja patientens motivation att påbörja samt att 
fortsätta sin behandling eller träning och därför är det viktigt att de förstår båda typerna av 
problematik. De vårdare som kommer i kontakt med DD-patienter både i hemmet och i 
samhället i stort är unika på så sätt att de har möjlighet att utveckla effektiva strategier för 
intervention och vårdstrategier för DD-patienter (Gafoor och Rassool, 1998). Tyvärr kommer 
endast en minoritet av personerna som har DD att komma i kontakt med vårdpersonal som 
arbetar med patienterna på det sättet, då endast ett fåtal av dessa får plats på ett boende eller 
boendestöd av någon form (Gafoor och Rassool, 1998). Mentalskötare behöver mer kunskap 
och medvetenhet kring missbruksproblematik och vårdare inom missbruksvård bör bli mer 
medvetna om psykisk sjukdom (Adamson et al., 2006). Genom att öka medvetenheten hos 
vårdpersonalen skulle fler människor med DD-problematik kunna få hjälp (Adamson et al, 
2006; Hoolahan, Kelly, Stain och Killen, 2006). Idag saknas ofta kompetens för 
missbrukarvård inom psykiatrin och vice versa (Hoolahan, et al., 2006). Så är även fallet inom 
primärvården där sköterskor bör få mer utbildning på både områden rörande psykiatri och 
missbrukarvård. För att underlätta arbetet med denna diagnosgrupp behöver primärvård, 
psykiatri och missbruksvård samarbeta och utbyta kunskaper (Hoolahan, et al., 2006). En 
annan underlättande faktor skulle vara stöd för personalen. Wilstrand, Lindgren, Gilje och 
Olfosson (2007) menade i en studie om vårdpersonal som arbetar med individer som skadar 
sig själva att personalen inom psykiatrin behöver få lätta på bördan som det innebär att jobba 
med ”svåra” människor. Det anses viktigt för personalen, men är även viktigt för omsorgen 
om brukarna. Även andra talar om att vårdare bör få professionellt stöd och känna att de är 
under översyn och kan få hjälp i svåra situationer (Deans & Soar, 2005). Utbildningen av 
vårdare är viktigt för att stödja patienterna. Munro och Baker (2007) undersökte attityderna 
till patienter med psykiska problem hos vårdare inom psykiatrin och fann att okvalificerade 
vårdare överlag hade mer negativa attityder än kvalificerade vårdare okvalificerade vårdare 
hade dock en mer positiv attityd gällande effekten av hur sociala omständigheter så som till 
exempel familjerelationer påverkar den psykiska hälsan hos brukare. Detta antar Munro och 
Baker (2007) kan bero på att okvalificerade vårdare, exempelvis vikarier, har mer tid att 
spendera med brukarna där de då får mer tid till att diskutera relationer och familjesituationer 
med brukarna medan ordinarie personal måste ägna sig mer åt till exempel pappersarbete och 
därmed inte får samma tid till att skaffa sig den informationen som vikarierna oftast har, då de 
inte har samma ansvar för det administrativa arbetet som ordinarie personal har. Ordinarie 
personal får därför sällan tid till att samla ihop samma mängd kunskap om hur olika sociala 
omständigheter påverkar brukarnas psykiska hälsa. Viket leder till att de får olika attityder till 
hur sociala omständigheter påverkar brukarna de arbetar med. Detta kan relateras till att det 
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inte är en lätt uppgift att arbeta med DD-patienter. Det är ett skiftande arbete som är mycket 
oförutsägbart menar Hoolahan et al. (2006) som också påpekar vikten av utbildning. Deans 
och Soar (2005) menar att somliga vårdare beskriver sin arbetssituation som trial and error, 
att de får pröva sig fram i arbetet med DD-patienter. De menar att det är viktigt att vårdare 
som ska jobba med DD-patienter är utbildade på området. Wynaden, Orb, McGowen och 
Downie (2000) undersökte i en studie hur väl universitetsutbildningar förbereder blivande 
sköterskor för psykvården. Resultaten visade att många nyutexaminerade sköterskor inte 
kände sig förberedda inför att jobba inom psykiatrin och att psykiatrin ansågs inte som en 
lockande arbetsplats. Studenterna menade att mycket av informationen de fick under sin 
skoltid inte var uppdaterad eller att lärare inte kunde förmedla den informationen på grund av 
kunskapsbrist. I en studie av Rungapadiachy och Madill (2006) påpekas även att 
nyutexaminerade vårdare bör få hjälp med att överbrygga teori och praktik för att lättare 
kunna utföra ett bra arbete. Deltagarna i studien uppfattade rollen som skötare oklar, vilket 
gjort att gapet mellan den utbildning de fått under sin studietid och de praktiska krav som 
senare arbetsplats kräver uppfattats som stor. Detta gap mellan praktik och teori gjorde att 
många av deltagarna kände sig som nyutexaminerade skötare oförberedda på de krav som 
ställdes på dem som personal (Rungapadiachy et al., 2006). Roper och Happell (2007) skrev 
om vikten av att som vårdare anta brukarens perspektiv i omsorgen av denne. De menar att 
det är viktigt att i högre grad ta med individer som har personlig erfarenhet av exempelvis 
psykisk sjukdom och/eller av missbruk i utbildningen av vårdare för att dessa ska kunna få 
möjlighet att se på omsorgen ur vårdarens perspektiv. I vårdarens arbete med att motivera en 
brukare är det viktigt att kunna anta ett brukarperspektiv för kunna sätta sig in i hur brukaren 
kan antas uppleva en situation och på så sätt kunna känna av situationen och kunna motivera 
utefter det. Secker, Pidd och Parham (1999) visade i en studie att det är viktigt att personalen 
introduceras i nya metoder på ett sådant sätt att det känns säkert och bekvämt för personalen. 
Studien visade även att kollegor inom den egna arbetsgruppen var en viktig källa till inlärning 
och stöd. Enligt flera av deltagarna i studien var det avgörande att det finns tid och utrymme 
för att lära känna varandra som kollegor i ett arbetsteam för att på så sätt kunna använda sig 
av varandra som bollplank (Secker et al. 1999). 

 Omsorgen om personer med DD går till stor del ut på att motivera patienten. Personal för 
sällan ett vanligt ogenomtänkt vardagssamtal med en DD-brukare. Därför är det viktigt att 
personal som ska jobba med DD får utbildning och träning i att föra en form av terapeutiska 
samtal (Gafoor & Rassool, 1998). Ett exempel på dessa samtal kan vara så kallade 
motiverande samtal. Motiverande samtal kan sägas vara en psykoterapeutisk intervention som 
syftar till att hjälpa patienter att förändra ett beroendebeteende. Dessa samtal syftar till att höja 
patientens inre motivation att förändra exempelvis ett missbrukarbeteende.  Motivationen höjs 
genom att patienten engageras i ett stödjande men ändå styrt samtal angående patientens 
användande av droger/alkohol och relaterade livshändelser (Martino, Carroll, Kostas, Perkins, 
& Rounsaville, B., 2002). Studier har enligt Martino et al. (2002) visat att motiverande samtal 
skulle vara särskilt användbart i omsorger med DD. Andra studier finns dock som tyder på  
menar att motiverande samtal skulle vara särskilt effektivt mot DD endast i början av en 
behandling. I övrigt skulle motiverande samtal fungera lika effektivt på DD-patienter som på 
andra missbrukare (Baker et al., 2002; Martino, Carroll, Nich, och Rounsaville, 2006). 

Denna studie ämnar undersöka personal som arbetar med personer som har DD och deras 
attityder till att arbeta med motivation. Detta skedde genom kvalitativa intervjuer som 
fokuserade på personalens tankar kring DD-problematik rörande motivation. Det finns flera 
studier rörande DD och motivation ur olika perspektiv men det saknas forskning från 
personalens perspektiv. Bristen på tidigare forskning på området gör att individer som jobbar 
med personalfrågor inte vet hur personalen upplever sin arbetssituation med att, i vårt fall, 
motivera personer med DD. Ur litteraturen kan utläsas att behandling eller habilitering bör ske 
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så att både missbruket och det psykiska funktionshindret hanteras. Litteraturen visar även att 
det för att få behandling och träning till stånd krävs en inre motivation. Utifrån detta är det 
relevant att undersöka personalens attityder till motivationsarbete och hur detta ser ut i 
praktiken.  

 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur vårdpersonal som dagligen arbetar med 
dubbeldiagnosklienter upplever sitt arbete med att motivera dessa till att förändra sin dagliga 
livsföring. Detta kommer att mätas genom att intervjua vårdpersonal kring deras erfarenheter. 
Utgångspunkten tas i följande frågeställningar; (a) Hur upplever vårdpersonalen DD-boendes 
inre motivation (b) På vilket sätt upplever vårdpersonalen att DD-boende påverkas av yttre 
motivation (c) Hur uppfattar vårdpersonalen att deras motiverande insatser påverkar DD-
boenden, samt (d) hur upplever vårdpersonalen sitt arbete med att motivera DD-brukare?  

 
 

Metod 
 
 

Deltagare  
 
Denna undersöknings deltagare bestod av 12 personer som arbetar som vårdpersonal i två 
olika städer i mellersta Sverige. Urvalet var riktat då respondenterna valdes utifrån sitt yrke 
som vårdare för brukare med DD-problematik. Kriteriet var också att respondenterna skulle 
ha så gott som daglig kontakt med DD-patienter och arbeta motiverande med dessa. Urvalet 
var även ett tillgänglighetsurval då de valdes utifrån att de arbetade på den arbetsplats som 
kontaktades. Urvalet bestod av sju kvinnor och fem män i blandade åldrar. Utbildningarna var 
blandade men en övervägande del av intervjupersonerna hade beteendevetarutbildning eller 
mentalskötarutbildning. Fem stycken hade beteendevetarutbildning med psykologi, sociologi  
eller social omsorg som inriktning, och fyra stycken hade mentalskötarutbildning. Det 
förekom också intervjupersoner som hade gått antingen  sjuksköterskeutbildning, 
behandlingsassistentutbildning eller missbrukarvårdsprogrammet. Erfarenheter av arbetet med 
motivation för DD-patienter innan nuvarande arbetsplats var varierande. Större delen av 
gruppen intervjupersoner hade huvudsaklig erfarenhet av psykiatri. Tre hade främst erfarenhet 
av missbruk. Nästan alla hade dock kommit i kontakt med båda delarna sedan tidigare. 
Vårdpersonalen arbetar hela tiden på basis av Sekretesslagen vilket innebär att de inte nämner 
något som kan identifiera patienter. Någon ersättning utgick inte till de deltagarna. Även 
intervjupersonalen och arbetsplatser hålls anonyma. 
 
 
Material  
 
Denna studie hade en kvalitativ ansats med intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade och 
deltagarna intervjuades utifrån en intervjuguide för att säkerställa att alla svarade på samma 
frågor. Intervjun började med enkla frågor om t.ex. utbildning och  erfarenhet. Guiden var i 
övrigt uppdelad på tre områden; Dubbeldiagnostik, upplevelser som vårdare samt motivation: 
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Dubbeldiagnostik. Intervjuns första del rörde frågor om dubbeldiagnostik utifrån 
arbetsplatsens perspektiv. Exempel på frågor var; (a) Vilka är de vanligaste diagnoserna du 
arbetar med samt (b) Vilken roll spelar  patientens nykterhet eller drogfrihet för det arbete ni 
utför?   

 
Upplevelser som vårdare. Det andra området av intervjun fokuserade på vårdarnas 

upplevelser av sitt jobb. Frågorna rörde relationen mellan vårdare och brukare, mål med 
brukarna i arbetet samt känsla av självsäkerhet i jobbet. Exempel på frågor var; (a) vad anser 
du att man bygger en relation på, (b) är du självsäker i ditt arbete, (c) hur känner du när det 
inte går som du har tänkt dig samt (d) på vilket sätt förbereder du dig inför en situation som 
”spårar ur?  

 
Motivation. Intervjuns avslutande frågeområde handlade om motivation. Området 

behandlades utifrån vårdarnas upplevelser av hur det är att arbeta med motivation inom ramen 
för omsorgsarbetet med DD-brukare. Frågor som ställdes på detta område var till exempel; (a) 
vad är motivation för dig, vad skapar det för tankar när jag säger det ordet, (b) hur gör du när 
du vill motivera en klient? (c) vad är det du vill motivera klienterna till för något, (d) vad är 
det som får en klient, tror du, att vilja ändra sig, (e) kan du märka när en klient bestämt sig för 
att ändra sig, (f) känner du att du kan förmedla varför klienten behöver förändra sitt beteende 
(g) hur känns det när du når fram till en patient samt (h) har du någonsin tappat hoppet om en 
patient?  
 
 
Procedur 
 
Val av deltagare skedde utifrån ett tillgänglighetsurval där författarna sökte individer i 
närheten som dagligen kommer i kontakt med personer som har en dubbeldiagnos. I första 
hand eftersöktes personal på boende för DD-brukare. Till en början kontaktades enhetschefen 
för socialpsykiatrin i en kommun som gav oss medgivande att kontakta två boenden för DD-
patienter i kommunen. Det första boendet var ett boende för personer med DD, det andra ett 
ställe för främst personer med psykiska funktionshinder men där det även bodde personer med 
DD. Då arbetsplatsen inte enbart inriktats på DD valde vi att vänta med att ta kontakt med 
detta boende. Kontakt med deltagarna togs i olika steg. Först ringde vi upp det första boendet 
och missivbrev skickades ut efter att personal uttryck intresse för deltagande. Kommunikation 
skedde sedan via e-post där författarna översände missivbrevet och gav mer information om 
studien. I missivbrevet framgick studiens syfte och tillvägagångssätt för studiens utförande 
samt information utifrån samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Personalen var positiv till att delta i intervjustudien och tid och plats för detta bestämdes. 

Ytterligare en kommun kontaktades för att få fler intervjupersoner till studien. För att få 
tag på intervjupersoner där kontaktades först denna allmänna psykiatrin för upplysningar. 
Därifrån gavs en hänvisning gavs till missbrukarenheten. Kontakt togs med 
missbrukarenheten per telefon och chefen för missbrukarenheten var villig att ställa upp med 
intervjupersoner. Även dit skickades ett missivbrev. Vi tog kontakt med överordnad chef som 
gav sitt medgivande till att utföra en intervjustudie om deltagarna önskar medverka själva. 
Författarna fick endast kontakt med två personer som ställde upp på intervju. Då det var färre 
än författarna hade hoppats på togs även kontakt med det andra boendet i den första 
kommunen. Missivbrev och information om studien skickades även dit. Arbetsplatsen 
kontaktades och större delen av personalgruppen intervjuades efter överenskommelse om tid 
och plats. 
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Vid själva intervjun informeras deltagaren återigen om sina rättigheter innan intervjuns 
start. Intervjun spelas in med hjälp av mp3-spelare, en mediaspelare som kan ta upp ljud och 
spelas upp i dator. Sammanlagt intervjuades tolv personer. Intervjuerna tog alltfrån tjugo 
minuter upp till nästan en timma. Samma intervjuguide användes vid samtliga intervjuer. 
Intervjuguiden grundades på frågor utifrån tre frågeområden; Dubbeldiagnostik, 
vårdpersonalens upplevelser och motivation. 

När data samlats in med hjälp av inspelade intervjuer, lyssnades dessa av via dator och  
transkriberades direkt in i word-dokument. Transkriberingarna lästes igenom för att 
författarna skulle få ett sammanhang, varefter de lästes om på nytt, då för att analysera med 
hjälp av meningskoncentrering. Författarna analyserade till en början materialet enskilt. Med 
hjälp av över- och understrykningar i texten för eventuella citeringar och marginaltolkningar 
av intervjusvarens innehåll kodades materialet efter teman och underdimensioner till dessa. 
När den enskilda analysen genomförts utbytte författarna tolkningar för att kontrollera hur väl 
dessa stämde överens, vilket de gjorde till största del. Denna översyn visade på hög  grad av 
samstämmighet i analysen, där en stor majoritet av samma citat strukits under . Intervjuerna 
tematiserades nu utifrån följande områden med utgångspunkt i studiens frågeställningar: Inre 
motivation, Yttre motivation, Motivationsarbete ur vårdpersonalens perspektiv samt 
Motivationsarbete; metoder och resultat. 

Studien uppfyller de etiska fyra kraven enligt Vetenskapsrådets (2002) principer; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Intervjupersonerna informeras genom missivbrev samt vid intervjutillfället om att deras 
deltagande är frivilligt och att de när helst de önskar får avbryta intervjun. Vi informerade om 
att studien är en uppsats i Psykologi C och att den data som samlas in enbart kommer att 
användas till denna studie samt att all inspelad data tas bort så fort intervjuerna blivit 
transkiberade. Intervjupersonerna får klarlagt att deras medverkan kommer att anonymiseras 
liksom deras arbetsplats och att de får ta del av resultatet så fort det blivit helt klart. 

 
 

Resultat 
 
Resultatet har kategoriserats in i fyra olika teman, vart och ett av temana har flera 
underdimensioner. De olika teman som presenteras har sitt ursprung i forskningsfrågorna och 
är Inre motivation, Yttre motivation, Motivationsarbete och resultat samt Motivationsarbete ur 
vårdpersonalens perspektiv. Dessa teman redovisas vart för sig i given ordning.  
 
 
Inre motivation 
 
Motivation kan enligt litteraturen delas upp på inre och yttre motivation. Detta avsnitt 
fokuserar på den inre motivationen som exempelvis kan sägas vara den inre viljan hos en 
individ att göra något eller viljan att förändra ett beteende. Fokus för denna studie var att 
studera personalens uppfattning av inre motivation hos brukare med en dubbeldiagnos, hur 
denna kan påverka brukaren samt på vilket sätt personalen arbetar för att påverka den inre 
motivationen. Detta var temats underdimensioner. 
 

Personalens upplevelser av inre motivation hos DD-brukare. Resultatet visade på mycket 
entydiga svar från samtliga intervjupersoner om vad inre motivation är för dem. Exempelvis 
anser personalen att en DD-brukares inre motivation är mycket avgörande för deras arbete. De 
menar att ett motiverande arbete inte går att utföra om den inre motivationen saknas hos 
brukaren. Generellt sett intervjuerna igenom ansågs den inre motivationen som den primära 
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faktorn till förändring hos brukarna, vilket tydliggörs av dessa citat. Det framgår även att 
personalen anser att det är den enskilda individen som måste bygga upp den inre 
motivationen. Att stödja och hjälpa brukarna med detta ansågs som en av personalens 
huvuduppgifter. För att en förändring hos individen ska genomföras ansåg således personalen 
att en inre motivation var primär. 

”ingenting om det inte kommer inifrån. Det som är allra viktigast det 
är ju faktiskt, om man ska motivera någon, att man aktiverar den egna 
inre motivationen. Annars går det inte”.  Intervjuperson 1 

 
Personalen uppfattar att DD-brukarna ser på motivation som en personlig vinst. En 

intervjuperson beskriver det som att de boende behöver någon slags morot, exempelvis ett 
jobb, som kan resultera i en beteendeförändring. Missbruket kan ses som en vinst hos 
brukaren. Då drogerna får dem att må bra är det svårt att avbryta användandet. Missbruket må 
vara dåligt för dem men de får en vinst i att de mår bra av att missbruka, vilket väger upp 
nackdelarna. Personalen upplever att deras uppgift blir att erbjuda dem en annan vinst som 
överväger missbrukets fördelar. Motivation för DD-brukarna handlar enligt 
intervjupersonerna om att 

”vi gör saker vi mår bra av och som vi får en vinst av i pengar, 
känslomässigt eller vad som helst, en vinst. Och jag tror det att det är 
likadant för våra brukare, att dom är ju missbrukare för att det har 
någon form av vinst (…) och man måste på något sätt ge dem 
motivation att se till att det finns något annat som också ger en vinst”. 
Intervjuperson 3 

 
Påverkan av den inre motivationen hos DD-brukare. Intervjuerna gav även liktydiga 

resultat gällande hur personalen arbetar för att påverka den inre motivationen. Resultatet visar 
att de uppfattar sig själva som ett stöd och ett verktyg för DD-brukaren att komma till en 
insikt om sitt problem och att motivationsarbete handlar om att tillhandahålla dessa verktyg 
för att själva förändra sin inre motivation. Här återkommer personalen till arbetssättet med att 
stödja en brukare i att bygga upp sin inre motivation. Det framgår att det viktigt att kunna 
stödja brukaren och ge dem verktygen att kunna komma till insikt och bygga upp sin inre 
motivation. Respekt för individen ses även som betydelsefullt för att kunna vårda relationen 
och därigenom nå fram till brukaren.  

” Genom att jag ger dels kunskaper och ger dem respekt framförallt 
och ser hela människan så hoppas man få fram motivation men sedan 
är det alltid varje gång personerna som i slutet väljer själv.” 
Intervjuperson 6 

 
 
Yttre motivation  
 
Temat kring yttre motivation behandlar två underdimensioner. Dels hur vårdpersonalen 
uppfattar yttre motivation samt dels hur de upplever att DD-brukare påverkas av yttre 
motivation. 

 
Synen på yttre motivation.Yttre motivation kan vara många varierande saker enligt 

personalen. En påverkan utifrån som utgör droppen som får kannan att rinna över. En 
händelse eller en individ som får brukaren att komma till insikt om att det krävs en 
beteendeförändring är således en yttre motivation enligt personalen. Hälften av 
intervjupersonerna ansåg att en yttre motivation kan samspela med den inre för 
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beteendeförändring. Majoriteten av intervjupersonerna påtalade den så kallade 
svansproblematiken som tydlig yttre motivation, det vill säga gamla vänner och bekanta med 
missbruksproblematik liknande brukarnas egen som istället för att motivera till att sluta med 
missbruk snarare gör det motsatta. I intervjuerna beskrivs yttre motivation som att 

”Det kan vara att de blir av med körkortet, det kan vara en tjej som 
kräver eller vill, de kanske ska bli föräldrar, soc (socialtjänsten) 
ställer krav att om du ska få pengar till hyran så måste du påvisa 
drogfrihet. Det kan också vara att de gjort något kriminellt, att 
frivården kräver en behandling”. Intervjuperson 7 
 

 
Hur påverkas brukarna av yttre motvation. Intervjupersonernas svar tyder på att de anser 

att motivationen måste komma inifrån men en knuff från personal, familjen eller vänner kan 
påverka. Vi fann att motivation kan upplevas som både bra och dåligt. 

Vårdpersonalen upplevde att det fanns två aspekter av yttre motivation; en negativ och en 
positiv. Den positiva yttre motivationen beskrivs som Intervjuperson 7 ovan av anhöriga, nära 
vänner, kriminalvårdens behandlingsprogram, viljan att skaffa körkort och så vidare. Men det 
som uppkom som negativ motivation var svansproblematiken. Många av intervjupersonerna 
menade att yttre motivation istället för att öka den inre viljan att exempelvis ge upp ett 
missbruk kunde försvagas av negativ yttre motivation. En negativ motivation kan då alltså 
leda till att den inre viljan att sluta missbruka inte förstärks eller till att en brukare som blivit 
drogfri återfaller till missbruk. Personalen upplever att det blir svårt för dem att arbeta 
strukturerat med brukarna när personer utifrån inte förstår deras arbetssätt. Det blir inte 
konsekvent för brukarna som enligt två av intervjupersonerna behöver mycket struktur i sin 
vardag. Det blir svårt för brukaren att förstå varför det är nödvändigt att städa en gång i 
veckan enligt personalen när en anhörig eller en kontaktperson säger att det är okej att strunta 
i städningen ibland. Detta är ett exempel på negativ yttre motivation. Exempelvis upplevdes 
det i vissa fall problematiskt av personalgruppen med kontaktpersoner, föräldrar och andra 
personer utifrån samhället. 

”som kanske inte riktigt förstår hur vi arbetar och hur vi försöker 
motivera att det är viktigt att du håller ordning i lägenheten, sköter 
städningen… och så kommer de och säger att ’ja, det är inte så viktigt 
att du städar varje vecka, du kan hoppa över det den här veckan’. Och 
sen kommer de (brukarna) och säger det till oss sen… det blir lite så 
där…”. Intervjuperson 8  

 
Svansproblematiken nämns av majoriteten av intervjupersonerna som ett hinder för deras 

arbete och för brukarnas förändringsarbete. En intervjuperson anser att det som är svårast med 
DD är just svansproblematiken. Det upplevdes som svårt för brukare med DD att komma ur 
sitt missbruk samt att risken för återfall var mycket större på grund av svansen. Återfall bland 
brukarna på boendet antas. 

”till största del (bero) på att de kommit i kontakt med sina gamla 
vänner igen, de har kommit hit och hälsat på och antagligen haft med 
sig droger”. Intervjuperson 8 

 
Resultatet visar tydligt att personalen upplever miljön som en negativ yttre faktor för 

motivationsarbetet. Miljön i boendet, däri även svansproblematiken, påverkar DD-brukarnas 
motivation till förändring på ett negativ sätt enligt personalen eftersom den inte är drogfri. 
Miljön spelar enligt intervjupersonerna en avgörande roll för brukarnas återfallsrisk, vilket 
författarna kallar miljöbaserat återfall. Den miljön som brukarna befinner sig i måste vara 
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drogfri liksom vänner och anhöriga. Om miljön inte är drogfri minskar deras chanser att hålla 
sig drogfria. Miljön kan ses som en yttre motivation därför är det viktigt att den är drogfri, då 
en drogfri miljö kan ses som en positiv yttre motivation medan en missbrukande miljö kan ses 
som en negativ yttre motivation. En yttre motivation har således en tydlig påverkan på 
brukarens inre motivation till att förändra ett beteende.  

”om du slutar missbruka så måste du ändra hela ditt beteende, det 
räcker inte bara med att sluta. Du måste byta kompisar, byta bostad”. 
Intervjuperson 7 
 
”om en person är motiverad att vara drogfri så håller inte det lika 
länge i en miljö med andra som drogar.” Intervjuperson 5 

 
 
Motivationsarbete ur vårdpersonalens perspektiv 
 
Detta tema behandlar vårdpersonalens syn på motivationsarbete för brukare med DD. Detta 
tema belyser relationers betydelse, betydelsen av självsäkerhet i arbetssituationen samt 
personalens känsla av arbetstillfredsställelse med sitt motivationsarbete för att belysa detta.  
 

Relationers betydelse. Resultatet visar att relationer upplevs ha en mycket stor betydelse 
för personalen, både relationer till övrig personal och till brukare. Det är viktigt att i en 
relation med brukaren visa att man är intresserad av vad brukaren har att säga. Tillit och 
respekt i relationen anses viktigt av större delen av intervjupersonerna. Personalen menar att 
det måste finnas ett band av tillit mellan dem och brukaren eftersom det inte går att motivera 
om inte brukaren litar på personalen. Gällande relationen till brukaren sägs exempelvis; 

”(relationen) är viktigast av allt. (…) Det är i relationen som allting 
händer, det är där man kan göra allt värdefullt arbete. Det är där all 
tillit finns (…) det är där allt motivationsjobb kan göras”. 
Intervjuperson 1 
 

Detta citat belyser hur viktig relationen är för det arbete som personalen utför. Något som 
också framkommer i intervjuerna är vikten av en god relation till personalgruppen. Bra 
relationer till övrig personal nämns som självklar och uttrycks inte så mycket i ord. Relationen 
till personalgruppen är mycket viktig och personalen menar att tilliten till den övriga 
personalen gör att det aldrig känns jobbigt att fråga om råd, att personalgruppens feedback 
ökar självkänslan. Det anses viktigt att ha någon att bolla med och få feedback ifrån. Det är 
viktigt att känna ett stöd från chefen och tycker att det känns bra att de vet att jobbet sköts på 
ett bra sätt.  

 
Livserfarenhet och utbildning. Att känna sig självsäker i sitt arbete med brukarna är något 

som nästan hela gruppen av intervjupersoner nämner som en effekt av erfarenheten av att ha 
jobbat förr. Det är en viktig aspekt av arbetet med DD-brukarna. Att inte känna sig osäker i 
sin arbetssituation då detta är något som brukarna uppfattar och utnyttjar på olika sätt genom 
att exempelvis bli svårare att motivera eller att de själva blir osäkra. En osäkerhet antar 
författarna också gör arbetet svårare eftersom det ger en olustig känsla att inte vara säker på 
vad som ska göras i en viss situation något som uppfattas av brukaren. Detta tror författarna 
leder till att det blir svårare att bygga upp en tillit och respekt mellan brukaren och personalen.  

”Livserfarenhet har jättestor betydelse, att man har varit arbetslös, 
att man kanske har genomgått en depression, att man har barn, allt 
det här som händer i livet tror jag är jätteviktigt att man har med sig. 
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(…) Det tror jag är jätteviktiga bitar att ha med sig, för jag tror att 
man får en annan förståelse för människor på så sätt.” Intervjuperson 
3 
 

Livserfarenhet och arbetserfarenhet nämns av samtliga intervjupersoner som något som 
genererar självsäkerhet i arbetet. Citatet ovan visar att en förståelse för människan medföljer 
erfarenhet. Det är viktigt att kunna visa brukaren en förståelse för vad personen känner eller 
går igenom även om personalen kanske inte själv upplevt samma sak. Att ha den kunskapen 
eller tryggheten i sig själv medför självsäkerhet. 

Avsaknaden av utbildning på vissa områden nämns som något som skapar viss osäkerhet i 
arbetet. Det är främst kring missbruk som personalen känner att de saknar erfarenhet och 
utbildning. Osäkerheten uppstår i samband med att personalen upplever sig sakna kunskap 
kring det ena problemområdet hos brukaren. Avsaknaden av kunskap kring 
missbruksproblematik anses som den största orsaken till osäkerhet hos personalen. Arbetet 
har gett en aning om hur livsstilen för en missbrukare kan se ut men att det skulle vara bra 
med utbildningar som syftar till att ge personalen verktyg att motivera brukarna. I övrigt 
nämns inte så mycket om vad som skapar osäkerhet bortsett från nya, oväntade situationer, att 
vara ensam personal när DD-brukare har besök i sin lägenhet och liknande. 

”när jag inte upplever den här plattformen av att veta exakt vad man 
ska utgå ifrån eftersom att vi ska jobba med funktionshindret och 
missbruket samtidigt. Den flesta forskningen tyder ju på att det är så 
man kommer till bra resultat när man jobbar med DD, men när man 
inte har (erfarenhet av) båda som här så blir det svårt att hitta den 
här balansgången. Om det inte är en psykos eller depression eller en 
riktig sjukdom i botten, då tappar jag mycket av min kunskap just 
där.” Intervjuperson 1  

 
Arbetstillfredsställelse. I arbetet med DD-brukare kan det ta lång tid att få fram resultat och 

återfallsrisken till missbruk är ofta stor. En viktig komponent för vårdpersonalens 
arbetstillfredställelse är känslan av att ha nått fram med sitt budskap till en brukare. 
Personalen upplever att deras arbetstillfredsställelse till viss del är beroende av de framsteg 
som brukarna gör. Resultatet av deras arbete visar sig i mycket små steg, så ett litet steg ses 
som ett stort framsteg. Framstegen motiverar personalen att fortsätta kämpa framåt med 
brukarna.  

”Varje framsteg blir ju enormt, det känns hur bra som helst när man 
får skriva om en insatsplan för att ja men ’du, det här funkar bra och 
du behöver inte ha den här insatsen längre’. Det blir liksom Åh! Gud 
vad kul.” Intervjuperson 1 
 
”… men det är ju ögonblick man lever på, kan man säga, för det är ju 
då man gjort ett bra jobb, för det mesta så får man ju bara skit för sitt 
jobb, de tycker att man är pest och elände många gånger”. 
Intervjuperson 9 

 
Även om personalen överlag anser sig nå fram till brukare så finns det tendenser till en viss 

frustration över hur missbruket står i vägen för deras motiverande arbete. Något som säger 
emot detta är intervjuperson 3 som menar att en påverkad person visst kan snappa upp något 
av det som sägs. Enligt detta kan en brukare höra och komma ihåg information och 
uppmaningar som ges trots att denne är påverkad. Kanske inte så att personen ögonblickligen 
slutar missbruka men uppmaningen kan finnas kvar i bakhuvudet hos brukaren;  
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”Jag pratar med många före detta missbrukare som berättar att även 
det man säger till dem när de är påverkade eller när de har varit, så 
finns det där. Det finns där. Det gör ju att man fortsätter.” 
Intervjuperson 3 

 
Andra talar däremot om DD-brukare som svårmotiverade och känslan av tappa hoppet om 

dessa på så sätt att det kan kännas som om arbetet man utför är meningslöst;  
”Samma patient som kommer flera gånger i månaden, och det är 
samma grejor hela tiden. Och man vet att i femton år har de här 
resurserna gjort så här och det händer inte någonting. Då tänker jag 
att så här kommer han att vara men man måste ändå behandla honom 
vänligt och med respekt just nu när han är här. Men jag vet ju att när 
han går ut så kommer han tillbaka.” Intervjuperson 7 

 
Frustrationen är tydlig i ovanstående citat. Känslan av hopplöshet måste förträngas för att 

kunna behandla brukaren med respekt. Något som tar upp stor plats i samtliga intervjuer av 
personalen som jobbar på boenden är det faktum att de boende tillåts missbruka på boendet. 
Många upplever frustration över att de boende sällan är drogfria mer en någon dag i taget. De 
menar att det försvårar motivationsarbetet eftersom en påverkad person inte går att arbeta med 
på samma som en opåverkad.  

”de får missbruka, ändå finns det personal, de får ha kvar sina 
lägenheter och vi stöttar dem att göra sina vardagliga sysslor. Och 
det tycker jag är helt fel, jag tycker det borde bli en konsekvens av att 
man väljer att missbruka” Intervjuperson 2  
 

Något som framkommer är också avsaknaden av konsekvenser för överträdelser för de 
boende. Det framkom tydligt att personalen kände frustration, ilska och maktlöshet mot att det 
uppifrån saknades redskap för att hantera missbruket, tillsammans med att de saknade 
kunskapen för hur man skulle hantera missbruksproblematiken. 

”det skulle vara lite enklare, för om de inte såg så mycket positiva 
saker men inga konsekvenser av att missbruka, då spelar det ingen 
roll om man tar steget att sluta”. Intervjuperson 8 
 

 
Motivationsarbete; metoder och resultat 
 
Personalen nämner olika metoder för att jobba med motivation för sina DD-brukare. De har 
alla olika sätt att gå tillväga på. Med metoder avses personalen egen uppfattning av hur de 
jobbar med motivation för DD-brukarna. Resultaten beskrivs utifrån personalens upplevelser 
av hur deras motivationsarbete visar sig i vardagen hos brukarna. Författarna belyser även 
kort personalens beskrivningar av hur de uppfattar att brukarna upplever sitt missbruk. 
 

Metoder för motiavtionsarbetet. Målet för alla intervjupersoners arbete tycks utifrån 
intervjuerna vara att DD-brukarna ska få ett självständigt liv; kunna ha ett eget boende med så 
lite personal som möjligt, helst ingen. På ett av boendena används kurser i Ett självständigt 
liv, ESL, som personal såväl som boende kan gå på och som syftar till att motivera brukarna 
till att fortsätta kämpa och bli motiverade till att bli självständiga. Kursen utförs bland annat i 
form utav rollspel för att brukarna ska få en överblick över hur deras liv ser ut nu och det 
skulle kunna se ut utan missbruk.  



 14

” Mycket i den här ESL-kursen är att; ’Ok, jag dricker, vad är det för 
fördelar och vad är det för nackdelar’. Ofta är det mer nackdelar med 
det och man diskuterar, får dem att komma på andra tankar.” 
Intervjuperson 2  
 

Något som på det ena boendet används flitigt är ett poängsystem som kallas för 
Teckenekonomi. På det andra boendet står man i begrepp att påbörja användandet av metoden. 
Teckenekonomi är en metod som syftar till att motivera brukaren genom snabb uppmuntran 
och att förstärka ett önskvärt beteende. Personalen bestämmer tillsammans med brukaren vad 
som ska ge poäng, eller pluppar, exempelvis att städa sin lägenhet eller gå och lämna 
urinprov. När brukarna sedan samlat ihop ett visst antal poäng så ges en belöning i form av 
exempelvis ett biobesök, en fika eller något annat som de kan göra med personal eller på egen 
hand. Personalen tror på metoden med poäng och det har redan gett vissa resultat. Brukarna 
blir motiverade av att se de andra brukarna få pluppar i teckenekonomin. En brukare ville 
absolut inte vara med och samla pluppar men när denne såg de andra få pluppar för saker och 
ting som resulterade i belöningar så blev det intressant. Nu är även denne boende med och 
samlar pluppar. Teckenekonomin anses viktig för de boendes beteendeaktivering, att de 
kommer ut och gör saker.  

”jag hade väl kanske inte väntat mig, under de här förutsättningarna, 
där de är påverkade lika ofta som de inte är det, att det skulle hända 
så mycket, så det är kul att se. Det vore ju ändå roligare om det var 
drogfritt, tänker jag. Eller det skulle ge mer effekt.”. Intervjuperson 5 

 
Att kunna förmedla sitt budskap till brukaren och nå fram med varför ett beteende bör 

förändras anses som viktigt bland personalen. De har börjat få eller eftersöker, beroende på 
vilken arbetsplats, utbildning i motiverande samtal, och tror på samtalsmetoden som positiv 
för DD.  

”personen får styra samtalet (…) han får prata och jag lyssnar men 
jag försöker ställa frågor som gör att han kommer fram till det här, 
vad han vill göra”. Intervjuperson 1 

 
Motiverande samtal används för att knyta an till den inre motivationen hos DD-brukaren. 

Själva användandet av motiverande samtal förutsätter att det finns en inre motivation. 
Personalen hoppas att med dessa samtal få brukaren att komma till insikt om sin problematik 
för att på så sätt se en mening med att sluta använda droger;  

”det är likadant med de här motiverande samtalen som jag har med 
en kille en gång i veckan. ’Det är bara du som kan göra något åt ditt 
liv’, det är mycket det att man lägger över ansvaret på dem när man 
ska motivera…”. Intervjuperson 2 

 
Metoden anses av personalen som något positivt som de vill använda sig mer av än de 

redan gör men de tycker det vore bra om de fick utbildning i motiverande samtal för att bli 
mer säkra på hur de ska använda i metoden men även eftersom brukarna kan dra nytta av att 
personalen har den kunskapen.  

 
Reslutat av motivationsarbete. Personalens motivationsarbete visar sig främst på hur 

brukarna förändras i sin hemsituation, enligt intervjupersonerna. Huvudmålet enligt samtliga 
intervjupersoner är att DD-brukarna ska klara av ett självständigt liv, fritt från droger. Vägen 
till målet är långt och personalen arbetar med att uppnå små mål, stegvis för att arbeta sig upp. 
Ett problem som återkommer här är att drogfrihet på boendena saknas. Personalen upplever 
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att deras insatser inte kommer till sin rätt när brukarna tillåts missbruka. Exempelvis ges inga 
insatser åt en brukare som är påverkad eftersom det uppfattas som meningslöst. 

”om en person är påverkad, de insatser man gör har ju inget värde 
eller ingen effekt (..) så det är inte så stor mening med att göra 
insatser under sådana förhållanden”. Intervjuperson 5 

 
Att personalens arbete resulterar i framsteg upplevs som viktigt. Intervjuperson 9 beskriver 

hur det kan kännas bra som personal att göra ett framsteg med brukaren;  
”i förra veckan fick jag en kvinna till att städa som inte städat sen 
första mars (1½ månad ca), då var jag ganska nöjd med mig själv”. 
Intervjuperson 9 

 
Brukarens upplevelse av sitt missbruk. Personalens tankar om hur DD-brukarna uppfattar 

sitt missbruk kan se olika ut. Det upplevdes som svårt att motivera en brukare som är 
påverkad. Att motivera en person att sluta missbruka som inte själv anser sig ha ett missbruk 
känns för personalen som att jobba i motvind. Brukaren som missbrukar anser sig inte ha 
något beroende utan missbrukar bara ibland. Att en brukare saknar insikt om sitt missbruk och 
bara ser vinster i missbruket minskar chansen för en förändring.  

”Så de kanske börjar missbruka för att dämpa ångest eller vad det är. 
Då mår man bättre när man drogar och sedan blir de ju beroende av 
det också”. Intervjuperson 7 

 
”(för) i just det ögonblicket ser ju inte den personen några problem 
med missbruket heller (…). Ja allihopa de som vi har, 
dubbeldiagnoser, de tycker ju inte själva att de har något 
missbruksproblem, utan de missbrukar bara ibland”. Intervjuperson 8 

 
Personalen kan även uppleva att brukarna känner att det saknar mening att försöka bli 

drogfri. Exempelvis berättades om en brukare som ska lämna urinprov. Är det sedan positivt, 
om personen tagit droger, då ska det vidare till en socialsekreterare och sedan till 
beroendecentrum något som inte upplevdes som att det fungerade. 

”Han struntar i att gå till --- (och lämna urinprov) för han säger att 
’ja, även om jag är positiv så händer det ju ingenting i alla fall’.” 
Intervjuperson 12 

 
Personalen menar att ett bättre samarbete i form av exempelvis nätverksmöten skulle 

kunna göra så att alla jobbar mot samma mål och är konsekventa. Det framkommer att 
personalen upplever att nätverket runt DD-brukaren bör jobba mot samma mål. Det upplevs 
som svårt när professionella inte kan samarbeta och när det sociala nätverket inte förstår 
personalens arbetssätt. En ökad förståelse mellan nätverken och ett bättre samarbete kan 
resultera i en mer konsekvent och strukturerad vardag för brukaren  

”att man gjorde något åt det här att han kommer ner och har positivt 
på urintestet istället för att man bara låter det vara, det kan jag tycka 
är frustrerande. Då känns det som om man jobbar i motvind på något 
sätt”. Intervjuperson 12 
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Diskussion 
 
Syftet med den här studien var att undersöka personalens attityder till att arbeta motiverande 
med personer som har en dubbeldiagnos. Personalen visar tydlig arbetsglädje och samtliga 
verkar trivas mycket bra på sin arbetsplats, med personalgruppen, med brukarna och med sin 
arbetsuppgift. Den samlade erfarenheten hos personalgrupperna tycks leda till en 
självsäkerhet i arbetet med motivation av DD-brukarna. De mindre erfarna finner 
självsäkerhet i att våga fråga personalen om hjälp i svåra situationer eller där osäkerhet 
uppstår. Relationen mellan personalen anses som mycket viktig exempelvis för att de ska 
kunna hjälpa och stödja varandra i arbetet. Detta är något som även stöds av Seckers et al. 
(1999) studie. 

En viss osäkerhet har visat sig finnas bland personalen som jobbar på boenden. Denna rör 
främst avsaknad av erfarenhet eller utbildning i missbruksproblematik som är en stor del av 
arbetet med DD-brukarna. Missbruket tog större plats i omsorgen om DD-brukarna än vad vi 
förutsett. Personalen saknar i många fall erfarenhet och/eller utbildning av missbruksvård. Ett 
boende med brukare som missbrukar förutsätter personal som förstår och är medvetna om 
missbruk och dess konsekvenser i såväl beteende som påföljder. Personalen upplever att 
osäkerhet uppstår då det saknas kompetens på ett område som är väsentlig för vården om 
brukarna. Flera av de anställda hade en beteendevetenskaplig utbildning med olika inriktning i 
vilken studier kring missbruk inte förekommit. Då erfarenheten även saknats medför det att 
personalen inte alltid känner sig säkra rörande missbruksproblematik. Behovet av utbildning 
inom missbruk och psykiska funktionshinder i arbetet med DD-brukare stöds i tidigare studier 
(ex Deans & Soar, 2005; Wynaden et al., 2000; Roper & Happell, 2007; Adamson et al, 
2006). Det ger möjlighet att arbeta med och i viss mån förstå brukaren genom användande av 
brukarperspektivet i arbetet vilket Roper och Happell (2007) i sin studie uppfattar som mycket 
viktigt. En stor del av intervjupersonerna uttryckte en önskan att få ta del av kurser, 
föreläsningar eller utbildningar för att hålla sig ajour med nya företeelser, ny forskning 
rörande arbetet. De intervjupersoner som inte arbetade på boende hade som förutsättning att 
DD-brukaren var drogfri för att behandling skulle genomföras men var ändå väl inläst på 
missbruksvården. Personalen kände sig inte lika osäker på området men påpekade att det var 
viktigt med fortsatt utbildning på området. Det är en förutsättning för god omsorg att 
personalen som arbetar med DD har kännedom om båda sjukdomstillstånden för att osäkerhet 
i arbetet inte ska uppstå. Vi tror att detta även gäller utbildning rörande metoder i arbetet så 
som motiverande samtal. DD-problematiken är komplicerad och det verkar finnas brister i 
förståelsen kring DD-brukarnas problematik på högre nivå, då de är i behov av en striktare 
omsorg än vad som ges idag på de boende brukarna bor på. Vi upplever att det är alldeles för 
lätt för brukarna, de släpps igenom systemet utan svårighet. Positiva urinprov genererar ingen 
konsekvens, de får bara vara. Brukarna som mår dåligt av sina psykiska besvär och inte vet 
andra sätt att dämpa symtomen med än missbruk av substanser eller droger behöver andra 
alternativ. Men då drogerna fungerar och ger dem den vinst de söker för tillfället och som de 
dessutom blivit beroende av anses det som svårt av personalen att introducera nya strategier 
när boendet inte är drogfritt. Personalen upplever att de saknar mandat att säga ifrån vådligt 
beteende hos sina brukare, så som att inte tillåta missbruk, eller att kunna se till att brukare 
gör ett urinprov. Om förståelse saknas hos de professionella är det kanske inte så konstigt att 
andra människor runtomkring inte förstår varför en individ med exempelvis DD beter sig 
annorlunda i samhället. 

Relationen mellan personalen och brukaren upplevdes även den som viktig. Brukaren 
måste känna att personalen lyssnar intresserat på vad brukaren säger samt att det finns respekt 
och tillit i relationen. Personalen på boendet för olika diagnoser, inte bara DD, upplevde att 
DD-brukarna var svårare att motivera vilket överensstämmer med vad Lapietra (2006) skriver 
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i sin rapport rörande DD-brukare och motivation. Enligt Lapietra kan DD-brukares, ofta lite 
lägre, motivationsnivå bero på en känsla av ambivalens kring utgången av ett avslutat 
missbruk och kan göra att en DD-brukare väljer att avstå från träning och arbete med att sluta 
missbruka. Denna ambivalens kom att framgå mycket tydligt i denna studie då brukarna tillåts 
missbruka i sina lägenheter trots att boendena är kommunala. Detta kan leda till att brukarna 
inte ser någon mening med att sluta missbruka eftersom de inte får några konsekvenser om 
man till exempel testat positivt i ett urinprov. De boende får ändå bo kvar och ha bostöd från 
personalen. I denna situation är det därför avgörande att det finns en bra relation mellan 
personalen och brukaren för att ett bra motivationsarbete ska kunna utföras när 
motivationsnivån är låg. En personal måste exempelvis känna att denne kan motivera en 
brukare att gå och ta ett urinprov trots att konsekvenser saknas. 

En extra svårighet med dessa brukare när det gäller motivationsarbete är att det kan vara 
svårt att veta vilket sjukdomstillstånd som ligger i botten, missbruket eller den psykiska 
sjukdomen. Ett missbruk som orsakats av en psykisk sjukdom eller ett missbruk som 
resulterat i psykiska besvär. Vi tror att det är viktigt att det finns ett fungerande nätverk både 
på social och professionell nivå som hjälper till och stödjer brukarna istället för att stjälpa dem 
genom icke-fungerande samarbete. När samarbetet i det professionella nätverket inte fungerar 
finns inga konsekvenser för brukarna att missbruka varför de inte ser något skäl att sluta. I det 
sociala nätverket kan eventuellt kunskap hämtas om vilket sjukdomstillstånd som kan vara det 
primära; missbruket eller den psykiska sjukdomen vilket kan vara till stor hjälp i 
behandlingssituationen. Personalen upplever att det är viktigt att använda sig av nätverket i 
arbetet med DD-brukaren för att samordna alla insatser så att struktur och konsekvent 
förhållningssätt kan användas.  

Personalen är mycket entydiga gällande kritiken till att boendena inte är drogfria. Trots den 
mycket tydliga arbetsglädjen framkommer en påtaglig frustration gällande det faktum att det 
går att missbruka på boendet. De upplevde att deras arbete med att motivera brukarna var 
meningslöst i de situationer då brukaren är påverkad av alkohol eller droger. I dessa 
situationer togs insatser bort. Personalen menar att insatserna inte har någon effekt och att det 
som sägs i samtal är bortglömt när personen nyktrat till. Enligt uppgift från en intervjuperson 
ska dock viss information finnas kvar trots ett påverkat tillstånd. Frustrationen är ändå mycket 
tydlig då personalen upplever att de jobbar i motvind. Personalen upplever att de jobbar 
mycket hårt för att få brukarna att ändra sina negativa beteenden, ge dem alternativa strategier 
till att hantera sina problem och för att förstärka den inre motivationen att vilja förändras. 
Gensvaret är dock inte alltid detsamma då de boende upplevs som påverkade lika ofta som de 
inte är det.  

Personalen upplever att deras främsta mål är att motivera brukarna till att få en insikt om 
sin problematik för att kunna arbeta mot att leva ett självständigt liv. De menar att ett av de 
viktigaste instrumenten i deras arbete är motivation. Enligt Ryan och Deci (2000) innebär 
motivation att göra något av egen fri vilja. De  skiljer mellan inre och yttre motivation, något 
som även personalen visat sig göra. Enligt resultatet anser personalen främst att det är den 
inre motivationen som leder till en beteendeförändring. De fokuserar på att arbeta med att 
aktivera den inre motivationen för att brukarna ska komma till en insikt om sitt problem. Det 
måste, enligt personalen, vara ett personligt ställningstagande att förändras, vilket vi knyter 
till den inre motivationen. 

Många av intervjupersonerna påtalar även att den yttre motivationen kan påverka en 
brukare att komma till insikt. Flera av intervjupersonerna ansåg att den yttre motivationen var 
nödvändig i samspel med den inre för att nå en varaktig beteendeförändring. I tidigare 
forskning framkommer det att en inre motivation tenderar att producera bättre långvariga 
resultat, men att ett samspel mellan den inre och den yttre motivationen är att föredra för ett 
långvarigt upprätthållande av önskat resultat (Ryan et al. 1995; Curry et al. 1997).   
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Personalens arbete går ut på att ge brukarna för- och nackdelar med ett beteende, bilder på 
hur ett liv utan missbruk kan se ut för att på så sätt lotsa brukarna till en insikt om sin 
problematik. De menar att om brukaren når den insikten kan denne aktivera sin inre 
motivation att förändras. Personalen fokuserade sällan på sig själva som en källa för yttre 
motivation, istället var det många som uppmärksammade brukarnas nätverk som den främsta 
källan för yttre motivation. En orsak var att detta nätverk ofta ansågs vara en källa till 
bristande motivation för behandling, dvs. ett problem för deras arbete. Detta nätverk ansågs 
av många som en negativ faktor och kallades av personalen för svansproblematik, eller 
svansen. Med svansen menade personalen exempelvis gamla vänner som fortfarande 
missbrukar och som genom besök eller kontakt med brukarna erbjuder droger och därmed 
försämrar brukarnas förutsättningar till drogfrihet. Tidigare forskning har inte visat på att yttre 
motivation har två aspekter, en positiv och en negativ. Med den positiva yttre motivationen 
avses sådan motivering som kan leda till att brukaren kommer till en insikt om sin 
problematik och sedan till positiva beteendeförändringar. Med negativ yttre motivation 
åsyftas exempelvis den redan nämnda svansproblematiken som inte leder till positiva 
beteendeförändringar. Till den negativa yttre motivationen räknas även anhöriga eller 
personer utifrån samhället som inte sätter sig in i personalens sätt att arbeta och därmed kan 
fördärva delvis eller redan uppnådda mål. Detta kan ske genom att exempelvis en anhörig 
tycker att städning inte behövs varje vecka, trots att kontinuitet och struktur anses som mycket 
viktigt för DD-brukarna på boendena. Då tidigare forskning inte fokuserat på effekten av 
negativ yttre motivation och hur detta påverkar personalens arbete, är detta ett nytt och 
intressant resultat. Personalen upplever att den positiva yttre motivationen kan leda till att 
brukaren kommer till insikt med sin problematik och får en inre motivation att exempelvis 
sluta missbruka. En negativ yttre motivation kan istället grusa personalens motivationsarbete 
och leda till att brukaren tar ett steg bakåt istället för framåt i processen att bli drogfri. 
Personalen upplevde att den negativa yttre motivationen går emot deras arbete och försvårar 
det.  

Personalen upplevde att det var den negativa yttre motivationen som främst påverkar 
återfall bland brukarna. Personalen upplevde att det är mycket svårt för en boende att försöka 
bli drogfri på ett boende där alla andra missbrukar, något som kan kallas ett miljöbaserat 
återfall. Ett entydigt resultat är att personalen anser att DD-brukarna som ständigt kommer i 
kontakt med missbruk genom svansproblematiken och genom grannarna på boendet kommer 
att ha mycket svårt för att bli fri från missbruket. Detta är även något som styrks av Stahler et 
al. (2007) i deras studie om hur miljön kan påverka en DD-patient efter behandling. De menar 
att det är viktigt att fånga upp nyblivna drogfria DD-patienter eftersom de löper större risk att 
återfalla i missbruk när de återvänder till gamla vistelser och vänner än de som väljer att bo 
någon annanstans. 

Personal som arbetar med brukare på ett boende kan arbeta på olika sätt. I Vatne och 
Fagermoens (2007) studie beskrivs hur personalen kan arbeta både genom att rätta eller 
bekräfta brukaren. Resultatet i denna studie visar att personalen främst arbetar med att försöka 
bekräfta brukarna. Personalen anser att brukarna själva är kapabla till att förändra sitt 
beteende och de försöker bekräfta denna inre vilja att genomföra förändringen. Det görs 
genom att försöka aktivera den inre motivationen. Arbetet med detta anses ske på olika sätt. 
De tre stora områdena för motivering som nämns är Teckenekonomi, Motiverande samtal  
och en kurs i Ett självständigt liv. Teckenekonomi och motiverande samtal hoppas man ska 
leda till ett deltagande i kursen Ett självständigt liv. Teckenekonomin uppfattades som mycket 
positiv av den personal som använder den, medan personalen som står i inledningsfasen av 
användandet har mycket höga förväntningar på metoden. Enligt personalen på boendet som 
redan använder sig av metoden har den gett resultat över förväntan. I kombination med 
motiverande samtal tror personalen att man ska kunna komma framåt med DD-brukarnas 
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utveckling. Även den metoden har man höga förväntningar på och önskar mer utbildning på 
området för att kunna använda sig av metoden på rätt sätt. Viss personal har redan påbörjat 
användandet av motiverande samtal och menar att metoden går ut på att knyta an till den inre 
motivationen. Metoden får stöd av Martino et al. (2002) som menar att motiverande samtal 
syftar till att intensifiera patientens inre motivation att förändra ett beteende genom att genom 
att stödja patienten i ett dirigerat samtal rörande beteendet som bör förändras. 

Personalen uppfattar sitt arbete som motsträvigt på så sätt att utvecklingen med DD-
brukarna är mycket långsam. Personalen använder sig av höga mål som sätts upp i samspel 
med brukaren. För att nå huvudmålet som är ett självständigt liv, används mindre delmål. Ett 
mål kan exempelvis vara att komma ihåg att ställa av skorna innanför dörren. Det kan ta tid 
att nå sådana mål och det uppfattas som ett slitsamt jobb. Entydiga påpekanden från 
intervjupersonerna visar att det uppfattas som att utvecklingen skulle vara avsevärt mycket 
snabbare, motivationsarbetet mycket mer effektivt om boendet var drogfritt. I nuläget ses 
även mycket små framsteg ses som stora, eftersom de har en stor inverkan på brukarens 
vardagliga liv och personalens motivation att fortsätta motiveringsarbetet med brukaren. Detta 
är även något som stöds av Petersen et al. (2007) som menar att små steg kan vara avgörande 
för brukaren då dessa kan betyda en stor förändring i brukarens liv trots att framsteget ses som 
små med utomståendes ögon. Petersen et al. (2007) menar att arbetet med DD-brukare kan 
vara mycket långsamt vilket även personalen i denna studie ansåg. Framstegen blir därför av 
stor betydelse då de påverkar personalens motivation att fortsätta sträva framåt trots att det är 
slitsamt och ger små resultat.  

Tillkortakommanden med studien är att det hade varit intressant med ett större antal 
intervjupersoner från flera olika arbetsplatser, något som tidsbrist förhindrade. Författarna 
anser att det hade varit intressant att ha med fler intervjupersoner som jobbar sida vid sida 
med drogfrihet som regel då eventuella skillnader i motivationsarbetets effekter och 
personalens upplevelse av arbetstillfredsställelse kunnat undersökas. I denna studie arbetar en 
övervägande majoritet på en arbetsplats där missbruk tillåts varför inga skillnader kunnat 
påvisas. En ytterligare svaghet med studien var avsaknad av triangulering av andra typer av 
källor. Det förekom heller ingen återkoppling mellan resultatet och intervjupersonerna, även 
det på grund av tidsbrist. En styrka med studien var att viss triangulering förekom då 
materialet kodades av författarna var och en för sig samt att data samlades in från två skilda 
kommuner vilket gav viss skild erfarenhet hos deltagarna. För framtida studier finns mycket 
mer att hämta på området. Personalens uppfattningar kring sitt arbete med DD-brukare är inte 
utforskat i särskilt stor omfattning. Även mer forskning rörande negativa och positiva aspekter 
av yttre motivation anser vi som forskningsbara områden. 
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