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Sammanfattning 

Denna kvalitativa forskningsöversikt utgörs av kunskapsläget om personer med 

dubbeldiagnos. Fokus ligger på vad psykiatrireformen inneburit för personer med psykiska  

funktionshinder. Författarnas ambition har varit att sammanställa aktuell kunskap inom 

problemområdet. Syftet med uppsatsen är att göra en analys av kunskapsläget rörande 

individer inom psykiatrin med samtidigt missbruk. De frågeställningar som kommer att 

beröras är följande: Vad det innebär att leva med dubbeldiagnos, hur koordineras samverkans 

insatser samt hur ser det evidensbaserade läget ut. Författarna bearbetar empirin utifrån dels 

ett expertperspektiv, dels ett organisationsperspektiv. Underlaget bygger på en 

sammanställning av empiri skrivna av forskare med kunskap i området. Materialet har 

bearbetats och sammanställts genom hermeneutisk metod. Resultaten utifrån det empiriska 

materialet visar en samstämmighet beträffande kunskapsläget bland personalen rörande 

individer med dubbeldiagnos, brister mellan de samverkande insatserna samt underutvecklade 

evidensbaserade metoder.  I analysen har teorin om KASAM använts för att belysa resultaten 

utifrån ett salutogent perspektiv. Författarna av uppsatsen gör följande konklusion, att 

psykiatrireformen inneburit både positiva och negativa förändringar för personer med 

psykiska funktionshinder. 
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Living with mental disabilities and addiction: 

 A qualitative research overview on individuals with dual diagnosis within psychiatry 

 

Abstract 

This qualitative research overview consists of the State of knowledge about people with dual 

diagnosis. The focus is on what Psychiatry reform meant for people with mental disabilities. 

Author`s ambition has been to consolidate current understanding in the problem area. The 

purpose of the paper is to make an analysis of the State of knowledge concerning individuals 

within psychiatry with simultaneously addiction problems.  The issues that will be processed 

are: what it means to live with dual diagnosis, how to coordinate cooperation efforts, and what 

is the evidence-based mode. Authors process the empirical material from both an expert and 

an organizational perspective. The empirical material consists of fifteen articles written by 

expertise authors in the area. The material has been processed and compiled by hermeneutic 

method. Results from the empirical material show a consensus regarding the State of 

knowledge among staff concerning individuals with dual diagnosis, gaps between, the 

collaborative efforts and underdeveloped evidence-based practices. In the analysis, the theory 

of KASAM was used to highlight the result from a salutogenic perspective. The authors of the 

paper make the following conclusion, that Psychiatry reform meant both positive and negative 

changes for persons with mental disabilities  
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1. Inledning 

Problematiken i vård och stödarbetet rörande personer med psykiska funktionshinder var 

ingalunda främmande innan förekommande uppsats, då författarna har mångårig erfarenhet av 

vårdarbete.  Okunskapen som här har funnits är att det inom denna målgrupp också ofta finns 

ett missbruk. Under studietiden har författarna av uppsatsen fått en ökad kunskap om 

innebörden av att ha ett psykiskt funktionshinder och ett samtidigt missbruk. Detta har legat 

till grund för valet av ämne för uppsatsen.  Kunskapsläget om personer med psykiska 

funktionshinder och samtidigt missbruk är angeläget inom det sociala arbetsfältet. 

Svårigheterna i arbetet med målgruppen framstår tydligast i den samverkan som sker samt de 

stöd som erbjuds.  

Innan 1970-talet vårdades och levde personer med psykiska funktionshinder i 

regel på något av landets statliga mentalsjukhus, avskilda från det övriga samhället. Printz 

(2008) menar att avvecklingarna av dessa skyddande institutioner medfört att personer med 

psykiska funktionshinder många gånger hamnar i missbruk. Åsberg och Källtorp (2001) 

skriver att drivkrafterna till avvecklingen av mentalsjukhusen var flera, bland annat 

ekonomiska, då de stora mentalsjukhusen var dyra i drift. De allt effektivare läkemedlen som 

dämpade symtom möjliggjorde utflyttningen från sjukhusen.  Enligt Crafoord (2000) var det 

under den här perioden, dock under ett visst motstånd, som de traditionellt biologiskt skolade 

psykiatriska läkarna släppte in psykoterapeutiskt skolad personal i sina verksamheter. 

Cullberg (2000)  menar att psykiatrireformen som trädde i kraft 1995, kan ses som en kulmen 

på de nedläggningar av mentalsjukhusen som inleddes i Sverige på 1970-talet, den så kallade 

avinstitutionaliseringen.  

Nedläggningarna av mentalsjukhusen resulterade i att antalet vårdplatser 

minskade avsevärt och dessa koncentrerades nu till psykiatriska kliniker vid sjukhusen. 

Vårdtiderna förkortades därmed, och istället utvidgades öppenvårdspsykiatrin. Kommunernas 

ansvar för samordningen av insatserna till personer med psykiska funktionshinder 

markerades, och här infördes ett obligatoriskt kommunalt betalningsansvar för de personer 

som ansågs medicinskt färdigbehandlade vid de psykiatriska klinikerna på sjukhusen. Enligt 

Markström (2005) uppmärksammades det tidigt att dessa vård- och stödsystem inte lyckades 

fånga upp de sammansatta behov som personer med psykiska funktionshinder hade. Vidare 

menar Markström (2005) att de samhällsbaserade insatserna inte byggdes ut i den takt som 
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mentalsjukhusen lades ned. Avsikten med psykiatrireformen var att förbättra livskvaliteten för 

personer med psykiska funktionshinder genom att ge en ökad delaktighet i samhället och ett 

bättre socialt stöd. Enligt Nordén (2001) har psykiatrireformen inneburit en frihet för personer 

med psykisk ohälsa, med en ökad möjlighet till delaktighet, kontroll, beslut och inflytande 

över sin vård och behandling. Ett flertal stöd- och behandlingsprogram och öppna 

verksamheter har skapats både inom den offentliga och privata sektorn, samt inom 

frivilligrörelserna. Insatserna ute i samhället har börjat koordineras på ett bättre sätt och blivit 

mer effektiva genom olika former av Case management (samverkande insatser) menar 

Markström (2005). Trots att mycket har förbättrats sedan psykiatrireformen, kvarstår dock 

problematiken med samordningen av insatserna menar Printz (2008). 

 En särskild utsatt grupp i sammanhanget är personer med psykiska 

funktionshinder med samtidigt missbruk, vilka idag ofta far mycket illa, och som får insatser i 

mycket lite omfattning, eller inte alls. Samhället har här stora svårigheter att samordna 

insatserna, samt små möjligheter att kontrollera om dessa personer medicinerar och är 

drogfria menar Printz (2008). Markström (2005) hävdar att en orsak till att psykiatrireformen 

inte uppnått sina mål helt är att den genomfördes då Sverige befann sig i en finansiell kris 

med lågkonjunktur och besparingskrav inom de offentliga sektorerna vilket kan förklara 

varför kommunerna haft svårt att möta kravet på kompetensutveckling hos utförarna. Heilig 

(2010) menar likväl att samverkansarbetet är viktigt, men avgörande för ett hållbart arbete är 

att rikta fokus på missbruksproblematiken. Detta är i regel ingen lätt uppgift då missbruket 

ofta inte är klargjort. För att det ska vara möjligt bör förhållningssättet i arbetet vara att skapa 

en god allians med den sjuke, vilket förutsätter hög professionalitet. Nedläggningar av 

mentalsjukhus har även genomförts i övriga norden och det har även där varit förenat med 

svårigheter med ”glapp mellan ord och verkstad”, vilket medfört en ökad andel missbruk 

bland målgruppen (Lindqvist m fl. 2011). Individer med psykiska funktionshinder och 

samtidigt missbruk brukar benämnas dubbeldiagnos, vilket författarna också kommer att göra 

i uppsatsen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definieras dubbeldiagnos som en 

samförekomst av psykiskt funktionshinder och ett missbruk av ett eller flera psyko aktiva 

ämnen (WHO, 1995 ).  Med detta som grund definieras här dubbeldiagnos som ett skadligt 

missbruk/beroende vilket förekommer samtidigt med en diagnos av psykisk sjukdom eller 

personlighetsstörning. Enligt socialstyrelsen (1996) är personer med dubbeldiagnos en 

speciellt utsatt grupp då de ofta inte kan hävda sina rättigheter, vilket medför en ökad risk för 
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socialt utanförskap samt att de löper en ökad risk att drabbas av somatiska (kroppsliga) 

sjukdomar till följd av missbruket. Gerdner och Sundin (1998) belyser även de den komplexa 

problematik som ofta finns hos målgruppen. Där det förutom missbruks- och psykiatrisk 

problematik, många gånger finns inslag av andra sjukdomar samt även en omfattande social 

problematik, vilket bör beaktas. Bulow (2004) menar att orsaken till problematiken i 

hjälparbetet för individer med dubbeldiagnos främst grundas på ett ineffektivt samarbete. 

Detta eftersom ansvaret för behandling av psykisk ohälsa och behandling av missbruk är 

organisatoriskt uppdelat på olika huvudmän vilket försvårar en integrering av behandling och 

stödinsatser. För att behandling och stöd ska fungera för denna grupp måste huvudmännen 

samverka (Bulow, 2004). Aktuell och tidigare forskning speglar således en samstämmighet 

om att brister finns i vård, stöd och service för individer med dubbeldiagnos. 

1.1  Koppling till socialt arbete    

 Avsikten med uppsatsen är att undersöka kunskapsläget om samverkande insatser och 

evidens rörande personer med dubbeldiagnos.  Detta med fokus på samarbetet mellan 

socialtjänst och psykiatri, det vill säga kommun och landsting. Kopplingen till socialt arbete i 

denna uppsats fokuserar på ett samarbete som är nödvändigt för att få till stånd en 

välfungerande behandlingsprocess för individer med psykiska funktionshinder och samtidigt 

missbruk.  Det är ofta svårt att nå denna grupp då deras redan svaga röst sällan gör sig hörd, 

än mindre då en missbruksproblematik samtidigt finns, vilken de i regel inte vill erkänna 

(Nordén, 2001). Det sociala arbetet handlar om att verka för mänskliga rättigheter, social 

rättvisa samt att uppmärksamma och synliggöra individer som lever under utsatta 

förhållanden i samhället (Meeuwisse m fl. 2006).  Riktlinjer gällande samverkande insatser 

för socialtjänst och hälso- och sjukvård finns. Nackdelen är att de är vagt utformade och 

kompetensen inom området dubbeldiagnos ofta är bristfällig. Därav är betydelsen av 

samverkande insatser och evidensbaserad kunskap fortsatt aktuell för individer med 

dubbeldiagnos. Ett aktivt samarbete och ökad kompetens krävs främst mellan socialtjänst och 

psykiatri för att få till stånd en hållbar behandling för individer med dubbeldiagnos.  

1:2 Syfte 

Avsikten med uppsatsen är att ge en analys av kunskapsläget om individer med psykiska 

funktionshinder och samtidigt missbruk. 
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  1:3 Frågeställningar 

 Vad innebär det att leva med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk 

  Hur koordineras de samverkande insatserna för individer med dubbeldiagnos 

 Hur ser den evidensbaserade kunskapen ut beträffande individer med dubbeldiagnos 

1.4 Disposition 

Nedan ges en övergripande redogörelse över uppsatsens form. 

Uppsatsen har följande kapitelindelning: Inledande kapitel med en beskrivning av vad som 

ligger till grund för studien. Detta efterföljs med en problematisering av området 

dubbeldiagnos, samverkan samt det evidensbaserade kunskapsläget. I kapitel två återges en 

sammanfattande bakgrundsbeskrivning med avseende på psykiatrin ur ett historiskt perspektiv 

samt en redogörelse för gällande lagstiftning. Kapitel tre redogör för hur översikten 

metodologiskt bearbetats och sammanställts. Kapitel fyra beskriver den teoretiska 

utgångspunkten. Kapitel fem presenterar primärdokumenten som ligger till grund för resultat 

och analys. Kapitel sex presenterar en sammanställning av resultaten och analysen. Resultaten 

relateras till uppsatsens centrala teman och frågeställningar. Analysen behandlas utifrån den 

teoretiska utgångspunkten. Kapitel sju inleds med en diskussion om uppsatsens resultat. 

Vidare följer en metoddiskussion, där för - och nackdelar gällande uppsatsens metodologiska 

bearbetning reflekteras. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

1.5 Definition av begrepp 

Nedan följer en förklaring till uppsatsens centrala begrepp. De centrala begreppen är relevanta 

för uppsatsens syfte och frågeställningar samt utmärkande för villkoren typiska för samverkan 

kring individer med dubbeldiagnos.  

Psykiska funktionshinder 

Definieras i denna uppsats som en långvarig psykisk störning och som inte behöver vara 

diagnostiserad. Den psykiska störningen ska vara svårartad vilket inkluderar 

diagnosgrupperna schizofreni, andra psykoser, bipolära sjukdomar, egentlig depression samt 

personlighetsstörningar. Psykiska funktionshinder bedöms också, oavsett psykiatrisk diagnos, 
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som svårartad när den är så långvarig att den leder till handikapp och återkommande 

kontakter med den psykiatriska vårdorganisationen och/eller socialtjänsten (Printz, 2008). 

 

Missbruk 

Med missbruk avses i denna uppsats beroendestörningar som inkluderar diagnosgrupperna av 

både alkohol och/eller andra centralstimulerande substanser. En okontrollerad användning av 

alkohol eller droger har en potential att resultera i såväl medicinska som sociala 

skadeverkningar (Heilig, 2011). 

Dubbeldiagnos 

Avser i denna uppsats individer med ett psykiskt funktionshinder, och ett samtida missbruk av 

alkohol och/eller andra centralstimulerande droger. Problem med ett samtidigt missbruk är 

vanligt hos individer med psykiska funktionshinder. Orsakerna till missbruket är flerfaldiga 

(Cullberg, 2000). 

Samverkan  

Definieras här som olika organisationers samarbete över de organisatoriska gränserna, dessa 

kan utgöras av socialtjänst, sjukvård och stadsmissioner med flera. Samarbete är när två eller 

flera gemensamt arbetar för ett syfte (Printz, 2008). 

Evidensbaserad kunskap 

Begreppet evidensbaserad kunskap avser i denna uppsats kunskapsläget om den för tillfället 

bästa vetenskapliga kunskapen samt de professionellas erfarenheter och förmågor (Jergeby, 

2009). 

Salutogent perspektiv  

Det salutogena perspektivet fokuserar på de faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. 

Med detta menas att en människa kan vara mer eller mindre sjuk och att hennes tillstånd 

påverkas av faktorer på olika nivåer. Motsatsen till det salutogena är patogena, som istället 

fokuserar på varför människor blir sjuka, och där tonvikten ligger i att finna sätt att behandla 

det sjuka. (Antonovsky, 2009). 
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2.  Bakgrund  

I detta kapitel ämnar författarna redogöra för aktuell forskning med gemensam beröringspunkt 

för individer med dubbeldiagnos. För att ge en mer sammansatt bild av problemområdet 

individer med psykiska funktionshinder och samtida missbruk återges aktuell forskning om 

psykiatrireformen. Dess orsaker och verkan, samt gällande lagstiftning med avseende på 

målgruppen då de är viktiga aspekter till problematikens uppkomst. 

 2.1 Psykiatrireformen 

De senaste årtiondena har levnadsförhållandena för psykiskt funktionshindrade individer 

förändrats avsevärt. Enligt Bulow (2004), var dessa personer tidigare hänvisade till de stora 

institutionerna, mentalsjukhusen som drevs av staten. Institutionerna kom att bli slutna 

världar, avskilda från det övriga samhället. Det var där den psykiskt funktionshindrade skulle 

behandlas och tillfriskna under överseende av medicinsk personal. Idag efter den så kallade 

avinstitutionaliseringen som påbörjades under 1970-talet så lever de flesta individer med 

psykiska funktionshinder i samhället som alla andra, vilket också var syftet. De alltmer 

effektiva läkemedelsbehandlingarna för psykisk ohälsa har också bidragit till att utflyttningen 

möjliggjordes. 

  I slutet av 1980-talet konstaterades i Sverige att det stöd kommuner och 

landsting förordnats att ge människor som drabbats av psykisk ohälsa inte var tillräckligt 

(SOU 2006:100). Direktiven var dessutom vagt utformade, vilket innebar att kraven på 

utförarna var för lågt ställda (a.a). Detta gav upphov till en rad utredningar som 1995 

utmynnade i psykiatrireformen (a.a). ) I utvärderingen av 1995 års psykiatrireform betonades 

att psykiskt funktionshindrade individer med missbruk är en särskilt utsatt grupp då de har ett 

omfattande behov av samordnade insatser och stöd vilket ofta saknas. Riktlinjer om 

ansvarsfördelning för behandling och sociala insatser finns i gällande lagstiftning, men 

insatserna är ofta otillräckliga och undermåligt koordinerade. Socialnämnden i respektive 

kommun har ett grundläggande ansvar för att förebygga och motverka missbruk. Nämnden 

har även ett ansvar för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård han behöver för 

att komma ur sitt missbruk.  

Ofta saknas dock överenskommelser gällande ekonomiskt ansvar för respektive 

huvudman. Utredning och diagnostisering sker sällan i samverkan mellan socialtjänst och 
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psykiatri (SOU, 2006). Intentionerna med psykiatrireformen var att vården skulle sektoriseras 

där målet var att individerna skulle ges möjlighet att leva ett vanligt liv. Vården ersattes med 

olika former av icke institutionsbaserad vård, och skulle istället ske i form av teamarbete 

tvärprofessionellt. Kommunen skulle ha det övergripande ansvaret för boende och 

sysselsättning och landstinget skulle ha ansvaret för vården av det psykiska funktionshindret. 

En helhetssyn anammades härmed menar Crafoord (2001). Detta samverkansarbete har visat 

sig problematiskt att uppnå trots att lagstiftning och riktlinjer finns för hur detta ska ske. 

Institutionsvård av psykiskt funktionshindrade var också gällande praxis i övriga 

nordiska länder tidigare. Lindqvist m fl. (2011) presenterar en rapport på uppdrag av Nordiska 

ministerrådet om hur psykiatrireformen översatts till konkret stöd i de Nordiska länderna. 

Socialpolitiken i samtliga Nordiska länder betonade normaliserade livsvillkor för de psykiskt 

funktionshindrade. Detta hängde också samman med internationella initiativ, exempelvis FN:s 

(Förenta Nationernas) standardregler om funktionshindrade (1993) och FN-konventionen om 

mänskliga rättigheter för individer med funktionsnedsättning (2006) som de nordiska länderna 

förväntades följa (www.hso.se).  

2.2 Lagstiftningen 

Nedan ges en redogörelse över gällande lagstiftning rörande psykiskt funktionshindrade med 

samtida missbruk. Individer som har dubbeldiagnos omfattas av flera olika lagar, främst lagen 

om stöd och service till funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SOL) samt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). LSS och SOL står under kommunens ansvar och HSL under 

landstingets ansvar, vilket i sig innebär att olika myndigheter har det övergripande ansvaret. 

För individer med dubbeldiagnoser kan detta innebära att de hamnar ”mellan stolarna”. 

Detta innebär ekonomiska skiljelinjer i vilket det uppstår intressekonflikter 

mellan huvudmännen, kommun och landsting. Det gör att individer med dubbeldiagnos är en 

av samhällets mest utsatta grupper. Psykiatrireformen skulle bland annat garantera människor 

som drabbats av psykisk ohälsa samma rättigheter och skyldigheter som andra 

samhällsmedborgare. Dessutom skulle den möjliggöra för den enskilde att, utifrån sina egna 

val och prioriteringar, få rätt till service, stöd och vård, anpassade efter dennes förutsättningar 

och behov (Printz, 2008). 

http://www.hso.se/
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 Socialtjänstlagen är en av de viktiga lagarna som ska säkerställa samhällets 

välfärdssystem, lagens syfte är att alla som befinner sig i Sverige skall omfattas av en social 

trygghet för de som är i behov av hjälp (Bergstrand, 2006). Socialtjänstlagen (SOL) är en 

ramlag vilket gör att olika kommuner kan tolka den olika, den anger därför inte heller i detalj 

vilka insatser som ska ges utan riktar in sig på vilka mål som ska uppnås med hjälp av dessa 

insatser. Vilket i sig innebär att kommunerna har relativt stor frihet att organisera 

verksamheten efter sina behov och utgångspunkter (Strömberg och Lundell, 2006). Thunved 

och Norström (2006) menar att det är viktigt att socialtjänsten kan samarbeta och planera sina 

insatser tillsammans med andra samhällsinstanser, som exempelvis psykiatrin, öppna 

sjukvården eller kriminalvården. Detta för att på ett effektivt sätt kunna använda de resurser 

som samhället har att ge till individer i behov.  

Det är lätt att individer med psykosociala problem slussas fram och tillbaka 

mellan olika myndigheter, i de fall som de inte genuint hamnar under ett visst ansvarsområde. 

Ett synsätt där individens problem och behov studeras främst från den egna myndighetens 

perspektiv bör förändras anser Norström och Thunved (2006). Lagen om stöd och service, 

hädanefter LSS är en rättighetslagstiftning vilket medför att det i detalj fastställs vilka 

individer som har rätt till de insatser som är specificerade och definierade i 1 §. Den som 

tillhör personkretsen är enligt 7 och 8 §, berättigad till insatser om han begär det och behovet 

inte kan tillgodoses på annat sätt (RÅ2000, ref 39). Syftet med en rättighetslagstiftning är att 

den enskilde ska veta sina rättigheter och kunna kräva detta i en domstol. Konsekvensen av att 

insatserna avgränsas till de tio som anges i lagen blir att enskildas behov som inte svarar mot 

lagens insatser inte heller kan tillgodoses med stöd av LSS (SOU 2006:100).  

Insatserna som ges med stöd av lagen ska vara varaktiga och samordnade. 

Kommunerna har ansvaret för insatserna som ges förutom rådgivning och annat personligt 

stöd enligt 9 § 1p. LSS där är det istället landstinget som är anförare (Strömberg & Lundell, 

2006). På den enskildes begäran skall kommun och landsting sätt upp en plan i samråd med 

honom över beslutade och planerade insatser, 10 §. Meningen är att ge den enskilde 

inflytande och översikt över när insatser kan förvänts bli aktuella. Denna plan har syftet att 

understödja samordningen mellan olika uppdragsgivare samt för att klarlägga den enskildes 

behov av insatser. I 14 § LSS anges att kommunen i första hand har ansvaret för 

samordningen. Det råder sekretess mellan olika myndigheter, detta innebär att den enskildes 

samtycke i allmänhet krävs för att uppgifter ska få anförtros (Norström och Thunved, 2006). 
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En del insatser stadgas i både LSS och i SOL. En begäran om stöd eller service av en individ 

som tillhör personkretsen i LSS ska i första hand granskas enligt LSS. Det är som regel till 

förmån för individen då insatser enligt LSS är förenade med enklare förbehåll än vad som 

gäller för bistånd med stöd av SOL. Insatserna som ges enligt LSS är generellt kostnadsfria. I 

de fall en ansökan inte kan beviljas enligt LSS ska den alltid prövas i överensstämmelse med 

SOL (Everitt, 2005). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) omfattar de huvudsakliga 

föreskrifterna för all hälso- och sjukvård. Lagen är i väsentligt avseende konstruerad som en 

ramlag. Den fastställer riktpunkter för hälso- och sjukvården och fordrar god vård 

(Socialstyrelsen, 2005). Det är landstinget som ansvarar för hälso- och sjukvården samt de 

kommuner som inte tillhör ett landsting (HSL). Både öppen och sluten vård erbjuds, där den 

öppna vården i första hand bedrivs inom primärvården.  

Den slutna vården är sådan att den kräver intagning i vårdinrättning och för 

denna vård ska det finnas sjukhus (HSL). Lagen är utformad så att den enskilde som tycker att 

landstinget inte lever upp till behovet saknar underlag i lagen att yrka på någon form av 

rättsliga krav mot landstinget. I lag 1998:531 regleras även hur personalen ska förhålla sig till 

patienten, där ska socialstyrelsens råd och rekommendationer följas så att vetenskap och 

erfarenhet ska vara rådande. Personalen ska visa patienten omtanke och respekt 

(Socialstyrelsen, 2005). 
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3. Metod 

Följande kapitel är en redogörelse för uppsatsens metodologiska uppbyggnad. Val av 

forskningsdesign, insamling och urval av data samt metod för dataanalys presenteras. 

3.1 Forskningsdesign  

Inför denna studie har en kvalitativ metod använts, där studiens design är en 

forskningsöversikt om kunskapsläget rörande samverkan och evidens med avseende på 

individer med dubbeldiagnos. Valet av metod har gjorts med utgångspunkt i de 

frågeställningar som studien grundar sig på. Backman (2008) menar att det finns ett ökat 

behov av översikter därför att kunskapsmassan är i ständig rörelse och tillväxt. Designen 

kommer således att vara en kvalitativ forskningsöversikt där befintlig litteratur kommer att 

”intervjuas”. Därför kan det även anses att tillvägagångssättet är induktivt i sin ansats men 

även deduktiv. Detta då studien utforskar det som redan utforskats (Alvesson och Sköldberg, 

2010). Syftet med uppsatsen är att ge en samlad bild av den information som urvalet av 

litteratur kan ge om de samverkande insatserna beträffande individer med dubbeldiagnoser 

samt det evidensbaserade kunskapsläget. Enligt Backman (2008) kan litteraturöversikter bli 

väl generella då dessa ska täcka hela forskningsområden.  Författarna har i valet av litteratur 

sökt forskare med gedigen kunskap inom problemområdet. Genom detta förfarande är 

författarnas förhoppning att uppsatsen inte blir för allmängiltig. En annan svårighet med att 

använda sig av kvalitativa forskningsöversikter kan vara att den redan är vinklad utifrån 

andras förförståelser menar Larsson m fl. (2010). Det antas bidra till en viss svårighet vad 

gäller objektiviteten. Detta har författarna sökt undvika genom att använda sig av empiri med 

varierade syften.   

3.2 Vetenskapsfilosofisk position 

Det vetenskapsfilosofiska förhållningssättet i analysen av det empiriska materialet utgår från 

hermeneutiken. Begreppet hermeneutik kommer från Grekiskan och innebär tolkning av 

texter och budskap. Huvudtemat inom hermeneutiken är att meningen hos en del endast kan 

förstås om den sätts in i ett sammanhang med helheten (Alvesson och Sköldberg, 2010). 

Genom den hermeneutiska metoden växer förståelsen fram naturligt genom nya insikter som 

läggs till den insikt som fanns redan innan, vilket för processen mot ett ökat medvetande 
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vidare. Den hermeneutiska forskningsmetoden, med sitt angreppssätt, anser författarna 

lämplig för att systematiskt kunna tolka och förstå problemområdet genom att belysa 

primärdokumenten utifrån ett expertperspektiv och ett organisationsperspektiv. I nästa steg 

belyses problemområdet utifrån teorin KASAM. Genom den hermeneutiska metoden kan inte 

objektiva fakta separeras från värdeomdömen menar Kvale och Brinkman (2009), vilket 

författarna anser lämpligt då syftet med uppsatsen inte ska utreda någon påstådd sanning. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) leder den hermeneutiska tolkningsprocessen till en mer 

nyanserad förståelse över fenomen där inga absoluta sanningar finns. Detta nås genom att 

hålla en objektiv och förutsättningslös ansats till det empiriska materialet.  

3.3 Förförståelse 

Genom att författarna under socionomutbildningens gång har tagit del av problematiken kring 

individer med psykiska funktionshinder samt individer med missbruksproblematik har 

författarna därför fått ökad förståelse för att detta är en speciellt utsatt grupp i vårt samhälle. 

Då författarna läser olika inriktningar inom programmet, med det menas här allmän och 

funktionshinder/äldreomsorg, gjordes bedömningen att ämnet är relevant. Individer med 

dubbeldiagnos kommer att beröra båda författarna i kommande arbeten. Inom ramen för 

författarnas tidigare arbeten har upplevelsen varit att personer med dubbeldiagnos hamnar 

”mellan stolarna”, på grund av samverkanssvårigheter mellan de olika organisationerna som 

ska bistå målgruppen. Det tycks också finnas en osäkerhet i den evidensbaserade kunskapen 

rörande målgruppen.  Intresset vaknade genom att uppsatsens författare diskuterade denna 

problematik. Dessa faktorer har sammantaget bidragit till valet att skriva om problematiken i 

denna uppsats. Enligt det hermeneutiska synsättet är den egna förförståelsen en viktig del i att 

tolka och bearbeta texter. Det innebär att det är en förförståelseprocess som ständigt är i 

rörelse (Alvesson och Sköldberg, 2010). Den eller de som tolkar texten har en viss 

förförståelse och bakgrund vilket påverkar hur tolkningen avlöper. Tolkningar är därför 

subjektiva och för att motverka detta är det av vikt att medvetandegöra sin egen förförståelse  

(Kvale och Brinkman, 2009).  Dock är inte förförståelsen något hinder inom hermeneutiken, 

utan snarar en förutsättning i tolknings- och förståelseprocessen menar Alvesson och 

Sköldberg (2010). 

Förförståelsen i sig kan därför innebära att uppsatsen blir för vinklad utifrån 

författarnas tidigare erfarenheter, därför att uppfattningen av problemet redan är bestämd. 
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Detta är något som författarna försökt motverka genom att ha en öppen förhållning gällande 

val av litteratur samt i sättet att bearbeta texterna. Det är dock ett observandum att 

förförståelsen kan komma att påverka tolkningen av texten, vilket författarna sökt mildra med 

en genomgående ambition att vara neutral och objektiv.  

3.4 Analysverktyg 

Författarna har valt att indela primärdokumenten utifrån teman i en så kallad 

meningskategorisering, vilka ska uttrycka de meningsbärande enheternas innebörd Med detta 

menas att söka finna kategorier och beskrivningar som förklarar fenomen eller sammanhang i 

omvärlden. Författarna avser med kategoriseringen att spegla syftet och frågeställningar med 

uppsatsen. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är kategorisering användbart vid behandling av 

en ansenlig textmassa för att inskränka i mindre kategorier. På så sätt reduceras komplexiteten 

i inflödet av information, och ger ett mer hanterbart underlag till forskarens antaganden. 

Problematiken rörande personer med dubbeldiagnos var utgångspunkten i författarnas 

antaganden för uppsatsen. Engagemanget för målgruppen fanns redan innan denna uppsats, 

genom författarnas tidigare arbeten inom vård och omsorg. Temaområdet dubbeldiagnos 

framkom således genom författarnas förförståelse. Urvalet av primärkällorna uppstod genom 

att författarna därefter sökte empiri med fokus på gruppen dubbeldiagnos. Larsson m fl. 

(2010) menar att meningskategoriseringen ger mer överskådliga redogörelser, samt en vidgad 

innebörd av meningen i texten. Författarna tolkar textens substans i två steg, det första steget 

beaktar expertperspektivet, där fokus ligger på dubbeldiagnos och vad detta innebär. I det 

andra steget uppmärksammas organisationsperspektivet med utgångspunkt i det 

samverkansarbete som sker mellan de berörda instanserna som ska bistå hjälpinsatserna för 

personer med dubbeldiagnos. Enligt Backman (2008) är det viktigt att sammanställa flera 

forskares studier för att belysa problemområden. Detta ger en mer saklig och objektiv bild av 

kunskaperna inom ett visst område. Därav har författarna för avsikt att ge en nyanserad bild 

av problematiken genom att illustrera varje studerat tema på ett mångsidigt sätt, och från flera 

olika forskares undersökningar samt tolkningsperspektiv. Organisationsperspektivet kan ge en 

bred och samlad bild av vilka faktorer som bidragit till att i förkommande fall komplicera för 

samverkan kring målgruppen men även påvisa de positiva aspekterna av samverkan som 

framkommit. Expertperspektivet kan ge en djupare syn på och upplevelse av denna 
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problematik. I mindre omfattning har även ett politiskt perspektiv använts för att tydligare 

kunna urskönja orsaker vad gäller bristande resurser till målgruppen. 

  Den hermeneutiska cirkeln ligger till grund för de olika stegen, vilket innebär att 

tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan författarnas förförståelse, och möten med 

nya kunskaper och antaganden som uppstår under bearbetningen av texterna.  Kvale och 

Brinkman (2009) menar att den hermeneutiska cirkeln leder processen framåt och bakåt 

mellan delarna och helheten i texten. Från en obestämd och instinktiv tolkning av texten som 

helhet analyseras de enskilda delarna separat. Därefter analyseras och relateras delarna till 

helheten. Tolkningen av vad som menas i texten slutbehandlas där författarna uppnått ett bra 

sammanhang av texten utan rationella motsägelser. Därefter prövas deltolkningarna mot 

uppfattningen av texten som helhet. Texten analyseras fritt och förstås med hänsyn till sin 

utgångspunkt, med det menas att texten förstås utifrån vad den säger om ämnet 

dubbeldiagnos. Vid tolkningen av texterna observerade författarna här en samstämmighet i 

det forskarna anförde gällande brister i vård- och stödinsatser för målgruppen. Bristerna 

framträder tydligast i samverkansarbetet mellan samhällsinstanserna som ska tillgodose 

målgruppens hjälpbehov. Genom denna konsensus uppkom temat samverkan. Författarna 

kopplade sedermera orsakssamband till varför denna samverkan inte fungerar. 

Orsakssambandet belystes av flertalet forskare i primärdokumenten, vilket förefaller vara att 

det saknas evidensbaserad kunskap (vetenskapligt grundad kunskap) att stödja på i arbetet 

med målgruppen. På så sätt växte det sista temat evidens fram.   

Författarna presenterar temaområdena under följande rubriker:  

 

1. Expertperspektiv 

 Dubbeldiagnos 

2. Organisationsperspektiv  

 Samverkande insatser 

 Evidensbaserad kunskap   

Författarna är medvetna om att en helt objektiv tolkning av texten inte kan uppnås då den 

egna förförståelsen inte kan förbises. Enligt Kvale och Brinkman (2009) leder all slags 
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tolkning av text till en förnyelse, då tolkningen går utanför det givna. Detta ökar förståelsen 

genom att skapa nya skiftningar och sammanhang i texten vilket utökar textens innebörd 

(Kvale och Brinkman, 2009). 

Särskilt fokus i denna uppsats har legat på vilka faktorer som har framkommit 

som ömsesidiga aspekter i empirin, det vill säga den samstämmighet som framkommit. 

Personer med psykiska funktionshinder har efter avinstitutionaliseringen och tidigare nämnda 

psykiatrireform kommit ut och blivit en del av samhället, och således tillhör gruppen nu både 

socialtjänst och psykiatri.  Därför har dessa faktorer fått utgöra de valda teman som materialet 

sedan bearbetats utifrån. Av samma orsak har även frågeställningarna sammanlänkats med 

dessa teman. Författarna har även kunnat skönja att aktuell lagstiftning i förekommande fall 

på grund av formen av ramlag kan orsaka vissa samverkanssvårigheter.  

3.5 Litteraturinsamling 

Målet för litteratursökningen var att få fram information med relevans för valt problemområde 

samt specifikt svarade till frågeställningarna. Enligt Backman (2008) ger tidigare samlad 

kunskap insikt om betydelsen av en fråga. Vilka resultaten varit av den valda empirin samt 

vilka förtjänster och svagheter som funnits. Översikten är en sammanställning av svensk 

forskning som baseras på litteratursökningar i svenska databaser. En nordisk 

forskningsrapport om problemområdet valdes för att ge en insikt om övriga nordiska länders 

förhållanden. Genomgång av litteratur visar på en hel del forskning med temat dubbeldiagnos. 

Sökord som användes var psykiska funktionshinder och missbruk samt dubbeldiagnos, vilket 

gav ett omfattande antal träffar i databasen Swe Pub och sökmotor Google. I urvalet av 

uppsatsens primärdokument har författarna främst sökt forskare med omfattande kunskap 

inom problemområdet. Sedan gjordes ett selektivt urval av empirin utifrån hur väl de svarade 

på uppsatsens syfte och frågeställningar. Övrig vetenskaplig litteratur med relevans till 

problemområdet tillkom för att presentera en generell, och samlad bild över problematiken 

rörande individer med dubbeldiagnos. Urvalet av övrig vetenskaplig litteratur gjordes med 

hänsyn till de delområden som är nödvändiga för att utreda problemområdet. 
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 3.6 Urval och avgränsning 

Avsikten med uppsatsen är att analysera kunskapsläget om samverkan och evidens rörande 

individer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk. Detta föranleder att 

uppsatsens fokus ligger på hur arbetet med individer med dubbeldiagnos sker idag.    

Författarna är medvetna om att svårigheterna hos målgruppen ofta är komplex, och kan 

variera i relation till aktuell problematik. Vilket gör att de är vanligt förekommande inom 

instanser såsom primärvård, akutsjukvård, kriminalvård, försäkringskassa etc. Men för att få 

en tydligare koppling till socialt arbete ämnar författarna att inrikta sig på socialtjänst och 

psykiatri, det vill säga kommun och landsting. Vilka också är de områden där det 

huvudsakliga samarbetet sker. 

   3.7 Reliabilitet/validitet och generaliserbarhet 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) är valet av datainsamling en viktig faktor för en uppsats 

tillförlitlighet (reliabilitet).  Tolkning och bearbetning av primärdokument har gjorts av 

uppsatsens båda författare och resultaten har där uppfattats på liknande sätt. De konsistenta 

svaren kan därför stärka studiens tillförlitlighet. Ett sätt att fastställa studiers validitet 

(giltighet) är att sammanställa resultaten genom att påvisa utsträckning av problemet, det ses 

då som vanligt att jämföra en nyare studie med en äldre (Lilja och Larsson, i Lilja 2010). Ett 

annat sätt att försöka uppnå validitet är att använda sig av material med hög kvalitet 

(Denscombe, 2004).  

För att säkerställa validiteten har författarna vid urvalet av primärdokumenten 

fokuserat på etablerade forskare inom problemområdet. Frågeställningarna bearbetas och 

analyseras utifrån en ansenlig mängd primärdokument där konsensus finns gällande teman 

och frågeställningar enligt båda författarnas uppfattning, vilket stärker slutsatsernas giltighet. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) kan det vara svårt att bedöma en kvalitativ studies 

generaliserbarhet, med detta menas om studien kan gälla flera liknande parallella fenomen. 

Nedan ges en orientering över insamling och bearbetning av data samt hur författarna i denna 

process sökt åstadkomma tillförlitlighet, trovärdighet samt konsensus till det som framförs i 

uppsatsen.  
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3.8 Etiska överväganden 

Ambitionen är att hålla en neutral och objektiv ansats i bearbetning och framställning av 

uppsatsen. Enligt Blennberger (2009) underlättas denna ansats när forskning om sociala 

problem och socialt arbete bedrivs med huvudambitionen att förbättra villkoren för individer i 

utsatta situationer. Personliga uppgifter om enskilda kommer inte att röjas i studien. 
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4. Teoretisk utgångspunkt  

Här presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt samt teorins relevans i förhållande till 

uppsatsens problemområde och på vilket sätt den är betydelsefull i det sociala arbetet.  

 

  Den teoretiska utgångspunkten som valdes har även anförts och anförs i 

forskning och projekt som funnits vid litteratursökningen som viktiga delar i förståelsen och 

förhållningssättet i arbetet med denna målgrupp. Valet att använda Antonovskys (2009) 

salutogena synsättet vid analysen av denna studie ansågs därför vara väl lämpad. Det kan även 

vara av vikt att kunna se det friska i individer inom det sociala arbetet varför författarna även 

önskade en ökad kunskap om detta synsätt för att senare lättare kunna använda sig av detta i 

sina kommande arbeten. Därför att Antonovsky (2009) med teorin om KASAM (känsla av 

sammanhang) menar att faktorer som kön, klass och livshistoria påverkar de val individer gör 

i livet. Det salutogena synsättet har sina rötter i psykoanalysen, anknytnings- samt 

inlärningsteori där man fokuserar på individen, detta i kombination med den systemteoretiska 

filosofin (Tamm, 2002). Begreppet salutogen myntades av Antonovsky (2009), vilket innebär 

att se och lyfta fram hälsofrämjande faktorer istället för att endast se till de patogena (sjuka) 

faktorerna (a.a).  

 Antonovsky föddes 1923 i Brooklyn, USA. 1960 utvandrade han till Israel och  

blev där prefekt vid Institutionen för hälsosociologi vid Hälsovetenskapliga fakulteten på Ben 

Gurion University of the Negev i staden Beersheba. Antonovsky var professor i medicinsk 

sociologi och på universitetet undersökte han hur sjuklighet samt dödlighet kan se ut i olika 

samhällsklasser och även hur det kan skilja sig över tid (Antonovsky, 2009). Antonovsky 

betonade en helhetssyn på individen i hela sitt sammanhang. Tillsammans verkar samtliga 

element såsom kön, klass, kultur, livshistoria, och dessa påverkar de val som individer gör i 

livet både vad gäller hälsa samt livet i stort. Antonovsky ansåg att individer kan lära sig att 

hantera stressmoment i livet samt de påfrestningar som uppstår, genom att själv skapa hälsa 

och undgå att falla in i sjukdom och ohälsa (Tamm, 2002). Begreppet KASAM har sitt 

ursprung från det salutogena synsättet där KASAM är den svenska översättningen av det som 

Antonovsky kallade för SOC - Sense Of Coherennce, vilket betyder Känsla Av Sammanhang. 

För att känna denna känsla av sammanhang behövs även faktorer som begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar att de generella motståndsresurserna, 

vilka innefattar de biologiska, materiella och psykosociala resurserna, ger styrka att klara av 
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hot och stress. motståndsresurserna ger en stark begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

för individen (Antonovsky, 2009). 

Begreppet begriplighet betyder att individen har behov av information som är 

tydlig och sammanhängande, en individ med hög grad av begriplighet förväntar sig även att 

informationen som denne får ska vara just det (Tamm, 2002).  Individen räknar med att kunna 

förutsäga framtida händelser i livet och i de fall händelserna kommer plötsligt och oväntat 

förväntar sig individen att denne ska kunna förklara och förstå dem. Då Antonovsky själv 

intervjuade individer med hög KASAM beskrev dessa hur de såg hemska händelser som 

utmaningar och något som de fick erfarenhet av inför andra händelser (Antonovsky, 2009).  I 

denna uppsats kommer begreppet begriplighet att användas som ett analys verktyg i 

undersökningen för att se hur beaktanden till individers förmåga till begriplighet tagits när det 

gäller insikt i sjukdom samt missbruk. Det kommer även att användas för att undersöka hur 

den organisatoriska, i det här fallet personalen som arbetar med dessa individer har förmågan 

uppleva en känsla av begriplighet i sitt yrkesliv.  

Begreppet hanterbarhet innebär att kunna ta fram de resurser som fordras när 

man står inför en negativ eller stressande livssituation, det kan vara resurser man har inom sig 

själv eller i form av till exempel familj, vänner eller professionell hjälp. Individer med en hög 

hanterbarhet äger dessa resurser och klarar av även negativa situationer som denne ställs inför 

i livet. Individen ser inte sig själv som ett offer utan inser att livet även bjuder på svårigheter 

och klarar av dessa (Tamm, 2002). Hanterbarhet kommer i uppsatsen att användas för att 

analysera hur de professionella kan hjälpa individer öka denna motståndsresurs.   

Begreppet meningsfullhet benämndas av Antonovsky som 

motivationskomponenten. Den betecknar känslan av att det finns en mening med livet. En 

individ som har en hög grad av meningsfullhet ser en betydelse även med dåliga saker som 

drabbar denne och hittar därför sätt att ta sig igenom dessa. Individen försöker vidare se 

svårigheter som utmaningar och missöden samt negativa händelser som en del av det 

ofrånkomliga under livets gång och låter inte händelsen bryta ner denne, utan ser det som en 

utmaning att klara av uppgiften. Begreppet meningsfullhet kommer i analysen att användas 

för att se vilken utsträckning meningsfullheten finns hos personer med dubbeldiagnos. 

Analysen avser även beröra i vilken grad de professionellas inställning till personer med 

dubbeldiagnos kan påverka hjälpprocessen genom att motivera (öka meningsfullheten).  

Sammantaget skapar komponenterna en känsla av sammanhang, dock ser 

Antonovsky meningsfullheten som den viktigaste faktorn därför att han menar att ser man en 
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mening med det som händer så kan individen ändå klara av det mesta. I de fall faktorn 

meningsfullhet är låg blir det även svårt att hantera samt begripa stressande situationer, vilket 

kan medföra en svårighet att motivera sig. Antonovsky menar vidare att begriplighet är 

begreppet som har näst viktigaste betydelse därför att om man inte förstår något kan man inte 

heller hantera det (Antonovsky, 2009).  Den hierarkiska ordningen av faktorerna som 

Antonovsky gjort har viss vikt men det är ändå samspelet mellan dessa som är betydelsefullt 

och skapar en helhetsbetonad känsla av sammanhang eller avsaknaden av den. Vidare menar 

han att när man kan handskas med sitt liv och bibehålla en god hälsa så har man även en hög 

känsla av sammanhang (Tamm, 2002).  

 Uppsatsen kommer därför att behandla teorin KASAM i förhållande till den 

valda litteraturen och analysera betydelsen av samspel mellan dessa komponenter i  

hjälparbetet rörande personer med dubbeldiagnos. Här med tyngdpunkt på socialtjänstens och 

psykiatrins arbete med avseende på samverkan och evidens. I det sociala arbetet med personer 

med dubbeldiagnos betonas ett förhållningssätt som främjar utvecklandet av personens 

styrkor och förmågor för att denne bättre ska kunna hantera begränsningar relaterade till 

sjukdom. Detta ligger därför även till grund för författarnas val av teoretisk utgångspunkt. 

Genom det salutogena perspektivet och teorin om KASAM möjliggörs en analys som söker 

finna lösningar och styrkor istället för att problematisera brister hos målgruppen.  
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5. Uppsatsens primärdokument 

Det finns en övergripande samstämmighet av det forskarna anför i slutsatserna av 

primärdokumenten för uppsatsen. Betoningen ligger på aspekter som har betydelse för att 

kunna utveckla effektivare stöd- och behandlingsinsatser, kompetensutveckling av personal 

samt förbättra det evidensbaserade kunskapsläget för personer med dubbeldiagnos. 

Författarna har med detta som grund valt att analysera följande tre centrala teman för 

uppsatsen, kunskapsläget om:   

 Dubbeldiagnos 

 Samverkande insatser 

 Evidensbaserad kunskap  

5.1 Dubbeldiagnos 

Följande primärdokument ligger till grund för kunskapsläget om personer med dubbeldiagnos. 

Cullberg (2000) hävdar att personer med psykiska funktionshinder löper en ökad risk att 

hamna i missbruk. Detta kan antas vara en konsekvens av nedläggningarna av den tidigare 

institutionsvården, där vården skedde under kontrollerande former. Problemen med missbruk 

ses framförallt i storstadsregionerna, där droger och alkohol är mer lättillgängligt.   

 Även Meuser m fl. (2006) anför att missbruk hos personer med psykiska 

funktionshinder är ett problem som uppstått i samklang med nedläggningarna av 

institutionerna.  Därav är begreppet dubbeldiagnos och dess innebörd relativt nytt. Psykiska 

funktionshinder och samtidigt missbruk uppmärksammades och kopplades samman under 

1990-talet.  Tidigare var dessa diagnoser tudelade och behandlades var för sig inom 

respektive disciplin, psykiatri- och missbruksvård. Idag är kunskapen om problematiken 

bättre hos personal inom psykiatri och missbruksvård menar Meuser vidare.   

  Gerdner och Sundin (1998) anser att svårigheterna i arbetet runt personer med 

dubbeldiagnos bottnar i att personalen inom de olika disciplinerna opererar var för sig, och 

ofta är ovetande om den dubbla problematiken. Detta menar Gerdner och Sundin beror på att 

personer med dubbeldiagnos undanhåller sitt missbruk. De saknar även sjukdomsinsikt vilket 

gör att de sällan tar eget initiativ till att ombesörja sina hjälpbehov.  
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  Heilig (2011) skriver också om den okunskap som tycks finnas bland 

samhällsinstansernas personal, vilket grundas i att de ofta är omedvetna om personens 

missbruk. Heilig menar att samtlig personal behöver bättre metoder för att bedöma eventuellt 

missbruk hos personer med psykisk ohälsa. Han menar att det gäller flera kommuner och då 

framförallt hos socialtjänstens och primärvårdens personal. 

 Jeppson (2010) skriver om risken med att sätta diagnosen dubbeldiagnos, vilket 

är en multidimensionell problematik. Jeppson menar även att faran ligger i att ett 

likhetstecken sätts mellan diagnosen och personen. Vilket kan påverka hjälparbetet negativt 

menar han vidare, på grund av att fokus läggs på det som inte fungerar.   

 Levander m fl. (2006) hävdar också att svårigheterna i arbetet med personer som 

har en dubbeldiagnos har sin grund i att de sällan erkänner missbruket. Det ställer höga krav 

på kompetent personal, att kunna bedöma och uppmärksamma den outtalade problematiken.  

 Enligt socialstyrelsen riktlinjer om vård och stöd till individer med psykiska 

funktionshinder och missbruk (1996), bör en långvarig och kvalificerad rehabilitering ske 

kring dessa individer då gruppen lever under stor utsatthet och personligt lidande. Deras 

komplicerade problematik ställer höga krav på kompetensen hos de som driver behandlingen. 

Det gäller både kunskapen om den psykiatriska problematiken som kunskapen om missbruket 

(Socialstyrelsen, 1996). 

 5.2 Samverkande insatser 

Nedan följer en genomgång av hur forskarna i primärdokumenten för uppsatsen resonerar 

med avseende på samverkande insatser kring personer med dubbeldiagnos.  

Crafoord (2001) menar att det är viktigt med psykoterapeutisk kompetens samt betryggande 

resurser för att den psykiatriska öppenvården ska vara hållbar. Besparingskraven och 

minskade anslag kommer att leda till det motsatta varnar han. Vilket i sig kan leda till att även 

samverkan med andra organisationer minskar.  

 Enligt Cullberg (2000) är det omöjligt att möta behoven hos individer med 

dubbeldiagnos med de resurser som finns ute i kommunerna. Vården måste här övertas av 

professionell expertis inom både missbruk och psykiatri. Dessa samordnade insatser är alltför 

outvecklade på de flesta platser i Sverige. 
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 Meuser m fl. (2006) hävdar att en integrerad behandling är att föredra, där 

psykiatri- och missbruksbehandling utförs av samma team. På så sätt minimeras risken att 

individen faller emellan organisationerna. Vidare anser de att en integrerad behandling leder 

till ett mer helhetsbaserat sätt att se individen där alla befintliga sjukdomar individen har ses 

som primära.  

 Markström (2005) menar att svårigheterna när det gäller behandling av individer 

med dubbeldiagnos beror på att de skilda yrkeskategorierna psykiatri- och missbruk har olika 

värderingar och fokus i behandlingen. Detta beror bland annat på olikheter inom 

utbildningarna vilket påverkar synsättet på individen. 

 Bülow (2004) konstaterar i sin avhandling ”Efter mentalsjukhuset” att 

avinstitutionaliseringen inom svensk psykiatri har lyckats i det avseende att färre antal 

personer är inlagda på psykiatriska kliniker under kortare tid. Dock skriver han att många 

tidigare patienter drabbats av andra problem, som exempelvis missbruk, bostads- och 

arbetslöshet vilket han anser bero på att det i regel saknas ett fungerande samarbete runt 

individen. Många saknar också helt eller delvis sociala kontakter utanför den öppna 

psykiatriska vården (a.a.). 

 Lindquist et al. (2011) har i en jämförande analys studerat de nordiska länderna 

och menar att det finns samverkanssvårigheter på flera nivåer och mellan flera organisationer. 

Läget är således likartat i övriga Norden.  

 Björkman (2005) behandlar frågan om samverkande insatser för personer med 

psykiska funktionshinder och missbruk utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv. 

Komplexiteten i det nya samhällsbaserade vårdsystemet medför svårigheter för personer med 

dubbeldiagnos att kunna etablera en kontakt. Insikten om behovet av att öka tillgängligheten, 

samordningen och koordinationen av vård med stöd och service har lett till utvecklingen av 

Case management, vilket beskrivs som en samordnande funktion. 

 För att få tillstånd ett hållbart samarbete krävs det enligt Alborn (2009) att de 

samverkande insatserna sker på alla nivåer, politiskt, administrativt och verksamhetsmässigt. 

Det måste även finnas tillräckligt med resurser inom både kommun och landsting för att detta 

ska vara möjligt.  

 I ett slutbetänkande av nationell psykiatrisamordning (2006) undersöks vilka 

strategier som saknas eller behövs utvecklas inom socialtjänst och psykiatri för personer inom 
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dessa områden. Undersökningen pekar på att det finns brister inom samverkan mellan 

organisationerna. 

  FoU:s rapport 2009:1 har gjort en sammanställning och utvärdering av ett Case 

Management projekt som gjorts i Järfälla och Upplands-Bro enligt följande: Järfälla och 

Upplands-Bro kommuner har tillsammans med landstingets beroendevård och den 

psykiatriska vården utvecklat ett integrativt arbetssätt för individer som har behov av 

samtidiga insatser från flera huvudmän. Vilket kan ses som ett försök till att förbättra 

villkoren för personer med dubbeldiagnos. 

5.3 Evidensbaserad kunskap 

Nedan följer en presentation över hur aspekten om evidens behandlas i primärdokumenten. 

Heilig (2011) menar att det inte finns några klara riktlinjer om vilka evidensbaserade metoder 

inom psykiatrin som ska användas. Socialstyrelsen borde därför gå ut med vilka 

evidensbaserade metoder som ska användas men det inte finns sådana med bra och 

dokumenterad effekt. 

 Topor  (2004) beskriver i sin bok ”Vad hjälper”, om återhämtning hos individer 

med psyksiska funktionshinder. Den befintliga evidensbaserade kunskapen diskuteras samt 

vad som bidrar till att det är svårt att forska kring denna grupp. Han menar även att evidens 

utgörs av brukarnas erfarenheter men att detta sällan används som evidens.  

 Jergeby (2009)  anser att den vetenskapliga kunskapen om sociala insatsers 

effekter är begränsad, och kommer förmodligen aldrig helt kunna baseras på heltäckande 

kunskap om vad som fungerar eller vad som inte fungerar. Jergeby menar även att det är av 

vikt att individens erfarenheter och önskemål tas med i den evidensbaserade praktiken. Därför 

att individen måste anses som experten på sitt problem.  

 Bulow (2004) menar att brist på evidensbaserade metoder, brist på politisk 

förankring och ett svagt lagstöd för psykiatrireformen skapat svårigheter att genomdriva 

uppsatta riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt. 

 Åberg och Källtorp (2001) skriver i sin studie om vad som inte fungerar, 

respektive vad som inte fungerar i Gävleborgs kommun efter psykiatrireformen. Även de 

anför behovet av en vidgad teoretisk bas, byggd på evidensbaserad kunskap. Detta för att på 
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säkrare grund genomföra beslutsfattandet kring prioriteringar gällande val av metoder och 

behandlingar.   
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6. Resultat och analys  

Nedan följer en genomgång av resultat och analys för uppsatsen. Slutsatserna i 

primärdokumenten bearbetas och presenteras utifrån de teman som framstått karakteristiska 

och representativa med grundval i uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet och 

frågeställningarna belyses utifrån valda teman, samt analyseras utifrån den teoretiska 

utgångspunkten om KASAM.   

 

 6.1 Expertperspektiv utifrån temat dubbeldiagnos  
 
Här framförs resultatet utifrån frågeställningen om vad det innebär att leva med en 

dubbeldiagnos vilket belyses utifrån ett expertperspektiv. 

Cullberg (2000, s 216)menar att: ”problem med missbruk är stort hos personer 

med psykiska funktionshinder, framförallt i storstadsregionerna”. Det psykiska 

funktionshindret medför ofta en isolering och ett utanförskap vilket kan relateras till en sänkt 

social kompetens. Detta menar Cullberg leder till en ökad risk för att dessa personer hamnar i 

missbrukarkretsar där den sociala toleransen är högre och där de inte ses som avvikare, vilket 

de ofta kan göra i samhället i stort.  

 Enligt Meuser m fl. (2006) är begreppet dubbeldiagnos relativt nytt. Psykiska 

funktionshinder och samtidigt missbruk observerades och sammankopplades under 1990-talet. 

Innan var diagnoserna mer strikt åtskilda och behandlades var för sig inom respektive 

disciplin, psykiatri och missbruksvård. Idag är kunskapen om dubbel problematik bättre hos 

personalen inom psykiatri och missbruksvård, men behandlingarna sker även idag i regel utan 

samarbete mellan organisationerna. Meuser m fl. anför att den höga prevalensen av missbruk 

hos personer med psykiska funktionshinder måste klargöras tydligare hos de olika 

personalgrupperna. Ett missbruk kan uppstå när som helst under livet, därför måste 

bedömning av eventuellt missbruk göras fortlöpande. För att kunna upptäcka ett samtida 

missbruk måste vederbörande vara medveten om de vanliga följderna av missbruk hos 

psykiskt funktionshindrade personer. Vilket innefattar återfall, återinläggning på sjukhus, 

rättsliga problem, familjekonflikter, hemlöshet, ekonomiska svårigheter, 

självmordsbenägenhet och våld.  Meuser m fl. (2006, s 5) menar vidare att ”möjligheten till 

självläkning hos personer med dubbeldiagnos är minimal. Lämnas något av tillstånden 

obehandlat blir förloppet ofta tragiskt, varvid det är viktigt att tillgodose vårdbehovet, både 

ur en medmänsklig och ur en samhällsekonomisk aspekt”.  



32 

 

 Gerdner och Sundin (1998) belyser den komplexa livssituation som personer 

med dubbeldiagnos befinner sig i. De menar att personer med dubbeldiagnos i regel har ett 

okritiskt och kaotiskt missbruksbeteende, varvid de missbrukar det som finns att tillgå. 

Livsmönstret kan vara mycket destruktivt. Personer med dubbeldiagnos saknar många gånger 

sjukdomsinsikt samt förnekar missbruket, vilket gör att de har sämre följsamhet till 

behandling.  Förmågan att ta ansvar för sig själv eller ta ansvar i andra relationer är starkt 

nedsatt. Det kan innebära att en person har flera psykiatriska diagnoser och dessutom 

utvecklat beroende till flera olika droger. Utöver dessa är även somatiska sjukdomar som 

leverskador, hepatit B och C vanligt förekommande. Utöver beroendeproblematik, 

psykiatriska funktionshinder och somatiska sjukdomar kan även omfattande social 

problematik med bostads- och försörjningsproblem förekomma, liksom kriminalitet, svaga 

sociala nätverk, ensamhet och utsatthet. Det är med andra ord en komplex problematik 

(Gerdner och Sundin, 1998). 

 ”Begreppet ” dubbla diagnoser” ger intrycket av att det oftast är två samtidiga 

problem vilket är en grov underskattning” menar Jeppson (2010, s 122). Det är i regel fråga 

om flera samtidiga diagnoser. De kan uppfylla kriterier för flera psykiska sjukdomar, samt 

även somatiska (kroppsliga) sjukdomar. Problemen som de psykiatriska diagnoserna och 

missbruket leder till är heller inte de enda. Många gånger finns här en omfattande social 

problematik, såsom arbetslöshet, bostadslöshet, kriminalitet etc. Vidare anför Jeppson (2010) 

att vi idag slarvigt använder oss av ordet dubbeldiagnos när vi avser personer med psykiska 

funktionshinder och ett samtidigt missbruk. Det sätts här ett likhetstecken mellan personen 

och diagnosen. En människa är alltid mycket mer än en diagnos menar Jeppson. Risk finns att 

inte bara vanliga människor utan även hjälpare från exempelvis socialtjänst och psykiatri 

sätter detta likhetstecken och därmed missar att se det friska hos individen, varvid hjälparbetet 

försvåras. (Jeppson, 2010). 

Enligt Levander m fl. (2006) har en rad studier påvisat att personer med 

psykiska funktionshinder också ofta har en hög förekomst av samtidigt missbruk av alkohol 

och droger. Ett gemensamt drag är här att personen förnekar missbruket. Detta ställer höga 

krav på kompetens och engagemang hos de som ska utföra hjälparbetet. Därför att det många 

gånger är svårt att få tillstånd en hjälpprocess med individer med dubbeldiagnos. Enligt 

socialstyrelsen riktlinjer om vård och stöd till individer med psykiska funktionshinder och 

missbruk (2004), bör en långvarig och kvalificerad rehabilitering ske med dessa individer då 



33 

 

gruppen lever under stor utsatthet och personligt lidande. Deras komplicerade problematik 

ställer höga krav på kompetensen hos de som driver behandlingen. Det gäller både kunskapen 

om den psykiatriska problematiken som kunskapen om missbruket (Socialstyrelsen, 2004).   

 6.2 Organisationsperspektiv utifrån temat samverkan  

Här redovisas resultatet utifrån frågeställningen om hur kunskapsläget gällande de 

samverkande insatserna koordineras vilket belyses utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 

Crafoord (2001) var en av förgrundsprofilerna till sektoriseringen av den 

psykiatriska vården. Han betonar särskilt vikten av psykoterapeutisk kompetens, samt adekvat 

kompetens hos samtlig engagerad personal för en hållbar psykiatrisk öppenvård.  Han varnar 

för besparingskraven inom offentlig sektor vilket han menar riskerar underminera 

personalkompetensen. Crafoord menar att den psykiatriska problematiken berör alla som 

arbetar inom de samhällsbaserade instanserna rörande personer med dubbeldiagnos vilket 

kräver kunskap och samarbete över instansgränserna.     

 ”Tendenser till missbruk hos personer med psykisk sjukdom bör uppmärksammas i ett tidigt 

skede menar Cullberg (2000, s 216) då det är omöjligt att möta denna dubbla problematik 

med de resurser som finns att tillgå i vår hjälpapparat”. Vården måste övertas av 

professionell expertis inom både missbruksvård samt psykiatrisk vård och det krävs 

kunskaper för att vara professionell.  Han anser även att samordande insatserna är outvecklade 

på de flesta platser i Sverige. Vidare menar han att de individer som har en tendens att bli 

psykotiska kan klara sig bättre om de har en trygg bakgrund. 

Mueser m fl. (2006) förstärker detta då de menar att en integrerad behandling är 

att föredra på det sätt både psykiatri- och missbruksbehandling bör utföras av samma team. 

För att på det sättet minimera risken att individen faller mellan organisationerna. De anför 

även att en integrerad behandling leder till ett mer helhetsbaserat sätt att se på individen där 

alla befintliga sjukdomar individen har ses som primära. Vid en integrerad behandling ökar 

också förståelsen mellan professionerna psykiatri och missbruksvård då de arbetar sida vid 

sida med ett gemensamt syfte. 

 Även Markström (2005) anser att det innebär svårigheter med behandling av 

individer med dubbeldiagnos därför att de olika yrkeskategorierna inom psykiatri och 

socialtjänst har olika värderingar och fokus i behandlingen. Vilket i sig orsakas av att de olika 
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utbildningarna har skiljande grund och detta påverkar då även synsättet på individen. Han 

menar även att det är av vikt att forskare inom området deltar i samhällsdebatten.  

I en avhandling som Bülow (2004) har gjort så visar resultatet på att 

avinstitutionaliseringen inom svensk psykiatri har varit lyckosam i det avseende att färre 

patienter har varit inlagda på psykiatriska kliniker, vårdtiden har även förkortats. 

Sammanfattningsvis menar Bulow att avinstitutionaliseringen inte har påverkat de psykiskt 

funktionshindrade negativt generellt, men understryker samtidigt att studien har ett svårtytt 

resultat. Vidare framkommer i studien att patienterna har drabbats av andra problem såsom 

missbruk, bostads- och arbetslöshet, vilket han menar beror på att det ofta saknas ett 

fungerande samarbete kring individen. Även andra negativa aspekter tas upp som till exempel 

att många av dessa individer delvis eller helt saknar sociala kontakter. De kringliggande 

faktorerna som exempelvis bostadslöshet kan här ses som en brist på de generella 

motståndsresurserna. Vilket då bidrar till att förvärra problemet. Avslutningsvis menar Bulow 

att samverkansarbetet mellan de olika organisationerna som ansvarar för vård- och 

stödinsatserna till personer med psykiska funktionshinder måste förbättras.  

Lindqvist m fl. (2011) hävdar att samverkansarbetet är problematiskt även i 

övriga nordiska länder efter nedläggningarna av mentalsjukhusen. Problematiken tycks främst 

ligga i hur primärvårdens roll ska kunna bli mer tydlig och effektiv i vård- och stödarbetet. 

Dels i förhållande till socialpsykiatrin och dels i förhållande till socialtjänstens roll. Dilemmat 

handlar om socialpsykiatrins utformning. Ansvaret för socialpsykiatrin ligger på 

kommunerna, där den måste samexistera och samarbeta både med sjukvården samt med övrig 

socialtjänst. Vilket gör dess roll otydlig menar Lindqvist m fl. (2011).  

De samverkande insatserna för individer med psykiska funktionshinder och 

missbruk sett ur ett nationellt och internationellt perspektiv är något som Björkman (2005) 

behandlar. Han menar att komplexiteten i det nya samhällsbaserade vårdsystemet har medför 

svårigheter för individer med dubbeldiagnos att etablera kontakt och utnyttja detta system på 

bästa sätt. En samverkande insats som Björkman menar har vuxit fram ur insikten om att öka 

tillgängligheten samt koordinationen av vården är Case management vilket beskrivs som en 

samverkande funktion. En orsak till det tros vara att det i dagens samhälle läggs stor vikt vid 

att individen anses ha ett stort eget ansvar över sig själv i förhållande till när psykiskt 

funktionshindrade levde på mentalsjukhus och blev vårdade med litet eller inget alls eget 
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ansvar. Enligt Björkman blir dessa individer stigmatiserade av personer i sin närhet samt även 

från samhällets håll och i förlängningen så stigmatiserar individen även sig själv, därför att de 

till slut tappat tron på sin egen förmåga.  

Enligt Alborn (2009) så krävs det att de samverkande insatserna sker på alla 

plan, politiskt, administrativt och verksamhetsmässigt för att få till stånd ett hållbart 

samarbete. Han menar även att kunskap måste finnas på alla dessa nivåer och därför måste det 

även finnas resurser till detta, från markpersonal i ledet till chefer och politiker som ska 

inneha denna kunskap. Detta för att samverkan ska kunna fungera så bra som möjligt samt för 

att leva upp till rättsäkerheten.  

I Statens offentliga utredningar kan man läsa att: ”Åtgärder behöver vidtas för 

att skapa en samordnad informationsstruktur som bygger på enhetliga begrepp och termer, 

socialtjänststatistiken behöver utvecklas och bli individbaserad och inrapporteringen till 

patientdataregistret stimuleras” (SOU 2006:100, s 39). Citatet antas påvisa att det finns 

brister i det samarbete som i dag utförs mellan olika vårdgivare och behöver utvecklas. Olika 

projekt pågår och har gjorts i syfte att utveckla och förbättra samverkansarbetet mellan 

huvudmännen rörande målgruppen. 

 Ett exempel beskrivs i en FoU rapport (2009), som var ett Case Management 

projekt, vilket utfördes i Järfälla och i Upplands-Bro. Slutsatserna visar att kommunerna 

tillsammans med landstingets beroendevård och den psykiatriska vården har utvecklat en 

arbetsmetod som är anpassad för personer som har behov av samtidiga insatser från olika 

huvudmän. Denna samordning innefattar både utbildning och anställning av Case Managers 

som ska samordna insatserna och utveckla ett närverksorienterat arbetssätt. Ett team bildades 

med representanter från de olika huvudmännen. Teamet bestod av personal med en samlad 

medicinsk, social och psykiatrisk kompetens. Detta för att på bästa sätt kunna möta behovet 

hos de hjälpsökande. Här betonades det uppsökande arbetet som en särskilt viktig komponent 

för att upprätthålla en sammanhängande kontakt. 

 

6.3 Organisationsperspektiv på temat evidens  

Här redovisas resultatet utifrån frågeställningen om den evidensbaserade kunskapen med 

utgångspunkt i ett organisationsperspektiv.  

Personer med dubbeldiagnos tenderar att hellre uppge sina psykiatriska problem 

än sina missbruksproblem hävdar Heilig (2011) vilket måste beaktas av alla professionella 
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som dessa personer kommer i kontakt med. Detta är särskilt viktigt enligt Heilig eftersom det 

råder två diametralt motsatta sätt att se på psykisk ohälsa och missbruk, vilket leder till att 

personer med psykiska funktionshinder inte får den hjälp de behöver. Detta beror på att 

behandlingen ser så olika ut. Han menar att det ofta är missbruket som kan leda till att 

psykiska funktionshinder utvecklas, därför ska missbruket behandlas i första hand. Heilig 

anser även att det är tveksamt om de insatser som finns i dag gör någon nytta. Vidare menar 

han att det måste ske en förändring inom psykiatrin mycket på grund av att i dag är sådan brist 

på kompetens och specialisering inom läkarkåren. Han menar även att det i dag inte finns 

några klara riktlinjer om vilka evidensbaserade metoder som ska användas från 

Socialstyrelsen. De borde därför gå ut med vilka evidensbaserade metoder som ska användas 

men i dag går inte det därför att det inte finns sådana med bra och dokumenterad effekt. Det 

gör att till exempel läkare kan använda sig av vilken metod eller medicin på ett godtyckligt 

sätt. Där borde det finnas mer ansvar från Socialstyrelsens sida.  Heilig liknar problemet med 

att neka en hjärtsjuk rätt medicin och behandling vilket skulle leda till en reprimand vilket i 

dag inte är fallet när det gäller missbruk och psykiska funktionshinder. Han menar att det 

därför används förlegade metoder inom psykiatrin och efterlyser mer specialisering.  

Heilig går så långt i sin kritik att han menar att det handlar om att se sig som en 

lösning på problemet i stället för att som det ser ut vara en del av problemet.  Här tycks det  

som att detta pekar på en hierarkisk ordning inom vården där psykiska funktionshinder och 

missbruk kommer långt ner i prioriteringen. Då det enligt Heilig inte heller finns 

evidensbaserade metoder att arbeta utifrån framstår det som att det även kan bli svårt att 

arbeta med gruppen på ett kvalitetsmässigt sätt oavsett om det handlar om missbruk eller 

psykiska funktionshinder.  

Topor (2004) menar att när individen har kommit ner till botten i sin sjukdom så 

kan denne komma till en vändpunkt.  Vändpunkten i livet beskrivs som att få hoppet om ett 

bra liv tillbaka och därför även en längtan till att börja arbeta sig upp från botten igen. Vidare 

menar Topor att vägen till återhämtning ofta sker genom hjälp av personal som arbetar med 

individen.  Dessa kan då utgöras av antingen socialtjänst eller psykiatri personal, oavsett 

vilket så betonar han vikten av att få ett professionellt och äkta bemötande av kompetent 

personal. Viktigt är även att bli accepterad så som man är och bli tagen på allvar. I vissa fall 

liknas personal som lyckats hjälpa dessa individer med anhöriga och kan därmed även 

beskrivas som signifikanta andra. Evidens utgörs enligt Topor (2004) även av brukarnas 
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erfarenheter och han menar vidare att vad gäller dessa erfarenheter så ligger det mycket kvar 

att forska kring för att på så vis kunna möta dessa individer mer efter deras egna önskemål 

och kunnande. Topor menar även att det finns gott om forskning på olika former av 

medicinering men att det saknas relevant forskning kring vad som egentligen hjälper. En 

orsak till det menar han är att det är en svårighet att använda sig av brukarnas egna 

erfarenheter därför att då måste även deras kunskap värderas högre än det gör i dag.  

Även Jergeby (2009, s 11) stödjer det då hon skriver att: ”den vetenskapliga 

kunskapen om de sociala insatsernas effektivitet är begränsad”. Den behöver enligt Jergeby 

bygga mer på individens egna önskemål och erfarenheter och därför tas med i den 

evidensbaserade praktiken på ett mer värdefullt sätt än i dag. Samtidigt så anger hon även att 

denna evidens aldrig helt kan ge en heltäckande kunskap om vad som fungerar och vad som 

inte fungerar. Men att den individ som har problemet mer ska ses som en expert på sitt eget 

problem och att genom att denne blir involverad i beslutsprocessen så ökas även motivationen 

till förändring. 

 Bülow (2004) anser att det finns en brist på den befintliga forskningen vad 

gäller evidensbaserade metoder men samtidigt så menar han även att det finns en brist på en 

förankring i politiska beslut samt att kombinationen av ett svagt lagstöd för psykiatrireformen 

har alstrat svårigheter med att genomdriva de uppsatta riktlinjerna på ett funktionellt sätt. Han 

menar vidare att det i och med psykiatrireformen tillkommit nya problem i form av ensamhet 

samt i och med en högre tillgång på narkotika i samhället så har även de med psykiska 

funktionshinder hamnat i missbruk. Samtidigt som han även menar att det har skapats en 

sämre bild av psykiatrireformens verkningar i och med att massmedia har fokuserat på de 

våldsdåd som utförts av personer med psykiska funktionshinder. De nedskärningar som har 

skett i välfärden drabbar även denna grupp svårt då gruppen redan är så utsatt.  

 Åberg och Källtorp (2001) skriver i sin studie om vad som fungerar respektive 

vad som inte fungerar i Gävleborgs kommun efter psykiatrireformen. Med denna studie avser 

de skapa en vidgad teoretisk bas för en säkrare grund inför beslut om prioriteringar och om 

metod/ kompetensutveckling i det praktiska arbetet. Även de anför behovet av en vidgad 

teoretisk bas, byggd på evidensbaserad grund. Åberg och Källtorp föreslår att det skapas ett 

”kommunpsykiatriparadigm”. Detta skulle kunna bli en grund för en snabbare utveckling av 

en specifik metodik i kommunernas stöd och service åt personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, en slags metodbok” menar de (Åberg och Källtorp, 2001, s 107). 
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6.4 Analys av temat dubbeldiagnos utifrån KASAM 

Nedan följer en analys av temat dubbeldiagnos med en utgångspunkt i teorin om KASAM. 

En tydlig konsensus i resultaten finns i det forskarna anför gällande temat dubbeldignos. 

Dubbeldiagnos innebär ett stort personligt lidande för den drabbade, och ofta också dennes 

anhöriga. Deras multifaktoriella problematik gör att personal inom samhällsinstanserna 

många gånger känner en uppgivenhet till målgruppen som Meuser m fl. skriver.  Det motsatta 

borde naturligtvis gälla då deras hjälpbehov i regel är stort. Därtill är deras möjligheter att 

genom egen kraft tillfriskna att anse som minimal då de i regel lever isolerade, och avskilda 

från det övriga samhället. För att en återhämtning ska vara möjlig måste personens totala 

livssituation och kontaktnät beaktas. Detta ställer höga krav på kompetens och engagemang 

av personalen inom samhällets hjälpapparat, att här även fånga upp de outtalade 

hjälpbehoven.  

Utgångspunkten i Antonovskys (2009) teori är att en känsla av sammanhang i 

tillvaron är grundläggande för människan för att kunna hantera stress och sjukdom. Känslan 

av sammanhang innebär att kunna förstå och se en mening i det som händer. Därtill erfordras 

en upplevelse av att inneha de resurser som krävs för att hantera det som sker.  Saknas denna 

känsla upplevs allt som händer i tillvaron meningslöst. KASAM är enligt Antonovsky en 

konsekvens av uppfattningen av omvärlden som formats under årtionden.  Personer med 

dubbeldiagnos har i regel varit sjuka under många år, vilket sannolikt inte främjat personens 

KASAM. Kunskapen om KASAM och dess innebörd kan fungera som ett viktigt verktyg för 

berörd personal. Förståelsen för meningssammanhang i tillvaron skapas i relation med andra 

människor. Detta uppnås enligt Antonovsky genom ett respekterande och tillåtande socialt 

sammanhang med intentionen att påverka personens tankar, känslor och handlingar i positiv 

riktning. En ökad kunskap om det sociala sammanhangets betydelse för målgruppen samt en 

ökad medvetenhet bland personalen om den egna rollen i detta sammanhang torde minska den 

uppgivenhet personalen många gånger upplever i mötet och arbetet med målgruppen. Genom 

denna kunskap kan personalen i stället bättre förstå sin egen uppgift i arbetet, där deras 

huvudsakliga åtagande är att skapa ett tillitsfullt och motiverande socialt samspel med 

personen.  

 Hjälpinsatserna kan inte heller förväntas bota, men bör ses som lindrande och 

därmed ge en ökad livskvalitet för personen.  Därtill bör en medvetenhet finnas om att vård- 
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och stödinsatserna inte kan tidsbegränsas. För att skapa en förändring av en persons KASAM, 

då denna är djupt rotad enligt Antonovsky, måste personens reella livsvillkor förändras samt 

att denna förändring upprätthålls över tid. Detta föranleder att förhållningsätt med 

utgångspunkt i teorin om KASAM till målgruppen är gynnsamt då hjälpinsatserna många 

gånger pågår under lång tid, ofta livet ut. Framförallt kan förhållningssättet med en 

utgångspunkt från teorin om KASAM hos personalen bidra till att den negativa attityden 

gentemot målgruppen ändras. Den ”hopplösa fall” attityd som ofta finns till personer med 

dubbeldiagnos speglas sannolikt till den hjälpbehövande, vilket försvårar byggandet av 

relationen.  Det salutogena perspektivet med teorin om KASAM antas här kunna bidra till en 

attitydförändring bland personalen gentemot målgruppen genom att istället ingjuta en känsla 

av hopp till sin egen uppgift samt gentemot målgruppen. Begreppen begriplighet, hanterbarhet 

samt meningsfullhet med dess innebörd kan här fungera som ledord för vård och 

stödinsatserna. 

 

6.5 Analys av temat samverkan utifrån KASAM  

 Temat samverkan analyseras och relateras till teorin om KASAM.  

Samstämmigheten är distinkt i resultaten av vad forskarna anser när det gäller temat 

samverkan. Det brister på många nivåer mellan socialtjänst och psykiatri. Samtidigt som 

komplexiteten med dubbeldiagnos ställer huvudmän inom psykiatri, socialtjänst inför stora 

utmaningar. De samverkande insatserna dem emellan är avgörande för att en fungerande 

insats ska vara möjlig för personer med dubbeldiagnos. Vid bristande samverkan vet inte den 

ena instansen vad den andra gör, vilket i sig kan skapa ett kaos mellan vad som ska behandlas, 

missbruket eller den psykiska sjukdomen. Det är viktigt att intentionen med vården är känd 

hos samtliga berörda, samt att alla strävar mot samma mål. Vilket i sig kan stärka 

begripligheten hos personalen och således även stärka KASAM. En viktig faktor i det 

samverkande arbetet med målgruppen är att skapa trygghet och struktur i vardagen. När 

utfallet av insatserna inte skapar dessa förutsättningar kommer inte den hjälpbehövande se 

någon begriplighet eller mening med handlingarna, och kan i stället välja att dra sig ur 

stödinsatserna. Vilket kan resultera i att de ”hamnar mellan stolarna”. Fokus i det 

samverkande arbetet bör inriktas på att utveckla och stärka det personen upplever som 

meningsfullt sammanhang. För att detta ska fungera måste en medvetenhet om de 

samverkande insatsernas syfte vara implementerad hos samtlig personal inom 
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organisationerna. En begriplighet till det som den hjälpbehövande förväntar av insatserna bör 

klarläggas i inledningsskedet av alliansen. Saknas begriplighet till vad som förväntas, kan det 

antas bidra till ett lägre KASAM hos personalen som ska bistå insatserna.  

Förhållningssättet i allt arbete bör vara att främja utvecklandet av personens 

egna styrkor och förmågor vilket ger denne bättre förutsättningar att hantera sina 

begränsningar.  Antonovsky (2009) menar att meningsfullheten är den viktigaste faktorn för 

en känsla av sammanhang i tillvaron. Detta kan leda till att personen ser en mening med det 

som händer vilket stärker de generella motståndsresurserna. Meningsfullhet skapar 

motivation. Saknas motivationen kan det innebära att personalen har svårt att se en mening 

med sitt arbete gentemot målgruppen. Vilket i sin tur bidrar till svårigheter att motivera 

personen i det mödosamma arbete som det krävs för att genomföra en behandling för 

missbruket vid en samtidig psykisk sjukdom. Antonovsky (a.a.) menar att det är samspelet 

mellan dessa komponenter som är betydelsefullt och skapar en helhetsbetonad känsla av 

sammanhang eller avsaknad av denna. Vidare menar han att när man kan handskas med sitt 

liv och innehar en god hälsa så har man även en hög känsla av sammanhang (Tamm, 2002).  

 Resultatet från temat samverkan pekar därför även på att det är svårt att hjälpa 

personer med dubbeldiagnos då det finns tydliga briser i samverkan mellan organisationerna. 

Denna samverkan behöver fungera på ett tillfredsställande sätt för att kunna stärka de 

generella motståndsresurserna. Intentionen med de samverkande insatserna kan med stöd av 

teorin om KASAM bättre möta målgruppens behov. Utifrån det salutogena perspektivet med 

teorin KASAM kommer grundvalen i förhållningssättet vara att se till det friska hos personen 

vari de generella motståndsresurserna begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet kan 

utvecklas genom de samverkande insatserna. I motsatt fall blir behandlingsinsatser relativt 

overksamma och KASAM blir svårt att stärka, det blir svårt för personalen att hjälpa när de i 

själva verket själv inte känner någon hög grad av KASAM. 

  

6.6 Analys av temat evidensbaserad kunskap utifrån KASAM 

Analysen om temat evidensbaserad kunskap bygger på den teoretiska utgångspunkten 

KASAM.  

Begreppet begriplighet betyder att människor har behov av information som är 

tydlig och sammanhängande. Vid en hög grad av begriplighet förväntas att den information 
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som ges är tydlig och sammanhängande (Tamm, 2002).  Människan har ett behov av att kunna 

förutsäga framtida händelser i livet. I de fall händelserna kommer oväntat och i de fall  

händelserna kommer plötsligt och oväntat finns en förväntan om att kunna förstå och hantera 

dem. Gemensamt för forskarna under temat evidens är att de påvisar att den personal som 

arbetar med personer med dubbeldiagnos ofta saknar den kompetens som krävs för att arbeta 

med denna grupp. Här likställs då information med utbildning som ger kompetens hos 

personalen. Därför kan personalen inte heller förstå innebörden av att leva med 

dubbeldiagnos, och inte heller tillfullo förstå problematiken som finns hos målgruppen. 

Personalen har ett behov av att få information som är tydlig och sammanhängande vilket i sin 

tur förutsätter att denna information finns. För att kunna bemöta och behandla personer med 

dubbeldiagnos krävs det även riktlinjer för att veta vilken som är den för tillfället bästa 

behandlingsmetoden. Brister detta i alla nivåer bör då även behandlingen som dessa i personer 

får innebära att det är som att spela på lotteri. Vidare innebär detta att även den ökade 

förståelse mellan organisationerna som flera författare eftersöker minskar eller helt uteblir. 

Brister denna begriplighet är det även svårt att anamma nästa begrepp, hanterbarheten. 

Begreppet hanterbarhet innebär att kunna ta fram de resurser som fordras när 

man står inför en livssituation, det kan vara resurser man har inom sig själv eller i form av till 

exempel familj, vänner eller professionell hjälp. Personer med en hög hanterbarhet äger dessa 

resurser vilket gör att de klarar negativa situationer. De ser inte sig själva som ett offer utan 

inser att livet även bjuder på svårigheter och klarar av dessa (Tamm, 2002). Hanterbarhet 

kommer här att användas för att undersöka i första hand den professionella hjälpen. En 

förutsättning som finns för att kunna hantera olika situationer i livet som är stressande är att 

personen ifråga upplever sig kunna kontrollera situationen.  För att kunna hantera den måste 

den först förstås, som tidigare nämnts så saknas kompetens hos personal som arbetar med 

personer som har en dubbeldiagnos. Det medför därför att när det finns bristande kompetens 

hos personalen, finns det även en mindre upplevelse av att kunna hantera de stressande 

situationer som uppstår då man bemöter personer med dubbeldiagnos. Personalen antas därför 

inte uppleva att de klarar dessa situationer, vilket även uppmärksammas av individen. Det 

bedöms därför medföra en låg grad av hanterbarhet. 

Begreppet meningsfullhet benämns av Antonovsky som 

motivationskomponenten. Den betecknar känslan av att det finns en mening med livet. En 

individ som har en hög grad av meningsfullhet ser en betydelse även med dåliga saker som 
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drabbar denne och hittar därför sätt att ta sig igenom dessa. Individen försöker vidare se 

svårigheter som utmaningar och missöden samt negativa händelser som en del av det 

ofrånkomliga under livets gång och låter det inte bryta ner denne, utan ser det som en 

utmaning att klara av uppgiften. Även inom yrkeslivet behöver personalen känna en mening 

med den arbetsuppgift som de har. Då de tidigare nämnda komponenterna begriplighet samt 

hanterbarhet bedöms vara låga antas detta medföra att denna personal finner en mindre 

mening i sitt yrkesliv då de har mindre möjlighet att hjälpa målgruppen. Vilket även antas 

bidra till en uppfattning om att de inte får tillgång till rätt hjälp som fungerar. Att arbeta 

utifrån det salutogena synsättet genom att utgå ifrån teorin KASAM för att söka genuinare 

evidensbaserade metoder, anses här vara av vikt för att få till en bättre fungerande vård. Detta 

gäller både inom psykiatrin samt inom det sociala arbetet. 
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7. Diskussion 

Nedan ämnar författarna av uppsatsen presentera en sammanfattande resultatdiskussion. Här 

sammanställs resultaten från primärdokumenten och relateras till den teoretiska 

utgångspunkten i analysen. Sedan följer en metoddiskussionen, där författarna bearbetar 

metodvalet som legat till grund för uppsatsen. Förslag till vidare forskning som växt fram 

under uppsatsens gång presenteras avslutningsvis.   

7.4  Resultatdiskussion 

Utifrån forskarnas åsikter antas det att när det kommer till en kombination av missbruk och 

psykiska funktionshinder så är det svårt att anlägga ett salutogent synsätt, och se till det friska 

hos individen. Här avses främst personalen som arbetar med målgruppen. Enligt flera av 

forskarna finns inga relevanta evidensbaserade metoder att arbeta utifrån, varken från 

psykiatrins håll eller från socialtjänstens håll, därför antas vården som erbjuds inte bidra till 

att stärka och bygga upp de generella motståndsresurserna hos personer med dubbeldiagnos. 

Med ett bättre kunskapsunderlag för detta skulle personalen här kunna bidra till att stärka de 

generella motståndsresurserna för personer med dubbeldiagnos på ett effektivare sätt.  

En annan faktor till problematiken rörande personer med dubbeldiagnos tycks 

ligga i de skilda utbildningar som personalen inom de olika professionerna innehar menar 

flertalet av forskarna, vilket innebär att de har olika synsätt och värderingar. De skilda 

synsätten kan antas påverka vilket förhållningssätt personalen har till målgruppen. Detta 

resulterar i att personal inom de olika instanserna i regel har olika fokus i problematiken 

gentemot dessa personer, då främst gällande hur de uppfattar hälsofrämjande faktorer hos 

målgruppen. I de fall personalen fokuserar enbart på det sjuka och det som inte fungerar då 

kan heller ingen hållbar hjälpinsats förväntas till målgruppen. Utgångspunkten i samtliga 

stöd- och vårdinsatser för personer med dubbeldiagos måste vara att se till personens totala 

livssituation. Vilket även innebär att fokusera på vilka styrkor och förmågor som finns hos 

personen. Med detta som grund anser författarna till uppsatsen att det krävs personal med hög 

kompetens och med likvärdig grundsyn inom alla instanser som berörs av personer med 

dubbeldiagnos.  

 Det som framträder tydligt i forskningsunderlaget är att det finns ett glapp mellan det stöd 

som psykiskt funktionshindrade tidigare fått när de levde på mentalsjukhus, och det stöd de i 

dag erbjuds. Detta tycks också vara en problematik som gäller i övriga nordiska länder efter 
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nedläggningarna av mentalsjukhusen. Flera faktorer framstår tydligt när man belyser 

begreppen dubbeldiagnos, samverkan, samt evidens i ett helhetsperspektiv. Det finns en tydlig 

konsensus i empirin att de ekonomiska resurserna behöver stärkas för att tillgodose behoven 

av förbättrade samverkansinsatser, kompetensutveckling av personal samt evidensbaserade 

metoder. De resurser som satsas på gruppen är för små vilket kan speglas i de politiska beslut 

och de prioriteringar som i dag görs. Samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten behöver 

förstärkas och personalen inom båda områdena behöver mer utbildning inom 

problemområdet.  

Den evidensbaserade kunskapen behöver även belysa personer med 

dubbeldiagnos egna erfarenheter av vård och stödinsatserna, samt vilka förväntningar som 

finns på de samverkande insatserna hos dessa personer. Flera forskare anför att kunskapen 

rörande målgruppen bör utvecklas även hos våra politiker. De fördelar som författarna av 

uppsatsen kan se med psykiatrireformen är att fler kan leva ett friare och mer självständigt liv, 

samt ha en ökad tillhörighet till det övriga samhället.  Nackdelen är att riktlinjer och lagar inte 

följer med i denna utveckling, varken från politiskt håll eller nedåt i ledet vilket alstrar sämre 

läkarvård, sämre behandlingar och ett dåligt synsätt på gruppen totalt. Medvetenheten om 

dubbeldiagnosproblematik har blivit bättre, men den behöver vidareutvecklas. Detta kan 

också ses som en grundförutsättning för att få en hållbar och effektiv insats. Det är även 

angeläget att medvetenheten om dubbeldiagnosproblematiken ökar i samhället i övrigt och 

inte bara inom de berörda professionerna. Det är tydligt att en gemensam förståelse och 

kunskap måste finnas om att personer med missbruk ofta har någon form av psykisk störning, 

samt att personer med psykisk störning har högre risk att utveckla ett missbruk. Befintliga 

riktlinjer och dokument över hur vård och stödinsatser bör ske för personer med 

dubbeldiagnos är tydliga men svårigheterna tycks ligga i övergången från ord till handling på 

alla nivåer. Därtill måste också de alltmer åtstramade ekonomiska resurserna antas motverka 

utvecklandet av problemområdet, vilket gör att situationen kan liknas vid ett moment 22 

enligt författarna till uppsatsen.   

De slutsatser som uppsatsens författare gjort utifrån följande studie innefattar 

liknande resultat som större delen av forskarna till primärdokumenten gjort. Vilket pekar på 

att resultatet av studien är generaliserbart, och därför även kan anses utmärkande för 

behandlat problemområde.  
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7.5 Metoddiskussion 

Då uppsatsen är en kvalitativ forskningsöversikt medför det en svårighet att belysa hela 

problemområdet. Studien har begränsats till att undersöka kunskapsläget över individer som 

har dubbeldiagnos samt hur samverkan och evidensbaserade kunskap av dessa individer ser 

ut.  För att få en djupare insyn hade författarna till uppsatsen i stället valt att endast belysa en 

aspekt över problemområdet. Till exempel hur samverkan ser ut, detta hade i sådana fall 

kanske bidragit till en djupare analys och ett mer träffsäkert resultat. Att detta är en C-uppsats 

gör i sig att det blir svårt att ge en djupare analys av utrymmesskäl. Att utforska redan 

befintlig empiri medför även att det material som används redan har tolkats av någon annan 

det vill säga författarna till vald empiri. Vilket innebär att empirin är tolkad utifrån deras 

förförståelse. För att undvika att resultat blir allt för vinklat från uppsatsens författares 

förförståelse har i viss mån direkta citat använts.  En fördel med att använda sig av skriftligt 

material är dock att det inte går att påverka de forskare och aktörer som uttalar sig i vår studie 

vilket kan ha gett uppsatsen en god reliabilitet. 

Under bearbetningen av analysen har författarna till uppsatsen uppmärksammat 

att problemområdet hade fått ett mer nyanserat och djupare resultat i det fall en till teori hade 

använts.  Det hade då gett uppsatsen fler perspektiv och större tolkningsutrymme.  Att 

använda sig av triangulering av teori i analysdelen borde även ha gett uppsatsen större 

träffsäkerhet. En svårighet med att använda sig av befintligt material är att det blir stora 

mängder text som ska bearbetats vilket har krävt mycket tid och engagemang för att söka få 

ett så relevant resultat som möjligt. Det har även inneburit att fokus har legat på att hålla 

strukturen så tydlig som möjligt för att undvika att uppsatsen blir för spretig. Samt att de 

avgränsningar som gjorts även stärkt tydligheten. Trots detta har valet av metod inneburit att 

resultatet är relativt generellt. Då uppsatsens författare båda har arbetat inom området och haft 

kontakt med individer med dubbeldiagnos har förförståelsen troligen medfört att urvalet av 

empiri varit subjektivt. För att väga upp detta har författarna valt att använda författare med 

hög dignitet som även har olika syn på målgruppen.  

 7.6 Förslag till vidare forskning 

Problematiken med personer med dubbeldiagnos kvarstår trots att mycket gjorts och pågår. 

Ambitionen förefaller finnas hos utförarna, om att bistå målgruppen. Tyvärr saknas det ofta 

tillräckligt med resurser. Verksamheterna har många gånger låg bemanning, vilket bidrar till 
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svårigheter med att få tillstånd kompetensutvecklingen av personal. Psykiatrin som sådan är 

ett arbetsområde som är tidskrävande, och många gånger har behandlingarna ingen direkt 

uttalad effekt. Detta gör att psykiatrin är ett område som är lågprioriterat menar flertalet 

forskare i översikten, jämfört med andra discipliner inom hälso-sjukvården. Vilket enligt 

författarna av uppsatsen, kan antas vara en förklaring till att problemområdet är relativt 

outforskat samt att den evidensbaserade kunskapen är låg. Med detta som bakgrund anser 

författarna att fokus i vidare forskning bör lyftas till politisk nivå. En intressant frågeställning 

kunde vara vilken kunskap våra beslutsfattare har om personer med dubbeldiagnos. Ett annat 

förslag ur en medmänsklig och samhällsekonomisk synvinkel kunde även vara att utveckla 

bättre preventiva insatser för att fånga upp personer med psykiska funktionshinder i ett tidigt 

skede.  
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