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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som återfinns inom den psykiatriska vårdkontexten och som lider av 

samtidig psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom, eller dubbeldiagnos, riskerar att mötas 

av stigmatiserande förhållningssätt på grund av okunskap och förutfattade meningar. 

Syfte: Syftet med denna studie var att, genom att intervjua patienter med dubbeldiagnos, 

belysa deras upplevelser av vårdares bemötande inom den psykiatriska vården. 

Metod: För att få en djupare förståelse av fenomenet bemötande användes en 

fenomenologisk-hermeneutisk metod efter inspiration av Lindseth och Norberg (2004). Tre 

forskningspersoner intervjuades om sina upplevelser av bemötande inom psykiatrisk vård. 

Resultat: I resultatet framträdde fyra teman; att vara i underläge; att bli medveten om sitt 

sammanhang; att bli väl mottagen och att bli sedd som en person. 

Slutsats: För att kunna förstå och därmed på ett mer vårdande sätt bemöta och bistå 

patienter med dubbeldiagnos behöver vi som sjuksköterskor vara uppmärksamma på 

maktbalansen i den vårdande relationen och ge patienten tid, utrymme och vägledning för att 

kunna leva ut och förmedla sin egen roll i lidandets drama. Detta blir möjligt först när 

patienten upplever sig bli jämlikt behandlad, sedd som en likvärdig människa i mötet med 

vårdaren och där denne får sitt lidande bekräftat av den vårdande medaktören. 

Nyckelord: Lidande; Patientperspektiv; Psykiatrisk omvårdnad; Psykisk ohälsa; 

Substansbrukssyndrom. 

 

ABSTRACT 

Background: Patients within the context of psychiatric care, who are suffering from 

psychiatric illness and substance use disorder; so called dual diagnosis, are in risk of being 

met with stigmatizing attitudes because of lack of knowledge as well as prejudice. 

Aim: The aim of this study was to enlighten the experience of nursing staff’s approach as 

perceived by patients with dual diagnosis. 

Method: By using a phenomenological-hermeneutical method, with inspiration from 

Lindseth and Norberg, a deeper understanding of the phenomenon encounter/approach, 

was gained. Three patients, with experience from psychiatric care, were interviewed. 

Findings: The findings emerged as four themes: being at a disadvantage; becoming aware 

of one’s context; being well received and being seen as a person. 

Conclusions: In order to understand and to, in a more caring way, approach and assist 

patients with dual diagnosis, we as nurses need to be aware of the balance of power in the 

caring relationship between the nurse and the patient. We need to provide the time, the 

opportunity and the guidance for the patient to understand and express his or her suffering. 

This can be accomplished only after the patient experiences equality in the approach of the 

nursing staff and when he or she is met with affirmation in the drama of suffering. 

Key words: Dual diagnosis; Patient’s perspective; Psychiatric illness; Psychiatric nursing; 

Substance use disorder; Suffering.
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1 INLEDNING 

I min yrkesutövning som sjuksköterska inom sluten psykiatrisk vård har jag vid återkommande 

tillfällen stött på stigmatiserande förhållningssätt och förutfattade meningar om patienter med 

dubbeldiagnos; samtidig psykisk sjukdom och substansbrukssyndrom. Detta har framträtt i samtal 

med personal såväl som med patienter, alternativt då jag tagit del av journalhandlingar. Denna 

magisteruppsats inom psykiatrisk omvårdnad kommer därför att handla om hur denna 

patientgrupp upplevt den psykiatriska vården och närmare specificerat hur de upplevt 

vårdpersonalens bemötande. Tanken är att resultatet av magisteruppsatsen ska bidra till en djupare 

kunskap för patientgruppen som helhet och en utökad möjlighet till förståelse för dessa patienter 

som personer. I förlängningen kan detta leda till en bättre vård och sålunda ett minskat vård- och 

sjukdomslidande. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden ges en introduktion av livsvärldsperspektivet och ett vårdvetenskapligt perspektiv 

vilket här används för att komma närmare förståelsen för hur patienternas upplevelser påverkar 

deras hälsa, lidande, sjukdom och vårdande (jfr Dahlberg & Segesten, 2010). Därefter följer en kort 

beskrivning av uppsatsens huvudområde dubbeldiagnos utifrån incidens och dess olika variationer. 

Denna del utvecklas även senare i bakgrunden. Därpå beskrivs begreppsdefinitioner avseende 

missbruk och beroende samt bemötande och möten. Avslutningsvis ges en redogörelse för tidigare 

forskning som berör patienter med dubbeldiagnos och deras upplevelser av vård, vårdare och 

bemötande. 

2.1 Livsvärldsperspektivet 

Då ett patientperspektiv är utgångspunkten för magisteruppsatsens syfte och därtill också 

utgångspunkten för hela avsikten och riktningen med vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010) 

föreföll det lämpligt att implementera livsvärldsperspektivet som ett teoretiskt stöd.  

Livsvärldsperspektivet utgör en filosofisk grund i vårdvetenskapen och förstås som världen så som 

den erfars (Dahlberg & Segesten, 2010). Här inkluderas både vår syn på oss själva och andra samt 

världen runtomkring oss. Den är därmed unik och kopplas till varje enskild person. Dahlberg och 

Segesten (a.a.) poängterar att öppenhet och följsamhet är nödvändigt för att i vården kunna 

uppmärksamma patientens livsvärld, som också innefattar upplevelsen av hälsa, sjukdom, lidande 

och vårdande. Valet av livsvärldsperspektivet som utgångspunkt för att belysa och därmed lättare 
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kunna förstå patienternas upplevelser går också i linje med såväl uppsatsens metod som dess 

teoretiska referensram.  

2.2 Introduktion av dubbeldiagnos 

Inom den psykiatriska vården innebär begreppet dubbeldiagnos en kombination av psykisk störning 

och substansbrukssyndrom (Coombes & Wratten, 2007; Gournay, Sandford, Johnson & 

Thornicroft, 1997; Lawrence-Jones, 2010; Sterling, Chi & Hinman, 2011). De psykiska störningar 

som nämns i sammanhanget är schizofreni, bipolär sjukdom, depression och schizoaffektiv störning 

(Philips, 2007). Socialstyrelsen (2009) räknar utöver dess störningar även med 

personlighetsstörningar och ångestsjukdomar. Uppåt 30 procent av de vuxna individer som lider av 

allvarliga psykiska störningar har även ett substansbrukssyndrom (Lawrence-Jones, 2010; Mehicle, 

Alvidrez & Havassy, 2007). Sett från andra hållet har det konstaterats att mellan 49-85 procent av 

andelen personer som har ett substansbrukssyndrom även lider av besvär med sin psykiska hälsa 

(Lawrence-Jones, 2010; Staiger m.fl., 2010). 

ADHD som diagnos finns med i periferin men anses enligt dagens mening inte utgöra någon 

vedertagen del i termen dubbeldiagnos. Dock uppmärksammas i forskningen denna störning 

alltmer tillsammans med samtidigt förekommande substansbrukssyndrom (van Emmerik-van 

Oortmerssen m.fl., 2012). 

Lawrence-Jones (2010) visar i sin forskning att dubbeldiagnos i den bemärkelsen som anges ovan 

utgörs av fyra olika sammansättningar: Psykisk ohälsa som leder till substansbrukssyndrom, 

substansbruk som påverkar/förvärrar befintlig psykisk sjukdom, intoxikation eller 

substansberoende som föranleder psykologiska symtom samt substansbruk eller abstinens som ger 

upphov till psykiska symtom.  

Patienter med dubbeldiagnos drabbas inte sällan av fördomar och stigmatisering (Lawrence-Jones, 

2010) och har sedan lång tid tillbaka ansetts svåra att vårda (Rock, 2001; Staiger m.fl., 2010). Bland 

de orsaker som anges till detta finns bland annat benägenheten att inte komma till avtalade möten 

samt dålig följsamhet vad gäller läkemedelsbehandling (Coombes & Wratten, 2007; Rock, 2001). 

Dessa patienter står dessutom för frekventa inläggningar och därigenom höga omkostnader för 

vården (Coombes & Wratten, 2007; Villena & Chesla, 2010). En person som både lider av psykisk 

ohälsa och substansbrukssyndrom löper stor risk att fastna mellan olika specialiteter på grund av att 

både beroendevård och psykiatrisk vård ofta anser sig vara oförmögna att behandla detta 

dubbelbottnade tillstånd. Detta har även visats leda till otillfredsställande resultat till följd av den 

vård som till slut erbjudits (Coombes & Wratten, 2007; Cruce m.fl., 2007; Lawrence-Jones, 2010; 

Rock, 2001). 

2.3 Missbruk och beroende 

För att ställa diagnoser inom den psykiatriska vården används idag två system (Ottosson, 2004). 

Det ena är den tionde upplagan av International Statistical Classification of Diseases and Related 
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Health Problems, eller ICD-10, som är framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO 

(Socialstyrelsen, 2013a). Det andra är det amerikanska Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, DSM, med den romerska tilläggsbeteckningen IV. 

När det kommer till missbruk och beroende så förklarar Ottosson (2004) att det diagnostiskt finns 

en hierarki diagnoserna emellan. Detta innebär att om en person på grund av användandet av 

exempelvis alkohol eller någon annan specifik substans fått diagnosen beroende, så ska inte 

diagnosen missbruk sättas på grund av detta. Enkelt uttryckt kan det sägas att det skadliga 

beteendet hos en patient har förvärrats när missbruk har gått över till beroende. 

Mot slutet av året 2014 kommer den svenska översättningen av den nyligen reviderade upplagan av 

DSM, nu med tilläggsbeteckningen 5. I den har de två diagnoserna missbruk och beroende i 

originalutgåvan tagits bort och ersatts med ”substance use disorder”. På svenska kommer troligen 

översättningen att bli substansbrukssyndrom (Wiklund-Gustin, 2014). Med detta som bakgrund 

kommer därför begreppet substansbrukssyndrom att användas i senare kapitel. Dock kommer 

närmast en genomgång av de diagnostiska kriterierna för de diagnosbenämningar som används 

idag. 

Missbruk enligt ICD-10 innebär att användandet av en drog eller substans ska ha orsakat eller starkt 

bidragit till fysiska eller psykiska skador, försämrat omdöme och maladaptivt beteende samt att 

användandet av substansen i fråga ska ha pågått i minst en månad eller upprepade gånger under ett 

års tid (Ottosson, 2004). DSM-IV beskriver utförligare att ett missbruk innebär misslyckanden med 

att fullfölja skyldigheter i studier, på arbetet eller i hemmet, om det så beror på frånvaro, försämrade 

prestationer eller misskötsamhet. 

Såsom det nämnts ovan innebär beroende ett svårare tillstånd än missbruk, och ICD-10 har där 

väsentligt mer kriterier att gå efter. Av dessa ska minst tre vara uppfyllda under en månad eller 

under återkommande kortare perioder under ett år (Ottosson, 2004, s. 93): 

1. Stark önskan eller tvång att ta drogen. 

2. Försämrad förmåga att styra, upphöra eller minska förbrukningen. 

3. Fysiologiska abstinenssymtom eller intag av drogen för att upphäva eller undgå sådana. 

4. Toleransutveckling, antingen i form av dosökning för att nå den önskade effekten eller minskad 
effekt vid regelbunden tillförsel i oförändrad dos. 

5. Drogen prioriteras framför andra intressen och mycket tid ägnas till att få tag på den, använda 
den eller hämta sig från dess effekter. 

6. Droganvändningen fortsätter trots att man är medveten om att den har negativa konsekvenser. 

Ottosson (2004) poängterar att kriterierna för beroende enligt DSM-IV inte nämnvärt skiljer sig 

från dem enligt ICD-10. 
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2.4 Dubbeldiagnos eller samsjuklighet 

Begreppet dubbeldiagnos innebär en kombination av substansbrukssyndrom och psykisk störning 

(Coombes & Wratten, 2007; Gournay m.fl., 1997; Lawrence-Jones, 2010; Sterling m.fl., 2011). De 

psykiska störningar som avses är ångest- och depressionssjukdomar, manodepressiv sjukdom samt 

schizofreni och andra psykostillstånd (Socialstyrelsen 2009; Staiger m.fl., 2011; Sterling m.fl., 2011) 

samt personlighetsstörningar, av vilka instabil- och antisocial personlighetsstörning är de 

dominerande (Ottosson, 2004). 

I litteraturen har begreppet samsjuklighet börjat dyka upp allt oftare (Mortlock, Deane & Crowe, 

2011; van Emmerik-van Oortmerssen m.fl., 2012; Villena & Chesla, 2010; Weich m.fl., 2011). 

Socialstyrelsen (2009) använder benämningen samsjuklighet oavsett om det är somatisk eller 

psykiatrisk sjukdom/störning som finns utöver substansbruket. Fortsättningsvis i detta arbete 

kommer dock begreppet dubbeldiagnos att användas främst på grund av att det enligt Lawrence-

Jones (2010) är det begrepp som har störst utbredning. 

Lawrence-Jones (2010) menar att dubbeldiagnos kan förstås enligt följande fyra mönster:  

 Den första omständigheten är då en person har en psykisk störning som grundsjukdom 

vilket har orsakat ett substansbrukssyndrom. Här visar bland andra Kasten (1999) och 

Gournay m.fl. (1997) att huvudorsaken till att substansbruk uppstår i samband med psykisk 

sjukdom är att personen själv försöker lindra symtomen med hjälp av alkohol eller andra 

droger, så kallad självmedicinering. 

 

 Personen har ett substansbruk som förändrar eller förvärrar en befintlig psykisk störning. 

Under denna omständighet kan framför allt nämnas då personer med schizofreni tenderar 

att bli mer aggressiva och/eller våldsamma (Gournay m.fl., 1997) eller på annat sätt drabbas 

av förvärrade symtom (Schmidt, Hesse & Lycke, 2011) i samband med användning av 

alkohol eller droger.  

 

 En intoxikation eller ett substansbruk föranleder psykologiska symtom. Detta kan till 

exempel röra sig om dysfori eller ångest till följd av alkoholkonsumtion, såväl bland 

personer med ett etablerat substansbruk som hos icke-alkoholister (Ottosson, 2004). 

 

 Substansbruk eller abstinens ger upphov till psykiska symtom. Exempel på då själva 

substansbruket skapar psykotiska symtom är när psykoser uppstår till följd av användandet 

av bland annat cannabis eller centralstimulantia (Ottosson, 2004). Psykiska symtom under 

abstinensfasen kan röra sig om predelirium med hallucinationer av schizofren karaktär 

(a.a.).  

 

Dubbeldiagnos innebär att det finns en klart ökad risk för försämrade och förlängda 

sjukdomsförlopp och därtill kraftigt ökad dödlighet jämfört med patienter som endast lider av 

substansbrukssyndrom respektive psykisk störning (Schmidt m.fl., 2011; Weich m.fl., 2011). 

Det är också en stor sannolikhet att symtomen på både substansbruket och den psykiska störningen 

förstärks när dubbeldiagnos råder jämfört med då bara en problematik föreligger (Burnett, Porter & 
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Stallings, 2011). Vad som är än mer komplicerande är att även behandlingen av dessa patienter är 

bevisat svårare. Till exempel kan farmakologisk behandling försvåras på grund av förändringar i 

hjärnans funktioner till följd av långvarig narkotikaanvändning (a.a.). 

2.5 Bemötande och möten som begrepp 

I egenskap av vårdare har vi som sjuksköterskor ett övervägande ansvar för skapandet och 

upprätthållandet av den vårdande relationen (Fredriksson, 2003). Därför förlades studiens fokus på 

vårdarna, eller mer bestämt deras bemötande, och hur detta legat till grund för patienternas 

upplevelse av mötet med vårdarna och på hur detta gett eko på deras hälsa och lidande samt om de 

upplevt uppkomst eller lindring av vårdlidande. 

Användandet av begreppet bemötande är inte helt fritt från problem, dels då det är svårt att 

översätta eller hitta synonymer utan att betydelsen inte istället blir möte, uppträdande eller 

behandling (Norstedts svenska ordbok, 1990; Engelsk ordbok, 1993; Fossum, 2013). Croonas 

(2005) kontextuella formulering lyder som följer: 

Det goda bemötandet i vården kännetecknas av att vårdpersonal möter vårdsökande människor på ett 

sätt som värnar om deras integritet och autonomi och svarar mot det behov av förståelse och trygghet 

som uppstår i kontakt med vården. Dessutom framstår förväntningarna om tid och delaktighet, 

tillsammans med önskemål om glädje, som aspekter som inte kan förbises (s. 2). 

Sjöstedt, Dahlstrand, Severinsson och Lützén (2001), vars forskning på möten mellan 

sjuksköterskor och patienter med psykisk ohälsa, har visat att det sättet på vilket en sjuksköterska 

bemöter, eller närmar sig en patient; om det är rutinmässigt eller med en verklig avsikt att lära 

känna patienten, spelar en stor roll i mötet dem emellan. Snellman och Gedda (2009) förtydligar 

ytterligare genom att nämna igenkänningstecken på vad som innebär ett gott möte i vården; 

nämligen ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräftelse (s. 11). Det är när dessa tecken, eller i 

patienternas fall; känslor, uteblir, som upplevelsen av ett gott bemötande förloras (a.a.). 

Enligt ovan uppträder alltså bemötande som en specifik del inom mötet, då det förutsätter ett möte 

mellan två eller fler individer, men kan ha en betydande del för upplevelsen och utgången av 

detsamma. 

2.6 Bemötande av patienter med dubbeldiagnos 

Det finns få studier som belyser erfarenheter av bemötande ur ett patientperspektiv då patienterna 

har en dubbeldiagnos, men befintliga studier belyser upplevelser av stigma och utanförskap och att 

inte få berätta sin historia (Lawrence-Jones, 2010) samt att patienterna många gånger upplever sig 

missförstådda och misstrodda och känner sig tvungna att övertyga vårdgivare om sina behov 

(Villena & Chesla, 2010). Detta har i förekommande fall kunnat bero på patientens utseende och 

sjukdomshistoria, samt att symtom från substansbruk feltolkats som, eller överskuggat, symtom på 

psykisk ohälsa. Wahl (1999) samt Mestdagh och Hansen (2014) visar att även då lidandet har sitt 
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ursprung i enbart psykisk ohälsa så förekommer upplevelser av stigmatisering relaterat till negativt 

bemötande från vårdpersonal. Likaså förekommer det att patienter med enbart substansbruk i 

anamnesen utsätts för vårdlidande när de möter misstro och riskerar att inte få rätt behandling då 

de vänder sig till vårdare inom andra specialiteter än för själva substansbruket (Baldacchino, 

Gilchrist, Fleming & Bannister, 2010; Neale, Tompkins & Sheard, 2008). Såväl Wahl (1999) som 

Neale m.fl. (2008) visar att nedlåtande bemötande lett till känslor av mindervärde och utanförskap.  

Cruce, Öjehagen och Nordström (2011) har genom sin forskning konstaterat att patienter som 

vårdats på avdelningar för psykiska sjukdomar upplever att vårdpersonalen inte uppmärksammade 

deras substansbruk. Likaså berättade patienter som vårdats på avdelningar med inriktning mot 

beroendevård att deras psykiska ohälsa passerade personalen obemärkt förbi. 

Ett av de huvudsakliga målen för sjuksköterskor inom den psykiatriska vården är enligt Rask & 

Brunt (2007) att etablera en vårdande relation tillsammans med patienten. Rock (2001) menar att 

en strävan mot ett gemensamt mål är av yttersta vikt för att en sådan relation ska kunna leva vidare. 

Lika viktigt i det avseendet är utvecklandet av tillit mellan vårdaren och patienten (Mehicle m.fl., 

2007). Känslan av stöd genom ett gott bemötande i en vårdrelation anses av patienter med 

dubbeldiagnos vara en av de viktigaste faktorerna som utgör grunden för deras återhämtning (Rask 

& Brunt, 2007) samt ett av de viktigaste utvecklingsområdena för vårdspersonal (Staiger m.fl., 

2010). 

2.7 Teoretisk referensram 

Tidigare forskning antyder att det kan finnas ett lidande förknippat med såväl psykisk ohälsa som 

substansbrukssyndrom även om det inte alltid belyses som lidande. Vidare visas att brister i 

bemötande kan generera känslor av skam och stigmatisering. Därför har jag för den här studien valt 

Katie Erikssons vårdteori om lidande (1994) som teoretisk referensram. Referensramen står för 

flera av de bärande begrepp som används i formuleringen av resultatet och används även som en 

utgångspunkt mot vilken resultatet diskuteras. 

2.7.1 Lidande 

Eriksson (1994) förklarar att man inom vården stöter på tre typer av lidande; livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande, där vårdlidande anses vara ”ett onödigt lidande som med alla 

medel bör elimineras” (s.98). Själva vårdlidandet, som för studien är mest relevant, är kopplat till 

det som patienten upplever i förhållande till själva vårdsituationen och kan uppkomma till följd av 

att patienten utsätts för felaktig eller utebliven vård, men även då ”rätt” vård ges kan patienten 

känna ett vårdlidande om patienten inte förstår meningen med vården. Eriksson (1994) listar utöver 

den uteblivna/felaktiga vården även tre andra kategorier som bakgrund till vårdlidandet, nämligen 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff och maktutövning.  
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2.7.2 Lidandets kamp och drama 

Lidandet självt utspelar sig och kan lindras i det som Eriksson metaforiskt benämner lidandets 

drama (Wiklund, 2003). Det är ett drama som bygger på den lidande patientens förväntningar och 

möjligheterna att leva ut dessa i samspelet med vårdarna, som då blir den lidandes medaktörer 

(Eriksson, 1994). Wiklund (2000, 20003) har utvecklat Erikssons teori om lidande som kamp och 

drama, genom att belysa dramats innehåll. Dramats innehåll (se Figur 1), eller handling, utgörs av 

en kamp mellan det onda och det goda, mellan lidande och lust, mellan skam och välbehag och rör 

sig med lusten som kraftkälla mellan de olika ytterligheterna. Medaktörerna kan genom bemötandet 

av patientens rolltolkning bekräfta eller förkasta lidandeberättelsen och på så vis bidra till 

patientens känslor av såväl värdighet som skam och har sålunda en stor betydelse för hur mötet i 

vården upplevs. 

Dramat utspelas enligt Eriksson (1994) i tre akter; bekräftelse av lidandet, själva lidandet och 

försoningen. I första akten bekräftas lidandet när vårdaren bjuder in patienten till en kravlös 

gemenskap där det förmedlas att patienten kan dela med sig av sitt lidande. I den andra akten 

bereds patienten tid och rum för att lida ut och vårdaren kan genom sin rollprestation som 

medaktör förmå patienten att möta lidandet och agera i det. I den tredje akten i lidandets drama, 

försoningen, kan lidandet tillskrivas en mening och bli en del av en ny helhet för patienten 

(Eriksson, 1994). Lidandet upplevs då som uthärdligt och som en del av hälsan (Wiklund, 2003), 

där dess mening innebär ett lärande i livet.  

                                            Lust 

Romantik     Tragedi 

 Besegrande av     Resignation inför/ 

lidandet      undflyende av lidandet 

Kamp som strid     Vila från kampen 

  

 

     Värdighet                                   Skam 

  

Komedi     Satir 

Försoning med      Synliggörande av lidandet 

lidandet      Kamp som tävlan/konkurrens 

Kamp som strävan 

 

   

                                           Olust 

Figur 1. Lidandets dramer efter inspiration från Wiklund (2003, s. 125). 
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Figur 1 illustrerar hur lidandets kamp kan utspela sig på olika scener och hur kampen där ges olika 

karaktärsdrag och olika förhållning till lidandet. Dramerna liksom figuren beskrivs utifrån Wiklund 

(2003). 

Då dramat utspelas som en tragedi har lidandet tagit eller givits en form som kanske inte stämmer 

överens med hur patienten, eller den lidande personen, själv skulle vilja uttrycka det på grund av 

den påtagliga skam som denne känner. Lidandet kan därför bara lindras tillfälligt eller kanske inte 

alls. Istället för att utstå en kamp för att lindra lidandet kan personen också resignera eller fly ifrån 

lidandet och vila från kampen för att samla den kraft eller lust som krävs för att möta skammen och 

hitta nya medel för att gå vidare och söka lindra lidandet på någon annan scen, i ett annat drama. 

I det romantiska dramat räcker lusten som kraft till för att hitta de medel som behövs för att möta 

och besegra lidandet. Genom att strida för sina ideal behåller den lidande sin värdighet men går 

miste om att försonas med lidandet genom att hålla det ifrån sig då det ännu skapar olust.  

I det satiriska dramat medvetandegörs lidandet för patienten på ett sätt som gör att denne inte 

längre kan fly ifrån det utan tvingas möta det utan skydd. Lidandet lindras då det möts och 

bekräftas, men närvaron av skam kopplat till lidandet och maktlösheten omöjliggör försoning.  

I dramat som komedi kan personen förena motstridigheter inom sig själv (Wiklund, 2003, s. 130) 

och trots förekomsten av skam ändå uppleva värdighet och se styrkor som överväger svagheterna. 

Det är under dessa förhållanden som personen kan försonas med lidandet och göra det uthärdligt 

och till en del av hälsan.  

2.8 Problematisering 

Det råder en brist på tidigare forskning som utgår från patientperspektivet just när det gäller att 

belysa hur vårdpersonalens bemötande upplevs av patienter med dubbeldiagnos. Detta gör det 

relevant att studera vidare inom området för att utöka kunskapen om patientgruppen, och därmed 

reducera riskerna för att utsätta dessa patienter för ett vårdlidande. 

Befintlig forskning visar att såväl patienter med substansbrukssyndrom som patienter som vårdas 

för exempelvis schizofreni, beskriver upplevelser av stigma och utanförskap kopplat till möten i 

vården, där de inte fått chansen att berätta sin historia och att de upplever sig missförstådda. Det 

har också visat sig att patienter med psykisk ohälsa i större utsträckning upplevde att de blev 

fråntagna sina resurser och rekommenderade att inte sätta upp för höga målsättningar medan 

patienter med substansbrukssyndrom snarare upplevde att de blev uppmanade att lösa sina 

bekymmer själva. 

Det har visats att patienter med dubbeldiagnos upplever att de belagts med en missbrukaretikett 

eller att symtom från deras substansbruk feltolkats som symtom av psykisk sjukdom alternativt att 

upplevelsen är att substansbruket inte upptäcks eller behandlas på grund av ett alltför stort fokus på 

behandling för den psykiska ohälsan. Detta verkar bero på att de inte setts som en hel människa, 

utan snarare som någon av de fyra undergrupper som utgör bakgrunden till begreppet 

dubbeldiagnos. Eller annorlunda formulerat: att inte livsvärdsperspektivet fått stå som 
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utgångspunkt för vårdandet. Sett i relation till den teoretiska referensramen väcker detta frågor. 

Frågor om patienterna får medaktörer i lidandets drama, eller om de nekas agera i dramat och i sina 

försök att få lidandet bekräftat tvingas formulera lidandet på ett sätt som egentligen inte är förenligt 

med deras livsvärld. 

Därför är det angeläget att söka mer kunskap om huruvida patienter med denna sjukdomsbild anser 

sig ha upplevt bemötande som bidragit till att de fått sina vårdbehov tillgodosedda både utifrån den 

psykiska ohälsan likväl som substansbrukssyndromet och hur bemötandet i sig påverkat mötet och 

upplevelsen av vården. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur patienter med dubbeldiagnos upplever vårdares bemötande 

inom den psykiatriska vården. 

4 METOD OCH DESIGN 

I detta kapitel beskrivs urval av forskningspersoner, insamling av data och sedermera analys av 

densamma utifrån metodologisk ansats och därefter sammanställning av resultatet utifrån analysen. 

Vidare ges en bild av etiska överväganden. 

Eftersom syftet var att belysa patienters upplevelser av ett fenomen valdes en kvalitativ metod för 

datainsamling och analys. Som inspiration till datainsamlingen valdes Kvale och Brinkmann (2009), 

vilka anger att den kvalitativa forskningsintervjun är en början till förståelse för hur världen kan 

förstås ur forskningspersonernas synvinkel, en förståelse för livsvärldsperspektivet. För att kunna ta 

del av forskningspersonernas livsvärld ansågs enskilda intervjuer lämpliga för att utgöra metod för 

insamling av data. Den fortsatta analysen utgick från en fenomenologisk- hermeneutisk ansats 

(Lindseth & Norberg, 2004), vilken förklaras ytterligare i kapitel 4.4, och hade en induktiv design 

vilket kan förstås som förutsättningslös inläsning av data med avsikten att söka ny förståelse eller ny 

kunskap för något (Elo & Kyngäs, 2008). 

4.1 Urval 

Patienter med ett aktivt eller tidigare substansbrukssyndrom i kombination med varierande typ och 

grad av psykisk ohälsa tillfrågades om de ville delta i studien. Utgångspunkten var att det skulle 

förekomma en variation i fråga om kön, ålder och etnicitet i urvalsgruppen. De personer som är i 
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kontakt med vården som avses i denna studie kallas antingen patient, klient eller brukare på sina 

respektive mottagningar, avdelningar eller boenden, beroende på att huvudmännen för enheterna 

varierar. Såväl kommunerna som landstingen och staten är representerade i vården av personer 

med dubbeldiagnos. Nedan kommer de dock att benämnas forskningspersoner, utom i de fall då det 

refereras till dem som en del i en vårdrelation, då de kommer att benämnas patient. 

4.1.1 Missivbrev och olika metoder för att hitta forskningspersoner 

När magisteruppsatsen var i sin linda hade jag en tanke om att jag skulle vända mig till en 

mottagning som specialiserats för arbete med patienter med dubbeldiagnos samt till en mottagning 

som primärt jobbar med patienter som lider av någon form av psykossjukdom. Därför vände jag mig 

inledningsvis till verksamhetschef för respektive enhet, för att erhålla tillstånd att kontakta 

avdelningschefen i det ena fallet och representanter ur personalgruppen i det andra fallet. Därefter 

informerade jag personalen på respektive mottagning om bakgrund och syfte till studien, såsom det 

formulerats i ett PM. På den ena mottagningen godtogs mitt förslag om att personalen; vars närvaro 

utgjordes av sjuksköterskor och psykologer, skulle tillfråga patienter som matchade 

inklusionskriterierna om huruvida intresse fanns för att delta i denna studie. I den mån intresse 

fanns delade personalen därpå ut missivbrev till patienterna, alltså skriftlig information om studien, 

även innehållandes kontaktuppgifter till mig och min handledare (se Bilaga A). Avsikten med att 

låta patienternas vårdare ge information och inhämta samtycke var att dessa parter förhoppningsvis 

redan hade en etablerad vårdrelation och att patienterna därför förhoppningsvis kunde lita på att 

vårdarna endast hade deras bästa för ögonen. 

På den andra mottagningen ombads jag istället medverka i verksamheten under en förmiddag och i 

samband med detta själv presentera mig och min kommande studie. Detta eftersom personalen 

förmodade att detta tillvägagångssätt skulle vara mer relationsskapande och därmed kunna leda till 

att fler personer skulle tacka ja till medverkan. 

4.1.2 Intresse för deltagande 

Efter några veckor stod det klart att endast ett fåtal personer uttryckt intresse för deltagande, och 

endast en hade låtit sig intervjuas. Av denna anledning valde jag att bredda sökningen av 

forskningspersoner, varpå även en mottagning för patienter med substansbrukssyndrom 

kontaktades, liksom två särskilda boenden med inriktning mot vård och behandling för patienter 

med dubbeldiagnos. Samma skillnader kom att uppstå även i kontakten med dessa enheter; på 

boendena ombads jag själv närvara för att ge information till presumtiva forskningspersoner, medan 

vårdarna på mottagningen för patienter med substansbrukssyndrom lovade att ta på sig uppgiften 

att försöka nå ut med information till de patienter som matchade inklusionskriterierna. 

4.1.3 Det slutgiltiga urvalet 

Av de tre av cirka 40 möjliga personer som till sist valde att delta i studien var samtliga av manligt 

kön och med ett ålderspann mellan drygt 20 till knappt 50 år. Arten av substansbruk varierade hos 

de tillfrågade, såväl som de övriga psykiatriska diagnoserna. 
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Ingen av forskningspersonerna hade vid tiden för intervjuerna ett aktivt substansbruk och samtliga 

ansåg sig ha god hälsa utifrån den andra psykiatriska diagnosen. En fjärde patient hade uttryckt 

intresse för deltagande, men någon intervju blev aldrig inbokad till följd av att denne vid tidpunkten 

vacklade i sin psykiska hälsa. 

4.2 Datainsamling 

För datainsamling valde jag att använda mig av enskilda semistrukturerade intervjuer. Inhämtning 

av kunskap om hur sådana intervjuer går till erhölls medelst föreläsningar på Mälardalens Högskola 

(Wiklund-Gustin, personlig information, 2013-09-05) och i web-format (Gibbs, 2011). Information 

och inspiration erhölls också genom Kvale och Brinkmann (2009) samt Lindseth och Norberg 

(2004). För att intervjuerna skulle kunna återupprepas och ge likvärdig data från flera 

forskningspersoner använde jag mig av en intervjuguide (kapitel 4.3.2; Bilaga B) med plats för 

anteckningar, så att reflektioner och följdfrågor skulle kunna ställas vid lämpligt tillfälle, utan att 

avbryta forskningspersonen, men också för att notera beteende och minspel hos denne. 

Inför intervjuerna informerades forskningspersonerna om att det inte finns några korrekta eller 

felaktiga svar på de frågor som sedermera ställdes. Inom den fenomenologiska hermeneutiken 

strävas det inte efter att söka rätt eller fel utan, som nämnts ovan, snarare att söka ny kunskap om 

ett fenomen genom tolkning av upplevelser. 

4.2.1 Semistrukturerad intervju 

Denna intervjuform handlar att förmå forskningspersonen att genom vissa i förväg formulerade 

frågor berätta så fritt som möjligt om sina upplevelser av ett valt ämne (Gibbs, 2011). För att 

intervjuformen ska tjäna sitt syfte, att belysa patienters upplevelser av ett fenomen; här bemötande, 

är det viktigt för intervjuaren att hålla sig tyst och inte avbryta. Däremot kan forskningspersonen 

ledas vidare i sin historia genom riktade såväl som öppnande följdfrågor, nickningar och även 

genom tystnad (Kvale & Brinkmann, 2009; Lindseth & Norberg, 2004). Av handledaren gavs 

dessutom rådet att ibland spegla det forskningspersonen säger istället för att till exempel nicka 

instämmande eller uttrycka ett ”mm”, som Kvale och Brinkmann (2009) nämner. En spegling, eller 

upprepning av det som forskningspersonen sagt kan skapa en känsla av bekräftelse mellan 

intervjuare och forskningsperson och därmed göra den senare mer benägen att fortsätta sitt 

berättande (a.a.). 

4.2.2 Intervjuguide 

Som jag nämnt ovan skapades alltså en mall, en intervjuguide (se Bilaga B) med särskilda frågor och 

lämpliga uppföljningsfrågor. Kvales och Brinkmanns (2009) rekommendation är att intervjuaren 

ska ställa korta och enkla frågor samt att inledande frågor kan hållas tämligen konkreta. Ämnena 

som valdes ut för forskningspersonerna att berätta om handlade om första vårdkontakten och dess 

orsak; substansbruksdebuten; upplevelser av möten inom vården; vårdares fokus på psykisk ohälsa 

respektive substansbrukssyndrom; substansbrukets eventuella inverkan på bemötande samt möjliga 
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förändringar eller förbättringar inom ramarna för vården av patienter med dubbeldiagnos. Den 

inledande frågan formulerades på ett sådant sätt att forskningspersonen skulle komma igång med 

ett berättande (jfr Gibbs, 2011), att få berätta sin historia. Den uppföljande frågan formulerades för 

att försöka skönja om substansbruket var en komplikation av livslidande, ett försök att lindra 

sjukdomslidande genom självmedicinering, eller möjligen vårdlidande; om användandet av 

förskrivna läkemedel sedermera lett till en okontrollerad användning. Därefter riktades fokus mot 

forskningspersonernas upplevelser av bemötande. 

4.3 Databearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in och transkriberades kort inpå för att jag skulle minnas särskilda miner eller 

förändringar i stämningsläge etc. Till hjälp fanns också anteckningar från intervjuerna för just detta 

ändamål. Transkriberingen skedde utgående från Kvales och Brinkmanns (2009) 

rekommendationer. De menar att texten ska vara verklighetsnära, med såväl upprepningar, 

stakningar och tystnader. I den transkriberade texten angavs längre tystnader med ”text… … text”. 

Andra pauser, som kan uppstå enligt vanlig samtalsmelodi markerades med kommatecken eller 

punkt för att göra texten mer lättläst och lättare att förstå. I den mån text har tagits bort vid 

skapandet av meningsenheter har detta angivits med ”text/ /text”. 

När intervjuerna transkriberats till text påbörjades analysarbetet. Detta utgick från en 

fenomenologisk hermeneutisk metod, vilken valdes utifrån syftet att syftet att belysa ett fenomen, 

varför fenomenologin är nödvändig. Eftersom detta fenomen måste tolkas för att kunna förstås 

kommer även hermeneutiken till användning (Lindseth & Norberg, 2004). Analysen inleddes med 

en beskrivning av en naiv förståelse. Därpå följde en strukturanalys, vilket innebär skapandet av 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, subteman och teman. Avslutningsvis beskrivs den 

tolkade helheten (a.a.). 

4.3.1 Naiv förståelse 

Enligt Lindseth och Norberg (2004) ska det transkriberade materialet läsas flera gånger så att det 

kan förstås i sin helhet. Av den anledningen påbörjades analysarbetet först när samtliga intervjuer 

var genomförda och transkriberade. För att förstå innebörden av det samlade materialet måste 

läsaren ha ett öppet sinnelag. Detta kan förklaras som att gå från en naturlig hållning till en 

fenomenologisk. Det naturliga sättet innefattar både förförståelse och kritiskt tänkande, medan det 

fenomenologiska strävar efter att tygla förförståelsen för att skapa en ny förståelse av fenomenets 

innebörd (a.a.). 

4.3.2 Strukturanalys 

Som analysmetod för den här studien användes en tematisk strukturanalys, som enligt Lindseth och 

Norberg (2004) består av följande enheter; meningsenheter, kondenserade meningsenheter, 

subteman och teman. Meningsenheter består av citat, meningar och stycken i den transkriberade 
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text som utgörs av den insamlade datan. För att kunna få fram meningsenheter ur datan ska läsaren 

ska ha studiens syfte i fokus. 

Således inleddes den strukturanalysen med att ur det transkriberade materialet plocka meningar 

och ibland hela stycken som verkade relevant för syftet. Dessa benämndes sedan meningsenheter i 

enlighet med metoden; se tabell nedan. 

Nästa steg blev att kondensera meningsenheterna utan att för den delen på något vis göra dessa 

abstrakta. Abstraktionen sker istället i momentet där de kondenserade meningsenheterna samlas i 

subteman för att sedan samlas under teman. Exempel på denna process visas nedan i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysmetoden enligt fenomenologisk hermeneutisk ansats. 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Subtema Tema 

Dom var ju snälla mot 
mig. Dom prata ju om 
annat än min sjukdom så 
jag fick ju nåt annat 
utbyte då i alla fall. Dom 
fråga hur jag mådde och 
så där, så då fick jag väl 
berätta litegrann, men 
sen vartefter samtalet 
gick så styrde dom undan 
samtalet till nåt helt 
annat, så det blev bättre 
alltså, så... 

De var snälla för de 
pratade om annat än min 
sjukdom. Då fick jag 
något mer i utbyte. 

Att vara mer än sin 
sjukdom. 

Att bli sedd som en 
person. 

Det enda hon sa var – 
”Du ska ta mediciner, det 
är bra för dig! Slarva inte 
med medicinen, det är 
det viktigaste! Du måste 
ta den här medicinen”. 
Och det var i och med att 
jag inte ville ha 
medicinen. Men jag fick 
det aldrig förklarat för 
mig, att ”du har den här 
sjukdomen, och den här 
sjukdomen innebär det 
här och det här”. 

Hon sade bara åt mig att 
jag skulle ta 
medicinerna, men hon 
förklarade inte varför. 
Jag förstod inte att jag 
var sjuk. 

Att inte förstå.  Att vara i underläge. 

 

Subteman skapades med inspiration av Lindseth och Norberg (2004), som förklarar att dessa växer 

fram då de kondenserade meningsenheterna lästs igenom och granskats med avsikten att finna 

likheter och skillnader. I nästa steg samlas olika subteman ihop till teman. Skapandet av både 

subteman och teman skedde i en process som bestod av flera steg. Till en början återfanns totalt nio 

teman och 38 subteman. Efter fortsatt tolkning av meningsenheter och jämförelse av subteman 



14 

hade vid analysens slutskede antalet teman reducerats till fyra och antalet subteman till 13. I 

metoddiskussionen ges en utförligare förklaring av analysarbetet. Se även Tabell 2 i kapitel 5. 

4.4 Forskningsetiskt ställningstagande. 

Kunskap inom detta område inhämtades inför intervjuarbetet genom inläsning av Kvale och 

Brinkmann (2009), som liknar kvalitativ forskning vid ett hantverk där praktiska färdigheter varvas 

med intellektuella förmågor. Intervjuaren måste vara aktsam på den sårbara situation som intervjun 

utgör för forskningspersonen, både vad gäller den pågående intervjun och den stress som det kan 

innebära att svara på frågor i ämnen som kan vara känsliga. Dessutom bör intervjuaren beakta att 

svaren kan väcka känslor hos forskningspersonen som denne sedan måste hantera (a.a.) samt väga 

värdet av det presenterade resultatet mot risken för negativa konsekvenser till följd av 

forskningspersonens medverkan (jfr konfidentialitetskravet, Vetenskapsrådet, 2002). De etiska 

riktlinjer som Kvale och Brinkmann  nämner, och som författaren av en kvalitativ studie bör förhålla 

sig till är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser (som beskrevs ovan) och forskarens 

roll. Dessa riktlinjer är inte problem som ska lösas inför studiens igångsättande, utan snarast ämnen 

som ska reflekteras kring under arbetets gång. Därav innefattar det kvalitativa hantverket utöver 

praktiska och intellektuella förmågor även forskarens etiska kapacitet (a.a.). 

För att förhålla sig till de ovan nämnda riktlinjerna skrevs det så kallade missivbrevet (se kapitel 

4.2.1 samt Bilaga A), så att även forskningspersonerna skulle få en medvetenhet om att detta tagits i 

beaktning och att deras intressen, identitet och integritet var skyddade. För att vidimera sitt 

informerade samtycke fick forskningspersonerna inför intervjuns början skriva under och lämna 

åter den tredje sidan i missivbrevet. Genom missivbrevet och den inför intervjun givna 

informationen uppfylldes sålunda informations- och samtyckeskravet (jfr Vetenskapsrådet, 2002). 

För att beakta riktlinjen om konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2009), eller 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) lades under analysen och sammanställandet av 

resultatet stor vikt vid att de citat som presenterades och de omständigheter som beskrevs skulle 

framställas på ett sådant sätt att de inte skulle kunna härledas tillbaka till någon av 

forskningspersonerna. Det innebar att citaten avidentifierats genom att språket i viss mån gjordes 

om till skriftspråk snarare än talspråk, utan att för den sakens skull förändra citatets mening, samt 

att vissa specificeringar av lokaler, datum, mottagningar, et cetera, ersattes med mer anonyma 

benämningar. Med hänsyn till konfidentialitetskravet förvarades dessutom allt material kopplat till 

studien i låst skåp och/eller i lösenordsskyddade filer. Nyttjandekravet, eller forskarens roll, 

kommer att tillämpas genom att det insamlade materialet efter avslutat arbete makuleras. Ingen 

ytterligare kontakt kommer att tas med de involverade forskningspersonerna förutom att den som 

vill kan få erbjudande om att ta del av det samlade resultatet. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenteras med utgångspunkt i metodens struktur och inleds med den naiva förståelsen 

för att därefter gå in på strukturanalysen; se Tabell 1. 

De citat som används i resultatet återges som tidigare nämnts inte alltid exakt såsom de sades under 

intervjuerna. Detta för att i möjligaste mån skydda intervjupersonerna från att bli identifierade. I 

somliga fall har de omvandlats till skriftspråk istället för det mer dialektala och individspecifika 

talspråket, samt att vissa hänvisningar till lokaler, datum, mottagningar, et cetera, har ersatts med 

mer anonyma benämningar, utan att för den sakens skull förändra citatens mening. 

I citaten anges längre tystnader med ”text… … text”. Andra pauser, som kan uppstå enligt vanlig 

samtalsmelodi har endast markerats med kommatecken eller punkt för att göra texten mer lättläst 

och lättare att förstå. I den mån text har tagits bort ur meningsenheterna så att luckor har skapats i 

citaten har detta angivits med ”text/ /text”. 

Efter den strukturanalysen följer den tolkade helheten med en beskrivning av ny förståelse som 

uppstått. 

5.1 Den naiva förståelsen 

Efter genomläsning av all insamlad data fann jag att den naiva förståelsen handlade om följande tre 

punkter: 

 Patienters upplevelse av bemötande är kopplat till tankar och förväntningar på vårdarna likväl som 

vården. 

 

 Kunskap om patienten, såväl som kompetens om det lidande som är kopplat till patientens 

sjukdomstillstånd, utgör enligt patienterna en stor del av personalens förmåga till ett gott bemötande. 

 

 Patienters upplevelse av bemötande präglas av känslor kopplat till omgivande faktorer; rädsla för 

medpatienter, maktlöshetskänsla till följd av att befinna sig i underläge. 

 

Enligt den valda analysmetoden förespråkas det av Lindseth och Norberg (2004) att den naiva 

förståelsen ska valideras mot den syftesfokuserade datan såväl som mot strukturanalysen efter att 

denna utförts. Detta moment har dock förbigåtts då den naiva förståelsen får bestå just som naiv till 

dess att den får utgöra en del i den tolkade helheten. 

5.2 Teman och subteman 

Efter att analysarbetet avslutats hade följande fyra teman identifierats. I något fall blev själva temat 

tydligt ganska snabbt, varpå det växte allt eftersom fler subteman verkade passa in i detsamma, 

medan de andra temana skapades genom att subteman klumpades ihop och gav upphov till temat. 

De fyra identifierade temana lyder som följer: 
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Att vara i underläge, att bli medveten om sitt sammanhang, att bli väl mottagen och att bli sedd 

som en person. Varje tema hade ett antal subteman kopplat till sig som nedan beskrivs genom de 

citat som plockats ut från meningsenheterna. 

Tabell 2. Den slutgiltiga sammanställningen av teman och subteman 

Teman Subteman 

Att vara i underläge Att inte få den vård man behöver 
Att bli sedd som en diagnos 
Att inte bli uppmärksammad 
Att inte förstå 
Att vara utsatt 

Att bli medveten om sitt sammanhang Att bli medveten om sitt missbruk 
Att få kunskap 
Att bli medveten om omgivningens gränser 

Att bli väl mottagen Att mötas på lika villkor 
Att bli väl bemött 

Att bli sedd som en person Att vara mer än sin sjukdom 
Att vara igenkänd 
Att bli tagen på allvar 

5.3 Att vara i underläge 

Namnet på temat att vara i underläge anspelar på den ojämlika maktbalans som kan förekomma i 

mötet mellan vårdare och patient och i själva temat kunde skönjas upplevelser av såväl utebliven 

som felaktig vård. Själva underläget i vårdrelationen kan dels bero på oförmågan att delta i vård och 

behandling alternativt att inte erbjudas delaktighet i densamma. Om det senare är fallet kan det 

vara resultatet av ett maktmissbruk från vårdarnas sida eller vad som av patienterna upplevs vara 

något som vårdarna förmedlar genom sitt bemötande. 

I temat inrymdes följande subteman; att inte få den vård man behöver, att bli sedd som en diagnos, 

att bli illa bemött, att inte bli uppmärksammad, att inte förstå och att vara utsatt. 

5.3.1 Att inte få den vård man behöver 

Att inte få den vård man behöver innebar att inte få tillträde till den vård och behandling som 

lidandet kräver då man söker vård. Det innebär också att personalen bara uppmärksammar 

missbruket, eller enbart ser till den psykiska ohälsan, men också att känna sig avvisad. 

Det var egentligen första gången jag tog kontakt med psyk. Jag hade slutat med drogerna kommer jag 

ihåg, jag hade sagt ifrån. Jag ville inte ta nå mer droger. Jag fick inga mediciner.  – ”Du får åka hem, 

för att ta det lugnt”. 

Upplevelsen av att vara i ett underläge hör i dessa situationer samman med upplevelser av att inte 

bli förstådd, eller av att känns sig som ett objekt för förutfattade meningar. Att inte kunna framföra 
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sina åsikter eller få vara delaktig bidrar också till upplevelser av att behandlingen blir felaktig, eller 

rent av uteblir. Att inte kunna påverka sin situation leder till upplevelser av att vara maktlös. 

Paradoxalt nog kan upplevelsen av att vara i underläge också förstärkas av att vårdare tar emot 

patienten och ger vård som patienten enligt rutinerna inte borde ha. 

5.3.2 Att bli sedd som sin diagnos 

Det som ligger bakom subtemat att bli sedd som sin diagnos handlar om upplevelser av att inte bli 

erkänd som en individ, utan istället identifieras genom en diagnos, vilket skapar en distans mellan 

vårdaren och patienten då det nedvärderar patienten, såväl inom vårdrelationen som utanför den. 

Ja, men alltså, dom behandla ju mig som en missbrukare bara / /Jag fick till och med lämna pissprov 

en gång. Jag hade inte tagit, jag hade… Läkarn tog bort mina mediciner, för han mena på – ”Du är ju 

inte sjuk!”. 

5.3.3 Att inte bli uppmärksammad 

Subtemat att inte bli uppmärksammad handlar om upplevelser av att hamna i ett underläge när 

vårdarna emellanåt uppfattas som otillgängliga. Det kan ta sig uttryck genom att vårdarna är 

frånvarande rent fysiskt, men också genom att de inte är tillgängliga som personer. Det kan leda till 

upplevelser av att inte ses som en individ, en person som är värdig att lära känna eller att se som en 

medmänniska. 

Det har jag aldrig känt att liksom, dom tar sig tid för att verkligen känna personen, utan det är mer ett 

professionellt jobb som görs. 

Den psykiatriska diagnosen kommer med andra ord i förgrunden, medan bruket av droger förbises. 

Att forskningspersonerna talar om ”ett professionellt jobb” tolkas således som ett uttryck för 

uppgiftsorientering och avsaknaden av personlig kontakt snarare än att vårdaren agerade 

professionellt. 

5.3.4 Att inte förstå 

Förekomsten av en känsla av att inte förstå eller att vara den som inte får rätt eller tillräcklig 

information försätter patienten i ett underläge då det reducerar möjligheten till inflytande och 

känslan av delaktighet. Makten flyttas över till vårdaren och balansen i den vårdande relationen 

rubbas och patienten hamnar i ett utsatt läge. 

Det enda hon sa var – ”Du ska ta mediciner, det är bra för dig! Slarva inte med medicinen, det är det 

viktigaste! Du måste ta den här medicinen”. Och det var i och med att jag inte ville ha medicinen. Men 

jag fick det aldrig förklarat för mig, att – ”Du har den här sjukdomen, och den här sjukdomen innebär 

det här och det här”, och så vidare, och så vidare. 
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Mötet ovan handlade enbart om mötet mellan vårdare och en patient, snarare än det mellan två 

personer. Patienten fick genom vårdarens bemötande varken någon förståelse för orsaken till sin 

ohälsa och sitt lidande eller till behandlingens möjligheter att lindra lidandet och stärka upplevelsen 

av hälsa. Bristen på information, liksom vårdares misslyckande att förmedla anledningen med 

vården, utgjorde anledningar till att forskningspersonerna uttryckte känslan av att ha befunnit sig i 

ett underläge. 

5.3.5 Att vara utsatt 

Underläge handlar inte bara om det negativa maktförhållande i vilket en patient riskerar att hamna i 

en ickevårdande relation mellan sig själv och en vårdare, utan också om att vara i numerärt 

underläge. Såväl läkare och vårdpersonal som representanter från vårdgrannar eller andra 

verksamheter kan vid samma tillfälle delta i samtal med patienten, vilket kan få denne att känna sig 

liten och maktlös. 

Så hade vi ett möte med en massa människor, det var personal från behandlingshemmet, det var 

personal från psykiatrin, det var soc.../ /…Så det var ett stort möte för mig. Och, när jag satt där, så 

stängde jag av liksom, eller, det blev så att jag blev avstängd. Det var jättestressigt att det var mycket 

folk som var med på mötet. 

Då den psykiatriska vården dessutom i förekommande fall är tvingande bidrar även detta till den 

utsatta situationen där patientens underläge gentemot vårdarna är ett faktum. Vidare kan patienten 

känna sig utsatt och underlägsen inom vårdrelationen vilket skapar ett icke-vårdande förhållande 

mellan vårdare och patient. Det kan resultera i att patienten snarare känner sig förminskad och 

maktlös istället för hjälpt. 

Subtemat belyser också upplevelser av avsiktligt dåligt bemötande; något som i mötet med vårdarna 

tog sig uttryck genom såväl bestraffning som nonchalans. Genom bemötandet befäster vårdaren sin 

maktposition och förskjuter balansen i relationen på ett sådant sätt att patienten hamnar i ett 

underläge som är svårt att komma ur, eftersom det blir så mycket svårare att närma sig och förstå 

vårdaren om denne aktivt tar avstånd. 

5.4 Att bli medveten om sitt sammanhang 

Till skillnad från det första temat har detta andra tema liksom de två sista präglats av de positiva 

upplevelser som forskningspersonerna hade. Detta tema växte fram då följande subteman slogs 

ihop; att bli medveten om sitt missbruk, att få kunskap och att bli medveten om omgivningens 

gränser. 

5.4.1 Att bli medveten om sitt missbruk 

Detta subtema bottnar i upplevelser av hur vårdarnas bemötande, genom ärlighet och rättframhet, 

bidragit till en ökad förståelse för såväl missbruket som den egna personen. 
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Jag tror att, dom prata nog med mig liksom att, dom körde ju mycke skämt alltså fast, det var ju 

liksom en allvar, ett allvar i ’et också alltså att – ”Nu är det slutsupet igen”, liksom… 

Forskningspersonerna beskriver att vårdarna genom att inte linda in information lyckades öka deras 

självkännedom och sjukdomsinsikt. Vidare visar upplevelserna på en förekomst av lyhördhet och 

medmänsklighet, då vårdarna använt samma språk som patienterna och på så sätt kunna närma sig 

dem. 

... han sa till mig – ”Det är så jävla synd att se dig/ /om inte du börjar motivera dig för den här 

behandlingen…”. Du vet då, så vakna jag ju till. 

5.4.2 Att få kunskap 

I motsats till det som framkommer i temat att vara i underläge och närmare bestämt subtemat att 

inte förstå, har den data som legat till grund för detta subtema präglats av en upplevelse av att 

vårdarna kommit patienten närmare och därigenom kunnat förmedla sammanhanget mellan 

lidande, behov och vård. 

Det har dom fightats med på mottagningen till och med – få mig att förstå, få sjukdomsinsikt liksom. 

Sjukdomsinsikten skapade, förutom en ökad medvetenhet om sjukdom och ohälsa, samtidigt en 

känsla av tillhörighet och en förståelse för behandlingen. Kunskap om behandlingens avsikter och 

nyttor lade också grunden till en förståelse till vårdarnas beslut och val av behandling. 

Har man alkoholproblem då behöver man ha antabus. Det hjälper en ändå alltså/ /det är ju inte för att 

dra omkull en liksom, att man inte ska kunna supa. Dom vill ju att man ska lägga av med det och må 

bättre ju. 

5.4.3 Att bli medveten om omgivningens gränser 

I detta subtema framträder en bild som möjligen känns främmande för hur ett vårdande och 

omhändertagande bemötande lärs ut idag, då en forskningsperson beskrev förekomsten av ett 

paternalistiskt synsätt där vårdare, som på ett sätt står för maktutövning, fick honom att i större 

utsträckning känna sig mer tillfreds i vårdsituationen. 

Och det är ju enormt skönt för en som är bipolär, att man sätter en tidig gräns... – ”Så här är det, det 

här gäller”. Vet man det då blir man lugnare inombords. Personal som vill vara lite snäll, lite 

tillmötesgående, som kanske känner en olust, dom kanske släpper en för långt. 

Ordet gräns fick här illustrera både att det i realiteten finns en distans mellan vårdare och patient, 

en distans som förvisso bör suddas ut för att relationen ska vara verkligt vårdande, liksom att 

forskningspersonen med sin grundsjukdom i det aktuella hälsotillståndet visste med sig att han mår 

bra av gränssättning för att kunna uppleva ett lindrat lidande. 
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5.5 Att bli väl mottagen 

Detta tema formades genom två subteman; att mötas på lika villkor och att bli väl bemött. Det som 

låg bakom dessa subteman var det som enligt forskningspersonerna utgjorde ingredienser till en god 

vård där de i egenskap av patienter känt sig väl omhändertagna. 

5.5.1 Att mötas på lika villkor 

Subtemat belyser erfarenheter av möten med vårdare som upplevts som mänskliga, och åsikter om 

vad möten mellan människor handlar om; nämligen att mötas på lika villkor, då båda parter har lika 

värde. 

…och, så har vi en skitbra sjuksköterska/ /hon kramar ju om en ibland och sådär, hon är mänsklig 

liksom, det tycker jag är skitbra... 

Även om det hos forskningspersonerna förekom känslor av skam eller mindervärde på grund 

missbruket fanns också erfarenheterna av att vårdarna inte gjorde något för att förstärka de 

känslorna, utan snarare tvärtom, och att en god beredskap liksom kompetens och personlig närvaro 

hos vårdarna borgat för en upplevelse av ett gott bemötande. 

Du tänker missbruket så, ja, jag tror ju faktiskt att man har lite större beredskap när man är vårdare, 

när man ska ta hand om nån som är drogpåverkad... ...Men jag tycker, att dom hanterar det här 

väldigt bra. På ett väldigt korrekt och väldigt bra sätt, man har aldrig känt sig kränkt för att man har 

varit påverkad. 

5.5.2 Att bli väl bemött 

Subtemat formades av det som illustrerade de positiva kontakter som forskningspersonerna upplevt 

i mötet med olika instanser; vad som gjort att de känt sig väl bemötta och fick den hjälp de önskade 

eller ansåg sig behöva. Det framkom att det goda bemötandet kunde bestå av att bjudas in i en 

relation där man både fick tid att lyssna och prata. Att bli väl bemött handlade också om att få 

bibehålla sin värdighet, att inte kränkas, trots sin utsatthet.  

Dom har i alla fall bemött mig på ett jävligt bra sätt; korrekt, trevligt. Dom har pratat med mig, dom 

har gett mig tid. Det har inte varit några problem, ingenting. 

Det förekom också att forskningspersonerna inte ens förväntade sig ett gott bemötande med 

anledning av att de på grund av sitt eget mående eller uppträdande trodde att de svikit vårdarna 

eller på annat sätt betett sig illa. Detta illustreras nedan. 

Men dom har varit sjysta på, fastän jag bemötte dom, hur jag blev bemött på psykiatrin, dom var ju 

sjysta där med alltså, jag fick ju alltid komma in dit, liksom, för dom märkte ju, dom såg ju på mig 

liksom att – ”Nu är han ute och snurrar igen”. 
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5.6 Att bli sedd som en person 

Det sista temat kom att handla om personen snarare än patienten. De subteman som bildade temat 

var dessa: att vara mer än sin sjukdom, att vara igenkänd och att bli tagen på allvar. 

5.6.1 Att vara mer än sin sjukdom 

I subtemat syntes upplevelser av vårdare som, genom att försöka komma sina patienter närmare och 

att förmedla en känsla av samhörighet, stärkt deras värde som människor snarare än att bara bistå 

dem med deras ohälsa.  

Dom var ju snälla mot mig liksom, dom prata ju om annat än min sjukdom liksom, för jag fick ju nåt 

annat utbyte då i alla fall. Dom fråga hur jag mådde litegrann och så där, så då fick jag väl berätta 

litegrann, men, sen vartefter samtalet gick så styrde dom ju undan samtalet till nåt helt annat, så det 

blev bättre alltså, så. 

Det uttrycktes också hur vårdare lagt fokus på såväl psykisk ohälsa som substansbruk och sociala 

faktorer och på så vis fått dessa personer att, i deras roll som patient, kunna känna sig som en hel 

människa. 

5.6.2 Att vara igenkänd 

Att bli igenkänd handlade om att, vid ett andra eller senare i raden av möten med den psykiatriska 

vården, uppleva att det fanns någon eller några vårdare som i större utsträckning kände till eller 

hade mer fördjupad kunskap om en än vid föregående möte. Det framkom beskrivningar om att 

känna sig mer som en person än som än patient och att vårdarna hade en bättre känsla för vilka 

behov som fanns eller vad som orsakade lidande. 

Och, då skulle dom ju ta urinprov på mig och då, då kom ju den där läkaren och sa – ”Han ska inte 

lämna nåt urinprov för han har inga såna bekymmer”. 

Känslan av att vara igenkänd ledde till en upplevelse att vara mer jämbördig med vårdarna, istället 

för som tidigare; att vara en belastning för vårdarna och dessutom orsaka dem obehag. 

Dom verka mer pålästa än vad dom gjorde sist jag var där. – ”Nu vet vi ju vem han är, nu kan vi 

kanske komma lite närmare”. Mer påläst om vem jag var, och approacha, och inte skämmas för att 

prata med mig. 

5.6.3 Att bli tagen på allvar 

Att bli tagen på allvar och att bli bekräftad, att få sin värdighet, tillika sitt människovärde bekräftat 

spelade en stor roll i mötet med vårdarna. 

Sist jag var inlagd, då, då fick jag känna lite mer samhörighet, att jag spela nån roll. 
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Det beskrevs hur upplevelsen av att vårdarna pratade, men framför allt lyssnade på ett annat sätt 

när kunskapen om patienten inte längre var lika ytlig och att detta skapade en känsla av gemenskap 

och att känna sig välkommen såväl som betydelsefull. 

Dörr ’n är ju alltid öppen om jag vill gå in till samordnaren här, och jag hade ett möte här, det är 

ganska fantastiskt, att jag och chefen hade ett möte här för två veckor sen, i en hel timme. Och det är 

väl ganska fantastiskt om man tänker efter att, jag är här som, ja som patient, bor här, och jag kan 

träffa en chef och vi kan sitta och diskutera i en timme.  

5.7 Tolkad helhet 

I den tolkade helheten vävs bakgrunden och den teoretiska utgångspunkten samman med det 

analyserade resultatet inklusive den naiva förståelsen med syftet att få en helhetsbild av vad 

fenomenet bemötande har haft för inverkan på upplevelsen av vården och vårdarna för patienter 

med dubbeldiagnos. 

De utvalda meningsenheterna, både i ordinarie och i kondenserad form, samt alla samlade teman 

och subteman, läses igenom tillsammans med det transkriberade materialet i sin helhet i ljuset av 

Erikssons vårdteori om lidande (1994). Det innebär också att abstraktionsnivån ökar. Fokus ligger 

på att söka förståelse för syftet genom att med teorins hjälp tolka det som framkommit i tidigare 

delar av arbetet, inte på att förstå forskningspersonerna. Samtidigt som resultatet vilar på tre 

personers berättelser, så skapar abstraktionen en möjlighet till generalisering genom att öppna för 

förståelse för hur det kan vara för patienter med dubbeldiagnos. Detta utesluter inte andra typer av 

erfarenheter. 

Eriksson (1994) skriver att lidandets drama ”skapas av de förväntningar som upplevs då man träder 

in i ett mänskligt möte eller en vårdrelation” (s 53). Detta går att tolka som att lidandet lindras då 

förväntningar möts eller för den delen överträffas, då forskningspersonerna i sina respektive dramer 

möter medaktörer som många gånger kan se, och vågar dela deras lidande. När upplevelsen istället 

består av att medaktörerna, genom avvisande attityder, misstänksamhet eller förminskande 

förhållningssätt tar avstånd så förstärker det istället upplevelsen av såväl sjukdomslidande som 

livslidande samtidigt som det skapar ett vårdlidande. 

Analysen visar att bemötande från vårdpersonalen kan skapa ett vårdlidande för personer med 

dubbeldiagnos. Vårdlidande kan förstås som en upplevelse av att vara i underläge, och till detta 

underläge bidrar såväl felaktig som utebliven vård, men också erfarenheter av direkt och indirekt 

bestraffning; utskällningar liksom nonchalans. Samtidigt förefaller det som om en persons 

livslidande och uppfattning av sig själv som någon som inte är förtjänt av ett gott bemötande utgör 

en bakgrund mot vilken denna typ av erfarenheter tonas ner. Ett citat från Eriksson (1994) får 

illustera detta: 

 En förtvivlad människa är beredd att lida förödmjukelse för att få lindring (s. 55). 
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När livslidandet har inslag av skam så förstärker det med andra ord en obalans i maktförhållandena 

mellan vårdare och patienter, eftersom patienter så att säga accepterar den roll som tilldelas dem. 

Detta kan också förstås som att vårdlidande är relaterat till att vårdare bekräftar problemet snarare 

än personen och dennes lidande.  Detta kan också förstås i ljuset av de andra temana, som kan 

förstås som att maktförhållanden utjämnas av erfarenheter av att bli sedd som en person och att bli 

väl mottagen. Den typen av erfarenheter återupprättar människans värdighet och kan innebära en 

ingång i lidandets drama genom att lidandet bekräftas. En möjlig tolkning av dialektiken mellan 

dessa teman är att patientens livslidande och upplevelse av vårdlidande står i ett ömsesidigt 

förhållande till varandra. Å ena sidan kan ett livslidande som kännetecknas av upplevelser av skam 

och otillräcklighet innebära att personen blir ”härdigare” mot ett negativt bemötande. Å andra sidan 

kan ett bemötande där patienten upplever sig vara i underläge också förstärka livslidandet. Omvänt 

kan ett gott bemötande antas såväl minska risken för vårdlidande som lindra en persons livslidande 

genom att återupprätta denne som person. 

I det första temat ses också exempel på erfarenheter av att varken förstå eller att bli förstådd samt 

hur olika vårdare gör vitt skilda bedömningar av situationen beroende på vad de tycker sig se 

snarare än vad som personen framför dem berättar, vilket ligger i linje med vad Lawrence-Jones 

(2010) och Villena & Chesla (2010) visar, och som leder till upplevelser av att inte bli erbjuden 

nödvändig vård och ligger till grund för att flera vårdepisoder återkommer efter varandra. 

Underläget kan därför också förstås utifrån den första akten i lidandets drama, men att patienten 

inte får spela den roll denne önskar, att lidandet inte bekräftas, varpå möjligheterna till att lindra 

lidandet begränsas. 

Nästa tema; att bli medveten om sitt sammanhang, har en annan karaktär, en där upplevelsen av 

vårdarnas bemötande är mer positivt och tydligt kopplat till forskningspersonernas livssituation och 

lidandeberättelse. Erfarenheterna som visas i temat tyder på upplevelser av att vårdare genom 

ärlighet och rättframhet möter och stannar kvar hos de lidande patienterna och tack vare gemensam 

ansning, lek och lärande lyckas stärka deras upplevelse av hälsa och gemenskap. Upplevelsen av 

sammanhang kan tolkas som både förståelsen för, och kunskap om, det egna hälsotillståndet och till 

att hitta sin plats i en gemenskap där vårdarna är närvarande och mer personliga. I detta tema finns 

sålunda kopplingar till både första och andra akten i lidandets drama, där lidandet först bekräftas 

varpå patienten får hjälp att tolka sin egen roll i dramat av motspelaren, som agerar med den 

lidande och erbjuder denne tid och rum att lida ut. Wiklund (2003) förklarar handlingen i lidandets 

drama som en kamp mellan lust och olust, skam och värdighet och mellan liv och död och där själva 

dramat handlar om att ta upp kampen mot det outhärdliga lidandet för att uppnå en känsla av hälsa. 

I detta andra tema visas hur patienterna får utrymme att lida ut och, om inte försonas med lidandet 

så åtminstone kunna konfrontera eller synliggöra sitt lidande och närma sig ett lindrat eller 

övervunnet lidande. Detta skulle kunna tolkas som att dramerna utspelats som tragedier eller 

satirer.  

Temat att bli väl mottagen är det som mest explicit handlar om bemötande, då det i det analyserade 

materialet tydligt uttrycks vad bemötandet innebär och betyder för forskningspersonerna. Det som 

framträder är, tack vare vårdares hållning och framtoning, upplevelser av att mötas på samma plan, 

på samma scen. Till skillnad från i det första temat, då lidandet nonchaleras eller förstärks, blir det 

här istället bekräftat såsom i den första akten i lidandets drama. Upplevelser av att bli omfamnad 
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som likvärdig lägger grunden till ett bättre samspel mellan de två rollgestaltningarna, den lidande 

patienten och den medlidande vårdaren, vilket gör att detta tema är nära förknippat med såväl det 

andra som det fjärde temat då det både handlar om gemenskap och sammanhang samt bekräftelse 

av den mänskliga värdigheten.  

Sista temat; att bli sedd som en person, visar erfarenheter av att bli sedd och förstådd mer som en 

person, en människa som bär på lidande snarare än en patient som har problem vilka måste lösas. 

Här syns upplevelser av vårdare som uppmärksammar resurser istället för att bara fokusera på 

begränsningar liksom upplevelser av att få gåvor i form av tid och utrymme för att leva och lida ut. 

Temat visar också hur skammen får möjlighet att förenas med värdigheten i såväl i mötet mellan 

patient och vårdare som i patientens egen livsvärld, vilket enligt Wiklund (2003) borgar för 

möjligheter hos patienten att försonas med lidandet. Temat tycks alltså sammanfalla med alla tre 

akterna i det drama som här förefaller vara en komedi, i vilken möjligheten till att försonas med 

lidandet framträder. Detta sker genom en lärandeprocess i samspelet med vårdarna, där 

vårdhandlingen som innebär ett förtydligande av meningen med lidandet, gör att lidandet återigen 

kan bli uthärdligt. 

6 DISKUSSION 

Diskussionskapitlet delas upp i resultat-, metod- och etisk diskussion och avslutas med en slutsats 

och förslag på fortsatt forskning. Resultatdiskussionen inleds med en kort sammanfattning av 

resultatet varpå detta kopplas till tidigare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att forskningspersonernas erfarenheter var fulla av kontraster; alltifrån 

upplevelser av utsatthet och underläge, relaterat till vårdarnas maktutövande, till upplevelser av 

delaktighet och likavärde, kopplat till att ha blivit erbjuden tid och rum för att dela med sig och 

skapa förståelse för sitt eget lidande. De upplevelser av positivt bemötande som varit stärkande för 

såväl den vårdande relationen som det lindrade lidandet hade kommit från möten där vårdarna 

hade en bredare kunskapsbas och erfarenheter av att vårda patienter vars lidande fanns som en följd 

av både substansbruk och psykisk ohälsa. Med andra ord hade lidandet lindrats och förståtts när 

vårdarna fungerade som kompetenta medaktörer.  

Dessa erfarenheter kommer härnäst att diskuteras i relation till tidigare forskning och på ett 

övergripande plan i relation till kontexten. 
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6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

Studiens fyra teman; att vara i underläge, att bli medveten om sitt sammanhang, att bli 

omhändertagen och att bli sedd som en individ, gav tillsammans en mer positiv bild av vårdarnas 

bemötande än vad jag hade föreställt mig att det skulle göra. Det första temat, att vara i underläge, 

var det som växte till det största genom det stora antal meningsbärande enheter som kunde skönjas. 

Forskningspersonerna hade uppenbart negativa erfarenheter av bemötande från vårdare inom 

psykiatrisk vård. Vad som överraskade var att de positiva erfarenheterna som framträdde i de tre 

övriga temana tillsammans var de som övervägde. Överlag fanns ändå en tacksamhet hos 

forskningspersonerna. Dock kunde denna tacksamhet, vilket även kunde skönjas i den naiva 

förståelsen, vara kopplad till lågt ställda förväntningar. Dessa kan i linje med tidigare forskning 

bottna i tidigare erfarenheter av stigmatisering och utanförskap (Lawrence-Jones, 2010; Villena & 

Chesla, 2010) samt erfarenheter av otillräcklig vård (Staiger m.fl., 2011) eller kränkande och 

nedvärderande bemötande (Cruce m.fl., 2012). Såsom det angavs i den tolkade helheten kan också 

dylika erfarenheter bidra till att den vårdsökande inte blir lika påverkad av det negativa bemötandet 

och kanske inte reflekterar över det nästa gång det inträffar. Detta skiljer sig från tidigare forskning, 

men bör å andra sidan inte läggas för stor vikt vid då det vägs det mot grundprincipen i lidandets 

drama där patienten ska bemötas på ett sådant sätt att deras värdighet bekräftas (Wiklund, 2000). 

Likaså menar även Eriksson (1994) att underlåtande av att bekräfta en patients lidande innebär att 

skapa vårdlidande genom nonchalans eller bestraffning och på så vis tvinga den lidande patienten 

till förödmjukelse.  

I de tre senare temana syns i större utsträckning hur vårdarna genom olika former av bemötande; 

tonfall, uppträdande och behandling (jfr Fossum, s.33) bidragit till patienternas dramatiserande av 

lidandet på de olika scenerna (se Figur 1). Forskningspersonerna uttryckte hur vårdarna bidragit 

med att synliggöra deras sjukdomslidande (jfr dramat som tragedi) men utan att förstärka 

livslidandet genom att förkasta eller skuldbelägga dem. Det gavs också exempel på hur dramat 

kunde gestaltas som komedi.  Det inträffade vid bemötandesituationer då försoning mellan patient 

och vårdare var möjlig genom det med humor förmedlade budskapet att misslyckande inte är någon 

katastrof. Det komiska dramat skildrades även då patienten kunde få hjälp att återvinna sin 

värdighet trots upplevelsen av skam och på så vis även komma närmare en försoning med själva 

lidandet. 

Resultatet visar, i enighet med Croona (2005), att vårdarnas bemötande haft en stor betydelse för 

hur forskningspersonerna upplevt mötet med dem. Likaså visar resultatet att kombinerad kunskap 

och erfarenhet av samtidigt förekommande substansbruk och psykisk ohälsa, samt en kännedom 

om den specifika personen, anses ligga till grund för om forskningspersonerna upplevt bemötandet 

som gott (jfr Cruce m.fl., 2012; Villena & Chesla, 2010). Å andra sidan syns också erfarenheter av 

bemötande som varit mer problem- än personfokuserat och i de förekommande fallen har 

upplevelsen dessutom gett vid handen att vårdarna har lagt fokus på fel ”problem” (jfr Villena & 

Chesla, 2010). Detta har  medfört en känsla av utsatthet och underläge och i större utsträckning 

skapat ett vårdlidande och bidragit till ett ökat livslidande snarare än att det lindrat 

sjukdomslidande. 
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6.3 Metoddiskussion 

Under denna rubrik följer diskussioner kring styrkor och svagheter avseende urvalsprocessen, 

datainsamlingen och analysmetoden. 

6.3.1 Urval och bortfall 

Urvalsprocessen kom att se olika ut vid de olika enheterna. Det förekom både att jag tillfrågade 

patienterna personligen och att personal vid respektive enhet stod för uppsökande av och 

information till patienterna. Avsikten med att be personalen på mottagningarna själva tillfråga sina 

patienter om intresse för studien var dels för personalens kännedom om dessa patienter, vilket 

skulle leda till att det gick lättare att nå ut till rätt individer. Denna metod visade sig dock fungera 

dåligt, då inte en enda respondent hittades på detta sätt. Urvalet kom därför endast att bestå av 

personer vilka hade sina ansvariga vårdare kopplade till en mottagning för personer med 

dubbeldiagnos, istället för förhoppningen att få en bredare urvalsgrupp, med personer tillhörande 

öppenvårdsmottagningar för antingen psykossjukdom respektive substansbrukssyndrom. Vidare 

blev det i urvalsgruppen så att endast män var representerade, dock med viss skillnad i ålder; 

spannet sträckte sig från drygt 20 år till nästan 50 år. 

Totalt tillfrågades ungefär 40 individer om intresse för deltagande i studien. Av dessa var det endast 

fyra personer som var villiga att delta, dock föll en av dessa bort på grund av försämring i 

grundsjukdomen varför någon intervju med denne vare sig blev bokad eller genomförd. Sålunda 

blev forskningspersonerna i den slutgiltiga urvalsgruppen endast tre till antalet. Någon uppföljning 

om varför så många personer nekade till att delta gjordes aldrig. 

6.3.2 Svårigheter och styrkor med den valda intervjuformen 

Intervjuerna beskrevs i det inledande metodavsnittet som semistrukturerade narrativa intervjuer, 

vilka genomfördes enskilt med forskningspersonerna med hjälp av en intervjuguide som var 

gemensam för alla intervjuer. Intervjuerna föreföll sig dock bli mer åt det narrativa än det 

strukturerade hållet, då forskningspersonerna gärna bidrog med mer information i sina berättelser, 

till exempel för att förtydliga varför aktuella omständigheter uppstått. Till detta var dock 

intervjuguiden en stor hjälp, då det tack vare denna enkelt gick att återgå till de redan formulerade 

frågorna, och genom det utrymme för anteckningar som fanns tillgängligt kunde den innevarande 

intervjun också utvecklas allt eftersom den fortgick och nya följdfrågor uppstod. Dock förändrades 

inte intervjuguiden mellan intervjuerna med hänsyn till att upprätthålla validiteten på studien. 

Trots intervjuguiden blev narrativen ibland dock mer utsvävande än innehållsrika och emellanåt 

kändes det som att svaren inte skulle komma att kopplas till syftet och frågeställningarna. Under 

analysarbetet, då datan delades upp i meningsbärande enheter för att sedan kondenseras, släppte 

dock de farhågorna, allt eftersom dessa började anhopas i subteman och teman. Att ha enskilda 

intervjuer istället för exempelvis fokusgrupper kändes också som en fördel avseende skyddet av 

deltagarnas integritet liksom att det sannolikt skulle ha varit svårt att få till en fokusgruppsintervju 

med tanke på att intresse för deltagande redan var svalt. Å andra sidan hade kanske 
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fokusgruppsintervjuer varit att föredra då fler kunde ha vågat delta om de inte skulle behöva sitta 

själva med en okänd intervjuare.  

6.3.3 Styrkor och svårigheter med den valda analysmetoden 

Analysmetoden; fenomenologisk hermeneutik, med inspiration av Ricoeur, är väl formulerad av 

Lindseth och Norberg (2004) och dess delar var lätta att följa. Valideringsprocessen i metoden, då 

den naiva förståelsen jämförs med strukturanalysen utfördes dock inte helt i enighet med 

grundmetoden utan mer med inspiration av denna, och återkommande jämförelser hoppades därför 

över och den naiva förståelsen fick stå kvar i oförändrad form, innan den syntetiserades med 

resultatet från den strukturerade tematiska analysen i den tolkade helheten.   

Rosberg (2008) tar upp att förförståelse inom den fenomenologisk-hermeneutiska ansatsen både 

kan vara det som utgör en grund till skapandet av ny kunskap och förståelse, men att den även kan 

utgöra ett hinder av detsamma, om den inte kan tyglas. Undertecknads erfarenheter i ämnet gick i 

linje med vad som framträder i studiens bakgrund; att personer med dubbeldiagnos kan mötas av 

mer stigmatiserande förhållningssätt bland sina vårdare jämfört med vad till exempel personer med 

enbart psykisk ohälsa kan göra. Det var också denna erfarenhet eller förförståelse som bidrog till 

varför jag valde att valde att undersöka ämnet vidare. Efter avslutad analys och sammanställande av 

resultatet känner jag att jag kunde tygla förförståelsen under såväl den naiva läsningen liksom under 

den fortsatta analysen och finna att det bland upplevelser av bemötande fanns en betydande del 

positiva sådana. 

Själva strukturanalysen bidrog med vissa svårigheter då den emellanåt tenderade att mer likna 

innehållsanalys, då fokus hamnade mer på innehållet i intervjuerna, datan, än på vilket sätt 

fenomenet bemötande belystes i de samlade temana. Här gavs en del hjälp från handledaren för att 

analysen skulle komma på rätt kurs. 

I övrigt var strukturanalysen en ganska friktionsfri process, även om den gick i cykler och förädlades 

för varje gång den gicks igenom. Teman och subteman växte in i varandra och döptes om så att 

terminologin bättre skulle matcha språket i den valda teoretiska referensramen. Handledaren 

bidrog med kunskap även i detta skede. 

Som ett exempel på förädlingsprocessen i strukturanalysen kan nämnas att subtemat att bli illa 

bemött tidigt i analysen var ett eget tema, men då ett av de slutgiltiga temana växte sig större, kom 

att bli illa bemött att bli överflödigt som eget tema och inrymdes istället i form av ett subtema under 

att vara i underläge. I detta subtema inrymdes det som i analysen framträtt som att känna sig 

ifrågasatt, kränkt, nedvärderad och ignorerad. 

6.3.4 Reliabilitet 

Med anledning av det låga antalet forskningspersoner går det att ifrågasätta studiens reliabilitet 

eller tillförlitlighet, då en studie med samma syfte och metod skulle kunna få ett annat resultat om 

gruppen av forskningspersoner var större, och mer heterogen avseende fördelning av ålder, kön och 

etnicitet. Det troliga är dock att resultatet skulle kunna inrymma fler teman, inte att de som finns i 
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denna studie skulle förkastas. Vad som kan anses stärka studiens reliabilitet är författarens 

förarbete inför intervjuerna, alltså upprättandet av en intervjuguide vilken författaren efter bästa 

förmåga strävade efter att efterfölja så att frågorna inte på något sätt skulle bli ledande. Å andra 

sidan utgjorde forskningspersonernas narrativ en mer spontan del av intervjun, vilken möjligen inte 

skulle uppstå med en annan intervjuare som kanhända inte ställde samma uppföljande frågor. 

En annan faktor som kan tänkas stärka reliabiliteten är metodvalet, vilket förespråkar en textnära 

tolkning av materialet under själva strukturanalysen. 

6.3.5 Validitet 

Trots det lilla urvalet, som både får lov att anses tämligen homogent och utan variation avseende 

exempelvis genus, blev dock datan genom transkriberingen av narrativen mycket riklig, bland annat 

beroende på de många och varierade vårdkontakterna som forskningspersonerna tillsammans hade 

erfarenheter av. Själva tolkningen söker enligt metoden hitta möjliga sanningar utifrån 

livsvärldsperspektivet och Lindseth och Norberg (2004) poängterar att det finns flera möjliga 

sanningar. Resultatet som presenterats kan sägas vara sant genom metodens styrkor, vilka ligger i 

den verklighetsnära tolkningen och användandet av en tyglad förförståelse liksom valideringen mot 

en teoretisk referensram.  

Validiteten i denna studie kan ifrågasättas ur den aspekten att en annan intervjuare, bärande på en 

annan kunskapsram och en annan förförståelse, som möter en större urvalsgrupp av 

forskningspersoner kanske, eller till och med mest sannolikt, hade kommit fram till ett delvis 

annorlunda resultat. En faktor som kan anses stärka validiteten är dock att jag själv överraskades av 

delar av resultatet, vilket tyder på att jag under analysarbetet lyckades vara sanningsenlig utifrån 

tolkningen av narrativen och tygla min förförståelse till den grad att den endast utgör en resurs 

istället för en begränsning.  

Då validitet enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan förstås som huruvida den valda metoden 

undersöker det den är avsedd att undersöka, kan frågan ställas om fenomenet bemötande verkligen 

gick att ta fasta på i studien. Med anledning av vad som skrevs i de inledande kapitlen om begreppet 

bemötande; hur det kan förstås och tolkas på olika sätt, så uppstod även under analysarbetet 

funderingar på om detta var det som forskningspersonerna verkligen svarade på. Det som framkom 

under tolkningsarbetet var ändå det att forskningspersonerna använde sig av och hade en större 

förståelse för begreppet bemötande än för det vårdvetenskapliga begreppet möte, vilket i vardagligt 

tal kan missförstås som till exempel ett möte mellan tjänstemän på ett kontor. 

6.3.6 Generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitativ forskning kan utsättas för invändningar om att 

resultaten inte går att generalisera med anledning av för få intervjupersoner. Så långt går det att 

kritisera generaliserbarheten även resultatet i denna studie. Å andra sidan visar en snabb sökning i 

databasen Discovery, med sökorden encounter, approach, nursing och patient’s experience, att 

bemötande som fenomen och dess betydelse för upplevelsen av vården undersöks inom såväl det 

psykiatriska ämnesområdet som akutsjukvård, cancersjukvård och vård av kroniska smärttillstånd 
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(Egestad, 2013; Foss & Hofoss, 2004; Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011; Vatne 

& Nåden, 2014). Detta skulle innebära att även om urvalsgruppen för denna studie är såväl liten 

som, i flera avseenden, homogen så har ändå resultatet en viss generaliserbarhet, inte statistiskt, 

men väl analytiskt, då slutsatserna visats kunna överensstämma med liknande befintlig forskning. 

6.4 Etisk diskussion 

I PM:et som föregick studien kretsade en etisk reflektion kring att de patienter som tillfrågdes om 

intresse för att delta också hade en pågående vårdkontakt. Sådant kan i teorin innebära att en 

patient upplever sig vara i en beroendesituation gentemot vårdgivaren eller vårdarna, vilket kan 

medföra en risk att patienten känner sig tvingad att delta. Det kan också innebära en risk för att 

intervjupersonerna ger tillrättalagda svar. 

För att undvika att en sådan intressekonflikt skulle uppstå hos forskningspersonerna informerades 

de innan intervjun startade om att medverkan, alternativt nekande till medverkan, inte skulle ha 

någon inverkan på den fortsatta vården. Genom missivbrevet fick patienterna även information om 

att medverkan var frivillig och att kunde dra sig ur utan några efterföljande konsekvenser. Vidare 

gavs information om att de även efter avslutad intervju och tills dess att studien publicerats kunde 

neka till att den information de lämnat fick återges. I missivbrevet framgick även det samlade 

materialet skulle behandlas i enighet med det som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som den 

etiska riktlinjen konfidentialitet. 

Kvale och Brinkmann (2009) lyfter också fram den etiska aspekten i själva analysarbetet, under 

vilket det är viktigt att förhålla sig nära och lojalt till forskningspersonernas muntliga uttalanden när 

intervjuerna transkriberas till text, men också att när data lyfts fram genom citat, skriva på ett 

sådant sätt att det inte röjer identiteten på deltagarna. Detta togs fasta på såsom det beskrivs ovan i 

inledningen av resultatkapitlet. 

Med anledning av det stora bortfallet går det att förmoda att de tillfrågade efter att ha fått 

information, muntligt och via missivbrev, kände att ett eventuellt deltagande helt och hållet var upp 

till dem. Kanhända också att missivbrevet var för formellt utformat och att detta hade en 

avskräckande effekt och gjorde att många avböjde. Avseende vad som anges i kapitel 4.5, 

forskningsetiskt ställningstagande, om aktsamhet för intervjun som en sårbar situation, uttryckte 

faktiskt samtliga deltagare, efter att intervjuerna avslutats, att de inför mötet varit nervösa men att 

de i efterhand tyckte att allt hade gått bra och att de inte haft några problem med att förstå eller 

svara på frågorna. Det faktum att intervjupersonerna var under vård hade två skilda betydelser. Å 

enda sidan kunde det innebära en försvårande etisk omständighet för studien. Å andra sidan 

utgjorde detta också en trygghetsfaktor för de inblandade, då de snabbt kunde vända sig till någon 

vårdare om specifika frågor eller intervjun som helhet skulle väcka svårhanterliga känslor. 
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6.5 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

Genom att, med en kvalitativ forskningsmetod och en fenomenologisk-hermeneutisk tolkning, 

belysa patienters erfarenheter av vårdares bemötande inom den psykiatriska vården har ett resultat 

presenterats, genom vilket följande slutsats kan formuleras: 

För att kunna förstå och därmed på ett mer vårdande sätt bemöta och bistå patienter med 

dubbeldiagnos behöver vi som sjuksköterskor vara uppmärksamma på maktbalansen i den 

vårdande relationen och ge patienten utrymme och vägledning för att kunna leva ut och förmedla 

sin egen roll i lidandets drama. Detta kan vi göra först när patienten upplever sig jämlikt behandlad, 

sedd som en likvärdig människa i mötet med vårdaren och där denne upplever att det lidande som 

utspelar sig blir bekräftat av den vårdande medaktören. 

En liknande studie med ett motsvarande syfte och med ett större deltagarantal samt med fördel en 

större differens avseende såväl kön som etnicitet skulle i högre grad kunna bidra med en ökad 

kunskap på området. En sådan studie skulle även ha en större reliabilitet och generaliserbarhet. 

Dock kan utifrån resultatet av föreliggande studie en klinisk implikation ändå ses, nämligen vikten 

av ett gott bemötande för att förstärka upplevelsen av en god vård. Sålunda kan detta resultat 

tillämpas inte bara i vården av patienter med dubbeldiagnos, utan snart i alla avseenden där vårdare 

möter patienter. 
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BILAGA A – MISSIVBREV 

 

Tillfrågan om deltagande i en studie som går under 

arbetsnamnet ”Dubbeldiagnos – vilken diagnos går först?” 

 

Jag heter Mattias Stefansson och är student i 
specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens 
högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats.  

 

Syftet med min studie är att ur patientens perspektiv belysa innebörden av 
vårdgivares bemötande inom den psykiatriska vården, relaterat till att 
patienten både lider av psykisk ohälsa samt en missbruks- eller 
beroendeproblematik. 

 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från 

detta brev. 

 

Under hösten kommer jag att genomföra ett antal intervjuer på ett par 

mottagningar i Västerås för att samla material till studien. Att medverka i 

projektet skulle för din del innebära att delta i en enskild intervju, som 

kommer att spelas in för att ge underlag till mitt arbete. 

 

Det kommer att ta ca 30-60 minuter att genomföra intervjun, eventuellt 

längre om den tiden inte skulle räcka till. Meningen är att du ska få 

möjlighet att berätta om dina erfarenheter av hur du har blivit bemött av 

vårdgivare (sjuksköterskor, skötare, läkare, osv.) i den psykiatriska vården. 

Efter intervjun kommer jag att lyssna på inspelningen och skriva ut texten 

för att kunna analysera och tolka den och därefter jämföra materialet 

gentemot andra intervjuer. 
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Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver 

ange någon orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla 

uppgifter och data kodas och förvaras inlåst så att ingen utomstående kan 

ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer inga 

uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter. Om du efter 

avslutad intervju kommer på att du inte vill att dina uppgifter ska finnas med 

i resultatet går det bra att ta kontakt med mig och meddela detta, dock 

måste detta göras innan studien lämnas in för godkännande. 

 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får 

lämnas ut till mig, kommer jag att via telefon ta kontakt med dig för att ge 

ytterligare information om studiens syfte och genomförande.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Lena 

Wiklund Gustin, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mattias Stefansson   

Tel: 070-xxx xx xx 

E-post: 

msn12015@student.mdh.se 

 
 
 
 
 

Handledare  
Lena Wiklund-Gustin 
Universitetslektor 
Docent i vårdvetenskap 
Akademin för hälsa, vård och 
välfärd 
Mälardalens högskola  
Box 883 
721 23 Västerås 
Tel: 021-xx xx xx 
E-post: lena.wiklund@mdh.se
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Samtycke till att deltaga i projektet, ”Dubbeldiagnos – vilken diagnos går först?” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst fram till att 

studien lämnas in för godkännande, utan att ange orsak, kan avbryta mitt deltagande i 

studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet ”Dubbeldiagnos – vilken diagnos går först?”, och jag 

samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________ _______________________________  

Underskrift            Namnförtydligande 
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE FÖR SEMISTRUKTURERAD 

NARRATIV INTERVJU 

Här presenteras den intervjuguide som sammanställdes inför datainsamlingen. Under 

intervjuerna hade jag med denna guide i ett handout-format med rader för anteckningar 

intill varje frågeruta, för att kunna notera vad som hände i interaktionen mellan intervjuare 

och forskningsperson, utöver det som togs upp med hjälp av ljudinspelningen. 

 

Sätta igång intervjun 

 

Fråga om informanten känner sig beredd att sätta igång 

Upplys i så fall om att inspelningen nu startar.  

 

Startfråga 

Kan du berätta om varför du kom i kontakt med den psykiatriska vården? 

(Om det inte framgår – när?)  

 

Kan du berätta om hur du hamnade i ett missbruk? 

(Förtydligande – vilken sorts missbruk har det handlat om?)  

 

Kan du berätta om hur det var då du sökte vård? 

(På vilket sätt blev du bemött?) 

(Hur menar du då?) 

 

Hur behandlades din psykiska ohälsa? 

(Hur märktes det?)  

 

Vilket fokus lades på din missbruksproblematik? 

(Varför var det så?) 
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Vad i vårdarnas bemötande gjorde att du kände dig sedd som en hel människa?  

Vad kändes mindre bra? 

(Hur menar du då?)  

 

Vilken roll spelar ditt missbruk in i hur vårdare bemöter dig tror du? 

(Kan du ge exempel på det?) 

 

På vilket sätt skulle vården (omvårdnaden) kunna vara annorlunda? 

(Kan du ge fler exempel?) 
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