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Sammanfattning 

      Detta är en kvalitativ studie som syftar till att genom ett maktperspektiv undersöka de 

professionellas upplevelser av de konsekvenser som NPF i kombination med missbruk 

medför för den enskilda individen i en, genom kommun och landsting, vårdande eller 

stödjande situation. Studiens vetenskapliga ansats kan beskrivas som en tolkande 

fenomenologisk ansats där studiens empiriska material har inhämtats genom 

semistrukturerade intervjuer och senare analyserats med en GT-inspirerad (Grundad Teori) 

metod och maktteori. Fem intervjuer genomfördes, intervjupersonerna som valdes ut genom 

ett bekvämlighetsurval var professionella verksamma i verksamheter, som arbetar mot 

individer som lever med neuropsykiatriska funktionshinder och missbruk, inom både 

kommun och landsting. Intervjuerna transkriberades för att därefter ges koder som 

grupperades i kategorier som tillsammans representerade empirins centrala budskap. 

      Studien visar att makt genomsyrar interaktionen mellan professionella och individer med 

neuropsykiatriska funktionshinder och missbruk samt i interaktionen mellan olika 

professioner inom kommun och landsting. Studien påvisar att makten gentemot individer med 

NPF och missbruk i många fall möjliggörs genom social kategorisering och att strukturell 

makt befäster en tydligt definierbar utsatthet. 

 

Nyckelord: neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk, makt. 
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1 Inledning 
      Börjesson och Rehn (2009)  menar att makt är en del av samhället och finns representerad 

i samtliga interaktioner och på alla samhällsnivåer. De menar att maktens verkan kan vara 

både påtaglig och svår att definiera men att den är ständigt närvarande. En socialarbetare 

besitter genom sitt yrkesutövande en makt att göra bedömningar och fatta beslut som påverkar 

en enskild individ och dess livssituation. Som ett exempel framgår det genom Järvinens 

(2002) forskning att det finns en tydlig obalans gällande maktaspekten då en enskild individ 

möter representanter för samhället och dess välfärdssystem. 

      Brar och Flyckt (2006) menar att Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) kan leda till 

att en individ är i behov av stöd för att denne inte har förmågan att själv samordna den egna 

livsföringen eller förstå det sociala samspelet och samhällets funktioner och därför inte heller 

är förmögen att tillvarata sin egen rätt. NPF definieras av Brar och Flyckt såsom: 

 

...störningar av den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen som 

funnits sedan tidig ålder och som ger varaktiga funktionshinder (Brar & 

Flyckt, 2006, s.1516). 

 

Individer med NPF är en grupp som ökar i antal, Nylander och Thernlund (2013) finner 

exempelvis att diagnosticerade autismspektrumstörningar (AST) ökar bland befolkningen där 

ett fall av 10 000 hade autism på 60 -talet och idag bedöms denna siffra uppgå till ett fall av 

100, vilket de bland annat menar beror på allt mer utvidgade diagnoskriterier och en ökad 

kunskap. Conrad (1975) benämner utvidgade diagnoskriterier som en del i en 

medikaliseringsprocess.  

      Jenkins (1991) tydliggör för funktionshinder som en faktor som kan innebära eller bidra 

till en utsatthet. Utsattheten för individer med NPF kan bland annat, beroende på 

störningarnas svårighetsgrad, bestå i svårigheter att tillvarata sina rättigheter, ett upplevt 

utanförskap samt en högre risk att utveckla missbruk. Detta tydliggörs genom Richert, 

Månsson och Laanemets (2011) som redogör för att individer med en utvecklad 

missbruksproblematik upplever en marginalisering och utsatthet i samhället. Modigh, 

Berggren och Sehlin (1998) har genom sin forskning kommit fram till att barn med attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD) och andra neuropsykiatriska störningar har en förhöjd 

risk att utveckla ett skadligt bruk eller beroende av alkohol eller droger i ett senare skede i 

livet. Utifrån detta bör ovannämnda klient/patientgrupp undersökas genom ett kritiskt 

maktperspektiv för att därigenom synliggöra betydelsen av makt och hur den påverkar den 

enskilda individens livssituation. 

      Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2§ klargör att målet för sjukvården är en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen, vilket gör att vården och stödet för de med ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder ofta ligger hos landstinget i dess roll som ansvariga för 

sjukvården men även socialtjänstlagens (2001:453) kap 5, 7-8a§§, 9-9a§§ gör det tydlig att 

socialnämnden, det vill säga kommunerna, är ansvarig för utredning och behandling av 

missbruk men att de även har ett ansvar gällande funktionshinder. Applicerat på individer 

med NPF kombinerat med missbruk innebär detta en tudelning av ansvaret för individens 

behov av vård och omsorg samt svårigheter att skapa ett helhetsperspektiv av problematiken. 
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Arbetet inom missbruksområdet består från socialtjänstens sida delvis av myndighetsutövning 

exempelvis i form av bedömning av rätt till bistånd eller tillämpning av lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) (1988:870). Det kan från landstingets sida vara en läkares 

bedömning om en patient är mottaglig för vård, vilken vårdform som är lämplig, förskrivning 

av läkemedel och dylikt. Utifrån denna myndighetsutövning kan ett antagande göras att 

livssituationen för en individ med NPF och ett missbruk kan komma att påverkas utifrån 

vilken bedömning den professionelle gör och vilket beslut som fattas, vilket även kan 

förstärkas av graden av symptom individer med NPF har och huruvida denna kan förmedla 

sina behov och egna vilja. Det kan således uppstå en situation där en enskild individ och 

dennes intresse ställs inför en tydlig maktasymmetri i mötet med professionella från kommun 

och landsting. 

      Utifrån ovanstående ter sig gruppen som har NPF och ett missbruk som intressant att 

undersöka vidare genom de professionella inom kommun och landsting och deras upplevelse 

av de konsekvenser som problematiken medför. 

       

1.1 Syfte och frågeställningar 

      Syftet med denna studie är att genom ett maktperspektiv undersöka de professionellas 

upplevelser av de konsekvenser som NPF i kombination med missbruk medför för den 

enskilda individen i en, genom kommun och landsting, vårdande eller stödjande situation. 

 

 Syftet med denna studie ska uppnås genom följande frågeställningar: 

 

- Vad är NPF- och missbruksproblematikens karaktär? 

 

- Hur upplever de professionella hanteringen av de ärenden, den vård och de insatser som 

riktas mot individer med NPF i kombination med missbruk? 

 

- Går maktaspekter att definiera i de professionellas upplevelse och hur yttrar den sig? 

 

1.2 Begränsningar 

      Det valda ämnesområdet innefattar många aspekter, många organisationer och 

angränsande problematik. Författarna av denna undersökning har gjort medvetna val för att 

begränsa undersökningens omfattning, de maktteorier som nyttjats i analysfasen har endast 

omfattat en generell förklaring och där mer djupgående redogörelser och mer ämnesinriktade 

och alternativa teorier inte tagits med i undersökningen. En begränsning har även varit att det 

enbart är professionen inom kommun och landstings upplevelse som undersökts och där andra 

instanser och klientperspektivet har utlämnats. 
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2 Forskningsöversikt 
   Kapitlet innehåller definitioner av relevanta begrepp som avvänds i denna uppsats, följt av 

tidigare forskning som genomförts på området, samt relaterar till undersökningens syfte. 

Sedan följer en genomgång av studiens teoretiska ramverk. 

2.1 Definitioner 

      Socialstyrelsen har sedan 2001 ett nationellt samordningsansvar för 

terminologianvändningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, detta innebär att 

Socialstyrelsen ska förvalta nationellt överenskomna begrepp och termer som bör användas i 

dessa områden. Eftersom denna studie görs inom detta verksamhetsområde kommer 

nedanstående definition att användas i de följande kapitlen. Funktionshinder definieras som: 

 

 ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det 

dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i 

fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det 

handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.” 

(Socialstyrelsen.se, 2007) 

 

Jacobson (2005) beskriver att begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar historiskt 

har genomgått många omdefinitioner och kan upplevas som ett otydligt begrepp men att 

samhället nästintill tycks likställa autism och ADHD med begreppet. NPF innefattar dock fler 

diagnoser än dessa. För att få en NPF diagnos ska individer ha svårigheter och symptom som 

uppstått på grund av hjärnans funktion och därmed ofta är av kognitiv karaktär. Ett annat 

kriterium för att en individ ska få en NPF diagnos är att funktionsnedsättningen ska ha visat 

sig i tidig ålder och vara av varaktig karaktär samt utgöra en begränsning för hur individen 

fungerar i vardagen. De vanligaste diagnoserna under NPF begreppet är olika former av AST 

(autismspektrumstörningar), ADHD, ADD (Attention Deficit Disorder), och 

utvecklingsstörning. Det är inte ovanligt att individer har flera diagnoser samtidigt.  

      AST är ett paraplybegrepp som täcker flera olika diagnoser eller tillstånd. Det finns två 

huvudkriterier inom AST, Wing (2012) beskriver dessa som brister i sociala funktioner, det 

vill säga kommunikation och interaktion med människor samt få och repetitiva aktiviteter, 

intressen och beteenden. Individen måste också uppfylla kriterierna, att 

funktionsnedsättningen måste framträtt i barndomen samt att funktionsnedsättningen måste 

vara av den graden att den begränsar hur individen klarar av vardagen. Thernlund, Guldberg-

Kjär och Ginsberg (2013) menar att ADHD och ADD är diagnoser som främst ges till barn 

som uppfyller kriterierna för diagnoserna. Kriterierna för ADHD kan kort beskrivas med att 

individen ska uppleva koncentrationssvårigheter, problem med impulskontroll och en 

överaktivitet som medför betydande problem med sociala relationer och inlärning. ADD är en 

variation av ADHD där hyperaktivitets problematik saknas och kan sägas vara mer en ren 

uppmärksamhetsstörning. Thernlund (2013) beskriver utvecklingsstörning som att individen 

ska ha en intellektuell funktionsnivå som ligger under genomsnittet, gränsen är dragen vid ett 

värde på IK-70 efter testning, på barn gör man en bedömning om den intellektuella 

funktionsförmågan ligger betydande under genomsnittet. Individen ska samtidigt ha 
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betydande brister på flera områden, så som förmåga av utförandet av vardagslivets aktiviteter, 

sköta sitt hem, arbete, skola, hälsa och säkerhet och nedsättningen ska ha haft sin debut före 

18 års ålder för att kunna få diagnosen utvecklingsstörning. 

      I denna studie refererar begreppet missbruk till skadligt bruk och beroende av alkohol och 

droger utifrån socialstyrelsens definition. Socialstyrelsen (2014) definierar skadligt bruk och 

beroende såsom att en individs problemskapande konsumtion, eller en kontrollförlust av 

konsumtionen, gällande bruk av alkohol och droger som påverkar det sociala livet och/eller 

den psykiska och fysiska hälsan. 

 

2.2 Tidigare forskning om NPF, missbruk och makt inom socialt arbete. 

    Följande kapitel innehåller kortfattade sammanfattningar av tidigare forskning på de 

områden som denna uppsats ämnade att undersöka, det vill säga den forskning som 

författarna valde att lyfta fram i detta kapitel anser de är relevant och utfört på områden som 

relaterar till makt i socialt arbete och individer med NPF samt missbruk. 

 

2.2.1 NPF och missbruk  

      Enligt Thernlund, Nylander & Ginsberg (2013) är det vanligt att det hos vuxna 

missbrukare också finns en ADHD problematik närvarande med frekvenser upp till 30-50%. 

De menar vidare att biverkningar av t.ex. cannabis kan ge samma symptom som ADHD 

gällande uppmärksamhet, därav är det problematiskt att skilja på vad som är NPF och vad 

som är betingat av missbruk, problematiken förstärks ytterligare om individen har haft ett 

långt missbruk som medfört ett dåligt näringsintag, vilket i sig också leder till nedsatta 

kognitiva förmågor. Detta stöds av Ramström (2007) som menar att det inte med enkelhet går 

att avgöra om missbruket som sådant har orsakat neuropsykiatriskt liknande tillstånd eller om 

NPF har varit bidragande i utvecklingen av ett missbruk, vidare menar Ramström att missbruk 

under graviditet kan förorsaka NPF hos det kommande barnet. Larsson, Von Braun och Lilja 

(2012) redogör för att en familjehistorik innehållande missbruk medför en ökad risk för barn 

att utveckla ett eget framtida missbruk vilket Modigh, Berggren och Sehlin (1998) tydliggör 

så som att risken är kraftigt förhöjd för att ett barn med NPF senare i livet ska utveckla ett 

missbruk, de menar vidare att denna risk är sammankopplad med familjerelationer, 

socioekonomiskt status, om föräldrarna missbrukar eller har psykiska störningar samt 

studiemisslyckanden.  

      Lawrence-Jones (2010)  finner att ett missbruk i samband med NPF kan tänkas grunda sig 

i ett självmedicinerande syfte för att lindra besvär eller ge ett upplevt bättre mående. Modigh 

et. al. (1998) menar även att psykiatrin och missbruksvården behandlar, och kommer att 

behandla, individer med en ej diagnosticerad neuropsykiatrisk störning och att dessa 

störningar är svåra att utreda under ett pågående och aktivt missbruk och att det först krävs en 

avgiftning och relativt lång drogfrihet samt ett samarbete mellan berörda instanser. Serlachius, 

Thulin, Andersson, Vigerland och Ivarsson (2012)  redogör för att ADHD, AST och andra 

neuropsykiatriska tillstånd inte sällan skapar olika typer av ångeststörningar och att detta kan 

vara en anledning till att ett missbruk utvecklas. De menar att det är relativt vanligt vid 

ADHD att det uppstår ångest genom en kognitiv överbelastning och vid AST genom en 

oförståelse av olika samspel i vardagen och i sociala relationer. Serlachius et. al. redogör för 

att ångeststörningar är ett relativt kroniskt tillstånd om inte dessa behandlas samt att de med 
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besvären inte sällan upplever en skam och därför inte söker en vårdkontakt för behandling av 

dessa. Thernlund (2013) beskriver att personer med NPF ofta upplever 

perceptionssvårigheter, mentaliseringsproblem och exekutiva svårigheter.  

      Brar och Flyckt (2006) visar att det är relativt vanligt att NPF diagnosticeras i vuxenålder i 

samband med att föräldrars och skolans stöd minskar och individen förväntas kunna hantera, 

överblicka och samordna en autonom livsföring på egen hand och att utvecklingen av ett 

missbruk kan komma att uppstå genom detta.  

 

2.2.2 Vård och stöd  

      Brar och Flyckt menar att de individer med ADHD är en särskilt utsatt grupp då de inte 

omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och inte har 

samma tillgång till landstingets habiliterings resurser. De menar även att denna grupp är i 

behov av integrerad behandling som omfattar både missbruk och NPF- problematiken men 

även andra stödinsatser som kräver en samordning och samverkan myndigheter emellan. 

Exempelvis redogör Topor (2010) att inte bara vård är av vikt för ett bättre psykiskt mående 

utan även en individs privatekonomi och övriga insatser och att dessa riskerar att förbises då 

de ej är en integrerad del av vården.  

      Socialstyrelsen (2014) trycker på vikten av att uppmärksamma missbruk kombinerat med 

bland annat neuropsykiatriska störningar och rekommenderar att de båda tillstånden 

behandlas samtidigt, att sjukvården ska erbjuda en integrerad behandling. Socialstyrelsen 

menar att det finns en otydlighet angående ansvarsfördelningen gällande behandlingen men 

fastslår att missbruk i kombination med psykiatriska störningar är sjukvårdens och 

socialtjänstens ansvar och de bedömer att en samverkan mellan socialtjänst, psykiatri, 

beroendevård, och primärvård är centralt för att uppnå en konstruktiv och godtagbar vård och 

att detta på sikt även skulle innebära en besparing av resurser. Westman, Forsgärde och 

Nygren (2003) har visat att det kan uppstå samarbetssvårigheter mellan yrkeskategorierna 

socialomsorg och vårdpersonal. En bidragande orsak är att de olika utbildningarna medför en 

olik ideologisk- och kulturellförståelse kategorierna i mellan. De menar att socialt utbildad 

personal har ett fokus på individens självbestämmande och att detta kan skapa spänningar då 

vårdpersonal kan vara av en annan uppfattning. Westman et. al. menar att vårdpersonal ofta 

har mer individualistiska värderingar och att socialt utbildade har mer kollektivistiska, 

strukturella och politiska värderingar. 

 

2.2.3 Makt inom socialt arbete  

      I klientarbete, menar Laanemets, Mattsson och Nordling (2013) att det i det sociala 

arbetets praktik nyttjas många kategorier, exempelvis missbrukare och funktionshindrade, för 

att på så vis kunna förhålla sig till klienterna. Det är en balansgång att använda sig av 

kategorier mellan att synliggöra en problematik med risken att dölja och reproducera en 

maktpåverkan som kategorisering innebär. Laanemets et al. menar vidare att det finns en 

struktur i samhället av över- och underkategorier utifrån kön, etnicitet, problematik etcetera 

som skapas av omedvetna föreställningar och beteendemönster vilket gör att det sociala 

arbetet är inbäddat i spänningsskapande maktstrukturer. Bull (1996) menar att ur ett historiskt 

perspektiv har missbruksbegreppet, genom expertkunskap, omvandlats från sociala 

värderingar till en enhetlig kategori som kopplas samman med psykisk ohälsa och irrationellt 
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beteende vilket ligger till grund för disciplinära åtgärder i syfte att reglera mindre önskvärda 

konsumtionsmönster. Jenkins (1991) visar genom sin forskning hur funktionshinder betraktas 

som en kategori och att denna kategori betraktas som lågt stående i samhällets stratifiering, 

Jenkins menar dock att funktionshinder ska betraktas som en dimension i en utsatthet där det 

även finns andra faktorer som påverkar stratifieringen. 

      Intersektionalitet är enligt Söder och Grönvik (2012) hur olika faktorer, eller dimensioner, 

verkar och förstärker varandra, intersektionalitet är ett sätt att förstå en individs möjligheter 

och dess utsatthet i samhället i ett mer omfattande perspektiv. Funktionsnedsättningar sett i ett 

intersektionalitetssammanhang beskriver Söder & Grönvik (2012) som att 

funktionsnedsättningar utgör en dimension bland andra dimensioner så som kön, klass, 

etnicitet och ålder. Funktionsnedsättningsdimensionen skiljer sig från de andra genom att alla 

människor inte omfattas av denna dimension, tillskillnad från kön, klass, etnicitet, och ålder 

som alla människor kan kategoriseras efter. Detta torde kunna förklaras så som Swain & 

Cameron (1999) uttrycker det med att det normala uppfattas vara frånvaron av 

funktionsnedsättning och endast när en funktionsnedsättning visar sig finns det anledning att 

uppmärksamma detta. Jenkins (1991) redogör för att en erkänd tillhörighet till kategorin 

funktionshindrade kan vara nödvändig för att en individ ska få tillgång till samhällets stöd 

men att samma erkännande av tillhörighet även anses vara stigmatiserande och genom detta 

bidrar tillhörigheten till en ökad utsatthet. Svensson och Tideman (2007)  redogör för att det 

sedan 1990- talet skett en kraftigt ökad kategorisering av personer med funktionshinder vilket 

genom konsekvenserna av funktionsnedsättningen och utsattheten gett dessa personer ett ökat 

behov av stöd från samhället. De menar att dessa behov har blivit tagna i anspråk av olika 

professioner vilket skapat en omsorg där den avgörande makten innehas av professioner, de 

menar vidare att detta kan kopplas till medikalisering och en professionssträvan som för 

individen även innebär ytterligare en kategorisering utefter individens behov. 

      Närvänen och Åsbring (2004) menar att en sjukdom som inte på ett objektivt sätt kan 

diagnosticeras och som är svårbehandlad ofta har en låg status inom sjukvården, vilket kan 

påverka vårdgivarens förhållningssätt gentemot patienten där symptomen blir ifrågasatta 

vilket i förlängningen är ett ifrågasättande av patientens moraliska karaktär. Närvänen och 

Åsbring (2004) menar att genom detta kan en individ uppleva ett stigma utifrån ej synliga 

symptom. Lawrence-Jones (2010) har genom sin forskning kommit fram till att personer med 

NPF kan uppleva stigmatisering och ett utanförskap även inom ramen för missbruksvård. 

      Whalin (2010) redogör för att det finns ett historiskt förankrat paternalistiskt 

förhållningssätt inom sjukvårdskulturen och att det är ett förhållningssätt i relationen läkare 

och patient som vanligen önskas och förväntas utifrån professionens expertkunskap. Whalin 

menar vidare att detta förhållningssätt även förekommer vid olika typer av 

livsstilsbehandlingar som till exempel missbruk men att paternalism inte är tillämpbart i dessa 

situationer, detta då vårdpersonalen inte har en tillräcklig kunskap om patienten, dess 

livsföring och om patientens egen upplevelse av problemet.  

       Laanemets et al. (2013) menar att det för en enskild individ kan vara problematiskt att 

hantera makt på individnivå, de förklarar detta genom att det kan vara svårt för en individ att 

förlika sig med sin egen strukturella överordning och att ta ansvar för vad den överordnade 

ställningen innebär. De menar att människor ofta tenderar att fly undan från detta ansvar, att 

det sker en flykt in i mer värdeneutrala områden där individen med makt själv upplever en 



7 
 

underordning, detta för att mentalt kunna hantera situationen. Järvinen (2002) menar personer 

inte gärna vill se sig själva som individer med makt och att detta även gäller socialarbetare 

och vårdpersonal. Järvinen tydliggör att utövandet av makt kan ses som något negativt även 

när den nyttjas i hjälpande syfte. Järvinen menar att det kan vara av betydelse för personal 

inom socialt arbete att nå insikten om att makt kan vara av godo om den används ansvarsfullt i 

ett hjälpande syfte. 

    

2.3 Teori 

   Detta kapitel innehåller teorier som utgör uppsatsens analysram. Författarna har valt att 

anlägga ett maktperspektiv då tidigare forskning visar att makt genomsyrar interaktionen 

mellan människor och inte minst i mötet mellan social arbetare och klienter.  Uppsatsens 

författare har i detta kapitel valt att ge en generell beskrivning av maktteori, och kapitlet flera 

kortfattade redogörelser av maktteorier. Kapitlet beskriver vidare begrepp som indirekt har en 

maktaspekt och som författarna anser är relevanta för studiens syfte, så som stigmatisering, 

medikalisering och social kategorisering. 

 

      Makt tar sig, enligt Börjesson och Rehn (2009), uttryck såsom makt Över och makt att 

och att makt inte är en egenskap utan snarare en samhällsstruktur som ständigt påverkar alla 

samhällsnivåer. French och Raven (1959) har definierat fyra olika maktbaser för maktens 

utövande. Den första är förmågan att genom våld och tvång utöva påtryckning, den andra är 

att ha en legitim makt som är tillskriven eller tilldelad. Den tredje maktbasen är att kontrollera 

begränsade resurser för att genom denna kontroll ha en möjlighet att kunna belöna eller 

bestraffa, den fjärde maktbasen menar de är förmågan att övertala eller övertyga, en slags 

expertmakt som går att uppnå genom utbildning. 

 

2.3.1 Makt på macronivå 

      På samhällsnivå, det vill säga makronivå, nyttjas Bourdieus klassanalys för samhällets 

stratifiering och strukturella maktförhållande. Engdahl och Larsson (2011) beskriver att 

Bourdieus analys stödjer sig på tre huvudbegrepp, fält, kapital och habitus. Fält beskrivs som 

en typ av system som är styrt av fältspecifika normer, värderingar och dylika regler, ett fält 

innefattar individer som förenats genom gemensamma intressen. Engdahl och Larsson (2011) 

menar vidare att samhället är uppbyggt av många olika fält och att dessa förhåller sig och 

samspelar med varandra utifrån att en hierarkiskordning där fält med ett högre inflytande 

dominerar över fält med ett lägre inflytande.  

      Engdahl och Larsson (2011) visar att det finns tre generella kategorier gällande kapital, 

dessa är ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. Ekonomiskt kapital omfattar exempelvis 

pengar och fastigheter, det vill säga materiella tillgångar men även en kunskap om hur 

ekonomin fungerar. Det kulturella kapitalet innefattar till exempel en förtrogenhet om vad 

som anses vara accepterad litteratur och konst, och att behärska den sociala kontext som 

omsluter den accepterade kulturen. De menar vidare att socialt kapital inrymmer sociala 

kontakter såsom vänner, släkt, eller andra typer av bekantskaper och kontakter. Den individ 

som har en tillgång, kunskap eller liknande inom någon av kategorierna som erkänns och 

anses ha ett värde av omgivningen har ett genom detta ett symboliskt kapital där heder är en 

betydande aspekt. Engdahl och Larsson (2011) redogör för att de finns fler kapitalformer som 
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är knutna till olika områden, som till exempel utbildningskapital eller förtroendekapital. De 

beskriver vidare habitus som en kunskap om hur ett specifikt fält fungerar, hur en individ 

inom ett fält interagerar med sin omgivning och förhåller sig till fältets normer och 

värderingar. Det är ett förhållningssätt som sker naturligt och som både produceras och 

reproduceras inom fältet. Habitus innebär även att ett högt kapitalinnehav inom ett fält men ett 

habitus passande ett annat fält medför svårigheter att uppnå ett symboliskt kapital.  

      Bourdieu (1999) framhåller att de olika innehaven av kapital och vilket fält en individ 

tillhör kan betraktas som en indikation över maktinnehav. Inflytande, befogenheter och 

möjligheter grundar sig således i den hierarkiska ordningen av fält, fälttillhörigheten och en 

individs positionering inom fältet. Belcher och Tice (2013) menar att social utsatthet 

upprätthålls genom samhällsstrukturer och dess stratifieringar genom att högre rangordnande 

fält är de som beslutar om de lagar och de resurser som det sociala arbetet utgår från. De 

förklarar att genom denna stratifiering uppstår en situation där den som arbetar med att stödja 

en individ även indirekt är en del av att producera och reproducera en över- och underordning 

av individer inom maktsystemet. 

 

2.3.2 Professionsmakt 

      Järvinen (2002) utgår från Bourdieus klassanalys och relaterar begreppet symbolisk makt 

till det professionella arbetet med utsatta grupper eller individer, vilket genom begreppets 

innebörd är makt som uppstår genom välvilja och att hjälpa. Järvinen förklarar det som att det 

genom själva handlingen att hjälpa någon uppstår en tacksamhetsskuld där den som erhållit 

stöd kan uppleva att denne är i en beroendeställning som medför förväntningar, detta kan vara 

en förväntan på en viss reaktion eller en förväntan på en motprestation för att betyga sin 

tacksamhet. Utifrån denna förväntan uppstår en situation där interaktionen mellan hjälparen 

och den som blivit hjälpt präglas av en asymmetrisk maktbalans där den som blivit hjälpt, 

eller ber om hjälp, tilldelas en underordnad ställning gentemot hjälparen. 

      Panican och Ulmestig (2011) redogör för att pastoralmakt har en betydande inverkan på 

det sociala arbetet. De utgår från Foucaults beskrivning av pastoralmakt där den definieras 

som att människobehandlande uppgifter, vilka betraktat ur ett historiskt perspektiv varit 

föremål för den kristna kyrkan, överförts till expertområden, det vill säga professionella 

yrkesutövare. Pastoralmakten grundar sig i ett kristet ideal och en vilja att stödja och hjälpa 

för att forma en individ så denne blir en del av det normativa samhället. Panican och Ulmestig 

menar att pastoralmakten, genom sitt historiska arv, skapar och legitimerar rätten att 

disciplinera och bedöma, samt straffa och belöna. 

      Turner-Hershey (1985) menar att begreppet paternalism kan ha olika innebörd beroende 

på i vilken kontext den praktiseras. Turner-Hershey klargör dock paternalismens grund såsom 

att den är en handling som syftar till att gynna mottagaren men där mottagarens samtycke 

eller åsikt inte anses vara relevant, eller vara av tillräcklig vikt, för att göra handlingen 

legitim. 

 

2.3.3 Social kategorisering, stigma, medikalisering och handlingsutrymme 

      Hydén (2002) menar att social kategorisering sker genom att samhället har ett funktionellt 

behov att sortera och definiera individer genom kategorier för att därigenom förstå dessa och 
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hantera dess livssituation och för att skapa generella åtgärder utifrån en kategori snarare än 

utifrån en individ. Hydén menar vidare att hanteringen och den generella synen av 

kategorierna skapar en slags social identitet hos den enskilde individen som både individen 

och samhället som helhet förhåller sig till och agerar utifrån. 

      Stigma är enligt Goffman (2011) en slags egenskaper hos en individ eller grupp som av 

andra anses vara diskrediterande, eller en kategorisering som av andra betraktas med negativa 

kännetecken. Dessa stigman kan vara synliga eller osynliga och ha en verkan där en individs 

övriga egenskaper reduceras till stigmat och vad detta symboliserar. Stigmat kan vara knutet 

till utseendet, beteendet eller till ett medlemskap i en grupp Dessa diskrediterande egenskaper 

medför att individen med stigmat ses, och upplever sig själv som en avvikare. Detta kan, sett 

genom ett samhällsperspektiv innebära ett nedvärderande utpekande, en psykologisk 

brännmärkning, ett "vi mot dom", ett förakt för grupper eller enskilda personer som avviker 

från den egna samhällsnormen. Goffman framför att det finns tre olika typer av stigma. 

Kroppsliga stigma, exempelvis funktionshinder, karaktärs stigman, exempelvis missbruk, och 

gruppstigman, exempelvis religion. 

      Medikalisering är ett begrepp som beskriver en sociokulturell process, i vilken medicinska 

definitioner eller referensramar appliceras för att förstå eller hantera olika problem. Conrad 

(1975) beskriver medikalisering som att mänskliga problem blir definierade som medicinska 

åkommor vilket leder till att individer och deras problem blir föremål för medicinska studier, 

diagnostisering, behandling och prevention. Medikalisering gör tolkningen av avvikande 

beteenden till medicinska fenomen genom att separera beteendet från dess sociala 

sammanhang. Conrad menar vidare att medikalisering är en form av social kontroll där den 

medicinska professionen expanderar sin domän till människors vardagsliv. Topor (2010) 

argumenterar för att medikaliseringen inte enbart ger den medicinska professionen företräde 

till olika aspekter av livet, utan att de även har makten att bestämma hur dessa aspekter ska 

definieras, studeras och behandlas. Conrad (1992) har i senare forskning utvecklat sin teori, i 

vilken han förklarar att hälso- och sjukvården inte är en ensam aktör i 

medikaliseringsprocessen och att det just är en process som man kan mäta i grader och inte 

”antingen eller”. Han beskriver tre olika nivåer som medikaliseringen sker på: den första är 

den begreppsliga nivån, där medicinska begrepp och språk används för att definiera problem 

och den medicinska professionen behöver ej vara direkt involverad i denna nivå. Den andra 

nivån kallar han interaktionsnivån, där medicinsk expertis är direkt involverad i interaktionen 

med patienter. Den tredje nivån är den institutionella nivån, där en verksamhet använder ett 

medicinskt angreppsätt för att behandla problem, och där läkare kan besluta med stort 

handlingsutrymme. Svensson (1993) framhåller att medikalisering ofta har en negativ klang 

och att den uppfattas ta ansvar och makt i anspråk från människors vardag men det kan också 

ge en positiv effekt som att minska stigmatisering och ge möjlighet till hjälp utan moraliska 

fördömanden. Wakefield (2006) menar att om medikaliseringen fortsätter att 

sjukdomsförklara sociala problem riskerar exempelvis psykiatrin att förvandlas till en insats 

för social kontroll istället för en medicinsk profession. 

      Handlingsutrymmet som de professionella som arbetar direkt med klienter eller patienter 

inom den offentliga verksamheten förfogar över har beskrivits av Lipsky (1980) inom 

begreppet gräsrotsbyråkrat. Lipsky menar att det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater 

förfogar över bland annat möjliggörs genom ramar och riktlinjer från nationell- kommunal 
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och organisatorisk nivå. Detta handlingsutrymme hävdar Lipsky är nödvändigt för att 

socialarbetaren ska kunna genomföra sitt arbete men att detta även medför en aspekt av 

maktutövning där gräsrotbyråkratens individuella bedömningar i många fall avgör hur den 

enskilda individen blir bemött och vilket stöd denne får.  
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3 Metod 
   I detta kapitel följer en redogörelse för undersökningens metodologiska tillvägagångssätt, 

hur vi som genomfört undersökningen efterlevt de forskningsetiska kraven och övriga etiska 

aspekter, samt vårt eget förhållningssätt till kunskap och samhällets beskaffenhet. 

 

3.1 Ontologi  

      Studien vilar på en socialkonstruktivistisk ontologisk grund, detta synsätt innebär enligt 

Bryman (2008) att sociala företeelser, fenomen och kategorier skapas av socialt samspel 

mellan människor och ständigt befinner sig i ett tillstånd av förändring. Studien har en 

kvalitativ ansats där den försöker fånga deltagarnas synsätt, upplevelser och åsikter. Den 

vetenskapliga ansatsen kan vidare beskrivas som en tolkande fenomenologisk ansats. Bryman 

(2008) beskriver vidare att fenomenologin syftar till att hitta kunskap genom att undersöka 

hur människor uppfattar och tolkar världen utifrån sina perspektiv. Eftersom uppsatsens 

författare inte tror att det går att genomföra en undersökning utan att själva påverka denna 

med sina egna förkunskaper har vi valt att definiera ansatsen som fenomenologisk och även 

tolkande. 

 

3.2 Forskningsdesign/analysmetod 

      I denna undersökning nyttjades kvalitativ metod inspirerad av Grundad Teori (GT), detta 

val av metod gjordes utifrån undersökningens syfte där förhållningssätt, sociala processer och 

uppfattningar stod i fokus samt att undersökningen inte utgår från någon teori. Enligt 

Thornberg och Forslund-Frykedal (2015) är GT en metod som riktar sig mot sociala 

interaktioner och händelser.  

      Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med personer från olika 

verksamheter inom landsting och kommun som i sitt yrkesutövande arbetar med individer 

med ett NPF och en missbruksproblematik. Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod 

gjordes för att intervjuer erbjuder en möjlighet att undersöka individuella upplevelser, 

förhållningssätt och åsikter. Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Bryman (2008) som att 

forskaren har ett antal teman som ska avhandlas under intervjun men att det finns ett utrymme 

för intervjupersonen att svara utifrån dess egen uppfattning och upplevelse. De 

semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) som var uppbyggd 

genom teman snarare än frågor som syftade till att besvara undersökningens frågeställning, 

vilket författarna av denna undersökning anser skapar ett mer öppet intervjuklimat. 

Författarna tänkte sig att en viss struktur krävdes i intervjuguiden för att denna skulle relatera 

de olika intervjuerna till varandra och därigenom öka validiteten för undersökningen. Inför 

intervjuerna framfördes även en presentation av ämnet i syfte att förbereda intervjupersonerna 

och erbjuda en möjlighet till mer nyanserade och relevanta svar utifrån uppsatsens syfte. 

Intervjuerna spelades in via diktafon, där anteckningar fördes parallellt, för att därefter 

transkriberas, huvudfokus var att skapa en objektiv redogörelse.  

      När intervjuerna var genomförda sammanställdes dessa för att sedan ligga till grund för en 

redogörelse av det empiriska materialet och senare analyser av detta. Analysen genomfördes 

med en GT-inspirerad analysmetod där intervjuerna transkriberades och sedan bröts ner till 

koder för att kunna grupperas i kategorier som tillsammans ska representerade empirins 
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centrala budskap och för att sedan leda författarna vidare till den latenta meningen med 

materialet, all data analyserades sålunda även utifrån undersökningens teoretiska ramverk och 

tidigare forskning på området. 

 

3.3 Litteratur 

      Inför skapandet av intervjuguide sammanställdes en översikt för tidigare forskning inom 

området samt en teoretisk översikt för maktteorier och teorier om sociala fenomen som senare 

låg till grund för undersökningens analytiska fas. Det vill säga, studiens teoretiska ramverk 

nyttjades i syfte att identifiera den undersökta makten i interaktionen mellan profession och 

klient/patient i analysen av intervjuerna. Via Umeå universitets (UmU) och Luleå universitets 

(LTU) bibliotek genomfördes sökningar efter referee granskade artiklar inom ämnesområdet. 

För de artiklar som inhämtas via LTU skedde artikelsökningen på plats i biblioteket via 

albumsamlingar. De artiklar som inhämtades via UmU eftersöktes via den internetbaserade 

sökfunktionen, genom detta uppstod begränsningar då ett antal artiklar inte gick att tillgå i 

digital form. Detta gav upphov till problem då dessa artiklar enbart gick att tillgå genom 

beställning, där bedömning gjordes att det skulle resultera i förseningar och därmed fick vissa 

artiklar som var av intresse för studien uteslutas.  

 

3.3.1 Urval av artiklar 

      Aktuella databaser för litteraturstudien var Ebsco, Socialvetenskaplig tidskrifts 

internetbaserade samling, SocINDEX, DIVA samt google scholar. Google scholar nyttjades 

dock i liten utsträckning och enbart referee granskade artiklar ansågs ha relevans vilket 

resulterade i att enbart en artikel från google scholar slutligen ansågs relevant för 

undersökningen. Aktuella sökord var bland annat; funktionshinder, ADHD, autism, 

neuropsykiatri, sjukvård, socialt arbete, makt, mikro, makro, klass, missbruk, medikalisering, 

social kategorisering, och stigma. Variationer av dessa sökord användes även i engelsk 

översättning då internationella artiklar eftersöktes. För att avgöra om artiklarna var relevanta 

för studien söktes först artiklar, med de sökord som uppsatsens författare ansett relevanta för 

studien, sedan lästes dessa artiklar för att undersöka relevansen ytterligare, för att sedan 

bedömas som användbara för denna studie. Sökningens resultat var, beroende på kombination 

av de olika sökorden, från tre artiklar upp till cirka 350. 

      Resultatet av de genererade böckerna och de artiklarna som till sist användes i studien 

anses såsom uttömmande utifrån uppsatsen syfte. 

 

3.4 Urval av intervjupersoner 

       Urvalet skedde genom ett så kallat bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2008) innebär 

att den som genomför undersökningen nyttjar de undersökningspersoner som finns 

tillgängliga för denne utan någon form av slumpmässighet. Denna urvalsmetod valdes utifrån 

de specifika kriterier som sattes upp för målgruppen, dessa kriterier var att intervjupersonens 

arbete relaterade till NPF och missbruk, att det bedömdes föreligga ett handlingsutrymme i 

tjänsteutövandet och att denne var anställd av kommun eller landsting. Det ansågs viktigt att 

en jämvikt uppnåddes gällande antal intervjuer av representanter för de olika huvudmännen 
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kommun och landsting för att riskera att påverka studiens resultat och ge ett missvisande 

resultat. 

      Fem intervjuer har genomförts på fem olika verksamheter, två stycken på socialtjänsten i 

två olika kommuner, en på vuxenhabiliteringen, en på vuxenpsykiatrin, och en på ett Case 

Management-team, vilket är en verksamhet som bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, 

vuxenpsykiatri och primärvård. Det vill säga två intervjuer på landstinget, två på kommunen 

och en med båda organisationerna som huvudmän. Tillvägagångssättet för att kontakta 

intervjupersonerna har varit genom personliga kontakter, där dessa kunnat utnyttjas, annars 

har telefon och e-mail nyttjats som kontakt forum. 

      Valet att nyttja ett bekvämlighetsurval har dock medfört en risk att författarnas egna 

intressen kan ha påverkat valet av intervjupersoner och därmed även påverkat 

undersökningens resultat. 

 

3.5 Etik 

      Genomförandet av insamlingen av empiri och redogörelsen av intervjuerna präglades av 

de etiska kraven för forskning, exempelvis i skapandet av intervjuguide (se bilaga 2) samt 

missivbrev (se bilaga 1) där de uppställda etiska kraven redogjordes.  Undersökningen har 

utgått från Vetenskapsrådets (2015) redogörelse av de fyra etiska huvudkraven och dess 

innebörd, där informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet redovisas. På 

grund av ämnets eventuellt känsliga karaktär ansågs anonymitet och informerat samtycke vara 

huvudfokus i undersökningens genomförande.  Anonymiteten garanterades genom att det 

undersökta länet ej namngavs samt genom att namn på intervjupersoner eller orter ej 

redogjordes samt att det insamlade materialet hanterades och förvarades på ett betryggande 

sätt. Samtliga intervjupersoner fick utförlig information om studiens forskningsetiska 

principer, dels i missivbrev, telefon och email kontakt, samt i direkt anslutning till själva 

intervjun. 

 

3.6 Metodologisk reflektion 

      Bryman (2008) beskriver reliabilitet som tillförlitligheten i en undersökning, det vill säga 

skulle resultatet bli detsamma om undersökningen genomfördes igen eller av någon annan. 

Bryman beskriver validitet som om undersökningen mäter eller undersöker det den syftar till 

samt om empirin överensstämmer med de presenterade slutsatserna samt gällande 

generaliserbarheten. Författarna av denna undersökning menar att reliabiliteten i denna 

undersökning uppnås genom transparens, då varje steg i undersökning beskrivs noggrant och 

utgår från beskrivningar i litteratur om forskningsmetodik. Även valet att göra 

ljudupptagningar av intervjuerna gjordes med tanke på att öka studiens kvalitet utan att för 

den delen påverka intervjupersonens öppenhet i någon större utsträckning, inspelningen 

möjliggjorde också att transkriberingen kunde genomföras ordagrant vilket torde ha bidragit 

till en högre reliabilitet, då efterkontroller av materialet kunde genomföras samt att risken att 

förbise betydande meningssammanhang minskade. Dock kan författarna se vissa problem 

gällande replikerbarheten då de genomförda semistrukturerade intervjuerna tar form i 

mellanmänskliga möten vilket betyder att abstrakta faktorer inverkar såsom samtalsteknik, 

förtroende och dylikt. Det vill säga personliga egenskaper ligger till grund för intervjuns 
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resultat, även personliga förkunskaper riskerar att inverka och färga av sig på analysens 

resultat. 

      Författarna menar att studien i sin helhet inte uppvisar en generaliserbarhet dock kan 

aspekter av undersökningens resultat vara generaliserbara i stora delar av Sverige då studien 

undersökt kommuner och landsting vilket är organisationer som finns över hela landet. Det 

finns således undantag såsom Gotland och liknande där kommun och landsting inte kan 

uppfattas vara två olika huvudmän eller i de län där en annan diskurs är styrande, det vill säga 

att det kan förekomma lokala avvikelser. Det blir även problematiskt att generalisera studien 

till de län och kommuner med en liten befolkningsmängd, där exempelvis verksamheter som 

Case-management, vuxenpsykiatri och habilitering inte finns representerade. Då studien 

endast omfattar fem intervjuer bidrar även detta till generaliserbarhet inte går att uppnå. 

      Studiens författare har gjort sitt yttersta för att förhålla sig objektiva i arbetsprocessen, 

men detta ter sig inte möjligt att uppnå. Författarna menar att denna studie kan sägas vara 

gjord ur en socionoms perspektiv, och att en viss partiskhet kan vara underliggande i bland 

annat tolkningar och vid avgörandet av tidigare forsknings relevans för denna studie. 

 

3.7 Ansvarsfördelning 

      Det huvudsakliga innehållet i denna undersökning är framtaget gemensamt utan någon 

inbördes fördelning av ansvarsområde. Litteratur- och artikelsökningen genomfördes till stora 

delar separat men sammanfattningen av dessa och bedömningen av dess relevans skedde 

gemensamt. I samband med intervjuerna fördes separata anteckningar, dessa sammanställdes 

sedan för att fungera som komplement till den analysen. Diskussionen innehåller båda 

författarnas analyser och reflektioner, då författarna hade olika uppfattningar avhandlades 

dessa genom diskussioner för att enas om en gemensam utgångspunkt där båda författarna 

kunde relatera till och instämma i det framförda materialet och dess korrekthet. Gällande 

formalia har båda författarna bidragit samt kontrollerat dess utformning på skilda håll för att 

sedan gemensamt genomföra de nödvändiga ändringarna. Utifrån de kontakter som tagits med 

berörda verksamheter har ansvarsfördelningen delats lika där den ena författaren ansvarat för 

tidsbokning genom dennes personliga kontakter och den andra författaren för andra 

bokningar. 

      Arbetet med uppsatsen har kunnat genomföras främst genom fysiska träffar men även 

genom möten via Adobe Connect, där data från litteratur och empiri diskuterats och 

sammanställts. Genom detta anser båda författarna att en jämbördig arbetsfördelning har 

uppnåtts.  
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4 Empiri 
   I detta kapitel presenteras det empiriska material som framkommit genom de intervjuer som 

ligger till grund för undersökningen.  Fem intervjuer genomfördes, dessa med representanter 

från organisationer vars samhällsuppdrag bland annat omfattar individer med NPF i 

kombination med missbruk. Dessa verksamheter är vuxenpsykiatrin, vuxenhabiliteringen, case-

manager och socialtjänsten i två olika kommuner. Intervjuerna var 34 till 57 minuter långa. 

Inledningsvis presenteras de olika organisationerna och dess samhällsuppdrag utifrån de 

intervjuades egen definition, därefter följer en redogörelse för de teman som skapades med 

hjälp av de kodade intervjuerna. De fem olika intervjuerna presenteras som en helhet utan 

någon indelning utifrån verksamhet eller dylikt. 

 

      Socialtjänsten är en kommunal verksamhet, där målsättning för de båda besökta 

instanserna beskrivs vara att stötta utsatta individer i behov av stöd till en autonom livsföring, 

eller en autonom livsföring i den grad som är möjlig utifrån individens egna förutsättningar. 

Vilket bland annat kan vara att stödja individer att avbryta ett missbruk, att uppnå en 

fungerande ekonomi eller att ha ett eget boende. För att uppnå det beskrivna målet utformas 

arbetet utifrån individens specifika behov. Förekommande arbetsuppgifter inom socialtjänsten 

är myndighetsutövning, utredning och bedömning av bistånd och/eller insatser, samordning 

med andra myndigheter och verksamheter samt stödsamtal med klient. Vid socialtjänst 1, 

intervjuades en socialsekreterare med socionomexamen, de senaste åren har personen jobbat 

med missbruk och samsjuklighet. Vid socialtjänst 2, intervjuades en socialsekreterare som 

arbetat på socialtjänsten sedan flera år och innan det arbetat som vårdpersonal inom 

sjukvården. Personen har arbetat med flera olika projekt riktade mot psykisk ohälsa, 

neuropsykiatrisk problematik, verksamhetsutveckling och samverkan. 

      Case manager (CM) är en verksamhet i samarbete mellan kommun och landsting där de 

båda organisationerna står som huvudmän. CM riktar sin verksamhet mot individer som 

omfattas av ett missbruk i kombination med NPF eller annan psykisk ohälsa och där mer 

generella insatser från socialtjänst och psykiatri inte anses vara verksamma. CM:s målsättning 

beskrivs vara att uppnå en fungerande livsföring i den grad som är möjlig utifrån individuella 

förutsättningar, att koordinera en samverkan mellan de instanser som berörs av den enskilde 

individens behov samt stödja individen att ta del av relevanta samhällsresurser. 

Arbetsuppgifter för CM kan bestå i att stödja individen att städa sitt hem till att samordna och 

skapa ett bestående socialt- och stödjande nätverk utifrån individens behov. Intervjupersonen 

hade en samhällsvetenskaplig bakgrund med många års arbetslivserfarenhet. 

      Vuxenhabiliteringen är en verksamhet inom landstinget som fungerar som ett stöd till 

individer med funktionsnedsättningar, vilket kan vara att samordna information, stöd och 

olika kontakter inom sjukvården, myndigheter eller andra aktörer och att vara en rådgivande 

funktion till övriga sjukvården. Målsättningen för verksamheten är att ge ett individ anpassat 

stöd i syfte att uppnå en fungerande och god livskvalitet för individen. Arbetsuppgifter på 

vuxenhabiliteringen kan vara stödsamtal, samordning med andra myndigheter eller övrig 

sjukvård, stödja individen i myndighetskontakter. Intervjupersonen arbetade som kurator, var 

utbildad socionom, och har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv på socialtjänsten 

med missbruksproblematik, men har arbetat på vuxenhabiliteringen de senaste åren. 
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      Vuxenpsykiatrin har landstinget som huvudman vars målsättning är att behandla 

människor med psykisk ohälsa eller någon form av psykisk störning. Behandlingen kan ske 

genom medicinering, samtalsbehandling samt att lära individen strategier eller att på andra 

sätt att hantera dess problematik. Exempel på arbetsuppgifter på vuxenpsykiatrin är att arbeta 

med individuella individer, familjer eller grupper med samtalsbehandling, information eller 

problemhantering. Intervjupersonen är kurator och utbildad socionom och har arbetat växelvis 

inom socialtjänsten och vuxenpsykiatrin. 

 

 

4.1 Utsatthet och marginalisering 

      Denna kategori sammanfattar bland annat koder så som, komplext, stigma, miljöpåverkan, 

maktlöshet och fördomar.  

      De personer med NPF och en missbruksproblematik beskrivs av samtliga intervjuade som 

en utsatt grupp i samhället och att arbetet med att stödja dessa individer uppfattas av de 

intervjuade som svårt och komplext. Denna komplexitet beror dels på att NPF problematik 

och missbruksproblematik var för sig är svår att arbeta med men även för att denna 

kombinerade problematik innefattar behov av många myndighets- och sjukvårdskontakter där 

olika huvudmän är involverade med dess olika kompetenser. Informanten på vuxenpsykiatrin 

beskrev det genom följande citat; 

 

Det är klart, ju fler svårigheter desto mer problem blir det ju för patienten så 

att säga, för det är ju ganska vanligt med exempelvis ADHD att de försöker 

hantera sina svårigheter på något sätt och då blir missbruk ett sätt. Och det 

ger ju bara ännu mer svårigheter. - Vuxenpsykiatrin 

 

      Genom intervjuerna framgår det att en uppfattning är att individen med ett missbruk och 

NPF har ett så kallat osynligt problem vilket gör det svårt för gemene man och profession att 

relatera till problematiken, det går att misstolka funktionshindret som en karaktärsbrist som 

bryter mot normaliteten och att det finns en negativ inställning i samhället gentemot missbruk. 

En del av informanterna menade att själva begreppen missbruk och funktionshinder på ett 

generellt plan gav upphov till en negativ inställning och förutfattade meningar gentemot de 

individer med denna problematik och att de därför kunde bemötas annorlunda. Detta menar en 

del av informanterna gör att den enskilda individen kan uppleva en skam och att denne känner 

sig, och är, stigmatiserad. Informanten på vuxenhabiliteringen menade att det exempelvis 

rådde fördomar och ett inaktuellt synsätt gentemot dessa personer, både i samhället i 

allmänhet men även bland personer verksamma inom vård och omsorg; 

 

Däremot skulle jag nog säga så här att jag tycker nog att det är en grupp som 

far mer illa än att man har några fördelar, jag tycker att det fortfarande finns 

en syn i samhället på missbruk som inte är positiv. - Vuxenhabiliteringen 

 

      En bidragande orsak till att NPF och missbruk skapar utsatthet menar nästan samtliga av 

informanterna beror på att NPF i sig kan göra det svårt, och i vissa fall omöjligt, för individen 
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att tillvara ta sina rättigheter, att samordna den egna livsföringen, att överblicka samhället och 

dess funktion samt det sociala samspelet. De menar att många gånger upprätthålls dessa 

funktioner av familj och skola men att det kan bli svårigheter då individen möter övergången 

från barndom till vuxenliv. Det är vanligt att det är vid denna brytpunkt där det omgivande 

stödet minskar som ett missbruk utvecklas och det är även vid detta skede som individen blir 

aktuell vid flera av de instanser som varit föremål för denna undersökning. Det framgick även 

att en del i utsattheten bestod av symptom av NPF eller missbruk i form av annan psykisk 

ohälsa som exempelvis ångeststörningar.  

      Informanterna menade att uppväxtmiljön i sig var en starkt påverkande faktor för 

utsattheten och tre av de intervjuade personen sade sig kunna se ett mönster gällande en 

bristande uppväxtmiljö, ofta karaktäriserad av föräldrars egna missbruk eller psykiska ohälsa 

samt NPF kombinerat med missbruk. Tre av de intervjuade menade även att det inte är 

ovanligt att de individer med denna typ av problematik saknar grundläggande kunskaper som 

anläggs under barndomen som behövs för att senare i livet uppnå en självständig livsföring. 

En informant uttryckte det på följande vis; 

 

Det här är ju personer som saknar referensramar ofta för ett vanligt liv, de har 

växt upp i en missbrukande familj, de vet inte hur man beter sig i en lägenhet, 

de vet inte vad man gör sju dagar i veckan i en lägenhet. De förstår inte varför 

man har ett jobb, alltså, man saknar ju det här grundläggande och det handlar 

ju mycket om att vara modell, mall. - CM 

 

En informant menade även att den samlade gruppen av personer med NPF kombinerat med 

missbruk sällan har personer i sin omgivning som för dess talan gentemot samhället, som 

engagerar sig i intresseföreningar och som synliggör dessa individer och dess behov. 

 

4.2 Befogenheter 

      Intervjuerna gav upphov till koder som exempelvis bestod av, normalitet, 

handlingsutrymme, beroendeställning, samhällsstrukturer och konsekvens. De kom att 

sammanställas i en kategori som beskrev befogenheter och dylikt. 

      Samtliga informanter på de besökta verksamheterna beskrev sitt arbete som att det syftade 

till att stödja och hjälpa människor som av olika anledningar hade en psykisk ohälsa eller 

befann sig i utsatta livssituationer. För att kunna göra detta beskrev de att de hade en 

befogenhet att styra det egna arbetet inom ramen för lagar, nationella riktlinjer och för 

verksamheten interna riktlinjer. Vilket bland annat beskrevs genom detta citat; 

 

En patient som kommer in i vår verksamhet vet ju aldrig riktigt vilken sorts 

hjälp han får, utan det beror ju på vilken behandlare han får träffa. - 

Vuxenpsykiatrin 

 

Detta citat syftade till att förklara att det finns individuella skillnader på hur arbetet utförs 

beroende på vilken personal som klienten/patienten möter. Dessa skillnader menade 

informanten grundade sig i vilken utbildningsbakgrund personalen har och vilket synsätt som 



18 
 

styrde bedömningen av den presenterade problematiken. Exempelvis menade tre av 

informanterna att det finns en skillnad på sjukvårdspersonalens synsätt och på synsättet bland 

personal inom socialtarbete. De menade att sjukvården ofta inriktar sig på individen och den 

specifika problematiken och dess symptom och att socialarbetares perspektiv ofta inriktar sig 

på hur omgivningen och miljön påverkar såsom familj, ekonomi, boende, sysselsättning och 

dylikt. Utöver detta framfördes den professionelles personliga engagemang och intresse för 

problematiken som en starkt bidragande faktor till vilket slags stöd den enskilde individen 

slutligen kunde erhålla. Ett annat citat som tydliggör detta är; 

 

Sen kan vi naturligtvis påverka, alltså våra bedömningar ska ligga till grund 

för vilka beslut som fattas, det är ju utifrån den kompetensen vi sitter på och 

så. - Socialtjänst 2 

 

      Det gavs uttryck för att dessa befogenheter var något som var känsligt att tala om och de 

flesta av informanterna ville inte gärna beskriva sig själva som en person med möjlighet att 

påverka enskilda individer och deras livssituation. En del av informanterna menade även att 

det fanns ett behov av att beslut och bedömningar gärna ska göras i samråd med andra inom 

verksamheten och att de såg en fördel i att dessa granskades för att motverka eventuella 

felaktigheter. Befogenheter som framkom under intervjuerna kunde även bestå i att upprätta 

villkor gällande en tilldelad medicinering, stöd eller insats, det vill säga att klienten/patienten 

behövde göra en motprestation för att ta del av verksamheternas resurser. Detta kunde bestå i 

att lämna drogprover, komma till avtalade möten eller dylikt. Nästan samtliga informanter 

menade att konsekvenser var kopplade till dessa avtalade villkor, vilka kunde bestå i att en 

pågående medicinering för exempelvis ADHD kunde avbrytas eller en insats avslutas om 

klienten/patienten uppvisade en alkoholonykterhet eller en drogpåverkan. Samtliga 

informanter menade att de individer de träffar befinner sig i en beroendeställning gentemot de 

professionella som arbetar med dem, de menade att individen med NPF och ett pågående 

missbruk är beroende av de bedömningar som görs på myndighetsutövande nivå och det stöd 

som de erhåller.  

      Återkommande för intervjuerna var att en betydande del i arbetet med den enskilde 

individen bestod av att försöka motivera individen till en förändring, att ta emot stöd etc. Där 

tre av informanterna menade att deras tjänstebefattning och kunskap kunde ses som en 

påverkande faktor i individens egna beslutsfattande, vilket en av informanterna uttryckte 

genom detta citat; 

 

Manipulerar vi eller motiverar vi? - CM 

 

      Majoriteten av informanterna redogjorde för deras erfarenhet av att individer med NPF 

och ett missbruk många gånger inte följde uppgjorda planeringar, att de ofta uteblev från 

avtalade möten och att individens egen målsättning inte nödvändigtvis sammanföll med 

lagstiftningens eller verksamhetens målsättning, det vill säga att den enskilda individen inte 

upplever ett missbruk som problematiskt eller att en autonom livsföring är att föredra. De 

menade att NPF-problematiken som sådan gjorde de generaliserade målsättningarna som 

utgår från en tänkt normalitet svåra att uppnå eller inaktuella. Två av informanterna menade 
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att denna situation gjorde att frivillighet således inte alltid går att uppnå och att vissa åtgärder 

ibland måste vidtas utom individens egen vilja. Detta uppvisade beteende kunde i vissa fall 

även leda vissa individer på grund av sitt missbruk eller symptomen av sin NPF problematik i 

slutligen blev aktuella för tvångsvård genom LVM eller LPT. Vid nästan samtliga intervjuer 

framgick det att målsättningen för arbetet måste skapas genom individuella bedömningar 

utifrån individens kapacitet och behov. En sammanfattande citat för detta stycke gjordes av en 

av informanterna vid socialtjänsten; 

 

Men vi jobbar ju med dom människor som kanske är längst ner i 

samhällsskiktet som inte har lyckats med så mycket tidigare i livet. Man kanske 

inte alltid får sätta målet så högt utan vara glad att ibland görs det lilla 

framsteget. - Socialtjänst 2 

 

      En återkommande aspekt under intervjuerna är den styrning av arbetet som sker genom 

lagar, riktlinjer, direktiv från arbetsledning, att samtliga besökta instanser tillhör politiskt 

styrda organisationer och att det inte sällan finns ett politiskt beslut, på lokal, regional eller 

centralnivå, som förklarande orsak till ett förfarande. Ståndpunkter och arbetssätt motiveras 

till exempel genom tilldelad budget, de befogenheter som erhålls förklaras genom lagstöd och 

dylikt. En av informanterna tillhörande socialtjänsten beskrev detta genom följande citat; 

 

Ja men det finns ju en hierarki inom kommunen, alltså hur den ser ut. Det finns 

olika nivåer av strukturer som gör att, ja men, olika led av chefer. Det är först 

politiker som är valda och sen har du då tjänstemän och så har du olika led av 

strukturer där igenom. Och vi köper ju den här gången. - Socialtjänst 2 

 

Denna informant förklarade även hur effekterna av den organisatoriska styrningen kunde te 

sig applicerat på individnivå; 

 

Ibland måste man göra något som inte känns nå bra. /.../ Jag kommer tillbaka 

till det här med pengar, man måste kanske föreslå någonting som är lite 

billigare och så vet man att det här kommer förmodligen inte att fungera. /.../ 

Sen ska man då prata för någonting som man inte egentligen tror på själv. - 

Socialtjänst 2 

 

      Genom intervjuerna framkom det även genom två av informanterna att samhället i sin 

helhet har en stark påverkan och ett ansvar gentemot personer med NPF och missbruk. Detta 

ansvar menade de grundade sig i skapandet av de lagar och riktlinjer som ligger till grund för 

arbetet, vilka resurser som finns att tillgå och att samhället kan bidra genom ett förebyggande 

arbete som tar sin utgångspunkt redan i individernas tidiga barndom. De ansåg även att 

samhället som helhet genom rådande normer och värderingar var delaktigt i skapandet av den 

tidigare beskrivna utsattheten för individer med NPF och/eller missbruk. 
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4.3 Individens behov för bättre mående 

      Gruppen individer med NPF och missbruk tillskrevs vissa behov av studiens 

intervjupersoner, dessa behov var bland annat: hjälp till självhjälp, delaktighet, stöd, 

behandling, hjälpmedel, medicin, färre myndighetskontakter och ett anpassat bemötande. 

Hjälp till självhjälp togs sällan upp som begrepp men det beskrevs indirekt betydligt oftare, 

informanterna pratade om vikten för denna grupp att ta vara på de egna styrkorna, detta 

försökte professionen uppnå genom motiverande arbete. Informanterna menade att gruppen 

NPF med missbruksproblematik dels kräver ett anpassat bemötande och dels ett 

förhållningssätt där den professionella jobbar för att stärka personens egen självkänsla och att 

göra denne delaktig i förändringsprocessen. Exempelvis reflekterade CM informanten om 

vikten av delaktighet i följande citat: 

 

”De har ju så olika problematik och ibland kan jag känna att när vi pratar att 

man borde ha varit lite mer lågmäld, att inväntat personens eget 

ansvarstagande, egen initiativförmåga, mera känna att; vad vill du?/…/så 

känner man att man behöver ju också hitta den här personens egen drivkraft 

och motivation, vi kan kasta ut hur mycket som helst, men är man inte där, så 

fungerar det inte”. - CM 

 

      Behovet av delaktighet omtalades med relativt hög frekvens av informanterna, även 

indirekt ges det uttryck för delaktighet i texterna, då ofta i termer av ett socialt handikapp till 

följd av NPF, som minskar individens förmåga att känna att tillvaron är begriplig och 

hanterbar, eller saknar förmåga att uttrycka sina behov. Informanterna menar att därmed 

upplever dessa individer inte alltid en hög grad av delaktighet och att detta bidrar till gruppens 

utsatthet och tydliggör samtidigt att en högre grad av delaktighet skulle minska utsattheten 

och också höja livskvalitén för dessa individer. Behovet av delaktighet och behovet av hjälp 

till självhjälp var inte alltid lätt att särskilja, som det framgår i följande citat kopplar 

informanten samman viljan att göra sig förstådd och tydlig med att detta även ökar klienten 

egen förmåga att stärka och motivera sig själv: 

 

”/…/så kommer ju det mesta upp på bordet, vi försöker göra allting förståeligt 

och klart. Och det är ju liksom ett sätt att göra det förståeligt, vi måste ju få 

med oss våra klienter för att de ska kunna utvecklas och gå vidare, att de får 

vara med och påverka vad som händer. Det är ju viktigt att man får vara med 

och påverka och bidra med eget.”- CM  

 

      Intervjupersonerna menar att detta är en grupp som är i särskilt behov av stöd från 

myndigheter, då denna grupp beskrivs vara en av de mest utsatta i samhället, och då det 

handlar om missbruk och NPF möts behovet av stöd ofta av både kommun och landsting. 

Flera intervjupersoner uttryckte att denna grupp behöver ett samordnat stöd av flera olika 

myndigheter då det inte är ovanligt att dessa individer behöver stöd med att hantera sitt 

funktionshinder, sin ekonomi, sitt boende, sitt missbruk, utskrivning av mediciner och 

hjälpmedel osv. Informatörerna påpekade också att eftersom individer med NPF och missbruk 

kan ha kognitiva nedsättningar som gör det svårt för dess individer med socialt samspel är det 
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viktigt att de professionella som arbetar mot dessa grupper också bemöter dessa utifrån deras 

förutsättningar, då ett bemötande som fungerar i möten med grupper med annan problematik 

inte nödvändigtvis fungerar lika effektivt mot denna grupp. Ett exempel på detta kan man se i 

följande citat: 

 

”Ett exempel kan ju vara det här med… ja men hur ska man kommunicera med 

en person, alltså där behöver man ju tänka till, jag tänker på det här med IT, 

jag tror vi ligger lite efter med det här… eller att kunna använda sig av IT på 

ett bättre sätt så att man kan kommunicera med människor, vi är fortfarande 

litegrann med det här att skicka brev och kallelser och sånna saker men ja, vi 

behöver fundera där hur vi kan använda detta, ja generellt sett att 

kommunerna kanske behöver modernisera sig och så för att hitta lättare och 

mer anpassade sätt att kommunicera och samarbeta med människor.”- 

Socialtjänst 2 

 

      Intervjupersonerna var överens om att denna grupps behov måste tillgodoses av flera olika 

myndigheter och detta skapar ett dilemma då de även var överens om att dessa individer är i 

behov av att träffa färre myndighetspersoner. Detta illustrerat i följande citat: 

 

”Det är en brist, det tycker jag är en svaghet eftersom man kom fram till den 

här nya organisationen för att klienterna har sagt att de vill ha färre kontakter, 

de vill ha en person som vet vem jag är, som vet min problematik, de vill inte 

berätta för alla i hela staden vad jag har för problem och så där.”- 

Socialtjänst 1 

 

4.4 Professions/individnivå 

      Genom intervjuerna framgår det tydligt att den enskilde professionelles egenskaper eller 

kunskap är relevanta i hanteringen av en klients/patient och dess problematik och om 

interaktionens utfall kan bedömas såsom positiv eller negativ. Informanterna kunde identifiera 

ett flertal faktorer som de kopplade till individnivå, bland annat kompetens, delaktighet, 

flexibilitet, personliga kontakter och samordning. Som tidigare redogjorts besitter de 

verksamma inom det undersökta området befogenheter och även ett handlingsutrymme, vilket 

informanterna uttrycker är nödvändigt för att kunna individanpassa det arbete som utförs 

utifrån klienten/patientens tänkta behov men de kunde även se risker och negativa effekter av 

detta. De menade att olikheter i hanteringen uppstår beroende på den professionelles 

kompetens. Denna kompetens kopplade några av de intervjuade till kunskap om lagen och hur 

den kan komma att tolkas beroende på vilken målsättning den professionelle har. En av 

informanterna menade att en okunskap om lagen även var ett hinder för samverkan och en 

konstruktiv kommunikation där denne tog sekretessen som exempel och menade att den 

kunde hävas med samtycke från klienten/patienten men att detta inte alltid fungerar då en 

annan professionell hävdar samtyckets ogiltighet och därmed omöjliggör en 

samverkansdialog. Vilket informanten vid socialtjänsten beskrev som; 
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Vi har den starkaste sekretess om finns, omvänd sekretess. Vi får, om klienten 

säger det, kontakta en annan myndighet men då säger den andra myndigheten 

nej. De vill också ha ett samtycke och då måste vi be klienten kontakta dem och 

det blir inte gjort. - Socialtjänst 1 

 

      Samverkan är något som samtliga informanter framhäver såsom viktigt och en 

grundläggande förutsättning i arbetet med individer med NPF och missbruk på grund av de 

olika inblandade huvudmännen. De menade även att om en samverkan ska fungera krävs en 

vilja från samtliga parter, det vill säga, att den professionelle har en strävan att uppnå ett 

samarbete. Vidare menade de att en samsyn på problematiken var nödvändig och att insatser 

och behandling samordnades och att ansvaret för de olika stegen var tydligt klargjorda. Dock 

menade nästan samtliga av de intervjuade att detta var svårt att uppnå. En förklaring till detta 

framgick genom detta citat; 

 

Det är för att vi myndigheter har så himla svårt att samarbeta med varandra. 

Vi pratar olika språk, landstingen och kommunen, socialtjänsten. Vi på 

socialtjänsten försöker lösa ett problem som finns här och nu, klienten finns 

här framför mig och mår jättedåligt, är kanske psykotisk och missbrukar hur 

mycket som helst. /.../ men på psykiatrin möts både klienten och socialtjänsten 

med stängda dörrar, det är så att de fortfarande kräver att man ska vara ren i 

tre månader innan man ens kan påbörja en utredning. - Socialtjänst 1 

 

      Problemen gällande samsyn förklarades genom att det är två olika kulturer och synsätt 

som måste förenas, att samtliga inblandade instanser betraktar problematiken på olika sätt. 

 

Trots att forskning visar att man måste få parallell hjälp med de bekymmer 

man har, hänvisar man fortfarande till det här gammeldags synsättet som jag 

tycker bygger på en fördom där man tänker att man själv har försatt sig i det 

här och att man på nått vis ska göra något åt det innan man kan få annan hjälp 

och det här tycker jag fortfarande att man tyvärr kan möta även hos 

vårdpersonal. - Vuxenhabiliteringen 

 

De menade att de olika sätten att se på problematiken var avgörande där de förklarade att de 

personer som var skolade inom en sjukvårdskultur behandlade NPF i kombination med 

missbruk som två separata problematiker och de som var skolade inom socialt arbete såg 

individen som en helhet och de olika problemen som grundproblem och symptom. De menade 

att dessa olika synsätt även fanns representerade internt inom de egna organisationerna. De 

uttryckte det som att en god samverkan mellan de olika organisationerna tog sin utgångspunkt 

i personliga relationer professionella emellan och att det krävdes enskilda individer inom 

organisationerna som kunde arbeta flexibelt och individanpassat och som hade en samsyn 

gällande problematiken, tillvägagångssätt och målsättning. En informant exemplifierade detta 

med ett ärende där socialtjänsten och vuxenpsykiatrin funnit en samsyn: 
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Det var nog första gången och enda gången hittills, att landstinget har delat 

kostnaden på placeringen. Det var något nytt, de har inte gjort det förut /../ 

Men då kunde vi hitta en samsyn. /.../ Det var på grund av en speciell läkare 

inom landstinget som såg till att det blev. Så det blev en personlig grej. - 

Socialtjänst 2 

 

      Andra faktorer som relaterade till det professionella yrkesutövandet och som de flesta av 

informanterna menade inte alltid fungerade var en strävan att uppnå klientens/patientens 

delaktighet och att arbeta utifrån klientens egna behov och förmågor. De menade även att de 

prioriteringar som måste ske utifrån resurser även skiljer sig åt beroende på den 

professionelles intresseområden och att det finns individuella skillnader i synen av vad som 

innefattas av verksamhetens ansvarsområden och målsättning. Samtliga informanter menade 

att NPF i synnerhet men även missbruk kräver en särskild kompetens vad gäller bemötande, 

tillvägagångssätt och bedömningar. Att den professionelle måste anpassa sig själv och 

föreslagna åtgärder utifrån den enskilde individens behov samt allmänna - och sociala 

förmåga. 

 

4.5 Organisationsnivå 

      Genom intervjuerna framgår att gruppen NPF med missbruksproblematik påverkas av hur 

organisationerna som stödjer dem är strukturerade och styrda. Intervjupersonerna talar om 

olika faktorer som betydelsefulla och relevanta i sammanhanget, bland annat samverkan, 

samordning, ansvarsfördelning, kompetens, tillgänglighet, resurser och skillnader i kulturer 

mellan olika yrkesgrupper och olika arbetsplatser. En tydlig tråd som går genom alla 

intervjuer är att organisationerna har många regler och riktlinjer som styr arbetet, samtidigt 

som intervjupersonerna tycker sig ha ett handlingsutrymme som möjliggör ett anpassat 

bemötande av klienternas behov. Detta kapitel innehåller intervjupersonernas upplevelser av 

hur organisationer kan påverka NPF- och missbruksgruppen negativt. Den vanligaste bristen 

som samtliga intervjupersoner såg i sina organisationer var resursbristen. I huvudsak var det 

de ekonomiska begränsningarna som togs upp, där budgeterade medel och personalstyrka var 

de vanligaste begränsningarna. Denna informant förklarade hur effekterna av den 

organisatoriska styrningen kunde te sig applicerat på individnivå: 

 

Cheferna säger att tanken är att vi ska kunna allt, att jag ska handlägga 

försörjningsstöd och de ska handlägga annat, att ha en bredare syn på 

alltihop. Vilket jag tycker är bra samtidigt som det inte passar med 

arbetsbördan, vi klarar det inte. - Socialtjänst 1 

 

      Vissa av informanterna framhöll att de saknade tid för att arbeta med konstruktiva 

allianser till klienter, och att de överlag hade för många klienter för att kunna göra ett bra 

arbete, vilket framgår i följande citat: 
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”Ja absolut, färre patienter så man skulle kunna jobba ordentligt med dem 

man har. För nu har vi ju jättemycket patienter och det blir ju svårt att jobba 

med bra behandling då, det finns inte tid.”- Vuxenpsykiatrin 

      En reflektion som kunde urskiljas var att informatörer ansåg att saknaden av en specifik 

kompetens utgjorde en resursbrist, antingen var det ojämn kompetens inom verksamheten 

eller avsaknad av kompetens, så som följande informatör beskrev detta: 

”Ja, brister, det vi drömmer om är att ha en habiliteringsläkare på plats/…/ för 

idag så har vi en konsultläkare och det blir ju aldrig samma, de kan man 

rådfråga men hade vi en habiliteringsläkare skulle det ju vara fantastiskt för 

dom personer som behöver det, idag är det så att man får vara på 

hälsocentralen och ha som sin grund där och sen får de sin specialistvård på 

många ställen/…/ det är ingen som riktigt har den här riktiga kunskapen som 

utgör din bas, eller hur ska jag säga, ingen som har översikt och 

specialistkunskapen om det här området”- Vuxenhabiliteringen 

      Informatörerna ansåg även samverkan och samordning runt klienterna som en delvis 

organisatorisk brist, både inom den egna organisationen och utanför denna. En 

problematisering som frekvent uppkom i intervjuerna var att när gruppen med NPF och 

missbruksproblematik ska få behandling är det ibland oklart vem som ska göra vilken insats 

först, och detta leder inte sällan till att klienten faller mellan stolarna och står utan det stöd 

som denne har rätt till. Informanten på socialtjänsten beskriver detta samverkans problem på 

följande sätt: 

”/…/ när man pratar om samsjuklighet till exempel, då är det så att vi ofta 

hamnar där: Vad ska vi ta hand om först? Den här personen mår så pass 

dåligt psykiskt samtidigt som den har ett väldigt utvecklat missbruk. Vad ska vi 

göra, ska vi ta in psykiatrin… men det funkar inte för de vill inte ha med de här 

personerna att göra eftersom de inte är rena, så kan vi hjälpa den här 

personen med missbruket när han är så pass psykiskt sjuk?” - Socialtjänst 1 

 

      Ett tema, som redogjorts för tidigare, var att det existerar olika kulturer mellan 

yrkesgrupper och verksamheter och att denna kulturskillnad utgör en svårighet när klienter 

behöver ett samordnade insatser från flera myndigheter, det är inte alltid som målen och 

tillvägagångssätten mellan de olika verksamheterna uppnår en samsyn och då blir individen 

som är i behov av just detta lidande då dennes behov inte kan uppfyllas fullt ut. 

      En annan problematik som uppkom i intervjuerna var ansvarsfördelningen, alla 

intervjupersoner tyckte att ansvarsfördelningen vad tydlig på en politisk nivå, det vill säga de 

uttryckte att lagar och riktlinjer var tydliga, men att det på gräsrotsnivå fanns en otydlighet i 

ansvarsfördelningen. Det framkom påståenden som pekade mot att det fanns ett glapp mellan 

de som beslutar om ansvaret och de som utför insatserna. Detta citat beskriver detta fenomen: 

 

”Det finns tydliga regler, det finns det ju. Det finns väldigt fina dokument 

skrivna som är egentligen ganska så tydliga till och med, att det är ett 
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gemensamt ansvar, och att man är skyldig att samverka, man ska samverka 

men det har ändå inte riktigt satt sig i formerna så att det också sker smidigt. 

Det gör det säker i individuella fall beroende på…kunskaper och så, men det 

är en annan sak om hela verksamheter fungerar.”- Vuxenhabiliteringen 

 

Ovannämnda problem framhåller samtliga intervjupersoner leder till att just den här gruppen 

med missbruk och NPF ofta ”faller mellan stolarna”, det vill säga, att de inte får det stöd av 

samhället de behöver och har rätt till. 
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5 Analys 
   I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet inledningsvis genom den 

tidigare redogjorda forskningen inom området för att därefter analyseras genom det 

teoretiska ramverket. Analysen syftar i sin helhet till att identifiera och synliggöra 

problematikens karaktär, maktens påverkan och hur olika kunskapssyner bland professionen 

inverkar på den enskilde individen med NPF kombinerat med ett missbruk. 

 

5.1 Utsatthet 
      I forskningsöversikten framgår det att det finns ett tydligt samband mellan NPF och 

missbruk där Thernlund et. al. (2013) menar att ADHD finns tydligt representerat bland de 

individer med en missbruksproblematik och där Modigh et. al. (1998) redogör att NPF medför 

en kraftigt förhöjd risk att ett barn med NPF i ett senare skede av livet ska utveckla ett 

missbruk. Genom empirin framgår det att ADHD och AST är vanligt förekommande 

diagnoser bland de klienter/patienter med ett missbruk. Ramström (2007) och Larsson et. al. 

(2012) menar att familjehistorik och uppväxtmiljö har en inverkan på om ett missbruk 

utvecklas eller inte. Majoriteten av informanterna framhåller uppväxtmiljön som en viktig 

faktor och de menar att ett missbruk inte enbart går att förklara genom NPF och den 

problematik som denna medför. Uppväxtfamiljen ses därmed som en viktig skyddsfaktor men 

även som en riskfaktor. Larsson et. al. (2012) menar att flera faktorer inverkar som 

bidragande orsaker till utveckling av ett missbruk, exempelvis socioekonomisk status och 

studiemisslyckanden. Detta framkommer även genom två av informanterna som menade att 

en del av utsattheten grundar sig i vilket samhällsskikt individerna tillhör och därmed vilka 

möjligheter dessa individer har att påverka det normativa samhället. Jenkins (1991) menar att 

funktionshinder ska ses som en dimension i en individs utsatthet och att den totala utsattheten 

inte enbart går att förklara genom funktionshindret. Jenkins menar även att funktionshinder 

bidrar till en lågt stående position i samhällsstratifieringen. Utifrån Söder och Grönviks 

(2012) definition av intersektionalitet och hur de förklarar funktionshinder som en del av 

utsattheten menar författarna av denna undersökning att det inte genom intervjuerna går att 

utläsa om klient/patientgruppens utsatthet enbart går att förklara genom NPF eller missbruk. I 

intervjuerna framgår det att en individs uppväxtmiljö, sociala relationer, ekonomi, utbildning, 

boende och liknande även de är avgörande för om dels ett missbruk ska utvecklas och dels för 

vilken stöd eller behandling för problematiken som individen erhåller.  

      Thernlund et. al. (2013) och Ramström (2007) menar att det inte med enkelhet går att 

avgöra om en individs symptom är sammankopplade med ett aktivt missbruk eller om dessa 

är symptom för NPF. Detta är något som majoriteten av informanterna menar är del av 

utsattheten då detta avgör vilken behandling eller insats som ska prioriteras, det vill säga, 

ansvarsfrågan blir otydlig mellan de olika huvudmännen landsting och kommun. 

Informanterna menar att klienten/patienten därigenom har svårt att bli tilldelad kvalificerat 

stöd för sin problematik då vuxenpsykiatrin menar att ett missbruk måste avbrytas innan 

annan behandling eller utredning kan aktualiseras. Det vill säga att den av klienten/patienten 

upplevda problematiken beror på missbruket snarare än symptom av NPF. Genom 

intervjuerna framgår det att socialtjänstens utgångspunkt är att missbruksvård inte är 

tillämpbar då klienten/patienten missbrukar till följd av sin NPF problematik. De båda 
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Socialtjänsternas synsätt går här ihop med Lawrence-Jones (2010) forskning där det framgår 

att ett missbruk i samband med NPF kan grunda sig i ett självmedicinerande syfte för att 

lindra de besvär som NPF kan medföra. Detta synsätt förstärks ytterligare genom Serlachius 

et. al. (2012) som menar att NPF inte sällan leder till ångeststörningar vilket i sin tur 

frambringar ett missbruk. Serlachius et. al. redogör även för att ångeststörningar kräver 

behandling. Det framgår även genom empirin att informanterna anser att de olika psykiatriska 

tillstånden kräver behandling för att bota eller lindra den problematik som klienten/patienten 

upplever. 

 

5.2 Samverkan  

      Brar och Flyckt (2006) redogör för att NPF ofta diagnosticeras i vuxenålder då det 

omgivande stödet från familj och skola minskar och då de ökade kraven som uppstår vid 

denna brytpunkt kan leda fram till ett missbruk. Detta är något som även majoriteten av 

informanterna framförde som en generell upplevelse av klient/patientgruppen, att symptom 

för NPF uppdagas vid vuxendebuten och att det således även är då som dessa individer blev 

aktuella för verksamheterna. Genom detta framgick att denna klientgrupp är beroende av stöd 

från omgivningen för att uppnå vad som ansågs vara en god livskvalitet. Brar och Flyckt 

(2006), Topor (2010) och Socialstyrelsen (2014) menar att det krävs en integrerad behandling 

med parallella insatser som omfattar ett helhetsperspektiv över livssituationen och inte enbart 

omfattar missbruket eller NPF problematiken. Samtliga informanter beskrev detta behov av 

parallella insatser men menade att det var svårt att uppnå en samverkan myndigheter emellan. 

Detta berodde delvis på resursbrister men även på grund av olika uppfattningar om vad 

problematik bestod av, vad den grundade sig i och hur den skulle hanteras. Majoriteten av 

informanterna menade att sjukvården såg individen med NPF och ett missbruk som olika 

avgränsade problem och inte som en helhet. En bidragande orsak till detta kan tänkas vara 

som Westman et. al. (2003) beskriver det att det råder en olik ideologisk och kulturell 

förståelse beroende på utbildningsbakgrund där vårdpersonal har mer individualistiska 

värderingar och socialt utbildade har mer salutogena, det kan även vara ett uttryck för 

medikalisering. Conrad (1992) menar att allmänmänskliga problem eller egenskaper blir 

föremål för medicinsk intervention, Topor (2010) menar att medikalisering även innebär att 

sjukvården erhåller ett tolkningsföreträde gällande problematikens grunder och har en stor 

påverkan för hur ett stöd eller behandling ska utformas. Informanterna redogjorde för att det 

råder olika synsätt för problematiken inom de olika organisationerna men att det även går att 

uppnå en konstruktiv samsyn på individnivå. Dessa skillnader i synsätt som uppstår på 

individnivå tolkas av författarna som ett uttryck för det handlingsutrymme som Lipsky (1980) 

beskriver med begreppet gräsrotsbyråkrat. Lipsky menar att detta handlingsutrymme avgör 

hur en klient/patient blir bemött och vilket stöd denne får, vilket även framgår genom 

informanternas redogörelser. Nästan samtliga informanter menade att individuella 

bedömningar var avgörande för verkningsgraden av insatser eller behandling och att 

bedömningarna baserades på den professionelles egen syn på problematiken. Informanterna 

framhöll även vikten av personliga kontakter för de insatser inom de olika verksamheterna 

som aktualiserades genom en/ett NPF och/eller missbruksproblematik. Dessa personliga 
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kontakter bestod av individer med ett särskilt intresse för klient/patientgruppen och som 

genom sitt handlingsutrymme valde att engagera sig i, eller prioritera klienten/patienten. 

 

5.3 Social kategorisering och stigma 

     Laanemets et. al. (2013) menar att det sociala arbetet har ett behov av att kategorisera 

klienter utifrån den presenterade problematiken. Utifrån den definition av Hydén (2002) 

gällande social kategorisering framgår det genom intervjuerna att klienter/patienter insorteras 

i olika kategorier utifrån den problematik som bedöms föreligga. Social kategorisering går 

genom intervjuerna att koppla till de villkor som ställs på den enskilde individen för att 

kvalificera sig till att erhålla en insats, behandling eller liknande. Exempelvis genom att 

avkräva en individ med en missbruksproblematik nykterhets- och drogscreening upp till tre 

gånger i veckan. Detta tydliggörs genom att majoriteten av informanterna beskriver 

klienter/patienter genom att tala om dem såsom funktionshindrade eller som missbrukare där 

Bull (1996) redogjort för missbruk som en förekommande kategori inom det sociala arbetet 

och där Jenkins (1991) och Svensson et. al. (2007) tydliggör att funktionshinder anses vara en 

kategori. 

      Med Goffmans (2011) definition av stigma som utgångspunkt kan de två kategorierna, 

missbruk och funktionshinder kopplas samman med stigma vilket ställer individen med NPF 

och ett missbruk i ett underläge gentemot det så kallade normativa samhället där Swain och 

Cameron (1999) tydliggör att det som uppfattas vara normalitet är frånvaron av 

funktionshinder.  I intervjuerna framförs uppfattningar om att den undersökta 

klient/patientgruppen är stigmatiserade och att det inte är ovanligt att de upplever en skam 

som är kopplade till problematiken och de begränsningar som funktionsnedsättningarna 

medför och att klienterna/patienterna även upplever detta inom ramen för sjukvården och det 

sociala arbetet vilket går i linje med Lawrence-Jones (2010) forskning om stigmatisering. 

Informanterna beskriver även att eftersom NPF eller missbruk inte går att studera objektivt, 

utan snarare är en osynlig problematik, riskerar dess symptom och andra yttringar att 

betraktas som karaktärsbrister och att det medför fördomar som har en negativ verkan för 

individen med problematiken. Genom intervjuerna framgick det att detta synsätt finns 

representerat bland professionen, då främst inom sjukvården. Denna tolkning finner stöd i 

Närvänen och Åsbrings (2004) forskning som uppvisar tydliga likheter, det vill säga att 

patientens moraliska karaktär ifrågasätts av sjukvården vilket påverkar sjukvårdens 

förhållningssätt gentemot den vårdsökande patienten på ett negativt sätt och skapar därigenom 

ett stigma. 

 

5.4 Maktbaser 

      I empirin framgår den undersökta makten tydligt då empirin analyseras genom Börjesson 

och Rehns (2009) generella definition av makt som utgår från makt över och makt att. 

Informanterna ger uttryck för att de professionella har en befogenhet göra bedömningar och ta 

beslut vilket resulterar i en situation där de professionella har makt över klienten/patienten 

och dess situation bland annat genom att kontrollera de samhällsresurser som finns att tillgå 

och befogenhet att besluta att tilldela insatser, behandling eller annan slags bistånd.  
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      Sett utifrån French och Ravens (1959) fyra maktbaser kan resultatet i denna studie kopplas 

till samtliga maktbaser. Det vill säga, det professionella har en befogenhet att utöva tvång, 

exempelvis genom tillämpningen av tvångsvårdslagstiftningarna LVM och LPT och genom 

de villkor som ställs på insatser eller behandling som erhålls med stöd av SoL och HSL. De 

professionella har även en legitim makt som de blivit tilldelade genom lagstöd, genom 

delegation och genom de samhällsuppdrag som organisationerna verkar genom, utifrån detta 

har de en tilldelad makt från samhället. Den tredje av French och Ravens maktbaser är att 

kontrollera begränsade resurser vilket möjliggör en situation av belöning och bestraffning. I 

intervjuerna framgår tydligt att konsekvenser används som en reaktion på ett icke önskvärt 

beteende hos patienten/klienten, författarna av denna undersökning anser att en konsekvens 

även går att tolka som en slags legitim bestraffning. I intervjuerna framgår även situationer av 

belöning, dessa sker i de fall där klienten/patienten fullföljer en uppgjord planering och kan 

exempelvis genom detta erhålla en adekvat vård från psykiatrin. Dock ter det sig som att en 

belöning är svårare att erhålla än en konsekvens utifrån de uppställda kraven för kvalificering 

till vård och andra insatser. Den fjärde maktbasen är enligt French och Raven (1959) 

förmågan att övertala eller övertyga vilken utgår från en expertmakt erhållen genom 

utbildning. Applicerat på empirin kan denna maktbas tänkas representeras av att samtliga 

informanter hade en adekvat utbildning som kan tänkas göra att dessa uppfattas vara experter 

inom sitt ämnesområde. Samtliga informanterna berättade även att en stor del i det arbete de 

utför syftar till att motivera den enskilde klienten/patienten att uppnå olika slags uppställda 

mål i syfte att förändra individens livssituation. 

 

5.5 Bourdieus klassanalys 

      Då det insamlande materialet analyserades genom Bourdieus klassanalys, såsom Engdahl 

och Larssons (2011) redogör för den, framgick det att klientens/patientens utsatthet och låga 

maktinnehav kan förklaras genom låga kapitalinnehav i förhållande till professionen som 

genom ett högre kapitalinnehav och en högre fälttillhörighet har en högre samhällsställning. 

Informanterna menade att deras klienter/patienter ofta hade en bristfällig ekonomi och att 

individer med NPF kunde uppleva svårigheter med att överblicka och planera sin ekonomi, 

detta är enligt författarna ett motsatsförhållande gentemot vad som anses vara ett innehav av 

ekonomiskt kapital utifrån hur Engdahl och Larsson (2011) beskriver det. Genom 

forskningsöversikten och genom informanternas redogörelse framgår det att NPF kan ge 

svårigheter att hantera det sociala samspelet och att relatera till omgivningen och samhället 

som helhet men även att det var vanligt med bristfälliga familjerelationer. Genom dessa 

svårigheter kan det tänkas vara svårt att uppnå ett socialt kapital, vilket är en kapitalform som 

grundar sig sociala kontakter. Även det kulturella kapitalet som innefattar att en individ ska 

kunna behärska den sociala kontext som omger den så kallade accepterade kulturen kan anses 

vara svårt att uppnå på grund av den beskrivna problematiken. Sammanfattande för ovan 

analyserade kapitalformer framgår det att en individ med NPF och missbruk har ett lågt 

kapitalinnehav inom samtliga av de tre generella kapitalformerna. Vidare framgår det genom 

intervjuerna att NPF och missbruk även påverkar andra kapital former, informanterna menade 

bland annat att de klienter/patienter de arbetade med ofta hade upplevt studiemisslyckanden 

och avbrutit sin skolgång i förtid eller gått ut grundskolan utan fullständiga betyg vilket tolkas 
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som ett lågt innehav av utbildningskapital. Genom analysen av empirin framgår det att då det 

finns svårigheter att uppnå ett betydande kapitalinnehav i någon form finns det även en 

betydande svårigheter att uppnå ett symboliskt kapital inom någon av de olika kapital 

formerna. Genom de beskrivna sociala svårigheter som NPF och missbruk kan även innebära, 

ter det sig som svårt att utveckla ett fungerande habitus passande den egna fälttillhörigheten. 

       Bourdieu (1999) menar att kapitalinnehav och fälttillhörighet indikerar ett maktinnehav. 

Inom samtliga kapitalformer som analyserats framgår det att den undersökta professionen har 

ett högre kapitalinnehav än de individer med NPF och missbruk som de arbetar med, genom 

detta tolkar författarna att det fält som professionen tillhör har en högre hierarkisk ställning i 

samhället och har därmed ett större inflytande, fler möjligheter och mer befogenheter. Belcher 

och Tice (2013) menar att en social utsatthet upprätthålls genom att högre rangordnade fält är 

de som beslutar om lagar och resurser som det sociala arbetet utgår ifrån. Nästan samtliga 

informanter menade att dess arbete med individer med NPF och missbruk styrs av lagar, 

riktlinjer och budget, utifrån Belcher & Tice resonemang tyder detta på att professionen är en 

del av att producera och reproducera en över- och underordning inom maktsystemet. 

 

5.6 Symboliskt makt, pastoralmakt och paternalism 

      Informanterna beskriver att ett intresse för- och en vilja att hjälpa den undersökta 

klient/patientgruppen är centralt i det egna arbetet. Enligt Järvinen (2002) kan erhållen hjälp 

skapa en tacksamhetsskuld som kan skapa en känsla av en beroendeställning gentemot 

hjälparen som kan medföra olika slags förväntningar, till exempel en förväntan på en 

motprestation, detta kallar Järvinen för symboliskt makt. Informanterna redogjorde för olika 

villkor som en individ måste leva upp till för att erhålla behandling eller någon annan insats, 

det vill säga, de förväntades göra en motprestation med stöd av att de blivit tilldelade en insats 

eller annan typ av hjälp. Motprestationen kunde till exempel vara att genom drogprover 

uppvisa en nykterhet, eller att följa en uppgjord planering. Även pastoralmakt går att 

identifiera utifrån Panican och Ulmestigs (2011) definition. Den uppstår genom viljan att 

stödja och hjälpa och att arbetet ofta syftar till att individen med NPF och missbruk ska närma 

sig det normativa samhället och att det inom arbetet finns en legitimitet som ger professionen 

en disciplinerande roll, rätten att göra bedömningar och i vissa fall i ge konsekvenser och 

belöna. Turner-Hershey (1985) menar att en grundförutsättning för att paternalism föreligger 

är att en handling utförs i syfte att gynna mottagaren och där mottagarens samtycke inte anses 

vara relevant. Genom det insamlade materialet framgick det att handlingar som syftar till att 

gynna klienten/patienten utförs, det sker en strävan efter att uppnå ett samtycke men en del av 

informanterna menade att både missbruk och NPF kan skapa situationer där ett samtycke inte 

alltid går att inhämta eller att en situation är akut och kräver omedelbara åtgärder. Nästan 

samtliga informanter beskrev att ett paternalistiskt förhållningssätt ibland förekommer inom 

sjukvården. Whalin (2010) menar att paternalism är vanligt inom sjukvårdskulturen och att 

den har sin grund i sjukvårdens expertkunskap. 

 

5.7 Makt på organisationsnivå 

      Relationen mellan socialtjänst och landsting präglas av en maktpåverkan vilket framgår 

genom French och Ravens (1959) fyra maktbaser. Genom empirin framgår det att då 
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sjukvården inte tar emot en patient med hänvisning till att patienten har ett aktivt missbruk 

medför detta att socialtjänsten upplever sig vara tvingade till ett utökat ansvar som även 

sträcker sig bortom socialtjänstens samhällsuppdrag. Detta menar en del av informanterna 

beror på hur lagstiftningen på området är utformad och genom att sjukvården, och då särskilt 

psykiatriverksamheten, i det undersökta länet har en ansträngd budget och personalbrist vilket 

kräver prioriteringar och ett ökat krav på att uppgjorda vårdplaneringar efterföljs av patienten. 

Den fjärde maktbasen kan tänkas representeras av en expertmakt där socialtjänsten och 

landsting inte sällan ställs inför patienter/klienter med ett behov av stöd från psykiatri och 

missbruksvård där professionella inom psykiatrin tillskriver missbruket en högre innebörd än 

symptomen av NPF medan socialtjänsten tenderar att hävda ett motsatt förhållande där NPF 

anses vara det grundläggande problemet och att missbruket är ett symptom på detta.  

      Sett genom Bourdieus klassanalys såsom Engdahl och Larsson (2011) redogör för den kan 

det tänkas som att de professionella har ett förtroendekapital och ett utbildningskapital men att 

de professionella inom landstinget måhända har ett högre symboliskt kapital och därmed även 

en högre fälttillhörighet vilket enligt Bourdieu (1999) redogörelse kan ses som en indikation 

över maktinnehav. Det vill säga att de professionella inom landstinget har mer inflytande. 

 

5.8 Makt på individnivå 

      Genom det insamlade materialet framgår det att nästan samtliga av de professionella inte 

gärna ser sig själv som en person med makt i förhållande till klienten/patienten och det var 

vanligt att de motiverade och hänvisade ställningstagandena och beslut till riktlinjer, lagar 

samt direktiv från arbetsledning. Enligt Laanemets et. al. (2013) kan det vara problematiskt 

för en enskild individ att identifiera sig med sin strukturella överordning vilket kan skapa en 

flykt in i mer värdeneutrala områden där individen själv upplever en underordning. 
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6 Diskussion 
   I detta kapitel diskuterar författarna sin tolkning av den analyserade empirin i relation till den 

tidigare forskningen, det teoretiska ramverket samt syftet med studien. 

      Analysen redogjorde för att makt genomsyrar samtliga möten mellan individer inom 

gruppen NPF och missbruk och samhällets stödjandeverksamheter där denna grupps makt är 

liten i relation till professionen och till övriga samhället. Därmed är det av vikt att de som 

arbetar med att stödja dessa personer är medvetna om maktförhållanden och av den egna 

maktutövningen gentemot denna grupp. Det framkom i studien att ett stort handlingsutrymme 

är nödvändigt för gräsrotsbyråkraterna som ska stödja denna utsatta grupp men att det även 

medför variationer i stödets kvalité. På grund av detta blir kvalitén på stödet beroende av 

individuella egenskaper hos professionen, där den individuella kunskapssynen och förståelsen 

för problematiken är avgörande. Vidare har även professionens individuella innehav av socialt 

kapital i form av personliga kontakter en stor betydelse för vilket stöd klienten/patienten 

erhåller. Detta framkommer tydligt då det genom intervjuerna visat sig att hur framgångsrik 

en samverkan mellan insatser blir, i många fall, avgörs av socialarbetarens personliga 

kontaktnät och hur socialarbetaren som person betraktas av professionella inom andra 

myndigheter. Studien visar att det tidigare nämnda handlingsutrymmet medför en påtaglig 

maktasymmetri mellan socialarbetaren och klienten men att det även anses vara nödvändigt 

då det framgår att klienternas behov kräver att dessa bedöms individuellt. Detta föranleder att 

det är av vikt att den professionelle är medveten, förvaltar och tar ansvar över den makt som 

handlingsutrymmet medför. Begreppet makt bör därigenom betraktas som värdeneutralt i 

avseende om makt är positiv eller negativ, dess värdering tillskrivs genom dess utövning. 

      Det empiriska materialet utmärks av uttryck för, och beskrivningar av, social 

kategorisering där kategorierna NPF och missbruk är starkt sammanbundna med 

föreställningar om tänkta behov och i en del fall även fördomar. Den makt som identifierats i 

undersökningens analysfas tycks till betydande del utgå från social kategorisering. Många av 

de befogenheter och dylika maktmedel som professionen har att tillgå kan i många fall enbart 

motiveras och legitimeras med egenskaper som är kopplade till en kategori snarare än en 

enskild individ. Exempelvis ter det sig som omöjligt att avkräva övervakade urinprov tre 

gånger i veckan utan att individen etiketterats som missbrukare. 

      Av studiens empiri kan det tydas att det är den stigmatisering som följer av 

funktionshindret eller av missbruket, eller själva symptomen av funktionshindret, som delvis 

leder till att dessa individer inte alltid får den hjälp de behöver. Exempelvis kan skammen av 

missbruket, eller den sociala funktionsnedsättningen leda till att dessa personer inte själv 

söker den hjälp de behöver och de verksamheter som ska stödja dessa individer och deras 

behov, är strukturerade på ett sätt som gör att tillgängligheten för dessa personer inte blir 

adekvat. Det framkom att individer med NPF och missbruk inte infinner sig på inbokade tider, 

eller fortsätter/återupptar ett missbruk vilket i vissa fall leder till att insatser som dessa 

individer har bedömts eller förmodats vara i behov av, avbrutits eller aldrig aktualiseras. Detta 

fenomen kan kopplas till den kategorisering som professionella gör när de väljer att se en 

individ som missbrukare. En vårdgivare skulle finna svårigheter med att avkräva en 

motprestation, av exempelvis en diabetiker, att denna exempelvis måste sluta äta socker för att 

få fortsatt vård och medicinering, men av en missbrukare ter det sig som enkelt att för en 
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vårdgivare att kräva att denna ska upphöra med sitt beteende. Denna jämförelse blir kanske 

ännu tydligare om vi jämför missbruk med idrottsskador som även det kan sägas vara 

självförvållat. Som intervjupersonen på vuxenhabiliteringen uttryckte det, råder en 

svårföränderlig och gammaldags syn på missbruk i samhället där missbruk i vissa fall ses som 

ett självförvållat problem eller en karaktärsbrist där individen själv förväntas få  kontroll över 

missbruket innan adekvat stöd kan bli aktuellt. Sett ur ett maktperspektiv kan man härleda att 

detta fenomen har sin grund i den medicinska skolans pastoralmakt och den medikalisering 

som genomsyrar samhället. Detta visar på att den medikaliseringsprocess som fortgår i 

samhället definierar samhällets stödjandeverksamheters syn på kategorier av individer och i 

förlängningen även hur detta stöd aktualiseras i praktiken.  

      Medikaliseringsprocessen har uppmärksammats av uppsatsens författare som en 

betydande del av den maktpåverkan individer med NPF och missbruk är utsatta för. Dels 

medför medikaliseringen, på en övergripande nivå, ett tolkningsföreträde för sjukvården då 

symptom ska definieras och dels, på en individuell nivå, där exempelvis en läkares 

bedömning anses vara av särskilt stor betydelse. Två intervjupersoner beskrev detta, en på ett 

positivt sätt och den andra negativt, de beskrev situationer där en läkares egna individuella 

slutsatser drastiskt förändrat arbetets vanliga gång och inte följer den långsiktiga planering 

som redan finns framtagen. Detta blir problematiskt då en läkare inte alltid har den 

kompetens, eller den information, som krävs för att tillgodose patientens behov och där denna 

undersökning visat att ett helhetsperspektiv med samordnade insatser och samsyn 

verksamheter emellan är avgörande i hanteringen av problematiken. Det framgår att en läkare 

ändå ofta innehar en makt att göra den egna bedömningen gällande genom det 

tolkningsföreträde som medikalisering och den pastorala makten medför. Det finns ett tydligt 

uttalat behov av en samsyn gällande problematiken för att samverkan ska fungera och för att 

vård och andra insatser ska få en effektiv verkan. Wakefield (2006) redogör för en intressant 

aspekt då han varnar för att om medikaliseringen av sociala problem fortskrider riskerar 

exempelvis psykiatrins samhällsuppdrag att förändras från ett vårdande uppdrag till ett 

uppdrag av social kontroll. 

      Det kan tydas genom empirin att flera verksamheter arbetar för att försöka minska det 

totala antalet myndighetskontakter personer med NPF och missbruk utsätts för, exempelvis 

framkom att socialtjänst 1 utförde en stor omorganiseringen just i detta syfte. Uppsatsens 

författare tycker detta är intressant då verksamheterna samtidigt som de vill minska antalet 

kontakter för dessa personer framhåller att dessa individer är i behov av kontakter och 

samverkan mellan många myndigheter, detta kan tyckas framstå som en paradox. En lösning 

på detta skulle kunna vara, så som exempelvis vuxenhabiliteringen säger sig arbeta mot sin 

målgrupp, att en och samma myndighet, och helst samma person, ansvarar för att samordna 

och hålla i myndighetskontakterna för dessa personer. 

      En återkommande maktaspekt som framkom under studiens gång var att det genom 

empirin visades ett samband där resursbrist ledde till att socialarbetarna och vårdpersonalen 

tvingades göra prioriteringar gällande vilka insatser som skulle föreslås baserat på kostnaden. 

Detta tolkas som att resursbrist leder till en ytterligare framträdande maktutövning av 

professionen. Befogenheten att välja insatser utifrån kostnad och inte enbart beroende på dess 

effektivitet, vilket kan tyckas medföra en lägre kvalité av stödinsatserna för individer med 

NPF och missbruk. 
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      Ett annat intressant samband som framkom genom studien tycks vara att i de 

verksamheter där det fanns ett kritiskt förhållningsätt till maktförhållanden, som förmedlats av 

verksamheten till dess anställda, rådde det ett mer kritiskt och reflekterande tänkande 

angående maktaspekter och etiska dilemman på gräsrotsnivå. Detta torde visa på att 

organisationer har möjlighet att påverka de anställdas förhållningssätt och bedömningar i 

förhållande till klienter/patienter med NPF och missbruk. En tydlig förmedling av 

verksamheters målsättning och dess syn på olika sorters problematik kan tänkas medföra ett 

förändrat förhållningssätt och ökad samsyn bland professionen. 

 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

      Individer med NPF och missbruk påverkas på ett negativt sätt av de maktförhållanden som 

råder i samhället, vilket medför en betydande utsatthet och marginalisering. Den undersökta 

makten utgår från, och möjliggörs genom, social kategorisering vilket föranleder att gruppens 

utsatthet delvis produceras och reproduceras genom organiseringen och styrningen av 

samhällets stödjande funktioner och slutligen även genom de professionellas yrkesutövning. 

      Studien tydliggör att relationen och samverkan mellan socialtjänst och landsting 

karaktäriseras av en otydlig ansvarsfördelning och olika perspektiv för hanteringen av ärenden 

gällande individer med NPF och missbruksproblematik. Sjukvårdens perspektiv präglas till 

stor del av medikaliseringsprocesser där fokus läggs på behandling av diagnosticerad 

problematik och socialtjänsten har ett mer salutogent perspektiv som tar utgångspunkt i 

omgivande påverkansfaktorer. De olika synsätten bidrar till olika uppfattningar om hur arbetet 

med klienten/patienten ska utföras, detta medför att en samordning av insatser 

organisationerna emellan blir svår att uppnå, vilket skapar, en situation där klienten/patienten 

har svårt att erhålla adekvat stöd. Genom undersökningen framgår det även att de 

professionella inom området har ett betydande handlingsutrymme som förstärks genom att de 

resurser som finns att tillgå är begränsade och därför kräver en prioritering av insatser och för 

tilldelning av bistånd och behandling. 

      Studien visar vidare att individer inom gruppen NPF med missbruk är särskilt utsatta i 

samhället där själva symptomen av denna utsatthet visat sig kunna vara ett hinder för att 

myndigheter ska kunna aktualisera stödjande insatser riktade mot denna grupp.  

      Genom ovanstående slutsatser ter det sig som lämpligt för kommande studier att 

undersöka vad som krävs för att uppnå och implementera en samsyn organisationerna 

emellan. Vidare torde en undersökning av klinterna/patienternas egen uppfattning kunna 

tillföra viktig kunskap. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Kent Patomella och Jonas Larsson, vi läser termin 6 på socionomprogrammet, Umeå 

Universitet. Anledningen till att vi kontaktar dig är att vi just nu skriver vårt examensarbete 

och är intresserade av att intervjua dig som en del av undersökningen. Syftet med denna 

studie är att genom ett maktperspektiv undersöka de professionellas upplevelser av de 

konsekvenser som NPF i kombination med missbruk medför för den enskilda individen i en, 

genom kommun och landsting, vårdande eller stödjande situation 

 

Intervjun kommer ha sin grund i undersökningens frågeställningar, vilka är: 

 

- Vad är NPF- och missbruksproblematikens karaktär? 

 

- Hur upplever de professionella hanteringen av de ärenden, den vård och de insatser som 

riktas mot individer med NPF i kombination med missbruk? 

 

- Går maktaspekter att definiera i de professionellas upplevelse och hur yttrar den sig? 

 

Undersökningen är frivillig och du har rätt att avbryta intervjun eller återkalla din medverkan 

i ett senare skede, materialet kommer i sådana fall att genast förstöras. Undersökningen är 

anonym där fingerade namn och orter kommer att användas och citat används endast i fall där 

det inte går att koppla dessa till någon specifik person om dessa kan anses vara av känslig 

karaktär. Materialet kommer att förvaras på ett betryggande sätt utom räckhåll för obehöriga. 

Intervjuresultatet kommer endast att användas till studiens ändamål och efter avslutad studie 

kommer materialet att förstöras. 

 

Om du har några frågor eller andra funderingar om undersökningen är du välkommen att 

kontakta oss. 

 

 

Med vänlig hälsning. 

 

 

 

 

Kent Patomella            Jonas Larsson 

070- xxx xx xx            070- xxx xx xx
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

INFORMATIONSBAKGRUND 

Syftet med denna studie är att genom ett maktperspektiv undersöka de professionellas 

upplevelser av de konsekvenser som NPF i kombination med missbruk medför för den 

enskilda individen i en, genom kommun och landsting, vårdande eller stödjande situation 

 

Intervjun kommer ha sin grund i undersökningens frågeställningar, vilka är: 

 

- Vad är NPF- och missbruksproblematikens karaktär? 

 

- Hur upplever de professionella hanteringen av de ärenden, den vård och de insatser som 

riktas mot individer med NPF i kombination med missbruk? 

 

- Går maktaspekter att definiera i de professionellas upplevelse och hur yttrar den sig? 

 

Undersökningen är frivillig och du har rätt att avbryta intervjun eller återkalla din medverkan 

i ett senare skede, materialet kommer i sådana fall att genast förstöras. Undersökningen är 

anonym där fingerade namn kommer att användas och citat används endast i fall där det inte 

går att koppla dessa till någon specifik person om dessa kan anses vara av känslig karaktär. 

Materialet kommer att förvaras på ett betryggande sätt utom räckhåll för obehöriga. 

Intervjuresultatet kommer endast att användas till studiens ändamål och efter avslutad studie 

kommer materialet att förstöras. 

 

BAKGRUND: 

Vilken utbildning och erfarenhet? 

Arbetsuppgifter? 

 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN:  

- Riktlinjer, samhällsuppdrag, struktur. 

- Vad är målsättningen för verksamheten? 

- Styrkor och brister 

 

UPPLEVELSER: 

- Upplevelser av NPF i kombination med missbruk 

    - Skillnaden mellan samjuklighet och enbart missbruksproblematik 

- Svårigheter/fördelar med denna kategori 

- Hur klienten kommer i kontakt med verksamheten  

    - Tillgänglighet 

    - Orsak till kontakten (Kvalificering/ingång, tvång, frivillighet, vårdbehov etc) 

 

BEFOGENHETER: 

- Beslut, resurser, perspektiv på missbruk. 

- Finns det något som ni saknar och skulle vilja ha mer av för att kunna utföra ert arbete? 

- Kan ni/du se om olika perspektiv påverkar bedömningen av ärenden eller klienters/patienters 

förutsättningar? 
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SAMVERKAN: 

- Syn på samverkan 

- Ansvarsfördelning 

-  

FÖRHÅLLNINGSSÄTT: 

- Finns det en förmedlad kunskap om maktförhållandet mellan socialarbetare och klient inom 

verksamheten? 

- Vilka etiska dilemman ställs ni inför?  

- Vad är den största utmaningen i att arbeta med NPF klienter/patienter och med de 

frågor/problem som  ni ställs inför? 

 


