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Sammanfattning / Abstract

In this paper we have chosen to focus on social workers and their experiences of interacting with clients with 

neuropsychiatric  disabilities,  in  example  persons  with  ADHD  (Attention‐Deficit/Hyperactivity  Disorder), 

Asperger syndrome, autism and/or Tourette syndrome. The main purpose was to look into three areas: What 

knowledge do social workers mean that they need about neuropsychiatric disabilities and how can their needs 

of  knowledge  can  be  met?  How  do  they  experience  the  meeting  with  a  person  with  neuropsychiatric 

disabilities? How does the cooperation function between authorities regarding persons with neuropsychiatric 

disabilities?  

Definition of the concept of disability and function from a historical perspective points out that the approach 

has changed over  time. Previous  research studies of  the  interaction  in meeting between  the client and  the 

social worker shows that the social worker carries two faces, so called aspects. The first aspect is about help 

and  care  and  the  second  aspect  is  about  administrative  functions.  These  two  aspects  can  be  difficult 

combining due to their differences. The processing  in social work consists of three phases. The first  is about 

the client presenting its issues, the next is about gathering background details about the client and the third 

phase  to  decide what  action  is  the most  adequate  for  the  client.  Recent  studies  show  that  persons with 

neuropsychiatric disabilities do not get the help and support they are in need of.  

This  study  is  based  on  a  qualitative method where we  performed  semi‐structured  interviews. We  used  a 

strategic  sampling with maximum  variation  to  get more  in‐depth  answers  from our  informants.  Interviews 

were  made  with  six  informants  who  were  social  workers  who  all  have  encountered  neuropsychiatric 

disabilities on a daily basis. The analysis was based on an  inductive driven analysis method which we have 

chosen  to carefully describe.  It  shares  some  similarities with Grounded  theory  (GT), but  it cannot  really be 

considered as GT.  

Our  results  shows  that  the  knowledge  has  improved  due  time  but  there  still  are  some  issues  with  the 

cooperation  between  sections  due  to  the  lack  of  knowledge  of  these  diagnosis.  With  knowledge  and 

interaction with  clients our  informants experienced  that  their approach  changed. They  felt more  secure  in 

their  role as a  social worker  in meeting persons with neuropsychiatric disabilities. The prevalence of  these 

disabilities has  increased. Our  informants noted  that  females are more noticeable  than before and that  the 

diagnosis can be performed in an earlier stage in life. 

 

Nyckelord 

meeting, communication, knowledge, social work, experience, cooperation, interaction, neuropsychiatric 
disabilities, ADHD, Asperger syndrome, AS, ASD, autism, Tourette syndrome, TS 

	

	

	

	

	

	



	 	 	

 
 

Sammanfattning	

I denna uppsats har vi valt att fokusera på socialarbetare och deras upplevelser av att 
interagera med klienter som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis 
personer med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), Aspergers syndrom, 
autism och/eller Tourettes syndrom. Syftet var att undersöka tre områden: Vilken 
kunskap anser sig socialarbetarna behöva om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
och hur kan de tillgodose den kunskap de behöver om funktionsnedsättningarna? Hur 
upplever de mötet med en person med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur 
fungerar samarbetet mellan olika instanser när det gäller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar?  

Definitionen av begreppet handikapp och funktion utifrån ett historiskt perspektiv 
påvisar att synsättet har förändrats över tid. Tidigare forskning visar att i interaktionen 
i mötet mellan socialarbetaren och klienten visar att socialarbetaren bär på två 
ansikten, så kallade aspekter. Den första aspekten handlar om hjälp och omtanke och 
den andra aspekten handlar om administrativa funktioner. Dessa två aspekter kan vara 
svåra att kombinera I och med deras olikheter. Handläggningen i socialt arbete består 
av tre faser. Den första handlar om att klienten skall presentera sina problem, den 
andra att samla in information rörande bakgrund och den tredje fasen handlar om att 
bestämma vilken insats som är mest lämpad för klienten. Nyare studier visar att 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte får den hjälp och stöd de 
är i behov av.  

Denna studie är baserad på en kvalitativ metod där vi genomförde semi-strukturerade 
intervjuer. Vi använde oss av ett strategiskt urval med maximal variation för att få mer 
djupgående svar från våra informanter. Intervjuerna gjordes med sex informanter som 
var socialarbetare varav alla hade kommit i kontakt med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar på en daglig basis. Analysen grundade sig i en induktivt driven 
kvalitativ analys som vi har valt att beskriva noggrant. Den delar vissa likheter med 
Grounded Theory (GT), men den kan inte riktigt betraktas som GT. Våra resultat visar 
att kunskapen har ökat över tid, men att det finns svårigheter med samarbetet mellan 
instanser på grund av bristande kunskap om dessa diagnoser. Med kunskap och 
interaktion med klienter så upplever våra informanter att deras synsätt har förändrats. 
De känner sig mer säkra i sin roll som socialarbetare i att möta personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Prevalensen av dessa funktionsnedsättningar 
har ökat. Våra informanter noterade att kvinnor är mer förekommande än tidigare och 
att diagnostisering kan ske i ett tidigare skede i livet.  



	 	 	

 
 

Förord	

Ett stort tack till de socialarbetare som generöst bidragit med sin kunskap och 
erfarenhet och därmed gjorde denna studie möjlig. Ni har givit oss mer kunskap 
och förståelse om mötet med klienten. Ert deltagande har varit mycket värdefullt 
för oss. 

Ett stort tack vill vi ge vår handledare Maria Wolmesjö för ett mycket gott 
handledarskap. Din förståelse, kunskap och insikt om ämnet har visats sig vara 
ovärderlig för oss. Inte minst har din handledning varit pedagogisk och 
stödjande, vilket har varit till stor hjälp för att få arbetet att gå framåt. Så ett stort 
tack för ditt engagemang och för att du sett oss för de vi är. 

Vi vill även tacka andra i vår omgivning som stöttat under uppsatsens förlopp, 
och våra underbara språkpoliser som har korrekturläst vår uppsats. 

 

Norrköping, våren 2011 

Alvar Asplund och Emma Ulván 
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1 Inledning	

1.1 Introduktion		
 

Min åsikt är att kunskaper om NPF [Vår kommentar: Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar] borde höjas på socialkontoren men det är också viktigt 
att ett "ärende" ska höra hemma på rätt plats, [...] Det är viktigt att en 
hjälpsökande har kontakt med rätt instans för att kompetensen förhoppningsvis 
borde vara högre där. 
 

Ovanstående citat från en av våra informanter speglar väl den sammanfattande 
bild vi fick under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom ramen för 
socionomprogrammet då vi båda hade möjlighet att följa socialarbetare som på 
olika sätt kom i kontakt med personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). En del socialarbetare som vi varit i kontakt med 
har uttryckt en frustration över att ärenden inte alltid tas emot av ”rätt” instans 
vilket tycks leda till konflikt mellan olika instanser. I synnerhet verkar det 
särskilt gälla i frågan om vem som ska ansvara för hjälp och stöd för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
Det uttryckta behovet av mer kunskap, men också en önskan om att den som är i 
behov av hjälp- och stöd insatser ska kunna veta vart han eller hon kan vända sig 
till gjorde oss nyfikna att ta reda på mer. Med stor sannolikhet kommer 
framtidens socialarbetare att ställas inför olika möten med personer med 
funktionsnedsättningar och bemötandet i dessa kan på skilda sätt påverka 
individens förmåga till kommunikation och/eller att ta emot information. 
Avsikten med denna uppsats är därför att få en ökad förståelse för hur mötet med 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplevs, vilken kunskap 
som finns och efterfrågas, vilka insatser som erbjuds och hur samarbetet mellan 
dem ser ut. 
 
Under senare år har gruppen personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar alltmer uppmärksammats som en ”ny” grupp i behov av 
särskilt stöd inom socialtjänsten. Personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar kan på olika sätt vara i behov av stödinsatser från 
samhället exempelvis i form av utredning, behandling, personligt ombud och 
boendestöd. Diagnostiseringen sker allt tidigare ner i åldrarna och det gör det 
möjligt att förebygga inför svårigheter senare i livet (Fernell & Gillberg 2008). 
Tidigare forskning har visat att stödbehovet är omfattande för personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att det behövs en tydlig 
ansvarsfördelning när det gäller olika samhällsinstanser (Brar & Flyckt 2006). 
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Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avses här personer främst med 
ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), Aspergers syndrom (AS), 
autism och Tourettes syndrom (TS). Prevalensen varierar mellan diagnoserna, 
men med en grov sammanräkning av den samlade statistik vi hittat så har 
ungefär fem till sex procent av skolbarnen i Sverige en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (se avsnitt 2.2.3 Förekomst och stödbehov). Vad gäller 
vuxna är förekomsten ännu inte kartlagd men vi kan anta att det finns ett stort 
mörkertal då alltfler utreds och får sin diagnos först i vuxen ålder (Fernell & 
Gillberg 2008).  
 
Enligt de handikappolitiska målen som Socialdepartementet har tagit fram så ska 
de syfta till att ge upphov till samhällsgemenskap, delaktighet, jämlikhet för alla 
åldrar oavsett man eller kvinna (Regeringskansliet 2011) liksom målen i 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:45) har personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar även rätt till bostäder med särskild service om sådana 
insatser är berättigade. Kommunen ska också samarbeta i fråga om planering för 
dessa personer med landstinget och andra organisationer, samtidigt som 
Socialnämnden skall vara väl insatt i de levnadsförhållanden som råder för 
personer med NPF i kommunen. Samma bestämmelser återfinns i Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt 
Annika Brar och Lena Flyckt (2006) får personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inte den hjälp de behöver eftersom de inte täcks av 
rådande lagstiftning.  Personer med ADHD som ej är berättigade till insatser 
enligt LSS hänvisas till kommunala insatser i mindre grad med stöd av 
Socialtjänstlagen (SoL) (Brar & Flyckt 2006). Det kan därmed antas att flera 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ”faller mellan stolarna”. 
 

1.2 Problemformulering	
Personer med NPF är som vi tidigare nämnde en relativt ”ny” grupp som 
socialarbetare kommer i kontakt med i olika yrkesroller som exempelvis 
handläggare, socialsekreterare, resurssamordnare och vårdare. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom socionomprogrammet har vi båda 
på skilda sätt erfarit att socialarbetare har varierande kunskap och erfarenhet av 
möten med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det 
vi tänker på i synnerhet är mötet mellan socialarbetaren och klienter med ADHD 
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), Aspergers syndrom (AS), autism 
och Tourettes syndrom (TS). En utförligare beskrivning av vad de olika 
funktionsnedsättningarna innebär ges i avsnitt 1.5.1 Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Förutom det som redan nämnts tidigare omfattas även 
personer med NPF av Socialtjänstlagen (SoL) och de har därmed rätt till insatser 
för stöd och hjälp om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt (SFS 2001:453). 
För att en person skall få rätt hjälp av samhället menar vi att det är viktigt att 
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socialarbetare har kunskap om och förståelse för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Vidare är det betydelse av att socialarbetare har kunskap 
om vilka insatser samhället erbjuder och hur samverkan mellan de olika 
instanserna fungerar. 
 
Om vi sätter detta i sammanhang med vad som i rapporten Evidensbaserad 
praktik inom socialtjänsten– till nytta för brukaren (SOU 2008:18) benämns 
som en väl fungerande socialtjänst att det är viktigt med kunskap om sociala 
insatsers resultat och vad som ger god kvalitet samt avsedd effekt.  Vi kopplar 
även detta till hur evidensbaserad praktik (EBP) beskrivs i utredningen. Evidens 
är till nytta för klienten då en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den 
professionelles expertis och vetenskaplig kunskap tillsammans kan utgöra vad 
som är ”bäst” insats för brukaren (SOU 2008:18). Vidare tänker vi att detta tar 
sin början hos socialarbetaren och dennes uppfattning och kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att det kan påverka det genuina 
mötet med klienter med NPF (Bergmark & Lundström 2006).  
 
Med största sannolikhet kommer socialarbetare någon gång att komma i kontakt 
med en person med NPF som är i behov av samhällets hjälp och stöd. Det har 
exempelvis skett en ökning med 5200 insatser för personer som tillhör 
personkrets 1 enligt LSS mellan år 2007 och år 2010, där personer med autism 
och autismliknande tillstånd räknas in (Socialstyrelsen 2011). Detta har gjort oss 
nyfikna att utröna hur socialarbetare själva upplever detta.  Avsikten med detta 
examensarbete är att söka efter socialarbetares upplevelser, kunskap och hur 
samarbetet kan se ut mellan olika instanser då vi som socionomer kommer 
ställas inför olika möten med individer som har en funktionsnedsättning som 
påverkar individens sätt att tänka och mottaga information och befinner sig i 
olika svårigheter.  
 
Genom VFU: n mötte vi flera personer som hade en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning eller som behövde en utredning för en diagnos eller 
avskrivning. Vi upplevde båda att våra handledare var ambitiösa och medvetna 
socialarbetare, medvetna om NPF. Skillnaden mellan våra handledare som är 
socionomer är att de arbetar på olika ställen som vuxenhandläggare på 
socialkontor respektive neuropsykiatriskt kompetenscentrum. Tillsammans med 
våra handledare under VFU: n fick vi på olika håll se vilka dilemman de ställdes 
inför i mötet med personer som behövde samhällets hjälp.  
 
När socialarbetare möter människor i svårigheter är det bra att vara medveten 
om att vissa individer med NPF kan tolka information och bemötande 
annorlunda jämfört med personer som betraktas som neurotypiska (Olney 2006; 
Socialstyrelsen 2004). Mötet underlättas om socialarbetaren är medveten om att 
en individ med NPF kan ha behov av korta möten eller att all information 
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behöver både kommuniceras och visualiseras om individen har svårigheter med 
reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med 
andra människor, inlärning och minne, uttrycka sig i tal och skrift och/eller 
motoriken. 
 
Åke Bergmark och Tommy Lundström (2006) menar att basen för det sociala 
arbetet utgörs av ett slags genuina möten. Vars mening är att leda till en 
insiktskapande förändringsprocess. Med det tänker vi att det behöver byggas en 
slags allians med klienten för att ett ömsesidigt förtroende ska uppstå 
sinsemellan. Frågan är här hur tänker och upplever socialarbetaren detta möte 
med en klient med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Ytterligare 
frågeställningar som väckts hos oss är: Hur tänker socialarbetaren i mötet med 
denna klient? Vad upplever den yrkesverksamme att det är viktigt att ha med sig 
och tänka på i och inför ett möte med en klient med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar?  Vilken kunskap kan vara relevant? Och hur kan denna 
kunskap tillgodoses?  
 

1.3 Syfte	och	frågeställningar	
Denna studie har tre olika ansatser. Den första fokuserar på socialarbetarens 
upplevelser av mötet, den andra på kompetensbehov inom området 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den tredje ansatsen handlar om 
samarbetet mellan olika hjälpinstanser. Syftet med studien är att förstå 
svårigheter och möjligheter i mötet mellan socialarbetare och klienter med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ur socialarbetarens perspektiv samt 
analysera vilken kunskap socialarbetare har och/eller anser sig behöva i socialt 
arbetet avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare är syftet att 
förstå hur samarbetet mellan olika instanser fungerar kring personer med NPF ur 
socialarbetarens perspektiv. 
 

 Vilken kunskap menar socionomer själva de behöver om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur kan detta kunskapsbehov 
tillgodoses?  

 Hur upplever socialarbetaren mötet med klienter med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättningar? 

 Hur fungerar samarbetet mellan olika instanser när det handlar om 
klienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ur socialarbetarens 
perspektiv?  
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1.4 Avgränsningar	
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattar ett brett spektrum av olika 
funktionsnedsättningar (Olney 2000; Socialstyrelsen 2004). I denna studie avses 
dock främst personer med ADHD, Aspergers syndrom, autism och Tourettes 
syndrom. Då en person många gånger kan ha flera funktionsnedsättningar har 
ytterligare en avgränsning gjorts. När vi talar om dessa diagnoser avser vi här 
främst personer som är normalbegåvade, det vill säga inte har någon 
begåvningsmässig funktionsnedsättning. 
 
Under studien har vi vid flertal tillfällen kommit i kontakt med missbruk. Vi har 
upptäckt att det är ett dilemma att hantera för socialarbetaren, därför belyses en 
del av detta i studien. Vi har dock inte för avsikt att gå in djupare på området då 
detta inte ingick i vårt syfte. Detta kan ses som en ”serendipity”, en upptäckt i 
studien som är betydelsefull även om det från början inte var vad vi letade efter 
eller tillhörde vårt forskningsområde (Rosengren & Arvidsson 2002). 
 

1.5 Begreppsförklaringar	

1.5.1 Neuropsykiatriska	funktionsnedsättningar		
När vi här skriver NPF menar vi neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med 
funktionsnedsättning menar vi att individen har nedsatt förmåga av något slag. 
Med funktionshinder avser vi att miljön blir hindrande för individen. Detta är 
också i enlighet med det miljörelativa perspektivet att se på begreppen (Holme 
2000). Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårigheter 
som varierar i omfattning även när det handlar om samma diagnos (Abbad 
Larsson 2007; Olney 2000; Socialstyrelsen 2004).   
 
Personer med neuropsykiatriska funktionshinder har ofta svårigheter med 
reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med 
andra människor, inlärning och minne, uttrycka sig i tal och skrift och/eller 
motoriken (Attention u.å; Cederborg m.fl. 2009). En förklaring kan vara det 
Lorna Wing beskriver som mentaliseringsförmåga eller Theory of Mind. Det 
handlar om en människas förmåga att förstå andras känslor och tankar (Larsson 
Abbad 2007; Attention u.å; American Psychiatric Association 2000). 
 
ADHD 
ADHD är förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som innebär 
svårigheter med uppmärksamhet och hyperaktivitet (Attention u.å; American 
Psychiatric Association 2000). 
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Aspergers syndrom 
Personer med Aspergers syndrom uppvisar ofta svårigheter med relationer till 
andra människor. Diagnosen påminner mycket om autism, i och med att det är 
en del i autismspektrumet. Andra förekommande drag är specialintressen, 
annorlunda språkhantering och svårigheter med snabba förändringar (Abbad 
Larsson 2007; Attention u.å; American Psychiatric Association 2000).  
 
Autism 
Autism kan beskrivas utifrån Wings (1998) symtomtriad. Den beskriver 
gemensamma symtom för alla med en autismdiagnos, oberoende 
begåvningsnivå. Symtomtriaden omfattas av frånvaro av eller bristande socialt 
samspel, frånvaro av eller bristande utveckling av verbalt och ickeverbalt språk, 
repetitiva och stereotypa aktiviteter (Attention u.å; American Psychiatric 
Association). 
 
Tourettes syndrom 
En person med Tourettes syndrom (TS) uppvisar något som heter tics som 
innebär återkommande reflexliknande rörelser och läten. Det är vanligt att TS 
förknippas med koprolali som innebär ofrivilliga utbrott av svordomar, könsord 
eller andra ord som inte passar i sociala sammanhang, men det är väldigt få med 
diagnosen som utvecklar detta (Nilsson & Pelling 2004; Attention u.å; American 
Psychiatric Association 2000). 
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan påverka individernas sociala, 
kommunikativa och yrkesmässiga förmågor (Olney 2000). Att ha NPF ser vi 
därför som ett socialt funktionshinder, i den mening att funktionsnedsättningen 
är hindrande i individens allmänna dagliga livsföring (ADL) och påverkar 
individens självständighet1 (Hjärtefrågor NPF 2010; Socialstyrelsen 2004; 
Norström & Thunved 2009). Det är också här vi ser att en socialarbetare kan bli 
aktuell i olika sammanhang. Vi tänker exempelvis att om det finns problem med 
dessa förmågor kan det vara svårt att få jobb och i och med det håller inte 
ekonomin. Då kan en kontakt med ett socialkontor vara aktuell.  En person med 
Aspergers syndrom kan vara i behov av en ledsagare och då är det aktuellt att ta 
kontakt med en LSS-handläggare. På så sätt kan vi se att samhällsinsatser i dessa 
sammanhang är av vikt. 
 
Vi är medvetna om att det finns olika teorier om NPF är biologiskt eller socialt 
betingade.2 Vi har inte för avsikt att gå in på denna debatt, utan söker endast här 

                                                            
1 För mer ingående information gå in på http://hjartefragornpf.wordpress.com/2011/01/17/adl‐tips‐for‐oss‐
med‐npf‐allman‐daglig‐livsforing/ Där beskrivs mer detaljerat vilka svårigheter som en individ med NPF kan ha i 
sin ADL. 
2 Gillberg menar på att ADHD är till följd av en hjärnskada. Kärfve motsätter detta och menar att detta förklaras 
utan saklig grund. Se exempelvis Eva Kärfve (2001). 
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att beskriva sociala svårigheter som kan uppstå i mötet med socialarbetare och 
personer som behöver sådana insatser av den karaktären att det underlättar för 
dessa individer i deras ADL. 
 

1.5.2 Mötet,	formellt	och	informellt	
Vi har i kontakten med våra informanter kommit att prata om mötet med 
personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi har här sett att 
möten kan se olika ut beroende på var och hur informanterna arbetar. Vissa 
möten har en mer formell karaktär på socialkontor eller andra instanser, de kan i 
vissa fall också ske där klienten bor. Dessa möten har vi valt att kalla för 
formella möten då de förekommit under en social utredning. Syftet med det 
formella mötet är att samla information om klientens situation (Billquist 1999). 
Andra möten som beskrivits av informanterna har varit mer av en vardaglig och 
under mer avslappnade former som skett i hemmet hos klienten eller ute i 
samhället. Dessa möten har inte skett i samma kontext som förefaller när en 
klient befinner sig i ett möte där det pågår en social utredning.  På så sätt kan 
man se att dessa möten inte har haft samma karaktär som det formella mötet. 
Denna typ av möten har vi valt att kalla för informella möten. 
 

1.5.3 Kunskapsutbyte	och	reflektion	
Med kunskapsutbyte menar vi att socialarbetare får kunskap genom 
föreläsningar, fortbildningar och att fråga mer erfarna kollegor. För att ett 
lärande skall ske menar vi här att reflektion är en nödvändighet. Reflektion har 
skett hos våra informanter genom att de har diskuterat och ”bollat” med andra 
kollegor (Killén 2008; Säljö 2000).   
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2 Bakgrund	
Mötet med personer i socialt utsatta situationer är centralt i socialt arbete och 
betydelsen av ett gott bemötande understryks i sådana sammanhang (Bergmark 
& Lundström 2006). I detta arbete står mötet med personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fokus, ett område som kan studeras 
utifrån olika perspektiv. Dels kan fokus riktas mot mötet i sig, dels kan de olika 
aktörernas upplevelser belysas ur olika perspektiv. Konstateras kan, att få har 
studerat NPF ur det sociala arbetets perspektiv. I detta kapitel ges en bakgrund 
av den kontext som är relevant för våra informanters arbete. 
 

2.1 Historik	om	begreppen	handikapp,	funktionshinder	och	
funktionsnedsättning	

Vi menar att en historisk beskrivning och problematisering av begreppen 
handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning är nödvändig. I och med 
begreppens relevans till varandra och dess betydelser i olika kontexter. Vi vill 
här belysa hur synsättet på funktionsnedsättningar har förändras över tid då vi 
ser att utifrån vilket synsätt som finns hos socialarbetaren om NPF så kan det 
påverka mötet. Socialstyrelsen anser att begreppet handikapp är stigmatiserande 
och därmed avrådes från att användas (Socialstyrelsen 2007 b, c). Det 
förekommer dock i professionella sammanhang i sammansatta ord, exempelvis 
Handikappvetenskap. 
 
Begreppet handikapp användes redan 1905 av New York Times av ungefär 
samma betydelse som den har i dagsläget. Däremot är det först under 1970-talet 
som begreppet får en allmän spridning (Gustavsson 2001). 
Nationalencyklopedin (NE) (u.å c) skriver att under 1950-talet började ordet 
handikappad användas synonymt till vanförd och invalidiserad. Handikapp 
betraktades som en egenskap eller svaghet hos individen (Holme 2000, NE u.å 
c).  
 
Den politiska kampen för personer med funktionshinder kan spåras tillbaka till 
1800-talet, men dess stöd och deltagare ökade som mest under 1960- och 70-
talet. Nyckelord som betonades var ”självständigt boende”, 
”avinstitutionalisering” och ”normalisering”. Det strävades också efter större 
möjligheter till utbildning och arbete samt konsumenträttigheter. Den politiska 
kampen riktade också i sin tur kritik mot den traditionella uppfattningen av 
handikapp. Det ansågs vara en ”personlig tragedi” och den som hade ett 
handikapp var därmed ”olycklig”. ”Olycklig” för att en person med handikapp 
inte kunde ta del av samhällets sociala och materiella fördelar. Ett annat problem 
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som gick att lyfta fram var bristen på diskussioner om handikapp inom 
samhällsvetenskapen (Barnes & Mercer 2000). 
 
År 1976 lanserade den dåvarande regeringen i Sverige en rapport vid namn 
Kultur åt alla (SOU 1976:20). I rapporten sades det att handikapp inte enbart 
skulle skyllas på individen utan skulle också ha koppling till samhällets 
anpassning. Handikapp sades vara något som uppkom från samhällets krav. En 
människa var inte längre handikappad utan det var istället en människa med en 
funktionsnedsättning i vissa situationer (Holme 2000). 
 
Ytterligare initiativ som skapade en vidareutveckling av handikappsbegreppet 
kom från Världshälsoorganisationen (WHO). WHO publicerade år 1980 
International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps: A 
Manual of Classification Relating to the Consequences of Disease., (ICIDH). I 
ICIDH delades Handikappbegreppet in i tre mindre delar: skada (impairment), 
funktionsnedsättning (disability) och handikapp (handicap). Dessa tre 
kategoriserades i sin tur ytterligare. Skada var relaterat till en organnivå, 
funktionsnedsättning var relaterat till en individnivå och handikapp var relaterat 
till omgivningens krav. WHO menade på att dessa tre begrepp hade ett 
kasualsamband. En skada som leder till funktionsnedsättning som leder till ett 
handikapp (Holme 2000).  
 
Idag pratar man mer om begreppet funktionshinder och funktionsnedsättning 
istället för handikapp (NE u.å c). Ordet funktionshinder skall dessutom stärka 
uppfattningen om att det är hinder i omgivningen som skapar handikapp och inte 
individens förmågor (Holme 2000).  
 
Sammanfattningsvis kan man koppla samman det som nämns tidigare med två 
handikappmodeller: den individuella och den sociala. Det går att urskilja en 
utveckling i samhället från det ena till det andra. Från att ha den individuella 
handikappmodellen som väljer att fokusera på handikapp som en personlig 
tragedi till att bli den sociala handikappmodellen som anser att handikapp är ett 
socialt förtryck (Barnes & Mercer 2000). Det vill säga från att själv som 
handikappad vara avståndstagande och åtskild så blev man en person med 
funktionshinder, men integrerad och delaktig i samhället. 
 
Slutligen är det viktigt att ta med att handikapp är ett begrepp som skiljer sig 
beroende av vilken kontext det tar sig uttryck i (Holme 2000). Man är inte sin 
funktionsnedsättning och det är kontextens uppbyggnad och krav som gör 
funktionsnedsättningen till ett funktionshinder. 
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2.2 	Lagar	
Våra informanter arbetar utefter olika lagar som vi vill presentera här då de 
spelar en stor roll i den kontext de arbetar i och är avgörande i de administrativa 
delarna och beslut som rör klienter. De lagar som är mest centrala för uppsatsen 
presenteras nedan. 
 

2.2.1 Lagen	om	stöd	och	service	till	vissa	funktionshindrade	(LSS)	
LSS är en rättighetslag (Prop.1992/93:159) och i första paragrafen innehåller tre 
punkter som innefattar personkrets ett till tre. De två första punkterna avser att 
täcka in samma personkrets som tidigare ingick i 1§ omsorgslagen (1985:568). I 
denna paragraf går det att se att personer med barnpsykos ingick, vilket idag 
benämns som autism och autismliknande tillstånd i personkrets 1 (SFS 
1993:387). Punkt 3 är en utökning i förhållande till omsorgslagen. Alla de 
angivna rekvisiten i punkten skall vara uppfyllda för att kunna tillämpa lagen.  
 
Med funktionshinder menas det hinder som utgör om en person till följd av 
skada eller sjukdom inte kan utföra sin allmänna dagliga livsföring (ADL) på ett 
sätt som kan anses vara normalt. Betydande svårigheter med ADL innebär att en 
person har så stora svårigheter att denne inte själv klarar sina primära behov så 
som påklädning, mathållning, toalettbestyr m.m. I begreppet omfattande kan 
både kvalitativa och kvantitativa aspekter ligga. Det innebär att en person 
behöver långvarigt och upprepat behov. Vid en behovsbedömning skall en 
sammanvägning göras av faktorer som medicinska, sociala och psykologiska. 
Behov av stöd och service kan inbegripa betydande svårigheter. Behovet skall 
inte bara beaktas utifrån LSS utan såväl av andra insatser i samhället. Flera 
funktionshinder skall vägas samman, då flertalet små funktionshinder 
tillsammans kan orsaka stora svårigheter i den dagliga livsföringen (SFS 
1993:387). 
 

2.2.2 Socialtjänstlagen	(SoL)	
SoL är till skillnad mot LSS ingen rättighetslag (Zanderin 2009). Enligt SoL 
görs en prövning för bistånd. Kommunen har det yttersta ansvaret för sina 
kommunmedlemmar, 1 Kap. 2 § SoL. Enligt socialtjänstlagen kan en person få 
rätt till bistånd, 4 Kap. 1§ när denne själv inte kan klara sin livsföring (SFS 
2001:453). Socialstyrelsen skriver att insatser från Socialtjänsten ska vara av 
god kvalitet och tjänsterna ska utföras av personal som har adekvat utbildning 
och erfarenhet. Detta framgår av socialtjänstlagens 3 Kap. 3 § (SFS 2001:453). 
Vidare står det i samma paragraf att insatser ska ges av god kvalitet och det är då 
nödvändigt att verksamheten utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. 
Denna lydelse återfinns även i LSS 6 § (SFS 1993:387). SoL skiljer sig i 
jämförelse med LSS, som har en annorlunda formulering av hur personal ska ge 
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ett gott stöd och en god service och omvårdnad enligt LSS 6 § (Socialstyrelsen 
2007 a). 
 

2.2.3 Offentlighets‐	och	sekretesslag	
Denna lag innebär att myndigheter och vissa andra organisationer har sekretess. 
Det betyder att det är förbud mot att lämna uppgifter om klienter oavsett om det 
sker muntligen av allmän handling eller på annat sätt. I den kontext som våra 
informanter arbetar i måste de ha samtycke från klienterna när det handlar om 
att delge uppgifter vid olika samarbeten med andra instanser. Lagen ser till att 
skydda den enskildes integritet. Detta innebär att socialarbetare har tystnadsplikt 
(SFS 2009:400), således våra informanter.  
	

2.3 	Tidigare	forskning		
Under denna rubrik har vi valt att presentera forskning som är relevant för 
socialt arbete i mötet med personer som har NPF och med klienter i allmänhet.  
Samt en kort genomgång av förekomst av NPF. Vi har också valt att ta med om 
evidens i socialt arbete generellt. Det vi presenterar nedan är vad vi har hittat 
som faktiskt har relevans till uppsatsen och dess syfte. 
 

2.3.1 Forskning	om	NPF	
Enligt Asperger’s syndrome: An Enigma for Social Work växer populationen 
individer som har Aspergers syndrom (Vanbergeijk & Shtayermman 2005). Det 
är viktigt att socialarbetaren förstår dess komorbiditet (samsjuklighet) och 
behandling. När det handlar om komorbiditet är det viktigt att förtydliga att ett 
multidisciplinärt tillvägagångssätt vad gäller diagnostisering och bedömning är 
nödvändig vid behandling av individer med AS. Det finns ett behov av 
samarbete mellan exempelvis socialarbetare, psykiatriker, sjukgymnaster och 
psykologer. Då exempelvis två individer med AS inte nödvändigtvis är lika så 
behöver organisationer och dess professionella ta speciell hänsyn till den 
innebörd diagnosen kan ha på olika individers dagliga livsföring. En 
socialarbetare möter en rad olika utmaningar beroende på klientens egen 
utvecklingsnivå, stöd från familjen, social isolering och personlig styrka 
(Vanbergeijk & Shtayermman 2005). 
 

2.3.2 Kunskap	
Enligt Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten– till nytta för brukare (SOU 
2008:18) är kunskapsbasen för insatser inom socialtjänsten outvecklad. 
Professionella erfarenheter i kombination med rådande lagstiftning styr hur 
arbetet med handläggningen av ärenden fungerar idag.  De menar också att 
arbetet styrs i för liten grad av kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt 
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och metoder. Således finns det ett behov av stöd till insatser för att en fortsatt 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten skall komma till stånd.  För detta krävs 
ett starkt engagemang, en målmedvetenhet hos huvudmän och från statens sida 
behövs ett strategiskt utformat stöd (SOU 2008:18). 
 
Det är viktigt att personalen får möjlighet att kontinuerligt få utveckla sin 
kompetens och kunskap utifrån verksamhetens och brukarnas behov. Detta blir 
på så sätt en förutsättning för att verksamheten ska genomföra 
behovsbedömningar som omfattas av professionalitet, trygghet och 
rättssäkerhet. Insatserna ska utgå utifrån den enskildes behov, förutsättningar 
och önskemål. Vidare är även en fungerande ledning och styrning i 
verksamheten en bidragande kvalitetsfaktor (Socialstyrelsen 2007 a). 
 
I SOU 2008:18 skrevs det att det påbörjats ett arbete om nationella 
kompetenskrav från Socialstyrelsen. Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden 
för enhetliga och rättmätiga kompetenskrav för socialtjänstpersonal. Dessa skall 
vara i form av kompetensbeskrivningar som allmänna råd. De skall bland annat 
bygga på aktuell kunskap från lagar, från forskning, utvärdering och kvalificerat 
utvecklingsarbete inom området samt etiska perspektiv. Beskrivningarna skall 
utgå ifrån vilka krav brukare och klienter skall kunna ställa på 
socialtjänstpersonal och skall ange områden där det ställs särskilda krav på den 
yrkesmässiges teoretiska och praktiska kunnande.  I samma utredning nämns 
även att ett arbete för kompetensbeskrivningar till handläggare som arbetar med 
personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar pågår (SOU 
2008:18).   
 

2.3.3 Förekomst	och	stödbehov	
Förekomsten för ADHD är ca tre till fem procent hos barn upp till 15 år. Högre 
upp i åldrarna är ofullständigt kartlagt i det aktuella läget (Attention u.å; 
American Psychiatric Association 2000). Den höga prevalensen för ADHD kan 
förklaras med att diagnosen i DSM-IV började omfattas av underkategorier till 
skillnad mot tidigare DSM-III-R. Tidigare skulle det ha satts diagnosen ADHD 
utan vidare specifikation, men nu omfattas ADHD av underkategorierna: 
huvudsakligen bristande uppmärksamhet och huvudsakligen hyperaktivitet-
impulsivitet (American Psychiatric Association 2000). När det kommer till 
personer med Aspergers syndrom är det ca 0,3 till 0,4 procent hos barn i 
skolåldern. 72 procent av de personer med Aspergers syndrom som förekom i 
studien vid Norra Stockholms neuropsykiatriska enhet för vuxna 
rekommenderades stöd genom LSS (Brar & Flyckt 2006). Personer med ADHD 
har i regel inte samma tillgång till LSS-insatser som andra berättigade. De 
rekommenderas i lägre grad kommunala insatser enligt socialtjänstlagen. Deras 
behov av stöd kan dock innefatta många samhällssektorer som exempelvis 
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socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling, ofta även missbruksvård och 
kriminalvård (Brar & Flyckt 2006). Najah Khalifa (2006) har i sin undersökning 
kommit fram till att det är 0,6 procent med Tourettes syndrom bland 
grundskolepopulationen i Sverige. Enligt DSM-IV-TR är det 5 till 30 av 10 000 
barn som har TS. När det gäller vuxna så är det en till två av 10 000 som har 
diagnosen (American Psychiatric Association 2000). 
 
Prevalensen av ASD (autismspektrumtillstånd; eng. autism spectrum disorders) 
i Europa och Nordamerika är cirka sex till tio per 1 000 barn enligt 
epidemiologiska studier under 2000-talet (Fernell & Gillberg 2008). 
Epidemiologiska studier visar att på 10 000 människor har fem av dessa 
personer autism, andra studier påvisar ett spann mellan 2 till 20 av 10 000 
människor. Det är oklart om den högre siffran är på grund av en annorlunda 
använd metod för att ta fram statistiken eller om det faktiskt har ökat. Det som är 
gemensamt för ovanstående diagnoser är att förekomsten är mer förekommande 
hos män än hos kvinnor. I vissa fall är det mer än dubbelt så många män som har 
en diagnos jämfört med kvinnor (American Psychiatric Association 2000). 
 
I studien som genomfördes i Norra Stockholms neuropsykiatriska enhet för 
vuxna som nämndes tidigare har det visat sig att behovet av behandling och 
andra stödinsatser är omfattande. Enligt Annika Brar och Lena Flyckt (2006) 
kan det förklaras med att stödbehoven tillgodoses i låg grad. De menar också att 
det behövs en tydlig ansvarsfördelning när det gäller olika samhällsinstanser. 
Olika insatser ska utgå ifrån individens aktuella situation och kapacitet och kan 
vara till hjälp med avlastning, pedagogisk anpassning i exempelvis hem och 
arbete. Hjälp med planering och strukturering efterfrågas av många. Studien 
visar att en stor andel är helt eller delvis beroende av bidrag för sin försörjning.  
För vissa blir en diagnosställning inte aktuell förrän i vuxen ålder när stödet från 
skola och vårdnadshavare minskar och kraven på att klara sig mer självständigt 
ökar och andra nya situationer uppstår som exempelvis eget boende och 
familjebildning (Brar & Flyckt, 2006). 
 

2.3.4 Forskning	om	mötet	med	socialarbetare	och	klienter	
Leila Billquist (1999) skriver om” klientarbetets två ansikten” och menar att en 
socialarbetares arbete består av två sidor. Även kallat janusansikte (Järvinen 
2002). Den ena sidan handlar om att hjälpa klienten och försöka tillgodose 
dennes behov av stöd i olika former som exempelvis materiella bistånd, råd eller 
behandling. Den andra sidan består av de regler, lagar och rutiner, det vill säga 
den administrativa processen. Dessa två ansikten av klientarbetet kan ses som 
två parallella och samspelande processer. Processerna är delvis två motsatta 
förhållningssätt där den administrativa processen är ett byråkratisk och 
kontrollerande förhållningssätt. Detta förhållningsätt blir ofta schabloniserat 
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eller standardiserat jämfört med det hjälpande förhållningssättet som är mer 
personligt och relationellt och kan innehålla inslag av ett terapeutiskt eller 
behandlande förhållningsätt. I dessa processer urskiljs inslag av dold eller öppen 
maktutövning och disciplinering (Billquist 1999; Järvinen 2002). 
 
I mötet med klienten existerar båda dessa komponenter, den administrativa och 
den hjälpande, och kan förefalla stå emot varandra. Billquist (1999) menar att ju 
längre in i systemet en klient befinner sig desto svårare är det att förena dessa 
komponenter och någon av dem kommer att ta överhand. Det beror på att 
socialarbetaren får ett större ansvar för klienten än om det bara är en kort 
kontakt. Socialarbetaren blir i ett längre ärende både bödeln och hjälparen och 
befinner sig på så sätt i en rollkonflikt. Desto längre in i systemet en klient 
befinner sig ju mer uppdelad blir socialarbetarens olika roller och i 
behandlingsärenden är rollerna i princip helt separerade (Billquist 1999).  
 
En ytterligare aspekt i detta är hur mycket klienten kan anpassa sig till det 
administrativa systemets krav. Om en klient har lätt att anpassa sig desto lättare 
är det för socialarbetaren att förena de båda rollerna. De klienter som passar in i 
systemet får lättare stöd än de som inte passar in och är ”ovärdiga” (Billquist 
1999). 
 
Socialt arbete anses byråkratisk och klientens och hans problem definieras 
utifrån vilka resurser som finns att tillgå. Klienten anpassas på detta sätt till 
biståndet eller organisationen (Billquist 1999; Järvinen 2002). 
 

2.3.5 Samtal	och	dess	struktur		
Tidigare forskning har visat att ett möte genomgår flera faser.  Beroende på 
vilken forskare det hänvisas till går det se att det skiljer sig mellan hur många 
faser man delar in mötet i. Lars-Christer Hydén (1988) skriver om tre 
handläggningsakter som återfinns i samband med utredningsarbetet. Det första 
handlar om att klienten presenterar sitt problem och vad denne önskar. I andra 
akten söker socialarbetaren att samla ihop klientens bakgrund och nuvarande 
situation. Detta är för att undersöka om klienten är berättigad bidrag eller stöd. I 
den tredje och avslutande akten tas det beslut över vad det är klienten kan få 
hjälp och vilken insats eller förslag till insats som är lämplig (Hydén 1988, 
Billquist 1999). 
 

2.3.6 Samtalsrummet	–	miljöns	betydelse	
Miljön omkring oss med mängder av mindre detaljer kan uppfattas som en 
förlängning eller en representation av vår personlighet i och med att vi ger den 
personlig prägel. Det finns däremot de som undviker att ge sin miljö en 
personlig prägel med motiveringen att det skulle påverka klientens egna 
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föreställningar. Den yrkesverksamme strävar då efter anonymitet och neutralitet 
genom bland annat kala väggar. Däremot finns det en möjlighet att dessa ytor 
kan uppfattas som ett uttryck för den yrkesverksammes personlighet lika mycket 
som om det skulle förekomma personlig prägel (Gordan 2004). 
 
I mötet med klienten är det av betydelse att samtalsledaren själv kan tycka om 
det arbetsrum som han/hon spenderar stor del av sin vardag i. Detta blir en slags 
inbjudan utan ord till att klienten skall uppleva samma trivsel som 
samtalsledaren gör. Det är lätt att bli hemmablind i sin arbetsmiljö, men det är 
viktigt att sätta sig in i rollen som en klient. Det är exempelvis tveksamt om 
samtalsledaren skall placera ut bilder på sin familj. Klienter som är ensamma 
och deprimerade kan känna sig något stötta av de familjebilder som återfinns i 
samtalsledarens rum. Annat att beakta är hur storleken av rummen upplevs för 
klienterna. Om rummet är för stort och tomt eller om rummet upplevs som trångt 
för den klient som är kontakträdd (Gordan 2004). 
 
Under alla omständigheter ska det utgås ifrån att klienten är i ett underläge som 
hjälpsökande. Det är viktigt att detta underläge inte förstärks ytterligare av 
rummets möblering. Till exempel stolarnas placering, där det upplevs som fara 
att sitta för nära, men för distanserande att sitta för långt ifrån. Det är inte helt 
omöjligt att klienten själv flyttar stolen för att markera upplevelsen av den 
relation som den uppbär till samtalsledaren (Gordan 2004).  
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3 Teorier	om	kommunikation	och	kunskap	
Ett övergripande syfte med detta arbete är att få en ökad förståelse för mötet 
mellan socialarbetaren och klienten, särskilt mötet med personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  Teorier om bemötande och 
kommunikation är därför centrala i det sociala arbetet. Det sociokulturella 
perspektivet, kommunikation i praktiken och det miljörelativa perspektivet lyfts 
fram och förklaras utförligt nedan. Vi utgår från ett individperspektiv och 
socialarbetarnas egna beskrivningar av hur de upplever detta möte i vår studie. 
Vi vill med dessa teorier förklara och förstå vår analys och tolkning av empirin.  
 

3.1 Ett	sociokulturellt	perspektiv	

3.1.1 Kommunikation	
Kommunikation är ett begrepp som kommer av det latinska communicare. Det 
betyder att individer gör något tillsammans, att göra en annan individ delaktig i 
något, en förbindelse med någon (Eide & Eide 2006).  Ur ett sociokulturellt 
perspektiv använder vi verktyg eller redskap för att förstå vår omvärld och 
kunna agera i den. Redskapen är de resurser som vi kan använda oss av språkligt 
eller intellektuellt, men också fysiska redskap hjälper oss hantera vardagen. De 
fysiska redskapen hjälper oss att hantera samhällets samlade kunskaper och 
färdigheter som vår mänskliga hjärna inte kan hålla ordning på. Hjärnan är den 
komponent som gör det avancerande lärandet möjligt, men våra färdigheter och 
kunskaper finns inte klara i vår hjärnas biokemiska processer. Dess processer är 
viktiga för att vi ska kunna analysera begrepp och lösa ekvationer eller för att 
skriva poesi. Men de är inte biologiska företeelser utan kommunikativa, då de 
har med mening och innebörd att göra (Säljö 2000). 
 
Genom interaktion får vi till oss delar av kunskaper och färdigheter som 
kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts upp historiskt. 
Genom att använda oss av tidigare generationernas redskap utnyttjar vi deras 
erfarenhet och kan också föra den vidare till nästa generation. Dessa processer är 
helt beroende av vår kommunikativa interaktion mellan människor. Det är med 
hjälp av våra intellektuella redskap som vi kan hantera och lösa praktiska 
problem som uppstår i vardagen. Genom att vi lär oss hantera vår omvärld i 
språkliga kategorier som avspeglar värderingar känslor och våra attityder kan vi 
beskrivas som handlande varelser som kan omskapa vår omvärld och även våra 
livsvillkor (Säljö 2000). 
 
En grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv är att skilja mellan tänkande och 
att tala. När vi tänker för vi ett slags inre samtal genom att operera med 
mediterande språkliga redskap.  Men det vi säger behöver inte spegla vad vi 
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tänker eller tvärtom. Tänkandet är något som sker inom oss och är en osynlig 
process som andra utomstående inte kan följa. Men det är först i deltagande 
kommunikation som nya sätt att tänka, resonera och handla kan växa fram (Säljö 
2000). 
 

3.1.2 Kunskap	utifrån	ett	sociokulturellt	perspektiv	
Kunskap är att känna till eller att veta något (NE u.å a). I det sociokulturella 
perspektivet har två huvudlinjer av kunskapsteorier förenats, rationalism och 
empirism (Säljö 2000).  Rationalismen menar att kunskap kan nås enbart genom 
att använda förnuftet som finns medfött hos människan. Empirismen anser att 
kunskap erhålls via erfarenhet som upplevs genom sinnesintryck (NE u.å b; 
Säljö 2000). Genom att förena dessa teorier blir kunskap erfarenhet som har 
bearbetats av förnuftet. Kunskap betraktas som insikter och färdigheter som 
integreras i sociala praktiker. Det betyder att individers kompetens inte går att 
avläsas neutralt utan är beroende av den kontext som den sociala praktiken 
befinner sig i. Kompetens måste förstås utifrån de särskilda former av sociala 
praktiker som följer olika kommunikativa regler som inte gäller överallt. 
Vanligaste sättet att lösa ett problem som man inte klarar av är att fråga någon 
som är mer insatt i området.  På så sätt kan exempelvis en socialarbetare 
appropriera, ta till sig kunskaper från andra medarbetare genom 
samspelssituationer. Detta kan leda till insikter, att se nya mönster och 
möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap som behärskas. Kunskap 
förvärvas och förnyas ständigt med stöd av tidigare lärdomar. Således befinner 
sig människan ständigt under utveckling och förändring (Säljö 2000). 
 
En socialarbetare kan genom att bekanta sig med nya sociala praktiker lära sig 
hur de är uppbyggda för att sedan använda sina hittillsvarande erfarenheter och 
resurser för att agera i olika ärenden. Lev Vygotsky (1978) tar upp något han 
kallar för utvecklingszon, (Zone of proximal development, ZOPED eller ZPD) 
Denna skiljer på vad vi kan prestera ensamma och vad som kan ske i samspel 
med andra mer kunniga. En problemlösning kan alltså i ett större interaktivt och 
socialt perspektiv få avgörande konsekvenser (Säljö 2000; Vygotsky 1978). 
 
När kunskapen används sker en kreativ och skapande process där kunskapen är 
en resurs för att se och agera med i konkreta situationer. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan ett visst motstånd uppstå i vad gäller vilka redskap som är 
tillämpliga och hur de skall användas i en viss situation när ett problem skall 
lösas (Säljö 2000). 
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3.2 Kommunikation	i	praktiken	
Kommunikation skiljer sig beroende på om det sker i vardagen eller i en 
professionell kontext. En socialarbetare kommunicerar således utifrån sin 
expertroll. De som socialarbetaren kommunicerar med är av olika orsaker 
hjälpsökande eller kollegor och andra yrkesutövare där ett samarbete behövs. I 
hjälparrollen blir socialarbetaren professionell i sin kommunikation. Den goda 
kommunikationen är stödjande och förutsätter att den stödjande socialarbetaren 
har en förmåga att se klienten och styra samtalet med utgångsläge i klientens 
behov (Eide & Eide 2006). 
 
Det som kanske är den mest grundläggande och komplexa tekniken i stödjande 
kommunikation är ett aktivt lyssnande. Detta innebär bland annat ett icke-
verbalt beteende där socialarbetaren visar att hon eller han är inriktad på klienten 
genom sina ansiktsuttryck och att ha ögonkontakt. Det kan vara särskilt viktigt 
med goda icke verbala kommunikationsmöjligheter i arbete med klienter som 
har reducerad eller inte fullt utvecklad kognitiv förmåga. Med små verbala 
uppmuntringar kan socialarbetaren visa sin närvaro och uppmärksamhet på vad 
som sägs. Socialarbetaren kan ställa frågor om det klienten tar upp för att få en 
fördjupning av det som tagits upp och fråga om man uppfattat rätt genom att 
omformulera det som sagts. Genom att spegla klientens känslor kan 
socialarbetaren förmedla att hon eller han förstår klientens emotionella 
verklighet. Slutligen kan en sammanfattning av känslor och det som tagits upp 
under samtalet göras för att förtydliga det som kommit upp i mötet (Eide & Eide 
2006).    
 
Ett sätt att kommunicera är att använda sig av humor. Humorn kan vara en 
viktig resurs i socialt arbete, både i mötet med klienter och med kollegor. Lika 
viktigt som att vara trevlig är det att kunna sätta värde på att dela glädjen i en 
humoristisk kommentar. Den kan hjälpa till att minska spänningar i situationer 
som är psykiskt påfrestande och fungera som en säkerhetsventil. Det kan 
underlätta att få skämta om saker även om de kan vara svåra. Det kan då 
bearbetas och humorn används då som bearbetning- och försoningsperspektiv. 
Däremot är inte alla former av humor på sin plats i ett seriöst arbete. Genom att 
använda sig av humorn i klientarbetet kan det bidra till att stämningen lättas upp 
och då är det lättare att etablera en kontakt (Eide & Eide 2006).    
 

3.3 Relationskompetens,	reflektion	och	lärande	
En avgörande betydelse för socialarbetare är relationskompetens. Den är central 
i socialt arbete. Det handlar om hur vi hanterar våra relationer och förmågan att 
etablera kontakt med klienter så att de känner sig respekterade och 
uppmärksammade. En socialarbetare bör ha en välutvecklad förmåga att på ett 
öppet sätt utan förutfattade meningar och attityder kunna lyssna. 
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Relationskompetensen är en del av våra attityder och för de professionella etiska 
principerna i socialt arbete. De etiska principerna som står för den allmänna 
etiken i vårt arbete är inte alltid tillräckliga. En socialarbetare kan stå i olika 
situationer där de arbetare inom olika lagstiftning som ger dem olika möjligheter 
att ingripa. Respekt, acceptans, erkännande, självbestämmanderätt och icke-
fördömande attityder är en bra grund att stå på, men det är ytterst viktigt att 
erkänna de egna attityderna och reflektera över etiska dilemman (Killén 2008).  
 
Mötet med klienter bör bygga på förståelse och klientens behov och resurser. 
Detta sker genom en reflektionsprocess där socialarbetaren söker att förstå 
samspel och processer som denne själv ingår i. Tillsammans med klienten skall 
socialarbetaren formulera en problemställning som kan leda till en handling. Ur 
reflektion och förståelse kan handlingen växa fram och på så sätt kan även ett 
lärande ske. Detta innebär att socialarbetaren gör en bred och grundlig analys 
innan själva problemlösningen och handlandet. Ur detta perspektiv växer således 
lärandet fram genom reflektion och insikt.  Genom ett systematisk reflekterande 
observations- och analysprocess kan ändamålsenliga beslut garanteras. Med en 
kunskapsförankrad förståelse kan också inlevelse och acceptans stimuleras. 
Detta innebär att med inlevelse, förståelse och kännedom om sina egna 
reaktioner bli möjligt att hjälpa på ett bättre sätt. På detta sätt visar 
socialarbetaren också empati (Killén 2008). 
 

3.4 Miljörelativa	perspektivet	
Utifrån detta perspektiv varierar synen på funktionshinder och 
funktionsnedsättningar från en kultur till en annan och från en tid till en annan. 
Det betyder att vi idag ser på funktionsnedsättning på ett annat sätt än vad man 
gjorde förr i tiden. Funktionsnedsättning blir på så sätt relativt och beroende av 
sin kontext och i sociala vetenskapliga sammanhang bedöms oftast som socialt 
konstruerat. Enligt SOU 1976:20 är funktionsnedsättning inte längre något som 
enbart ska kopplas till individen, utan även ta fasta på de svårigheter individer 
med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar möter i sitt dagliga leverne 
(Holme 2000). 
 
Om man ser genom miljörelativa perspektivet när man pratar om 
funktionsnedsättningar kan vi förstå att miljön och dess omgivning spelar in. På 
samma sätt kan vi se att socialarbetare i kontakten med personer som har 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i situationer där de är i 
beroendeställning har betydelse i mötet och hur exempelvis socialarbetare ser på 
sådana funktionsnedsättningar (Bergmark & Lundström 2006; Holme 2000). 
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4 Metod	
I vår studie har vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi genomfört semi-
strukturerade intervjuer för att få svar på våra frågeställningar (se 1.3 Syfte och 
frågeställningar). Detta för att få en mer fördjupad kunskap om socialarbetarens 
möten med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den 
kvalitativa metoden ger möjlighet till att undersöka ett ämne på djupet och 
därmed få mer utförliga och detaljerade beskrivningar än vad som är möjligt vid 
en mer kvantitativ metodanvändning. Den kvalitativa ansatsen med öppna 
frågeställningar har också möjliggjort att vi kunnat ta oss an materialet utan att 
vara bundna till förutbestämda analyskategorier (Patton 2002; Jacobsen 2007; 
Grønmo 2006).  
 
Nackdelar med en kvalitativ metod som lyfts fram är att det är en tidskrävande 
metod och därmed ofta begränsar omfattningen av den empiriska 
materialinsamlingen vilket kan påverka representativiteten (Jacobsen 2007). En 
begränsad tidsperiod för examensarbetet medför att endast ett mindre antal 
intervjuer har kunnat genomföras. Genom att vi båda har deltagit i samtliga 
intervjuer har vi delat ansvaret för utskrifter och övriga litteraturstudier och 
tillsammans kunnat genomföra fler intervjuer än vad som annars varit möjligt. 
 

4.1 Förförståelse		
Vår förförståelse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som blivande 
socionomer har lett oss till att undersöka socialarbetares upplevelse av mötet 
med personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
 
Vi har båda ett intresse av NPF, detta kan påverka studien både negativt och 
positivt. En alltför personlig relation till ämnet kan leda till att tillförlitligheten 
kan ifrågasättas. Men det kan också vara till fördel att ha en viss kunskap om 
NPF (Dalen 2008). Våra frågor har kunnat gå på djupet i och med vår kännedom 
om NPF (Kvale & Brinkmann 2009). Monica Dalen (2008) talar här om att det 
kan uppstå ett solidaritetsproblem och att det kan vara ett problem i den 
kvalitativa metoden. Om forskaren har ett tidigare intresse av ämnet kan denne 
lätt bli känslomässigt engagerad och ha svårare att se utifrån ett vetenskapligt 
perspektiv på det som undersöks. Detta kan leda till att tolkningarna av empirin 
inte blir neutrala utan kan påverkas av förförståelse och egna känslor. Även Jarl 
Backman (2008) påpekar att det finns motstridigheter i vissa moment angående 
detta i den kvalitativa forskningsstrategin. Forskaren kan inkorporera fördomar, 
förutfattade meningar som tidigare forskare och lekmän uttalat sig om. Andra 
menar å andra sidan att en viss beläsenhet inom området är till en fördel. Vi 



21	
	

    Metod 

kommer därför att redovisa vår förförståelse i studien för att läsaren lättare skall 
kunna avgöra vår tillförlitlighet (Larsson 2005). 
 
En av oss har en personlig anknytning när det handlar om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och levt nära det i många år, men även arbetat 
professionellt med människor som har dessa funktionsnedsättningar. Den andre 
av oss har kommit i kontakt med NPF genom sin bekantskapskrets och där 
intresset väcktes genom den verksamhetsförlagda praktiken. Det finns även en 
erfarenhet av att se hur det fungerar inifrån en myndighet och hur socialarbetare 
jobbar i olika ärenden. Den förförståelse som finns här är att personer med NPF 
kan ha det svårt ute i samhället med olika instanser och myndigheter, men också 
ur ett annat perspektiv som socialarbetare står inför varje dag i att utreda 
människors behov och rätt till hjälp. Vi har även den förförståelsen att vi vet vad 
diagnoserna innebär och hur olika det kan yttra sig från person till person. 
 
Vi vill på så vis använda vår förförståelse för att studera ett område inom socialt 
arbete som kommer i kontakt med individer som har en NPF som vi vill veta 
mer om. Det krävs att vi faktiskt är bekanta med NPF för att vi ska kunna ställa 
relevanta frågor (Kvale & Brinkmann 2009). 
 

4.2 Urval	
När vi gjort vårt urval har vi använt ett strategiskt urval med maximal variation 
genom att kontakta socialarbetare inom olika instanser. Dessa instanser har varit 
socialtjänst, kriminalvård, biståndshandläggare och olika team inom socialt 
arbete som är specialiserade på neuropsykiatri. Ett strategiskt urval betyder att 
välja ut fall som är informationsrika och har erfarenhet av arbetet med personer 
med NPF som är av intresse för studien. Maximal variation innebär det är en 
stor spridning i urvalet. Vi valde detta tillvägagångssätt då Michael Patton 
(2002) menar att om det dyker upp vanligt förekommande mönster i studien med 
variation i urvalet är det till en fördel och kan fånga kärnan i erfarenheterna hos 
informanterna. Anledningen till att vi valde ett strategiskt urval var för att vi 
ville få tag i informanter som kunde ge oss fördjupad information och förståelse 
om vårt valda uppsatsämne. Detta för att kunna få tjocka och fylliga 
beskrivningar som kan leda till ett djup i studien (Bryman 2002; Patton 2002). 
 
För att hitta informanter har vi skickat missivbrev till de instanser vi nämner 
tidigare genom mail och postade brev. Vi har även tagit telefonkontakt under de 
tillfällen vi inte haft tillgång till någon postadress eller mail. Efter cirka en vecka 
skickade vi påminnelser genom mail och tog ytterligare telefonkontakt för att 
påminna och undvika bortfall (Rosengren & Arvidsson 2002). Vi valde dessa 
instanser då vi uppmärksammat genom erfarenhet i vår verksamhetsförlagda 
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utbildning att dessa kommer i kontakt med personer som har neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Detta är också en del av vår förförståelse.  
 
Våra informanter hade varierande yrken, men det gemensamma är att samtliga 
var yrkesverksamma inom socialt arbete. Alla hade olika erfarenheter och 
kunskaper av att möta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Vår avsikt var att intervjua sex till åtta personer. Dessa intervjuer var uppdelade 
på två medelstora kommuner i Sverige. Detta resulterade i sex intervjuer med 
yrkesverksamma från socialtjänst, biståndshandläggare, enhetschef, 
resurssamordnare, undersköterska.  
 
Då vi hade för avsikt att ha med socialarbetare inom kriminalvården kan man 
säga att en tyngdpunktsförskjutning har skett i studien. Vi hade en kontakt med 
ett ADHD-projekt inom kriminalvården som det sedan inte blev några intervjuer 
med. Detta på grund av att kontakten bröts från deras sida och inte svarade mer 
på våra mail. Vad detta berodde på vet vi ej. Fokus blev således på kommunal 
verksamhet.  
 
När vi sökte personer till våra intervjuer hade vi för avsikt att få en jämn 
könsfördelning mellan informanterna för att belysa eventuella könsskillnader. 
Detta har vi inte uppnått då vårt strategiska urval visade sig bestå främst av 
kvinnor. Ett sökande efter fler män som lämpar sig till vårt strategiska urval 
ansåg vi hade varit alldeles för tidskrävande. 
 
Vi har sökt att med så öppna ögon som möjligt gå in i den process som sker i 
uppsatsskrivandet och på så sätt kan man få en induktiv ansats. Dock har vi en 
viss förförståelse för vad vi söker att skriva om och är således inte helt 
induktiva. På så sätt hamnar vi någonstans på ett kontinuum mellan induktiv och 
deduktiv ansats och förhåller oss abduktivt (Patton 2002). 
 

4.3 Intervjumetod	
Båda har deltagit i intervjuerna genom att vi har varierat huvudansvaret för 
intervjuerna. En har varit huvudansvarig för intervjun och den andra sett till att 
bidra med stödjande frågor och skriva anteckningar. Vi tänker här att om vi hade 
genomfört intervjuerna enskilt och antecknat samtidigt hade det varit ett 
störningsmoment för flödet i samtalet (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuerna 
spelades in med inspelningsutrustning med informantens samtycke och alla 
intervjuer varade i cirka en timme. Vi var tydliga innan intervjuer med att de 
skulle vara införstådda på vårt missivbrev och vad vi vill skriva om, samt att de 
skulle åter igen ge sitt samtycke till deltagandet. 
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Vi valde att utföra semi-strukturerade intervjuer för att det är till fördel för 
oerfarna intervjuare. Genom att vi har använt oss av en generell intervjuguide 
har vi känt oss säkra under genomförandet av intervjuerna, där de frågor vi har 
ställt ska ringa in vårt forskningsområde men även ge möjlighet till ytterligare 
frågor om NPF som vi ursprungligen inte hade i åtanke (Dalen 2008; Patton 
2002; Jacobsen 2007). Genom att vi har ställt uppföljningsfrågor har vi kunnat 
få ett djupare svar på våra intervjufrågor (Patton 2002). Vi har förhållit oss 
neutrala under intervjuerna, i och med att det vi söker är svar på våra 
frågeställningar och inte att diskutera dem. Vi har även i den mån som möjligt 
strävat efter öppna frågor, men i vissa fall har det varit nödvändigt med direkta 
frågor för att tydliggöra det informanten har sagt (Kvale & Brinkmann 2009). 
Varje intervju har avslutats med att vi har tackat för medverkan, samt frågat om 
det är något informanten vill belysa oss med och om vi skulle kunna få 
återkoppla om det uppkommit frågor under ett senare skede av studien efter 
intervjun. 
 
Med intervjuerna söker vi en mer fördjupad insikt av socialarbetarens möten 
med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och för att vi 
önskar få en fördjupad kunskap och förståelse för ämnet och de informanter som 
medverkat.  
 

4.4 Genomförande	
När vi har sökt tidigare forskning gällande professionellas möten med NPF-
personer sökte vi i Academic Search Premier och tidskrifter efter sökorden 
”social work”, ”social”, ”social care”, ”social care work”, ”Asperger’s”, 
”autism”, ”ADHD”, ”Tourette’s syndrome” och ”TS”.   
 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) lyfter fram sju stadier i 
forskningsintervjun som genomförs som syftar till att ta fram det som är det 
mest generella för samtliga intervjustudier.  Det börjar med en tematisering av 
intervjuprojektet. Här har vi ha formulerat våra forskningsfrågor och klargjort de 
teman vi ville belysa under intervjuerna. Nästa steg är planering av 
intervjustudien. Det första steget ska besvara vad som ska studeras och detta 
steg är mer för hur ämnet skall studeras. Här har det beaktas hur mycket tid som 
funnits och vilka resurser som funnits att åtgå. Den tid som funnits till vårt 
förfogande har mycket starkt påverkat det antal informanter vi har i vår studie 
(Kvale & Brinkmann 2009). 
 
Det tredje steget är själva intervjun och tar i sin tur avstamp från de två tidigare 
stadier till att vara ett faktiskt genomförande. Vi började med ett mindre 
omfattande test med vår inspelningsutrustning för att vi skulle veta kvalitén på 
inspelningen och hur inspelningarna kunde komma att tänkas låta. Alla våra 
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intervjuer har påbörjats med en kortare genomgång av vårt syfte och missivbrev 
och det är för att skapa en slags orientering i vad intervjun ska handla om (Kvale 
& Brinkmann 2009). 
 
Även avslutningen är viktig för att informanten inte ska känna att den har blottat 
sig själv utan att få något tillbaka av det. Vi har därför alltid avslutat 
intervjuerna med att fråga om informanterna har något att tillägga. I flertalet 
intervjuer har samtalet även fortlöpt efter att inspelningsutrustningen stängts av 
och då har vi haft ett övervägande om det är av vikt att presentera sådant som 
skett efter att inspelningen avslutats. Vi valde att inte ta med det som sagts efter 
inspelningen avslutats i och med att vi anser att det är av mer privat karaktär. 
Under själva intervjun har vi hjälpt varandra med uppföljningsfrågor, för att på 
så sätt täcka in det den andre har missat. Huvudsakligen sonderande frågor men 
även indirekta och direkta frågor (Kvale & Brinkmann 2009, Patton 2002). 
 
Fjärde steget handlar om transkribering, det vill säga att skriva ut de genomförda 
intervjuerna. Här har vi strävat efter att återge intervjuerna på det sätt de 
förekommer i de inspelade intervjuerna och även om vi strävat efter en noggrann 
återgivelse är det alltid något som går förlorat i översättningen. Sådana detaljer 
kan vara ironi och kroppsspråk. Sedan har vi haft ett övervägande i hur 
noggrann en transkribering ska vara i förhållande till den tid vi har. Vi var till en 
början noggranna med att transkriberingarna skulle få en exakt återgivelse från 
ljud till text, men valde sedan att fokusera mer på det väsentliga i våra 
inspelningar. Det som kunde kopplas till våra intervjufrågor och vårt syfte (se 
mer under Transkriberingar i 6.1 Metoddiskussion). I detta steg är det även 
viktigt att belysa vilken inspelningsutrustning vi har använt. Vi har använt en 
diktafon som har fungerat väl till våra ändamål. Vi har sett till att intervjuerna 
verkligen spelats in och att det faktiskt går att höra vad som sägs i inspelningen. 
Bakgrundsljud har förekommit, men de har inte uppburit störningsmoment i 
själva genomförandet av transkriberingen (Kvale & Brinkmann 2009). 
 
Vidare är nästa steg analysen, där vi kodat och tolkat våra transkriberingar. Vi 
letade efter nyckelord i texten som förekommer frekvent. Dessa har vi i sin tur 
kategoriserat, vilket definieras som en av de få kvantitativa inslag i studien. Vi 
utvecklar detta mer i vårt avsnitt om analysmetod (se nästa avsnitt). Verifiering 
som är det sjätte steget handlar om att fastställa resultatets validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet. Det är något vi har sökt att ha med oss under hela studien. 
Avslutande delen är rapportering och det är i detta avsnitt som vi framställt 
resultatet (Kvale & Brinkmann 2009). 
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4.5 Analysmetod	
Vår analysmetod har likheter med metoder i Grounded Theori (GT) på så sätt att 
vi har haft en öppen och selektiv kodning. Samt att analysen hela tiden varit 
närvarande under hela datainsamlingen. Vi har strävat efter att utgå ifrån 
informanternas perspektiv och handlingar även om vi inte alltid har haft samma 
uppfattningar som dem. Vi har sökt att göra detta för att göra en varsam analys 
som lett fram till en tolkande förståelse (Thornberg & Forslund Frykedal 2009). 
 
Tankar och funderingar som uppkommit under och efter intervjuerna har lett oss 
fram till vissa delar i analysen. Analysen har på så sätt varit närvarande tidigt i 
studien. Anteckningar om vad vi funderat över har förts in i dokumentet som vi 
arbetat med för att inget skall glömmas bort (Dalen 2008). Vi delade upp våra 
färdiga transkriberingar som gjorts av intervjuaren, så att vi tog varandras 
transkriberingar. Detta för att vi kände att vi var tillräckligt insatta i intervjuerna 
som vi själva har arbetat med. Sedan tog vi de teman skapat utifrån vår 
intervjuguide och gav dem olika färger. De teman vi skapade då var: Kunskap, 
Erfarenhet, Attityder, Dilemman och Samarbete. Till dessa har vi kategoriserat 
förekommande svar från våra intervjuer som fått samma färg som det tema det 
tillhört (Fejes & Thornberg 2009). På så sätt har vi kunnat tydliggöra var de 
svaren på frågorna tillhört och under vilket tema det skulle hamna.  
 
Ytterligare har nya teman dykt upp som fått egna färger så att det tydligt synts 
att det är något nytt som dykt upp under analysen. De nya teman vi kommit fram 
till var: Känslor och Hur mötet kan underlättas. Vi har sedan gjort en schematisk 
mall av alla våra teman. Denna har vi satt upp på en vägg för att den skall bli 
lättöverskådlig och satt in varje kategori systematiskt där vi anser de passat in.  
Efter detta har gjorde vi en andra sortering under varje tema. Detta för att göra 
en avgränsning och få fram det mest väsentliga av transkriberingarna. Efter en 
första kategorisering gjordes en jämförelse mellan informanternas svar. De 
kärnkategorier som vi upptäckte fick i sin tur symboler som tydliggjorde 
frekventa förekommande mönster (Patton 2002, Thornberg & Forslund Frykedal 
2009). Detta har lett fram till våra tolkningar och beskrivningar och resultat, 
samt vår analys (Fejes & Thornberg 2009). Detta tillvägagångssätt har gjort vårt 
material och analysen mer hanterbar och begriplig genom att vara tydlig. På så 
sätt vill vi också i analysen nå en hög validitet och reliabilitet genom att hela 
tiden koppla tillbaka till våra teman i intervjuguiden och materialet har 
bearbetats schematiskt samt systematiskt. Vi redigerade våra teman så att det 
resulterade följande: Kunskap, Erfarenhet, Synsätt (ersatte attityd), Känslor, Hur 
mötet kan underlättas, Dilemman och Samarbete med andra instanser. Dessa 
återfinns i resultat och analys (se kap. 5 Resultat och analys). 
 
Utifrån en första genomläsning av varandras transkriberingsmaterial så lyfte vi 
fram kategorier vi kände var frekvent förekommande. Vid en ytterligare 
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genomläsning av varandras transkriberingar valde vi att markera citat som vi 
kände svarade på våra frågeställningar och syfte. Vi har genomfört en tredje 
genomläsning för att på så sätt sortera bort det som känns irrelevant vid en 
ytterligare granskning. Citaten har vi valt att sedan placera under våra kategorier 
där vi även avidentifierade informanterna genom att ge dem andra namn. Vi 
valde här att skriva citaten utifrån mer korrekt språk istället för att betona uttal 
för att dels att de ska bli mer lätta att läsa och dels för att anonymisera 
informanterna ytterligare.  
 
Vi har granskat citaten noga och har med största möjliga beaktande sett till att de 
inte är tagna ur sin kontext. Även vid den språkliga redigeringen har vi sett till 
att de inte får en helt annan innebörd än vad de ursprungligen hade. Citaten har 
vi sedan förklarat och diskuterat kring. Det är givetvis viktigt att understryka att 
det är våra egna tankar som står utifrån tolkningarna och diskussionerna om 
citaten och behöver inte på något sätt härledas till informanternas egna tankar 
och funderingar gällande de utvalda citaten.  
 
Under tiden vi har läst och skrivit om olika teorier har vi upptäckt hur de kan 
kopplas till olika delar av våra intervjuer och på så sätt har också vårt material 
analyserats och växt fram.  
 

4.6 Etiska	överväganden	
De fyra forskningsetiska principer som framställts och antagits av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet menar på att 
forskningen skall informera de berörda om forskningsuppgiftens syfte. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna skall själva bestämma över sin egen 
medverkan. Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om de deltagande i en 
undersökning skall omfattas med största möjliga konfidentialitet. 
Personuppgifterna skall dessutom förvaras på sådant sätt att obehöriga ej har 
tillträde till dessa uppgifter. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 
samlats in om enskilda personer får enbart användas inom 
forskningssammanhang (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Vi har genom studien använt oss av vetenskapsrådets ovanstående etiska 
principer. Dessa har varit till hjälp för oss när vi formulerat missivbrevet vi 
skickat ut. Vi har innan intervjuerna påmint om de forskningsetiska principerna 
för att försäkra oss om att informanterna kände till dessa. Vi skickade ut 
missivbreven till chefer på olika socialkontor, vård- och omsorgskontor och 
andra instanser som arbetar med neuropsykiatri, dock har inte alla brev kommit 
fram till samtliga informanter. Därför har vi informerat på plats om de etiska 
principerna och vårt syfte med studien som återfinns i vårt missivbrev. Detta för 
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att samtliga informanter skall vara införstådda i vad de deltar i för studie och 
under vilka förutsättningar det sker.   
 
Vi har i intervjuerna förhållit oss situationsetiskt. Det vill säga vi har tagit 
hänsyn till hur situationen ser ut under rådande omständigheter. Detta för att 
informanterna skulle känna sig bekväma och trygga i att deras integritet inte 
kränks (Eriksson & Karlsson 2008). Vi har bland annat tagit hänsyn till om det 
varit något informanten sagt som den i efterhand känt att det inte skall tas upp 
eller talas ”högt” om.  
 
I flera av våra intervjuer har informanterna nämnt olika instanser vid namn och 
kritiserat dessa. Vi valde att inte nämna dessa då vi anser det oetiskt och vi inte 
är ute efter att framställa någon socialarbetare eller organisation i dålig dager. Vi 
har även varit noggranna med hur vi förvarar våra inspelade intervjuer och 
transkriberingar och att det är endast vi två som har faktisk tillgång till dem 
(Kvale & Brinkmann 2009). 
 
Det är viktigt att vi beaktar hur våra informanter blir citerade eftersom det i 
många anseenden kan tydas som en oetisk stigmatisering av specifika personer 
eller grupper. Ett exempel kan vara dialektala tydliggöranden. Där vi trots vår 
strävan efter anonymitet kan av misstag utelämna personer utifrån deras sätt att 
tala (Kvale & Brinkmann 2009). 
 

4.7 Reliabilitet,	validitet	och	generaliserbarhet		
Vi är väl medvetna om att vår egen förförståelse kring NPF kan påverka 
reliabiliteten i vår studie och därför måste vi beakta de fördomar vi har och det 
okritiska förhållningssätt vi kan ha till NPF. Vi har båda tidigare erfarenhet av 
NPF om än något varierande, vilket ger en mer nyansering av vad vi anser om 
begreppet NPF och vad gäller bemötande av personer med sådan problematik. 
Denna erfarenhet har vi använt för att gemensamt komma överens om hur vi 
tolkar, vi ser och hör (Bryman 2002). Det vi sökte var att se hur socialarbetare 
upplever personer med NPF i mötet.  På detta sätt strävade vi efter att se genom 
socialarbetarnas ”glasögon”. 
 
Studien är inte generaliserbar, då vi har undersökt socialarbetares olika 
uppfattningar, och känslor om mötet med personer som har NPF. Detta är alltid 
kontextuellt, utifrån tid och rum. Det blir då viktigt med det som kallas ”tjocka 
beskrivningar” om kontexten för att studien ska vara en slags databas som kan 
vara till hjälp att bedöma hur pass överförbar den är till en liknande studie i en 
annan kontext (Bryman 2002; Patton 2002). 
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Det går att göra en identisk studie, men det resultat som skapas skulle bli 
annorlunda mot denna studie. Det kanske inte går att få tag i samma eller 
liknande informanter, kunskapen kanske har ändrats. Människors tankar och 
känslor är inte statiska, åsikter och föreställningar kan komma att förändras. 
Organisationer kan också ändras, omstruktureras, de kan växa eller bli nedlagda, 
de kan flytta till andra lokaler eller så kan lokalerna förändras i sig (Patton 
2002). 
 
Reliabilitet handlar om hur pålitligt det insamlade materialet är. Vi ansåg att de 
var viktiga och att vi var medvetna om dem för att vi inte skulle påverka 
resultaten i studien (Grønmo 2006). Genom studiens gång har vi sökt att ha 
flertal av Pattons (2002)  teman i tanken för att få en ökad reliabilitet. När vi har 
intervjuat våra informanter har vi sökt att ha empatisk neutralitet, det vill säga 
att vi har strävat efter att visa respekt och ödmjukhet för att inte verka dömande 
under intervjuerna samtidigt har vi försökt vara neutrala för att inte på något sätt 
visa prefererade svar (Patton 2002). Vi har sökt att ha ögonkontakt med våra 
informanter och visat att vi lyssnat på vad informanten har att säga. För att 
stärka det faktum att vi haft ett genuint intresse av att höra svaren har svarat 
bekräftande genom att nicka och bekräfta med ”mmm” och ”aaa” (Dalen 2008). 
 
Genom kontextkänslighet kan vi förstå att det kan se olika ut på olika enheter 
som vi besökt och på så sätt också lättare att sätta oss in i olika sammanhang 
som de informanter vi intervjuat arbetar i och att det kan skilja sig socialt och 
historiskt samt genom tid och rum hur de ser på individer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (Patton 2002). 
 
Vi anser här att det är viktigt att belysa det holistiska perspektivet och att 
dynamiska system spelar in. Vi har under studien strävat efter att ha ett holistiskt 
perspektiv för att förstå mötet och bemötande av NPF och hur socialarbetare 
upplever det. Holistiskt perspektiv utgår ifrån att helheten är större än summan 
av delarna. Vi ser våra intervjuer som en helhet och det som sägs i intervjuerna 
blir delar som bildar denna helhet. Instanserna vi har varit och gjort intervjuerna 
på är system som är föränderliga och kan se annorlunda ut i framtiden. Ett 
exempel på detta är att en av enheterna växer och blir större. Hela denna enhet 
måste anpassa sig i takt med att organisationen växer. Den har därför fått börja 
förbereda en flytt till större lokaler. Om vi hade gjort intervjun med informanten 
efter flytten hade det kunnat påverka intervjuns utgång (Patton 2002). 
 
Vi menar att om vi håller oss till detta får vi de svar vi söker från våra 
informanter och vi kan på så sätt minska påverkanseffekter som kan snedvrida 
resultaten. Detta kan således öka vår tillförlitlighet. Vi avser även att vara 
medvetna om våra egna erfarenheter och perspektiv och hur vi relaterar till NPF. 
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Detta kan om vi inte är vaksamma påverka studien och bias kan uppstå (Patton 
2002).   
 
För att validiteten skall vara hög har vi hela tiden gått tillbaka till vår 
problemformulering, syfte och frågeställningar för att se att vi inte drar iväg åt 
något annat håll än vi har haft för avsikt med vår studie. Vi har på så sätt strävat 
efter att mäta det vi har för avsikt att mäta och att det är relevant för studien 
(Grønmo 2006). 
  
För att få en hög tillförlitlighet har vi använt oss av en analytisk triangulering 
och till viss del triangulering av källor. Det vill säga, vi har varit två forskare 
som kritiskt granskat empirin samt använt oss av flera källor för att stärka vår 
forskning och teorier. Sedan har vi diskuterat olika tolkningar av den empiri 
intervjuerna givit (Patton 2002, Bryman 2002).   
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5 Resultat	och	analys	
För att få ett naturligt flöde presenteras resultat och analys sammanhängande. 
Bland våra sex informanter har det varierat stort hur deras utbildning, erfarenhet 
och hur deras befattning sett ut. Detta kan bland annat förklaras av att vi har haft 
ett strategiskt urval där maximal variation i sig var ett kriterium. En annan 
förklaring är intresse hos informanten av NPF och vilket syfte verksamheten har 
samt hur länge de olika informanterna arbetat i sin nuvarande befattning. 
Informanternas ålder varierar från 30 till 60 års ålder och de har arbetat från 5 
till 21 år med socialt arbete. De är yrkesverksamma från socialtjänst, 
biståndshandläggare LSS, enhetschef, resurssamordnare, undersköterska. Alla 
våra informanter kommer i kontakt med personer som är i behov av stöd och 
hjälp i någon mening. Tre av informanterna arbetar direkt mot neuropsykiatri 
och träffar klienter i utredande syfte för eventuell diagnos eller för att stödja i 
eget boende. De andra tre möter personer med NPF genom att de gör sociala 
utredningar som handläggare och socialsekreterare. 
 
Vi har här valt att presentera våra informanter utan att specificera dem för att 
bibehålla deras anonymitet. Namnen är fingerade. Resultatet och analysen 
presenteras under rubriker enligt följande teman: Kunskap, Erfarenhet, Synsätt, 
Känslor, Hur mötet kan underlättas, Dilemman och Samarbete med andra 
instanser. Dessa teman har en nära koppling till vår intervjuguide (se Bilaga 2. 
Intervjuguide) för att det ska bli lättöverskådligt att se vilka frågor vi har 
förhållit oss till under insamlandet av empirin samt att vi kan på så sätt 
återkoppla till vårt syfte. Efter varje tema följer en sammanfattning.  
 

5.1 Kunskap	
Utbildningsbakgrunden bland våra informanter varierar stort, liksom deras 
tidigare erfarenhet av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
samt den befattning de nu innehar. Informanternas grundutbildning är: 
undersköterska, socionom, samhälls- och kulturanalys, socialpsykolog, 
förskolelärare, beteendevetare och motsvarande social omsorgslinje. Några av 
våra informanter hade mer än en grundutbildning och dessa nämnde att de hade 
haft nytta av sina andra utbildningar i sin nuvarande befattning. Ingen av 
utbildningarna hade något specifikt innehåll om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, vilket samtliga av våra informanter uttryckte saknades. 
De hade önskat att det fanns med i deras grundutbildning för att skapa 
gynnsammare förutsättningar för mötet med klienter som har dessa 
funktionsnedsättningar.  
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När jag läste till socionom på det programmet jag gick, det var, jag vet inte ens 
om vi berörde det överhuvudtaget. Jag har ingen, jag har inget minne av i alla 
fall att vi pratade ens om det. Sedan är det ju när man kommer ut i arbetslivet så, 
så använde man sig av de här begreppen som oftast, ADHD och Aspergers och 
jag vet att jag nästan inte ens visste vad det var när jag började, börja jobba. 
Men alltså med hjälp av kollegor, en del föreläsningar, för de pratade alltså, men 
jag har gått på en del föreläsningar som handlar om det här, är väl den 
kunskapen jag har i så fall. 

      Sarah 
 
De kunskaper informanterna har erhållit har kommit utifrån diskussioner med 
kollegor, sökandet efter ny forskning i tidskrifter och vetenskapliga artiklar, 
fortbildning, handledning, föreläsningar och i utifrån direkt erfarenhet genom 
yrket. Sist men inte minst menar informanterna att en viktig del i deras 
kunskapsinhämtning kommer från klienterna själva, genom att lyssna till dem 
och deras egen expertkunskap om sig själva. 
 
Informanterna har genomfört fortbildningar på eget initiativ och med eget 
intresse inom ämnet. I enstaka fall har det kommit på direktiv från arbetsgivaren, 
det vill säga kommun eller chefer, men övervägande understryks det att 
fortbildningarna överlag inte sker på initiativ från en högre instans. Vi upplever 
också att informanterna i hög grad tar till sig ny forskning. Den nya forskningen 
kommer informanterna till dels genom fortbildningar, dels genom att vissa 
arbetsplatser som våra informanter är anställda vid har tillförordnat andra i 
personalgruppen ett särskilt ansvar över att söka efter ny forskning. 
 
Våra informanter upplever att det inte tidigare har funnits någon djupare 
teoretisk kunskap om NPF inom socialt arbete men att det ser ut att förändra sig 
i och med att en utveckling av kunskapen håller på att ske genom att 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna har uppmärksammats allt mer 
(Fernell & Gillberg 2008), vilket bland annat uttrycks av informanten i citatet 
nedan. 

Idag bättre tycker jag, idag finns det mer kunskap […] Det är ju så idag tycker 
jag man får andra frågor. I början var det bara basfrågor om ADHD: det har jag 
läst någonstans i någon bok på en A4-sida, det innebär att man är lite rastlös och 
okoncentrerad. Det var ungefär vad man visste, idag vet man lite mer.  

 Christer 
 

Samtliga av våra informanter har berättat att de har tidigare upplevt bristande 
kunskap om NPF hos socialkontor, men att kunskapen har börjat utvecklas. 
Christer beskriver ovan hur vetskapen om NPF var förr och att det finns mer 
kunskap idag. Vi tolkar det som att detta beror på att NPF har uppmärksammats 
mer i allmänheten och i mediala sammanhang.  
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En av informanterna uttrycker sig på följande vis gällande kunskap:  
 
Nej, men vi ska vara experter på romer och på hedersrelaterat och vi ska vara 
experter på våldsutsatta kvinnor och vi ska... Alltså det är väldigt mycket så och 
då ska vi vara experter på den här gruppen också i bemötande. Ska vi bestämma 
oss att vi möter alla på samma sätt med respektfullhet och så, och ödmjukhet. Ja 
men så är det ju, va. 

Marie 
 

Här jämför Marie den kunskap som finns om NPF på socialkontor med andra 
områden som hon uttrycker kräver ytterligare kompetens. Hon säger själv att 
hon inte fick den kompetensen hon anser sig behöva i sin grundutbildning utan 
att det har kommit med arbetslivserfarenhet. Det vi tolkar är att hon menar att 
för att bemöta personer med NPF med respekt och ödmjukhet krävs kunskap om 
funktionshindren. Detta kan kopplas till den professionella expertroll Eide och 
Eide (2006) talar om att yrkesverksamma bör utöva i sin kommunikation med 
klienter. Hon upplever att den kompetensen och det intresset inte finns hos alla 
som arbetar inom området. Då en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte är 
en synlig funktionsnedsättning kan det vara svårt för socialarbetare att förstå 
svårigheterna som kan finnas hos hjälpsökande.  
 

Nej för det finns de som: det är bara och skärpa dig, det här kan du ordna själv. 
Det finns den attityden och det är där jag menar, där behövs mer kunskap. Det är 
ett osynligt handikapp. Man ser det inte på mig, man ser det inte på dig om du 
har det eller inte för utseendemässigt så kan man ju inte avläsa det. Det är därför 
det är så svårt för handläggare förstå så svårt kan det vara och det är därför det 
behövs mer kunskap. 

 Christian 
 

Christian belyser här att utan kunskap kan en person med NPF tolkas som lat 
utan ambitioner i och med att funktionshindret inte är synligt utåt. Om vi 
kopplar detta till en evidensbaserad praktik (SOU 2008:18) kan vi se att om 
socialarbetaren inte har några kunskaper om NPF i mötet med klienter som har 
sådana funktionsnedsättningar kan således det utgöra brister i den 
evidensbaserade praktiken. Det som är synligt för socialarbetaren är att personen 
verkar rastlös och/eller ointresserad. Ett ointresse kan också upplevas om 
personen inte verkar ha någon drivkraft till att vara deltagande i mötet med 
socialarbetaren. Något som flertalet av våra informanter har uttryckt varit 
problematiskt. 
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Alltså det finns om man tittar på de som har mera autism, ADD va, så är det ju: 
men kan det få hända någonting någon gång. Alltså där händer det ingenting 
många gånger, utan man står, man bara, man stampar och stampar och kommer 
inte framåt och kommer inte bakåt och det är ju en svårighet. Det finns de, 
uttalar en vilja, men ändå så är det, alltså det finns ingen, det finns ingen motor i 
dem och man vet inte hur man ska göra för och få igång. Hur sjutton ska man 
göra för att få igång motorn?  

Anna 
 

Här upplever Anna att det är svårt när hon inte har några verktyg eller redskap 
att använda sig av i kommunikationen. Hon når inte fram med sina tidigare 
kommunikativa förvärvade redskap och känner därför en frustration. Detta kan 
kopplas till det Säljö (2000) skriver om verktyg och redskap som används som 
resurser i kommunikationen. 
 

En del av mina personal har varit ute på olika socialkontor och berättat lite och 
så. Men grunden är ju att, ja men sen, jo det de, de börjar gå på utbildningar och 
så nu då, men det har ju varit i många år nu, att det har inte funnits kunskap om 
det. Så det har ju blivit alla de här kollisionerna som blir då när inte kunskap 
finns då.  

 Elisabeth 
 

Elisabeth menar här att det kan uppstå kollisioner både i de formella och 
informella mötena. Med kollision menar Elisabeth att det inte blir ett bra möte 
om inte socialarbetaren tar hänsyn till klientens förutsättningar, något som stärks 
av det vi tidigare lyft fram med hänvisning till Åke Bergmark och Tommy 
Lundström (2006). Ett mindre lyckat möte kan leda till att klienten känner sig 
missförstådd om socialarbetaren inte är tillräckligt förberedd och inte kan ge 
förutsägbarheten i mötet blir det svårt att nå fram till klienten. När 
socialarbetaren inte lyckas nå fram till klienten kan det således bli svårt att 
samla ihop klientens bakgrund och nuvarande situation i den så kallade 
handlingsrutinen som återfinns i samband med utredningsarbetet som kan leda 
fram till om klienten kan få hjälp och stöd av någon insats (Hydén 1988). 
 

Det är ju det här annorlunda tänkandet, det här att förstå en som har Asperger, 
att det här med socialt svårighet att sätta sig in hur mentaliseringen. Alltså att 
du har tankar. […] Jo, för mig är det en självklarhet att du har tankar och du 
har tankar va? Men att förstå att en person som är hög begåvad. Jag har haft en 
del personer som vart med i MENSA som har, som ändå inte, att svårigheter 
att den här personen inte kan ha i sina tankar att du tänker också på ett sätt va?  

 Christian 
 

I inledningsfasen av handlingsrutinen som vi nämner tidigare kan det bli 
komplicerat om inte socialarbetaren har kunskap om vilka svårigheter som finns 
med mentaliseringsförmågan för klienten (Hydén 1988; Larsson Abbad 2007) 
(se avsnitt 2.2.5 Samtal och dess struktur respektive 1.5.1 Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar). Christan berättar om att det gäller att förstå att en del 
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personer med NPF inte kan se att andra människor har andra tankar än den själv. 
Det Christian menar är att om en socialarbetare inte förstår att en person kan ha 
svårigheter med mentaliseringsförmågan så förväntas klienten att ge en respons i 
samtalet som en person som inte har den svårigheten. Vilket kan leda till att 
socialarbetaren inte kan förstå klienten och att klienten i sin tur känner sig 
missförstådd. Det som sker då är att socialarbetaren inte når fram till klienten. 
 
Här nedan beskriver Sarah hur hon tar hjälp av sina medarbetare då hon 
upplever att hon inte når fram till sin klient på samma sätt som med andra 
klienter. 
 

För att det är så svårt och hitta och att veta liksom vad det handlar om och så 
pratar vi om det, och då kanske någon kollega säger att det låter som någonting 
sådär till exempel ADHD, Aspergers eller så. För man kanske inte når fram som 
man gör i andra ärenden så och man känner att det är inte riktigt. Det är 
någonting som inte är som vanligt. 
       Sarah 
 

Det Sarah gör här är att få ett kunskapsutbyte av andra kollegor med mer 
erfarenhet, ett sätt som Kari Killén (2008) menar är en förutsättning för att 
utveckla sin kunskap. Detta är ett sätt att appropriera, att ta till sig kunskap och 
befinna sig i en utvecklingszon (Säljö 2000; Vygotsky 1978). Det är också så 
våra informanter har gjort i olika forum där ett kunskapsutbyte kunnat ske. Hur 
forumen har varit utformade har varierat från informant till informant och 
situation. Det har varit ärendegrupper, personalmöten, handledning, korta 
samråd med andra kollegor och samverkansmöten. Våra informanter beskriver 
sammankomsterna som värdefulla och som en nödvändighet för att kunna 
reflektera och förstå klientens situation. På detta sätt har socialarbetarna kunnat 
göra en mer grundlig analys av situationen innan de kommit fram till en 
problemlösning. För att sedan i samråd med klienten komma fram till vad som 
är en lämplig insats (Killén 2008). 
 
Flera av våra informanter menar att det inte handlar om att vara expert inom 
neuropsykiatri, men att det krävs en del kunskap om ämnet för att förstå de 
svårigheter som finns och hur det ska bemötas. En socialarbetare behöver 
således lite kunskap om mycket. 
 

Man måste kunna funktionshindret för att ge rätt stöd alltså så är det bara för att 
alla individer och alla funkar olika. Men i grund och botten så har man ändå ett 
litet annorlunda sätt att lära in och det behöver man ha kunskap om, både om 
funktionshindret och tydliggörande pedagogik. 

      Josefin 
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Josefin påtalar här att med att vara tydlig i kommunikationen så kan mötet 
underlättas för både henne och klienten. Även Tom Eide och Hilde Eide (2006) 
tar upp att det kan vara av vikt med goda icke verbala 
kommunikationsmöjligheter i arbete med klienter som har reducerad eller inte 
fullt utvecklad kognitiv förmåga. 
 
Beroende på var och hur våra informanter arbetar behöver de ha olika mycket 
kunskap om NPF. Vi har också sett att kunskapen skiljer sig mycket mellan våra 
informanter men att det är svårt att säga exakt hur mycket kunskap de har och 
hur mycket det behövs för det arbete som de utför. Vissa behöver vara väldigt 
insatta i vad neuropsykiatri är om de arbetar alltigenom mot NPF.  Andra som 
har flera eller en mer allmänt inriktad verksamhet behöver inte vara experter på 
NPF, men samtliga informanter menar att fördjupad kunskap krävs för att hjälpa 
klienten vidare till rätt instans (Säljö 2000). 
 

Det man pratar mest om ADHD och Aspergers och de har ju varit som ett stort 
frågetecken. Så jag har ju i och för sig känt att varje gång det har varit någon 
föreläsning så har jag tyckt det har varit skönt att få mer kunskap. Så att, för vi 
använder ju oss av de här begreppen hela tiden. Det kan vara bra att veta vad 
man pratar om faktiskt. Så jag tyckt det har varit uppskattat så för min del och få 
veta mer.  

 Sarah 
 

 
Sammanfattning  
Även om våra informanter upplever att de i vissa fall har för lite kunskap kan vi 
se att det finns ett intresse för att utveckla mer kunskap om NPF, för att klienten 
skall få så bra stöd som möjligt och ett gott bemötande. Detta är inte alltid lätt då 
det kan ta ett tag att lära känna en person och hur de fungerar. Och finns det inte 
kunskap om NPF är det också svårt att förstå varför det uppfattas att en klient 
beter sig annorlunda jämfört med andra klienter. Med det som framgår är att 
desto mer kunskap och erfarenhet en socialarbetare får om NPF desto bättre blir 
mötet och strukturen på det. Klientens förutsättningar kan bli bättre och 
socialarbetaren kan lättare göra en social utredning av klientens situation och 
tillsammans komma fram till en lämplig insats. Somliga belyste att viss kunskap 
om NPF var nödvändig inför ett möte, men att det fortfarande gällde att se 
individen och dennes förutsättningar i främsta hand. 
 
Informanterna hade olika upplevelser om hur mycket kunskap de behövde om 
NPF utifrån var de arbetade. De som arbetade helt mot NPF ansågs sig behöva 
mycket kunskap om NPF och att särskild utbildning inom området var 
nödvändig. Andra informanter som jobbade mot en allmän praktik ansåg sig 
behöva fördjupade kunskaper om NPF för att kunna förstå och hjälpa klienten 
till rätt insatser. Samtliga informanter lyfter däremot fram den enskilde personen 
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som själv har NPF som en källa till fördjupad kunskap. Konstateras kan också 
att informanterna lyfter fram flera olika källor till fördjupad kunskap där även 
den enskilde personen som själv har NPF lyfts fram som expert. 
 

5.2 Erfarenhet	
Alla våra informanter har vid sina första möten med klienter som har NPF känt 
sig osäkra i mötet. Detta har förändrats över tid och med mer erfarenhet och med 
kunskap om NPF. Nedan beskriver Josefin sin första erfarenhet av NPF i yrket: 
 

Men det var nog på [ett boende] där det vart riktigt så här: shit pommfritt! Det är 
verkligen så här på riktigt, man kan vara superaspergig och så träffar man nästa 
så är det inte alls lika tydliga drag eller man upptäcker olikheterna och 
likheterna på något sätt.  

Josefin 
 

Josefin menar här att första erfarenheten av NPF skapade förvåning i och med 
hur en person kunde ha så tydliga drag av Aspergers syndrom och det faktum att 
det kunde variera sig från person till person med samma diagnos. Detta kan 
härledas till att våra informanter framför allt vill se till individen och deras 
behov utifrån den enskildes situation. Detta är oavsett om mötet är formellt eller 
informellt. Även om informanterna väljer att se individen framför 
funktionsnedsättningen har somliga av dem berättat att de pratar i ett 
långsammare tempo. Utöver det anser de att det är viktigt att vara rak och tydlig. 
Detta kan vi koppla till vad Eide och Eide (2006) tar upp om att kunna 
kommunicera icke-verbalt med personer som kan ha begränsad eller inte fullt 
utvecklad kognitiv förmåga. Josefin motsätter sig detta och menar på att humorn 
har en betydelsefull roll i bemötandet. Nedan svarar hon på hur hennes 
bemötande skiljer sig till personer med NPF jämfört med andra klienter: 
 

Ja, det är det på sätt och vis då jag tänker på hur jag uttrycker mig, men annars 
är det inte det. Jag försöker och inte ha något jättekonstigt bemötande för där är 
lite vad jag tycker problemet ligger i att man diskuterar så ofta tydlighet och 
uttrycka sig och så, och glömmer bort att det är människor som vill bli 
behandlade med vänlighet, med respekt. Allting det här, som alla människor vill, 
det är individer. Man måste försöka tänka så hela tiden tror jag, sedan är det ju 
[…] jag skojar mycket så får man förtydliga ibland […] så är det i livet. Alltså 
folk skojar här och var. Och det handlar ofta om och utbilda människor, om att 
lära sig vad det är. Och då, alltså det där är ju en missuppfattning. Att man ska 
inte skoja med människor med NPF […] bara var rak och tydlig, så tycker de att 
det är toppen, det är bara skitsnack. 

 Josefin 
 

Hon betonar vikten av att se individen, men också att inte glömma bort att det är 
människor som mötena sker med. Humorn tolkar vi här som ett verktyg eller 
redskap i att nå fram till klienten (Säljö 2000). Detta underlättar 



37	
	

    Resultat och analys 

kommunikationen genom att lätta upp stämningen och Josefin kan få en bra 
kontakt med klienterna (Eide & Eide 2006). 
 

Somliga informanter har uttryckt att de lär sig med tiden av kollegor men det är 
främst i mötet med klienten de upplever att de får erfarenhet. 
 

Här finns otroligt mycket kompetens hos mina kolleger och jag har också 
tvingat mig till att få kompetens. Och sedan erfarenhet när man träffar personer 
med detta. Det är oerhört, det är egentligen det mest lärorika. Att lyssna på dem, 
prata med dem.  

 Christer  
 

Christer belyser också att det är viktigt med ett kunskapsutbyte som vi tagit upp 
tidigare. Vi kopplar det till vad Säljö (2000) säger om att kunskap kan erhållas 
genom att fråga mer erfarna kollegor. Här kan vi också se att Christer gör 
klienten delaktig vilket är ett av de tre benen för att nå fram till en 
evidensbaserad praktik (SOU 2008:18). 
 

Innan de har blivit utredda så har det vart ganska tungt för många. Man kan 
alltså bara ta ekonomin. Man har mycket gått på impulser och det har ju ställt till 
det. Att man har hamnat hos kronofogden, det är inte helt ovanligt att många har 
ekonomiska problem. Nu säger jag många, men det är generellt då va? Och det 
har ju ställt till mycket problem va? Relationsproblem, ekonomiska problem, 
problem med boendet och så vidare. 

 Christer 
 

Christer beskriver hans erfarenheter i av vad han behöver stötta sina klienter i. 
Det är svårt att sköta ekonomin det är inte ovanligt att klienten hamnat hos 
kronofogden. Christer förklarar detta med att det är på grund av svårigheter med 
att styra impulser som detta sker. Samtidigt som ekonomin kan upplevas som 
svårhanterlig för en person med NPF kan det även finnas problem när det 
handlar om bland annat relationer och boendet i stort. Vi kopplar detta till att 
genom erfarenhet, det som upplevs av sinnena och förnuftet samt reflektion med 
mer erfarna kollegor leder fram till kunskap (Säljö 2000; Killèn 2008). 
 

Sammanfattning  
Genom erfarenhet har alla informanter känt sig säkrare och säkrare i sitt arbete 
när de träffar på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom 
erfarenheterna har de träffat personer med NPF och sett hur tydligt 
funktionshindret faktiskt kan visa sig i kommunikativa sammanhang till att vara 
väldigt diffust och inte märkas i första taget. Det informanterna också har 
upptäckt är likheter och skillnader hos de individer som informanterna träffat på 
under åren med NPF. Det har också visat sig att det är en missuppfattning att det 
inte går att skämta med personer som har en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Genom kolleger har Christian fått erfarenhet och i mötet 
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med sina klienter som söker hjälp har han sett att de ofta har haft det ganska 
tungt innan de fått en utredning. Genom olika erfarenheter och reflektion har 
informanterna fått bearbeta sina upplevelser av mötet och på så sätt tillgodosett 
sig kunskaper om NPF (Säljö 2000; Killén 2008). 
 

5.3 Synsätt		
När vi ställde frågan ’Vad är din ”typiska” bild av en person med NPF?’ fick vi 
till svar från samtliga att de inte hade en typisk bild och att de utgick ifrån att se 
alla personer individuellt. Informanterna kunde däremot lyfta fram generella 
drag som var förkommande för personer med NPF, men de var tydliga med att 
detta inte var tillämpningsbart på alla. De generella dragen som informanterna 
nämnde var framförallt skillnaden mellan ADHD och Asperger syndrom och att 
de personerna med ADHD är rastlösa, impulsstyrda, har svårigheter med att 
hålla tider och svårigheter med minnet. 
 

Alltså om det typiska är då de med ADHD som jag träffat mest. Så handlar det 
om rastlöshet, ja svårt och komma ihåg, alltså. 

Marie 
 

Personer med Aspergers syndrom beskrevs mer som lugna och att inget hände 
eller att de upplevdes som fasta i sina rutiner och svårt för förändringar.  
 

När man har de i rummet, så har man inte de här hoppetoserna heller. Utan det 
är en annan stillhet i rummet […]  

 Anna 
 
Grundtänket är ju detsamma, men jag menar det skiljer sig. Med Asperger kan 
det ta lång tid liksom. Och med ADHD, där går allt med en hastighet av 150 km 
hela tiden liksom. 
 

 Elisabeth 
 

Anna menar nedan att personer med ADHD är mera utåtriktade och kan ha svårt 
att vara stilla. Hon menar att det skiljer sig från personer med Aspergers 
syndrom då de är mer lugna och inte impulsstyrda på samma sätt som klienter 
med ADHD. 
 

Sedan är det ju också svårt när man möter de här som har drag av Asperger, som 
är så väldigt fyrkantiga och precisa. Och man får liksom inte rucka på någonting 
och de har jättesvårt att tänka i andra banor och, alltså där finns det ju en 
rigiditet som också är svår att ta, det blir så. Det går ju åt mycket kraft och 
fundera. Hur ska man göra att försöka få dem med på tåget? För de kanske har 
gjort så här alltid och hur ska man få dem att göra på något annat sätt.  

Anna 
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Anna upplever att det kan vara svårt i mötet och under själva utredningstiden när 
det är en person som behöver ha sina fasta rutiner och vill att mötet skall se ut på 
ett visst sätt varje gång. Hon upplever att det tar mycket kraft och energi för att 
komma fram till vad klienten har för behov och hur de tillsammans kan finna en 
stödinsats. Det blir svårt att motivera klienten till att göra på något annat sätt när 
den har ett behov av sina gamla rutiner och att det finns förutsägbarhet i 
vardagen. Det vi ser här är att det kan bli svårt för Anna att tillsammans med 
klienten göra en systematisk reflekterande observations- och analysprocess när 
hon upplever att det inte finns någon deltagande kommunikation eller att hon 
inte har några verktyg i kommunikationen som Killén (2008) och Säljö (2000) 
tar upp. 
 

Men de [Vår kommentar: Personer med NPF] har säkert snarlika drag ändå, i 
varje fall. Men det tycker jag man ska påminnas om. Alltså kunna lite om det 
innan man sätter sig i ett möte. 

 Marie 
 

Marie anser att det behövs en påminnelse om NPF till sig själv inför ett möte i 
och med de generella drag som kan förekomma och på så sätt skapa bättre 
förutsättningar för att minska svårigheterna i mötet.  På så sätt kan hon vara 
bättre förberedd och tänka på vilka verktyg som kan vara bra att använda sig av i 
kommunikationen. Detta kopplar vi till hur Säljö (2000) beskriver hur vi 
använder verktyg i kommunikationen.  
 
Det som framkommit från våra informanter gällande synsätt på NPF är att det 
har förändrats över tid. Detta stämmer med det miljörelativa perspektivet (se 
avsnitt 3.4 Miljörelativa perspektivet) där synen på funktionshinder och 
funktionsnedsättningar från en kultur till en annan och från en tid till en annan 
förändras (Holme 2000). Idag går det att upptäcka NPF tidigare och adekvat 
stöd kan sättas in fortare. Tanken här är att individen på lång sikt ska få stödet 
avvecklat samtidigt som den ska lära sig att leva självständigt. När kunskaper 
om NPF utvecklas kan stöd och hjälp erbjudas i ett tidigare skede och på så sätt 
kan det underlätta för individen menar Elisabeth som här ger ett exempel på hur 
skolan kan vara en viktig del i det stödet som kan behövas.  
 

Nu ser ju skolan annorlunda ut, så de gör ju att skolan reagerar ju i tidigare 
åldrar. Att det är barn som beter sig annorlunda och inte hänger med, så det gör 
ju att idag får de ju sina diagnoser tidigare. Men det hänger nog ihop med att 
skolan har ändrat sig. Det är mycket grupparbete och så i skolan, i lägre åldrar 
idag då. Så att då kommer det ju in när föräldrar och alla blir medvetna om att 
man har en ungdom med de här diagnoserna och så vidare. Så blir det med 
automatik, då söker de ju stöd då redan.  

 Elisabeth 
 



40	
	

    Resultat och analys 

En av anledningarna till att det går att upptäcka NPF i tidigare ålder i skolan 
enligt Elisabeth är att det sker grupparbeten i större utsträckning och att det sker 
lägre ner i årskurserna. Hon anser också att det är därför det går att upptäcka 
flickor med NPF tidigare och att det är anledningen till att de i dagsläget även är 
mer förekommande i statistik om NPF. Det går på så sätt att se vilka av 
skolbarnen som uppvisar svårigheter och komma in med adekvata insatser tidigt. 
Däremot säger statistiken (se 2.3.3 Förekomst och stödbehov) och våra 
informanter att killar inom NPF är mest förekommande. Vissa informanter 
menar på att det är killarna som syns mest och därmed är det lättare att upptäcka 
dem. En av informanterna hade en teori om att det berodde på att tjejer är mer 
socialt tränade och vid förekomst av specialintressen är det inte lika påtagligt 
som för killar.  
 

Skillnader vet jag inte. Jag tycker inte jag ser sådan stor skillnad, inte idag. Man 
sa ju förr att de var mer introverta, men jag tycker inte det. Tycker de är mer 
utåtriktade som många killar är, tjejerna.  

 Christian 
 

Christian menar på att det har varit könsskillnader förr, men att skillnaderna idag 
inte är stora. Detta i sin tur kan vara en förklarning till att tjejer med NPF 
uppmärksammas mer idag än vad det har gjorts förut. En annan förklaring är 
uppmärksammandet av självskadebeteende och anorexia som är vanligt 
förekommande bland tjejer.  
 

Ja, killarna är ju, de riktar mera mot, alltså om i grunden är det kanske samma 
frustration. Men de blir mera utåtagerande, medan tjejerna skadar sig själva 
mera. Det är ju skillnaden.  

 Elisabeth 
 

Här menar Elisabeth att killar tenderar att vara mer utåtagerande, medan tjejer 
tenderar att i högre grad vara mer inåtvända samt att de har ett 
självskadebeteende.  
 
Här kan vi se att det finns skillnad i uppfattningar om hur det ses på killar och 
tjejer bland våra informanter. Det gemensamma är att de anser att det är mer 
förekommande med NPF bland killar, men utöver det gör de åtskillnader på hur 
det uppmärksammas hos killar och tjejer. Det vi kan se är att könsfördelningen 
blir mindre och mindre, dvs. att antalet tjejer med NPF ökar. Däremot förmodar 
våra informanter att det inte är en faktisk ökning, utan att det går att upptäcka 
det på ett annat sätt än tidigare, vilket också stämmer med vad Elisabeth Fernell 
och Christopher Gillberg (2008) säger i sin artikel. Utav de som jobbar mot 
allmänheten av våra informanter upplever de efter en uppskattning att nästan 
hälften av de hjälpsökande kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
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Jag har en känsla av att 50 procent av mina klienter har någon slags diagnos. 
Sedan om det är det här med att det är en slags trend. Att man tror att alla har 
diagnoser eller om det verkligen är så. Men eftersom det är så pass närvarande 
känner vi, så tas det upp väldigt mycket.  

 Sarah 
 

Sarah tar även fasta på att det kan finnas en trend i att diagnostisera personer 
som kan upplevas vara lite annorlunda. Hon upplever att det kan finnas en fara 
med att kategorisera in människor i olika fack allt för mycket. Vi tolkar det som 
att det finns en risk att förbise individen bakom diagnosen och därmed enbart se 
det kliniskt.  
 
När det handlar om synsätt kan vi se hur det har förändrats med erfarenhet och 
kunskap. Det är också här vi ser tydligt hur det miljörelativa perspektivet kan 
kopplas till attityder när det handlar om NPF.  
 

Det jag önskat tidigare är kunskap om vad är ADHD. Jag visste, men inte 
tillräckligt. Och Asperger, vad är det för något? Och då hade jag ju bemött på ett 
helt annat sätt. Nu har jag inte bemött dem illa, men jag hade haft en förståelse 
att du handlar på det här viset. På grund av det här funktionshindret. Och det är 
det jag ser en del inte har idag ändå. Trots all kunskap som sprids va? Och stöd 
och hjälp va? Du kanske behöver stöd i hemmet och då tror jag bara den lilla 
hjälpen skulle hjälpa till. Vara lite flexibel. Nu är man så väldigt statisk: nej, vi 
ska mötas på socialkontoret, punkt slut.  
      Christian 
 

För att se att en person inte bara är lat eller rastlös behövs kunskap för att 
synsättet ska förändras.  
 

Den här motorn, initieringen, som vi kallar det att komma igång är också 
svårighet för många. De är inte lata, det ska vi ha klart för oss. Utan det är 
svårigheter att också att förstå det.  
 
     Christian 
 

Genom att se via miljörelativa perspektivet (Holme 2000) kan vi se hur 
socialarbetarens synsätt förändrats med tiden och med mer kunskap och 
erfarenhet om NPF samt hur Killén (2008) beskriver att reflektion kan ge nya 
synsätt. Sarah får här delge sin bild av vad som händer när hon får reflektera 
över frågan om synsätt. 
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Nu tänkte jag på en kille nu, måste ja erkänna. Det gjorde jag, Jag tänker någon 
som är alltså, okoncentrerad. Ja, om man ska tänka så, men jag tycker jag har 
mött så många olika personer nu.  Så jag tycker att den bilden börjar suddas ut 
mer och mer. Men tjejer är faktiskt väldigt ovanligt. Att ja, att det har varit, att 
man har diskuterat det, att det har varit misstankar eller diagnoser eller sådär. 
[…] de flesta av mina klienter är killar i och för sig, så det kanske beror på det. 
Men ja, jag har en del tjejer också. 

      Sarah 
 

Sarahs första tanke var att tänka på en kille när vi frågade om hon hade någon 
typisk bild utifrån kön men när hon reflekterar och ”bollar” kommer hon fram 
till att hon mött en hel del tjejer med NPF.  Det vi ser här är att en 
reflektionsprocess kan sättas igång under en intervju.  
 
Sammanfattning 
I mötet upplevde informanterna att alla personer de träffat med NPF framför allt 
är olika individer med olika egenskaper. När de frågas om de kan se några 
generella skillnader gör alla en jämförelse mellan ADHD och Aspergers 
syndrom. Där personer med ADHD beskrivs som personer som ofta är lite 
rastlösa och med mycket fart i. Personer med Asperger syndrom beskrevs mer 
som lugna och ibland även som att det saknades en motor även om personen 
uttryckte en vilja att få hjälp att förändra sin situation. Genom att få erfarenhet 
och kunskap har informanterna fått förståelse för NPF och på så sätt har också 
deras synsätt på funktionshindret förändrats. Enligt våra informanter är det allt 
fler kvinnor idag som har NPF, men fortfarande är det övervägande män. Vilket 
även påvisas i den statistik vi har tagit upp tidigare (se 2.3.3 Förekomst och 
stödbehov). Anledningen till den kraftiga överrepresentationen av män menar 
våra informanter är för att det inte är synligt på samma sätt hos kvinnor. 
 

5.4 Känslor	
Under studien har det framkommit olika känslor som socialarbetaren känt i och 
utanför mötet med klienter som har NPF. Frustration är en känsla som 
uppkommit hos alla våra informanter men i olika sammanhang. Frustration 
gentemot andra instanser och frustration i och med de svårigheter som 
uppkommer i mötet med klienten. 
 

Det handlar ju liksom inte om att man pratar nedsättande om klienten, utan det 
handlar ju om min frustration. Jag blir så himla irriterad alltså, jag måste bara få 
kräkas lite grann, ja kräks du. Nu har jag bokat 13 tider och han kommer inte, nu 
lägger jag ner. Ja, det är bra gör det du. Då har man fått spy lite grann, så är det 
bara och vänta till nästa gång.  

 Anna 
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Vi tolkar det här som att Anna uttrycker en frustration över att inte komma igång 
med den handlingsrutin Hydén (1988) beskriver återfinns i samband med 
utredningsarbetet. 
 
Sarah upplevde frustration i början när hon inte kände till hur en av hennes 
klienter fungerar. 
  

Han måste veta i förväg, alltså han måste veta i ganska god tid att vi ska ha ett 
möte och är det så att jag uteblir av någon anledning. Att kanske är sjuk eller 
sådär, så blir ju det katastrof för honom, alltså sådana saker. I början så vet jag 
att jag tyckte det var jättejobbigt att ha med honom att göra, för liksom ja. Det 
var väldigt frustrerande, men nu har jag lärt mig, så här funkar han.  

 Sarah  
 

Ytterligare exempel på hur komplicerat det kan bli för en socialarbetare är om 
han/hon inte vet hur ett ärende med en klient skall fortlöpa. Men att med tiden 
kommer erfarenheten och förståelsen för klienten. Här ser vi likheter med den 
reflektionsprocess Killén (2008) beskriver (se 3.3 Relationskompetens, 
reflektion och lärande). Således kan vi se att socialarbetaren når en acceptans 
över hur individen fungerar och för hur situationen är. Nedan ser vi hur Sarah 
förtydligar detta. 
 

Alltså det är ju väldigt mycket att lära känna den personen och hur fungerar den. 
För att det går ju inte och liksom: ja, den personen har Asperger, så fungerar 
han. Utan det är ju verkligen att lära sig vad, hur just den personen fungerar och 
vad den personen behöver för, ja, stöd och hjälp och vad den, ja. Hur den funkar 
i kontakten och allt de här. Jag tänker det är sådant som tar lite tid och kräver 
kontinuitet.  

 Sarah 
 

Andra situationer som kunde skapa frustration var i samarbetet med andra 
instanser. Christer upplevde att han inte nådde fram till andra socialarbetare som 
inte hade kunskap och förståelse för NPF. Det skapade en del frustration hos 
honom när han själv visste vad han talade om och försökte föra över den 
kunskapen. 

 
 
Men det tyckte jag var svårt att föra över kunskapen och förståelsen och hitta 
det. Att se att den här personen har ett handikapp och jag fick inget gehör och 
inte vi andra heller. Det var som att hälla vatten på en gås. Då blir jag arg, 
frustrerad. Det var nog det tyngsta ärende hittills tycker jag. Att prata med före 
detta kolleger som inte förstår vad det handlar om och tror att det är något annat.  

Christer 
 
Det vi ser här är hur det blir en krock när Christer med sin kunskapsförankrade 
förståelse kan leva sig in i klientens situation och när han inte når fram med sitt 
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budskap och beprövade erfarenhet till sina före detta kollegor eftersom de inte 
har samma erfarenhet. Killén (2008) menar att en kunskapsförankrad förståelse 
är en förutsättning för att på ett empatiskt sätt kunna leva sig in i klientens 
situation och med beprövad erfarenhet menar Oscarsson (2009) kan 
socialarbetaren ha kunskap om vilka insatser som kan vara bäst lämpade för 
klienten. Sociala praktiker är kontextbundna och skiljer från varandra och ur ett 
sociokulturellt perspektiv kan ett visst motstånd uppstå när det handlar om 
tillämpliga redskap och hur de skall användas för att lösa vissa situationer (Säljö 
2000) 
 
Sammanfattning 
Frustration är en känsla som infunnit sig när arbetet på något sätt inte går framåt.  
För informanterna har det varit olika i vilka situationer de känt frustration. 
Ibland har det varit i mötet med klienten och i andra ärenden när samarbetet med 
andra instanser känts motigt. Att få uttrycka sina känslor och att få diskutera 
ärenden med sina kollegor kan göra att arbetet underlättas och föra ett ärende 
framåt upplever informanterna. Detta kopplar vi till en reflektionsprocess som 
våra informanter genomför och som Killén (2008) och Säljö (2000) betonar är 
viktigt för att lärandet skall ske. 
 

5.5 Hur	mötet	kan	underlättas	
För att underlätta svårigheter som kan uppstå i mötet har socialarbetaren fått 
erfara att det kan vara bra med att ge information och sammanfattningar om 
mötet både visuellt och auditivt. Detta innebär att ge saklig information muntligt 
och skriftligt eller att påminna om ett möte med hjälp av exempelvis 
telefonsamtal, SMS eller kontakt via mail. 
 

Det som är viktigt som jag är väldigt noga med, har man haft ett möte till 
exempel va? Det är inte bara förberedelse. Har vi haft ett möte här så göra en 
sammanfattning, är det någonting mer som du vill säga i det här mötet och sedan 
så skriva ner det. För att vi kan ha suttit här en timme ungefär. Man ska inte ha 
möte för länge utan man får tala om vilka som är här, varför vi är här, syftet med 
mötet och sedan för en del kan, när jag har öppnat dörren där så har de glömt 
bort vad vi har pratat om. Därför är det bra att ha en lapp. Det är likadant när vi 
kallar någon till möte. Papper är förkastligt för en del. Det hamnar i soppåsen, 
de läser inte öppnar knappt brevet va? Utan då använder jag SMS eller mailar. 
Jag brukar fråga vilket sätt kan jag nå dig bäst på.  
     Christian 
 

Christian berättar om vikten med att göra sammanfattningar av de möten som 
har genomförts och att fråga om hur en klient vill allra helst bli kontaktad 
genom. 
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Ibland kan det uppstå svårigheter där våra informanter inte vet hur de ska gå 
tillväga. Vissa av dem har möjligheter till handledning medan andra tar hjälp av 
kollegor. Detta kan vi koppla till att Säljö (2000) menar att det sker ett 
kunskapsutbyte och en kunskapsutveckling i utbytet av erfarenhet. Elisabeth 
berättar nedan vikten av att kunna diskutera med andra kollegor: 
 

För det kan räcka med att någon annan person bara säger ett ord eller något, så 
kan det hjälpa till att man kommer in på en annan vinkling och så, och kommer 
på. För de är ju att fantasin måste flöda överallt. Att hitta sätt att tydliggöra på 
som funkar långsiktigt, inte bara här och nu. Och då måste man diskutera med 
andra för att det är inte lätt att komma på det själv. Alltså, så att de 
diskussionerna är jätteviktiga.  

Elisabeth 
 

Hon menar på att det är viktigt att kunna ha möjligheten att diskutera med andra 
och komma in på andra infallsvinklar och hitta fungerande lösningar som även 
fungerar långsiktigt.  
 

Och på en del kan man se, tänker på det här med att man inte kan sitta still. Att 
det är svårt liksom, att man gärna liksom skruvar på sig, rör på sig, behöver 
kanske ta en paus mitt i samtalet. Och om jag ska gå ut och kopiera så brukar 
jag, eller ja. En del personer brukar säga så: jag går ut och röker.  Alltså de 
behöver ju det här utrymmet att röra på sig lite och tänker jag är viktigt då att se 
det i ett samtal. Så att inte hela samtalet blir förstört eller så. Alltså, så att 
erbjuda den möjligheten för att underlätta.  

Sarah 
 

Flera av våra informanter har upplevt att det kan vara svårt för klienterna att 
koncentrera sig och att det är som Sarah säger viktigt att försöka se om dessa 
personer har ett behov av en kortare paus i och med de 
koncentrationssvårigheter som kan uppenbara sig. Hon menar på att samtalet 
kan bli lidande om de svårigheter som kan uppkomma inte beaktas.  
 

En kille med Aspergers och missbruk, […] han är ju väldigt personlighets, en 
person liksom som han riktar sig mot och det går ju jättebra, […] för honom vart 
det jättesvårt och det. Han fick en socialsekreterare som var helt annan typ än 
vad jag var, och han accepterade inte det. Så han gick till våran chef och sa: så 
här va, att jag funkar inte med honom, utan jag måste ha någon som kan ja, 
samarbeta med mig. Så han fick en ytterligare då istället. Så det är ju inte bara 
att byta ut då folk till exempel.  

 Marie 
 

Personer med NPF har generellt ett behov av en kontinuitet, som Marie berättar 
om ovan så är dessa klienter känsliga för förändringar och de knyter sig gärna an 
vissa personer. Vi tolkar att det på så sätt sker slitningar i handlingsrutinen och 
då blir det svårt att fullfölja de tre steg som ingår i rutinen om den kontinuitet 
som kan krävas av personer med NPF inte uppföljs (Hydén 1988). I vissa fall 
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kan det även innebära att handlingsrutinen måste göras om på nytt beroende av 
hur behovet av kontinuitet ser ut. 
 

Och det har ju de också, ibland har ju jag mycket mer tålamod. Alltså i när man 
sitter och pratar, men jag kan också säga till att: kan du varva ner lite grann, 
eller kan du knalla omkring lite grann så att du får bort springet i benen så vi kan 
fortsätta prata.  

Anna 
 

Svårigheterna i mötena kräver tålamod berättar Anna om. Vi upplever också 
henne som väldigt bestämd och tydlig i sin beskrivning av hur hon hanterar 
exempelvis de koncentrationssvårigheter som kan uppkomma. En annan 
informant utvecklar tålamod i den mån att det går fram och tillbaka i det 
formella mötet med klienten. Det gäller att ha tålamod för att få ihop strukturen 
säger informanten vidare. Det är även ett sätt att skapa tillit som informanter tar 
i ett exempel där en klient uppmanas att besöka en sjukgymnast. Klienten har 
vägrat upprepade gånger, men till slut ger denne med sig i och med den tillit 
som skapats genom tålamodet. Vidare nämner flera av våra informanter att det 
är viktigt att skapa en förutsägbarhet för klienterna, så att de i den mån som 
möjligt kan veta i förväg vad som kommer ske under ett kommande möte. 
Nedan följer ett exempel på hur ett möte kan se ut om förutsägbarheten inte har 
beaktats: 
 

Allt vart bara förstört […] en person med Asperger eller Tourettes är nervösa för 
och ticsa eller vad det än är. Är så jäkla supertaggade och har laddat så dant. Det 
kan räcka med en sådan här grej så går hela mötet åt skogen liksom. 

 Josefin 
 

Josefin berättar ovan om en kille som var fokuserad på vad ett möte handlade 
om hos en läkare och väl där får han frågor som inte berör mötet alls. Detta 
gjorde att han tappade fokus på det som mötet egentligen skulle handlat om. 
Mötets syfte blev på så sätt inte uppfyllt. Vi kan här se att det genuina mötet 
som Bergmark och Lundström (2006) talar om för att uppnå en gemensam 
insiktskapande förändringsprocess inte når sitt syfte. Den allians som 
informanterna talar om kan vara svårt att nå om klienterna inte får ett förtroende 
för den andre personen i mötet och om mötet inte har den struktur och 
förutsägbarhet klienten förväntat sig. 

 
Det blir för mycket, dels för mycket möten, för det är otydliga möten.   

 Josefin 
 

Josefin upplever att det är för många möten för personer som är hjälpsökande 
med NPF och att de kan uppfattas som röriga möten. Hon förklarar att de har 
svårt för att se meningen med sådana möten och att de kan uppleva mötena som 
jobbiga. 
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Anna nedan får frågan vad hon tänker när hon använder ordet ”allians”: 
 

Der är ju att få till alltså själva mötet och få igång utredningen. Att man får fram 
den information man behöver ha. Att den personen också sitter på andra sidan 
bordet inte jobbar mot mig utan jobbar med mig.  

 Anna 
 

Enligt Anna är en allians till för att skapa ett förtroende mellan klient och 
socialarbetare. Alliansen menar hon är viktig för att båda parter ska kunna sträva 
efter ett gemensamt mål i den fortsatta kontakten. Denna allians kan härledas till 
en av de två förhållningssätt som socialarbetaren måste beakta. Det är det 
personliga och relationella förhållningssättet med terapeutiska och behandlande 
inslag i synnerhet när hon pratar om allians (Billquist 1999).  
 
Andra svårigheter som våra informanter såg var vart klienterna ska vända sig till 
och de krav som ställs på dem. 
 

Och de här då som kanske inte har den kännedomen om var man ska vända sig 
för och få tag på vissa saker och de fyller i och sedan får de inget 
försörjningsstöd, och får de inget försörjningsstöd då rullar det runt ännu mer 
och då faller korthuset, det faller mer och mer.  
  

Anna 
 

Anna utvecklar detta med att det blir en ”ond spiral”. Med ”ond spiral” tolkar vi 
att hon menar att svårigheterna ökar i och med att det är generellt svårt 
exempelvis att fylla i blanketter för en ansökan samt vilka krav som ställs för att 
få sin ansökan igenom.  
 
Vi har tidigare belyst om samtalsrummet och dess betydelse i ett möte (Gordan 
2006). Men tvärtemot vår teori om samtalsrummet så har samtliga informanter 
uttryckt att de inte förbereder samtalsrummet inför ett möte. En av 
informanterna uttryckte däremot att det är viktigt att låta klienten få välja platsen 
först för att minska på den överordning som annars kan förekomma. 
 

Ja, lite grann måste man ju tänka på det. Det är ju ofta så placering. Klienten får 
sätta sig var den vill, för en del vill sitta på vissa platser […] vi har ju tavlor och 
det kan ju störa en del. Med perceptioner och det är väldigt lyhört här.  

 Christian 
 

 
Christian berättar här om hur tavlor kan störa i samtalsrummet och det kan 
härledas till det Kurt Gordan (2006) beskriver tavlor och andra detaljer i ett 
samtalsrum som personlig prägel. Tavlor kan tolkas som något störande för 
klienten och påverka dennes egna föreställningar. 
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Sammanfattning 
Svårigheter i mötet kan underlättas genom tydliggörande pedagogik. Det 
behöver inte vara komplicerat, utan enklare saker som underlättar 
kommunikationen. Exempelvis att låta klienten få utrymme att röra på sig om 
han eller hon är rastlös och att prata utan att breda ut samtalet allt för mycket 
kan underlätta. Att ge information både visuellt och auditivt menar 
informanterna är ett sätt för klienten att lättare minnas vad som sagts på ett möte 
eller för att komma ihåg när ett möte ska vara. Det kan också vara bra att ge en 
påminnelse med exempelvis ett SMS. Genom att bygga en allians med klienten 
kan denne få ett förtroende för socialarbetaren och på så sätt kan ett genuint 
möte uppstå (Bergmark & Lundström 2006).  
 

5.6 Dilemman		
Många av våra informanter har upplevt svårigheter med att föra över kunskap 
om NPF till andra instanser.  
 

Man måste se det som ett handikapp anser jag för att förstå det. Det handlar inte 
om att man är lat eller något annat, dum i huvudet. Utan det här är ett handikapp 
och det är det som jag tycker har varit svårt att föra över den kunskapen. 

Christian 
 

De berättar om att det i många år har varit problematiskt att möta andra instanser 
där kunskap saknas om NPF. Här kan vi dra paralleller till SOU 2008:18 som 
menar att kunskapsbasen för insatser inom socialtjänsten är outvecklad. 
Samtidigt som informanterna upplever att kunskapen på senare tid har ökat. 
Svårigheterna uppkommer även när det gäller den egna instansen. 
 

När det skulle förankras hos mina chefer och så, det var ju inte lätt alltså. Jag 
sågs som en stor idiot som kom och prata om det. Det är, så var det under många 
många år. Men idag 2011, så finns förståelsen jätteväl. Men det har ju tagit 
massor med år och många gråa hårstrån.  
 
     Elisabeth 
 

Här belyser Elisabeth svårigheterna med att överföra sin kunskap till sina 
arbetsgivare. 
 
En stor del av de dilemman våra informanter stod inför handlade om lagar och 
främst LSS och att inte alla personer med NPF tillhörde den personkrets 1 som 
ger rätt till olika hjälpinsatser. Och det som händer då är att personer med 
ADHD och/eller TS inte får rätt till samma hjälpinsatser som personer med 
Aspergers syndrom och/eller autism. 
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Det kan ju vara det här med om vi har kontakt med dem, fast de egentligen 
borde tillhöra ett annat kontor, […], eller hur man ska hjälpa personen i fråga. 
För det är alltså för vi är ju väldigt begränsade i vår verksamhet. Vi har en del 
insatser som vi har sedan kan inte vi trolla liksom med spöt och ta fram en 
massa saker och det kanske inte alls passar personen i fråga. Utan den har ju helt 
andra önskemål och där kan man ju tycka liksom: men okej, nu är det här vi har, 
det upp till dig att välja. Men sedan kanske personen väljer bort det vi har och 
hamnar i liksom egentligen i kaos. Och det blir ju inte alls bra för personen 
ifråga och då är det ju jättesvårt att veta hur man ska. Ja, det kan vara svårt att 
veta hur man ska hantera det. Hur man ska nå personen.   

 Sarah 
    

Det Sarah beskriver här är också den byråkratiska delen av hur ett socialkontor 
kan fungera och hur klienten och dennes problem definieras utifrån de resurser 
som finns. Således anpassas klinten till biståndet eller organisation. Vi tolkar det 
som att Sarah upplever att det finns de som inte passar in i systemet och att de 
klienterna sållas bort när det inte finns resurser som är tillräckliga för att stödja i 
vardagen och hon menar att det kan leda till svårigheter för klienten. Även Leila 
Billquist (1999) och Margaretha Järvinen (2002) tar upp detta (se 2.3.4 
Forskning om mötet med socialarbetare och klienter). 
 
Anna nedan menar att klienterna hänvisas till Socialtjänstlagen där kompetens 
inte finns i samma utsträckning om NPF som hos en handläggare som jobbar 
mot LSS som till viss del specificerar sig mot autismspektrumdiagnoser.  
 

Eftersom man inom socialtjänsten inte har rätt kompetens och jobba med dem 
egentligen.  

 Anna 
 

Det våra informanter upplever här är att de inte kan hjälpa klinterna på det sätt 
de önskat då de upplever sig ha för lite kompetens och resurser för att ge rätt 
stödinsatser till personer med NPF som faller utanför LSS. 
 

Jag kan inte säga att jag är så insatt. Det jag har förstått i alla fall är att man inte 
har rätt till, om man är ADHD så har man inte rätt till hjälp genom vård och 
omsorgskontoret. För att de inte tillhör personkrets ett, […] de faller lite mellan 
stolarna för att vi inte har den kompetensen på socialkontoren. Vi har inte, jag 
tror inte ens vi har inte ens det uppdraget på det sättet liksom och jobba med det. 
Det känns som att det inte finns inga som jobbar med de och där tror jag att det 
att det är lite lagar och regler som gör att de liksom fallit mellan stolarna. Så där 
skulle jag vilja ha en förändring. Att någon tar sig an, sedan vem det är det 
spelar inte mig någon roll bara de får det de behöver. 

 Sarah 
 

Vi tolkar det som att Sarah upplever att det finns de som inte passar in i systemet 
och att de klienterna sållas bort när det inte finns resurser som är tillräckliga för 
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att stödja i vardagen och hon menar att detta kan leda till kaos för klienten. Detta 
oavsett hur mycket Sarah själv har arbetat hårt för att hitta en lösning.  
 
Marie menar nedan att systemet har valt bort en hel grupp som kan vara i behov 
av mycket stöd, ibland mer än de som per automatik tillhör Personkrets 1 i LSS 
(SFS  1993:387). Tidigare forskning har dessutom visat att klienter som inte 
passar in i systemet har svårare att få hjälp (Billquist 1999). För Marie sker här 
de två olika processer Billquist (1999) kommit fram till i sin avhandling. De har 
delvis två motsatta förhållningssätt. Där den ena processen är administrativ och 
består av regler, lagar och rutiner. Den andra processen har ett mer personligt 
och relationellt förhållningssätt med terapeutiska och behandlande inslag 
(Billquist 1999). Marie försöker här att förena de båda processerna för att göra 
det bästa för klienten med de resurser och lagar hon är obligerad att arbeta efter.  
 

Alltså, jag kan väl tänka mig att det är många med ADHD som har en större 
problematik i sin vardag än vad kanske en Asperger har. Och att Aspergern 
tillhör personkretsen här, men inte ADHD. Alltså, det med att man har ju valt 
bort en hel grupp då och det är en grupp som växer uppenbarligen av olika skäl. 
Och å andra sidan skulle vi ta in de här med nuvarande resurser så skulle det inte 
vara hanterbart. Finns inga verksamheter för det liksom, men det är ett dilemma. 
För att jag tror det är fler som far illa som har ADHD på många sätt.  

 Marie  
 

Vi tolkar det som att Marie upplever att hon inte kan göra något för klienter med 
ADHD i rollen som handläggare för ärenden som hamnar under LSS. Brar och 
Flyckt (2006) menar att personer som med ADHD hänvisas till kommunala 
stödinsatser i mindre grad i och med att de faller utanför LSS. Utifrån Brars och 
Flyckts (2006) artikel och våra informanters uppfattningar kan vi se att personer 
med ADHD är en grupp som kan bli utan kommunala stödinsatser eller att 
insatserna inte är anpassade utifrån individens stödbehov. 
 
Ett annat dilemma som kan dyka upp är i samarbetet med andra instanser och 
det måste finnas ett samtycke till att samtala omkring en person (se avsnitt 2.2.3 
om Offentlighets- och sekretesslag). För att få prata med andra instanser behöver 
personen ge sitt samtycke och om det inte finns kan inte socialarbetaren prata 
om en person utan att bryta tystnadsplikten. I vissa fall kan ett samarbete vara 
nödvändigt när en person behöver flera stödinsatser som inte kan tillgodoses av 
en viss instans.  
 

Vi har ju team med sjuksköterska och vissa sjukgymnaster. Och vår 
sjuksköterska kan behöva ringa upp vårdcentralen och rekvirera en journal om 
det har blivit medicinändring och ska dela dosett och så har den här personen 
inte, han vägrar, ger inte sitt samtycke. Då kan inte hon utföra sina uppgifter.  

Josefin 
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Christian menar att tystnadsplikten måste finnas i åtanke hela tiden särskilt om 
arbetet sker under flera lagar och samarbetar med flera instanser som har andra 
lagar att förhålla sig till.  
 

Det här med sekretessen, eftersom jag jobbar inom både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård. Hur mycket får jag? Det är en balans hela tiden va? Det är det som 
inte är så himla lätt alltid. Fast det går ganska bra ändå.  

 Christian  
 

En del av våra informanter arbetar som vuxenhandläggare där missbruk är 
förekommande. Det har framkommit att detta är ett dilemma och vi väljer att 
belysa detta som en ”serendipity” (se 1.4 Avgränsningar). För att få inträde till 
vissa instanser och få hjälp krävs det att klienten är drogfri.  
 

Alltså och jag tänker så här att så länge de har ett pågående missbruk så, och så 
är det egentligen. Ingen som vill ta i dem med tång. Det är den bistra sanningen. 
Så ser de ut. Det är drogfrihet som gäller. Först in med dem på behandling, få 
dem drogfria, sedan kan vi börja diskutera om vi eventuellt ska göra någonting.  

Anna 
 
Sammanfattning 
Informanterna har stått inför olika dilemman i olika ärenden. Ibland har det varit 
svårt att föra över kunskap om NPF. Vilket kan göra att ett ärende försvåras 
genom att kollegor och andra instanser inte tagit till sig det som informanterna 
har avsett få fram. Ett stort dilemma menar informanterna är att personer med 
ADHD faller mellan stolarna på grund av den lagstiftning som socialarbetare 
arbetar efter. Informanterna menar att när personer med ADHD inte får stöd 
enligt LSS kan det leda till att stödinsatser blir bristfälliga, då socialsekreterare 
som inte arbetar mot LSS, utan mot SoL inte har samma kompetens. Ett annat 
dilemma är sekretessen som i vissa fall kan försvåra samarbetet mellan instanser 
när klienter inte ger sitt samtycke. För personer med NPF som har ett pågående 
missbruk kan dilemman uppstå då vissa instanser kräver drogfrihet för att kunna 
ge stödinsatser. Detta kan även bli ett dilemma för socialarbetare som i dessa fall 
kan få svårt att ge någon stödinsats.    
 

5.7 Samarbete	med	andra	instanser	
När vi frågar hur våra informanter ser på samarbetet så får vi olika svar. I vissa 
fall är det bra och i vissa fall är det mindre bra. Flera berättar att det är mycket 
om vem det handlar om och vad det finns för behov. Det varierar också i vad de 
har för roll i samarbetet.  
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I enskilda fall, det är ju om någon har vart inlagd någon gång som vi har 
vårdplanering tillsammans och så. Och det har ju funkat sådär ibland. Det gäller 
att alla håller vad vi bestämmer. Vilket jag inte upplevt ibland att det har varit 
så.  

 Elisabeth 
 

Elisabeth beskriver här något som vi upplever som en frustration över att 
bestämma sig för något med en instans och så kan inte det efterföljas. Hon 
utvecklar däremot efteråt att det är först på senare tid det har fungerat bättre. 
Hon berättar vidare om att mycket av samarbetsproblem är på grund av 
missförstånd som har skett mellan instanser. I ett exempel tar hon upp att 
instanser har i många år trott att en person som bor på servicebostad har ett 
personligt stöd dygnet runt. Hon menar på att det är för att instanserna ser att det 
finns mycket personal och därmed bildar en uppfattning om ett väldigt 
tidsomfattande stöd. Här kan vi se att det finns en otydlighet i 
ansvarsfördelningen instanser emellan. Detta är också vad Brar och Flyckt 
(2006) anser behövs förtydligas.  
 
En del formella möten kan innebära att det finns många inblandade som behöver 
samarbeta. Detta kan bli jobbigt för en klient att hålla reda på alla och för en 
person som har NPF kan detta bli rörigt. En av våra informanter berättade om ett 
fall där det var 24 kontakter inblandade. Det blev då dennes roll att försöka 
underlätta för klienten.  
 

Jag är ju den kontakten med arbetsförmedlingen, socialkontoret, 
försäkringskassan, jobbtorget. Samlar till möten för att personen själv ska slippa 
och gå till alla dessa. Jag hade en patient som hade 24 kontakter. Komma och ha 
ADHD och försöka hålla tider allt detta. Ni vet ju själva hur det kan vara, jag 
har svårt för det själv. Det är inte lätt för den som har de här funktionshindren, 
för det är ett handikapp. 

      Christian 
 
Christian berättar vidare att han skapade ett underlättande genom att se till att 
alla mötena sker på samma plats. Han förklarar att det är svårt för personer med 
NPF att gå till myndigheter och passa tider. Vi tolkar detta som ett sätt att skapa 
en förutsägbarhet för klienten och en trygghet i och med att samtliga möten sker 
på samma plats och därmed också på en miljö som känns bekant för klienten. 
En annan av informanterna kallade sig för ”spindeln i nätet”.  
 

Jag har mycket, alltså en del möten där vi sätter oss tillsammans som 
vårdplaneringsmöten. Ja, man är lite spindeln i nätet för den här personen då. 
För och samordna alla insatser som finns runt omkring. 

 Sarah 
 

Sarah beskriver här de olika instanser hon måste ordna samarbete med för sin 
klient och hon blir då ”spindeln i nätet” som ska hålla i alla kontakter och 
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samordna. Men hon uttrycker vidare också svårigheterna med att utveckla att 
samarbete med andra instanser när det handlar om personer med NPF. Hon 
uttrycker att det är oklart om vilka som det ska utvecklas ett samarbete med.  
Men hon menar att för att ett samarbete ska fungera så krävs det ett engagemang 
och att som samarbetspartners ska det kunna ske en dialog som leder till att det 
ska ske en strävan efter samma mål för klienten. 

 
Ja, tyvärr kan ju det ofta vara väldigt personbundet så kan det ju vara. Men har 
man jobbat några år, så vet man ju vem man kan ringa till. 
       Marie 
 

Marie berättar att mycket av samarbetet beror på vad som finns för relation till 
de yrkesverksamma i instanserna sedan tidigare. Exempelvis upplever hon att 
det är lättare att ta i kontakt med tidigare kurskamrater i och med den relation 
som funnits tidigare. Hon förklarar vidare att detta samarbete kan utvecklas 
genom att stanna kvar efter möten med instanser och ta en kopp kaffe och på så 
sätt bygga upp en relation som kan leda till ett bättre samarbete. 
 
Sammantaget säger våra informanter att samarbetet har blivit bättre och att det 
beror på att kunskapen finns bland instanserna på ett annat sätt än tidigare. De 
berättar om att det har varit mycket frustration i och med att instanser inte förstår 
de behov som kan vara adekvata för en person med NPF. Det kan kopplas till att 
det är av betydelse för hur socialarbetare ser på sådana funktionsnedsättningar 
(Bergmark & Lundström 2006). 
 
En del skulle däremot vilja se bättre samarbete, för att på så sätt skapa en 
helhetsbild om personerna.  
 

För att det finns missbruk och man kan inte bara jobba med missbruket. Så jag 
skulle vilja att det skulle finnas mer, bättre samarbete. För att liksom få en 
helhet kring de här personerna.  
     Sarah 
 

Det kan vara problematiskt med att få en helhet kring personer med NPF särskilt 
om det finns med ett missbruk med i bilden. Vi tolkar det som att Sarah önskar 
en tydligare arbetsfördelning. Detta ser vi stämmer med vad Brar och Flyckt 
(2006) säger om att det behövs en tydligare arbetsfördelning mellan olika 
instanser. 
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Så här förklarar Christian på hur han ser på kunskaperna idag när han försöker 
nå ett samarbete med andra instanser: 
 

Ja, det har blivit bättre […] men fortfarande så har, märker jag. För mig är det en 
självklarhet att jobba med den kunskap som finns här. Så märker jag att 
kunskaperna ändå inte finns ute bland handläggarna. Jag tror ju i min enfald att 
det finns, så märker jag att: Oj! Här brister det.  

 Christian 
 

Sammanfattning  
Våra informanter har en samordnande roll för sina klienter och behöver således 
utöva professionell kommunikation med klienten såväl som med andra instanser 
(Eide & Eide 2006). Samarbetet kan vara komplicerat, särskilt om informanterna 
inte vet vilka kontakter som kan vara nödvändiga att knyta eller om det är oklart 
vilka instanser en klient ska tillhöra. Samarbetet har fungerat bäst när alla har 
skrivit ned vad de kommit fram till och sedan håller vad som bestämts. En 
önskan från våra informanter är att alla ska sträva mot samma mål för att få en 
helhet av klientens situation. När inte kunskap om NPF finns hos en instans kan 
det vara svårt att förmedla sig och få till ett samarbete som bygger på förståelse 
för klientens funktionsnedsättning och stödbehov.  
 
Informanterna upplever att samarbetet är något som växer fram med tiden. Det 
kan också vara lättare att vända sig till före detta kurskamrater som jobbar på 
andra instanser för att underlätta ett samarbete. Ett gott samarbete kan vara 
personbundet men framförallt är det viktigt att alla strävar mot samma mål 
tillsammans med klienten. 
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6 Diskussion	

6.1 	Metoddiskussion	
Vi valde att genomföra denna studie med en kvalitativ ansats. Den hade kunnat 
genomföras med en kvantitativ ansats, men vi hade inte uppnått det djup vi 
strävat efter i vår studie. Vi har strävat efter tjocka och fylliga beskrivningar 
genom en kvalitativ metodansats på det sättet Allan Bryman (2002)  och 
Michael Patton (2002) skriver om. Med relevans till att vi har sökt efter 
informanternas egna upplevelser så fann vi intervjun som en adekvat metod. Om 
vi hade skickat frågeformulär till vårt urval, finns det en större risk med bortfall 
(Rosengren & Arvidsson 2002) jämfört med intervjuer och vi upplever även här 
att vi inte når det djup vi söker. De frågor vi har i vår semi-strukturerade 
intervjuguide (se Bilaga 2. Intervjuguide) kan besvaras i ett frågeformulär, men 
vi känner att vi inte hade kunnat använda följdfrågor som vi gjort i intervjuerna 
(Patton 2002).  
 
Förutom bortfall så finns det en chans att återkopplingen sker med dröjsmål och 
det kan resultera i svårigheter att tillämpa en arbetsplan som är följsam. 
Frågorna i vår intervjuguide är inte formulerade att besvaras med ”ja” eller ”nej” 
i och med att vi har utgått ifrån en kvalitativ intervjumetod när vi skapat dem. 
Vår studie är inte generaliserbar såtillvida att den inte är applicerbar på en större 
population i och med antalet informanter vi har haft och att vi har sökt efter ett 
strategiskt urval med maximal variation. Informationsrika källor är inte generellt 
tillämpningsbara (Patton 2002). Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha 
influerat studien, detta har vi tagit upp utförligare i avsnitt 4.1 Förförståelse. 
 
Tidigare forskning 
Den forskning som kommit med tycker vi är relevant till vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Vi hade däremot önskat att få in mer forskning om 
socialarbetare i deras möte med personer med NPF. Samtidigt som samtliga av 
våra informanter har själva uttalat att det finns för lite forskning om hur personer 
med NPF skall bemötas. Vilket vi upplever gör området blir mer intressant att 
belysa för socialt arbete. 
 
Könsfördelning i urval 
I vår studie fick det strategiska urvalet väga över en jämn könsfördelning då vi 
hade svårt att hitta män som var adekvata för vårt strategiska urval. Detta kan 
ses som en tyngdpunktsförskjutning då vi inte kunnat belysa genusperspektivet 
som det var tänkt. Det kan förklaras med att det är en ojämn könsfördelning 
inom socialt arbete och att vi har ett litet urval. 
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Målgrupp 
Vi valde huvudsakligen att fråga om vuxna med NPF. Något som har visat sig 
svårt i och med att det saknas statistik över hur många vuxna som har en NPF-
diagnos (se 2.3.3 Förekomst och stödbehov) samt att en del av våra informanter 
även hade kontakt med barn. De svårigheter som finns för personer med NPF 
skiljer sig från barn till vuxen som det skiljer sig från person till person. Det är 
individuellt enligt samtliga informanter. 
 
Vi som uppsatspar utifrån kön 
Vi är medvetna om att det faktum att vi är en kvinna och en man som skriver 
uppsatsen går att ses som utifrån ett genusperspektiv, vilket således skulle kunna 
påverka studien. Däremot tror vi själva att människor arbetar på olika sätt 
oavsett kön. 
 
Etnisk tillhörighet 
Vi har inte övervägt att se på vår studie ur ett etniskt perspektiv. Vi tycker 
däremot det är en intressant aspekt att belysa i och med den rådande 
mångkulturen, men på grund av tidsbrist har vi helt enkelt valt att åsidosätta 
detta perspektiv. Detta hade varit intressant att undersöka då vi utgår ifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. 
 
Intervju som metod 
Intervju lärs genom egen praktik men också genom att se andra betydligt bättre 
utföra intervjuer och genom att läsa bra rapporter. Vi har känt detta genom att vi 
blivit säkrare för varje genomförd intervju och läst andras uppsatser som Kvale 
och Brinkmann (2009) uttryckt vikten av. Vi kunde se en skillnad på hur vi 
genomförde de första intervjuerna jämfört med de sista. Vi var mer införstådda i 
vår intervjuguide och vår intervjumetod under de sista intervjuerna. 
 
Vi tror intervjuerna skulle skilja sig om vi hade haft dem i en annan ordning än 
vad vi hade. I och med vår ökade självsäkerhet inför intervjuer mot de senare 
genomförda. Även vår tidigare erfarenhet av intervjuer innan uppsatsen upplever 
vi är av betydelse. Skulle vi vara erfarna intervjuvare så tror vi att vi skulle 
kunnat utröna mer av informanterna och verkligen få ut det mesta av dem. Vi 
tror det har påverkat hur intervjuguiden är framställd och att den bygger på 
vilken erfarenhet vi har av intervjuer. 
 
Turistintervjuande innebär att intervjuaren utan omfattande träning möter en 
informant i en kort stund och registrerar samtal i ”snapshotform” och försöker 
säga något intressant om det. Det är viktigt att särskilja sig från de som lever 
från hantverket, till exempel terapeuter som lär känna sina intervjupersoner 
under en längre tid.  Eftersom vi inte gör detta så kan vi betraktas som 
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turistintervjuare (Kvale & Brinkmann 2009). Vi är på helt främmande mark och 
skall samla intryck och information. 
 
Om vi jämför enskilda intervjuer med fokusgrupper lyfter gruppintervjuerna 
fram en interpersonell dynamik som uppvisar en social interaktion. Detta i sin 
tur leder till en mångfaciterad intervju. Individuella intervjuer tenderar att lägga 
fokus på individen och bortser från den inbäddad i en social interaktion. Det 
finns även en möjlighet att vi tar informantens svar för givet. Att det uppstår en 
slags godtrogenhet i och med att de svar vi får faktiskt är vår empiri (Kvale & 
Brinkmann 2009). 
 
För att minska på godtyckligheten hade vi kunnat delta mer aktivt under 
intervjuandet och ifrågasatt informanternas yttranden (Kvale & Brinkmann 
2009). Men vi understryker att vi faktiskt enbart tolkat det som sagts av 
informanterna och inte tagit det som given fakta. Vår framförhållning i intervjun 
kan förklaras med att vi vill visa respekt och ödmjukhet, samtidigt är vi inte 
heller ute efter att kritisera (Dalen 2008; Patton 2002). Vi väljer att se det öppet, 
men att inte ta allt för givet.  
 
Intervjufrågorna 
Våra intervjufrågor har definierats av informanterna som antingen väldigt bra 
eller konstiga. Och det kopplas till att alla våra informanter är olika och att våra 
frågor kan ha anpassats och ändrats i formulering för att på så sätt skapa 
begriplighet. Det finns inte en idealtyp av en informant och därmed tolkas våra 
frågor olika beroende på vem som fått besvara dem (Kvale & Brinkmann 2009). 
Det kan också härledas till att vi har genomfört intervjuer med ett strategiskt 
urval med maximal variation.  
 
Vi anser att det är självklart att om vi hade haft andra frågor eller om frågorna 
hade ställts på ett annat sätt hade det påverkat svaret. Det härrör till att hela 
intervjusituationen är kontextbunden och de svar som vi erhåller är beroende av 
var vi har frågat, vad vi har frågat, vem vi frågat, när vi frågat och hur vi har 
frågat. 
 
Två som intervjuar samtidigt 
Genom att vara två har vi kunnat täcka in aspekter som är viktiga att beakta 
under en intervjusituation. Där en har huvudansvaret för intervjun och den andre 
observerar och tillägger frågeelement som kanske undgått den som 
huvudsakligen styr intervjun. Vi hade däremot kunnat rådgöra med våra 
informanter tydligare med vad de anser att de har två personer som ställer frågor 
till dem. Men utifrån våra egna subjektiva tolkningar så har vi inte kunnat 
observera någon motsägning från informanterna till att vi faktiskt var två.  
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Transkriberingar 
Det finns ingen generell metod för hur utskrifterna av transkriberingar ska se ut. 
Till en början var vi noggranna med att få med det återkommande ”mm” i 
återgivelsen i skrift av våra intervjuer. Men under ett senare skede insåg vi att 
detta blev allt för tidskrävande. Här har vi fått överväga om vi ska återge 
intervjuerna i minsta detalj eller om vi ska få fram en läsbar och tolkningsbar 
berättelse. Våra intervjuer är till för att besvara vårt syfte och våra 
frågeställningar. Att vara detaljerat noggrann med transkriberingarna hade varit 
adekvat om vi gjort en detaljerad språklig analys eller samtalsanalys (Kvale & 
Brinkmann 2009). Vi har varit noggranna med våra transkriberingar, men 
däremot har vi efterhand valt bort vissa av våra egna uttalanden och inte skrivit 
ut dessa och om informanten pratar om något som inte har med vårt syfte att 
göra. Detta har vi genomfört omsorgsfullt för att se till att inget från intervjuerna 
som svarar på våra frågeställningar tas bort.  
 
Vissa ord, trots vår högkvalitativa inspelningsutrustning har varit lite svåra att 
höra. Vi har inte diskuterat hur vi ska se på pauser och tystnad som förekommer 
i inspelningarna, eller vilka hörbara emotionella aspekter som är viktiga att 
belysa. Även vår framställning av meningssatser har kunnat skiljas åt, i och med 
hur skriftspråket och det muntliga språket skiljer sig. I det muntliga språket så 
tenderar satser att radas efter varandra utan någon egentligen definition på var en 
mening slutar eller börjar (Kvale & Brinkmann 2009). Däremot har vi 
individuellt varit konsekventa i hur vi utfört transkriberingar med pauser 
respektive tystnader. 
 
Vårt missivbrev 
Vi var hastiga i slutförandet av vårt missivbrev, men det var ett övervägande om 
att tiden var begränsad och att det var viktigt att komma ut med det till vårt urval 
så fort som möjligt. Vår handledare hann på så sätt inte granska missivbrevet 
innan vi skickade ut det, däremot så godkände hon det i efterhand. 
 
Vårt strategiska urval 
Större delen av våra informanter upplevde vi hade ett intresse av NPF och i vissa 
fall även en personlig relation till NPF. Samtliga menade också att hjälpa dessa 
personer handlar mycket om att uppvisa ett intresse för NPF. Det kan relateras 
till informanternas beskrivningar av hur de tar till sig ny kunskap om ämnet. Där 
informanterna tydligt menade på att fortbildning sker på eget initiativ och av 
eget intresse. 
 
På så sätt blir vår uppsats lite färgad av att det är enbart åsikter från människor 
som intresserar sig för detta som kommer fram. Deras beskrivningar av andra 
som inte uppvisar intresse blir snarare andrahandsinformation. Förvisso anser vi 
socialarbetaren ska jobba med sådant den själv är spännande och intressant. Men 
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det väcker frågan: Hur ska socialarbetaren som inte är intresserad av NPF och 
inte har kunskaper om ämnet kunna hänvisa en person med sådan diagnos till 
rätt instans? Ytterligare funderingar vi har är om mötet skulle underlättas i fall 
NPF fanns med i grundutbildningen för socialarbetare. Kommunerna har 
däremot i vissa fall bidragit med utbildningar. Men det är det egna intresset som 
i slutändan är avgörande.  
 
När vi sökt att undersöka informanternas uppfattningar tankar och känslor måste 
det tilläggas att det enligt Roger Säljö (2000) är omöjligt att undersöka vad 
människor egentligen tänker då det en informant uttrycker i tal inte är detsamma 
som deras tankar. Det som en informant delger i tal har bearbetats för att 
anpassas i den situation som den befinner sig i (Säljö 2000). Vi har på så sätt 
inte kunnat fånga informanternas egentliga tankar om mötet med individer som 
har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
 

6.2 	Konklusion	
Vårt syfte var att få en fördjupad kunskap om socialarbetares upplevelse av 
mötet med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hur de 
upplevde sin kunskap och samarbetet med andra instanser. När vi har träffat 
vissa av våra informanter har de sagt att de inte fått någon utbildning om NPF i 
sin grundutbildning och att de hade önskat mer kunskap om detta från början. 
Men också att dessa personer behöver lotsas rätt till expertisinstanser. Vi tänker 
därför att det behövs generell kunskap om NPF för att i mötet kunna bemöta 
personer som har NPF med den empati och respekt de har rätt till utifrån de 
handikappmålen som tagits fram av Socialdepartementet (Regeringskansliet 
2011) och som står enligt Socialtjänstlagen. Att kunna lite om NPF kan hjälpa 
socialarbetaren att lotsa individen till rätt instans. Detta kan också kopplas till att 
stärka delarna i evidensbaserad praktik (SOU 2008:18) som handlar om den 
professionelles kompetens, delaktighet för klienten samt ny forskning. Vi har 
sett att även lite kunskap om NPF kan göra stor skillnad i hur socialarbetaren 
skall bemöta och se till att individen får den hjälp som den behöver. 
 
När socialarbetaren får kunskap och förståelse om NPF och tid till att reflektera 
kan han/hon nå fram till ett bra möte som är både syftet och en förutsättning för 
att klienten skall få ett bra stöd. På så sätt kan socialarbetaren bygga mötet på 
förståelse och se vilka behov och resurser som är nödvändiga för den enskilde 
klienten. Precis som Christian beskriver att ”man lär sig mest genom att lyssna 
på klienten” kan socialarbetaren tillsammans med klienten vara lyhörd och 
komma fram till vilken stödinsats som kan vara rätt. Då resurserna är 
otillräckliga på en del instanser kan detta dock vara svårt i vissa fall. Det vi har 
sett är att socialarbetarna har fått mer förståelse genom erfarenhet av mötet med 
klienter och genom vidareutbildning som exempelvis föreläsningar. Först då har 
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socialarbetaren kunnat tillämpa en kunskapsförankrad förståelse där inlevelse 
och acceptans för klienten och hur den har fungerat utifrån sitt funktionshinder 
(Killén 2008). 
 
Om vi skall se till hur den upplevda kunskapsbasen ser ut hos våra informanter 
ser det väldigt olika ut. De instanser som arbetar direkt mot neuropsykiatri 
upplever vi ha en högre kunskapsbas om ämnet än de instanser som är mer 
allmänt inriktade. Och de informanter som har mer kunskap om NPF känner sig 
också säkrare i mötet med klienter som har de funktionsnedsättningarna. De har 
lättare att tillämpa den relationskompetens som behövs i klientarbetet (Killén 
2008). Vi kan se att kunskapsbasen för vissa socialarbetare upplevs som 
outvecklad när det handlar om neuropsykiatri. Om vi kopplar detta till att 
kunskapsbasen enligt SOU 2008:18 är outvecklad, ser vi även att det är så i 
större utsträckning i socialtjänsten generellt. Det är den erfarenhet som 
socialarbetarna har tillsammans med de rådande lagar de arbetar efter som får 
styra vad som kan göras för klienten (Socialstyrelsen 2007 a). Det vi kan se här 
är att den hjälp en klient får är beroende av den erfarenhet, kunskap, lagar och 
resurser som den enskilde socialarbetaren har att tillgå. 
 
Med enkla medel kan mötet underlättas med tydliggörande pedagogik. Det som 
varit mest framstående är att klienten kan behöva utrymme att få röra på sig lite 
under ett möte om den är rastlös. Samt att få stöd visuellt och auditivt av vad 
som sagts under ett möte. Detta är saker som kan hjälpa till att bygga en allians 
för det genuina mötet (Bergmark & Lundström 2006). När starka känslor har 
uppkommit för informanterna har det underlättat att få uttrycka det med andra 
kollegor genom att diskutera ärendet i olika auditorium. 
 
Synsättet på funktionshindren har vi sett har ändrats med tiden hos samtliga 
informanter. Desto mer kunskap och erfarenhet som de fått, desto mer har 
förståelsen för individerna med NPF ökat. Informanterna upplever också en 
ökning av kvinnor med NPF. Vi ser att det finns en koppling med det 
miljörelativa perspektivet och det sociokulturella perspektivet på så sätt att 
funktionshinder och funktionsnedsättningar samt kön är kontextkänsliga. Det 
vill säga det kan skilja sig socialt, historiskt samt genom tid och rum hur 
socialarbetaren ser på individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(Holme 2000; Patton 2002; Säljö 2000). Kunskap om NPF, synsätt och 
samarbete är tre väsentliga delar som hänger samman för att ett genuint möte 
med klienter med neuropsykiatriska funktionshinder skall komma till stånd. 
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6.3 	Förslag	till	fortsatt	forskning	
Denna studie har handlat hur socialarbetare upplever mötet med personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det vore av intresse att göra en 
motsvarande studie i större omfattning för att testa studiens generaliserbarhet 
eller att samma ämne utforskas genom en kvantitativ metod. För att utveckla det 
ytterligare så går det att undersöka de aspekter vi inte fick tid och plats till att ha 
med. Exempelvis att belysa mötet genom ett maktperspektiv som Järvinen 
(2002) tar upp, eller det stigma som klienten kan uppleva i mötet. Vidare 
intressant att undersöka vore hur socialarbetare ser på könsskillnader, 
åldersskillnader och etniska skillnader i mötet med personer med NPF. Det är ett 
stort och intressant område och det finns mycket att utröna i området. 
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Bilagor	

Bilaga	1.	Missivbrev	
 

Hej! 

Vi är två socionomstuderande från Linköpings Universitet som skall påbörja vår c-uppsats 
och söker därmed informanter till intervju. Vi kontaktar dig med anledning av detta. 

Tanken med vår uppsats är att undersöka hur professionella uppfattar mötet med personer som 
har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi har en tanke om att det finns olika 
uppfattningar om hur socialarbetare bemöter personer med NPF och vi vill undersöka detta. 
Vi är också intresserade av hur socialarbetare uppfattar sin kunskap angående NPF. Vi vill 
därför utföra en kvalitativ studie med intervju som grund. 

Vi kommer båda att medverka i intervjun och vi har i åtanke att ha en bandspelare som ett 
hjälpmedel. Vi vill samtidigt understryka att det är endast vi som kommer ha tillgång till 
inspelningen.  

Att delta som informant är helt frivilligt och deltagandet kan i vilket skede som helst under 
uppsatsen avbrytas. Vi kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer som 
tydliggör vilka krav som gäller angående information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande. Detta innebär att informanter deltar frivilligt, att alla svar kommer att behandlas 
med största anonymitet och de uppgifter som samlats in kommer endast att användas i 
studien. 

Vi hoppas att Du vill delta i vår studie då vi ser det värdefullt med ditt bidrag. Det är önskvärt 
om Du skulle kunna återkomma med svar snarast då vi avser att påbörja intervjuerna vecka 
15. 

 

Om du har några frågor eller om något är oklart får du mer än gärna höra av dig. 
Kontaktinformation finns bifogat nedan. 

 

Väl mött, 

Alvar Asplund och Emma Ulván 

 

Kontaktuppgifter: 

******@student.liu.se    ******@student.liu.se 

07* ** ** ***    07* ** ** *** 



67	
	

 
 

Bilaga	2.	Intervjuguide	
Intervjuguide. Socialarbetares erfarenheter av och attityder till personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt eventuellt kunskapsbehov om NPF. 

 

Bakgrundsbeskrivning  

Vad har du för tjänstebenämning/befattning? 

Antal år i yrket? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande tjänst?  

Vad har du för utbildning? 

Vad är syfte och mål med verksamheten?  

Berätta vad du arbetar med? (berätta om en vanlig arbetsdag) 

Vilka lagrum, regelverk och formella riktlinjer styr verksamheten generellt? (I relation till 
arbetet med personer med NPF?) 

 

Kunskap om NPF 

Vilken formell kunskap har du om NPF? 

Vad togs upp i din grundutbildning om NPF? 

Eventuell vidareutbildning? På vems initiativ, eget eller arbetsplatsens (Chefer el. andra)? 

Upplever du att du har den kompetens som krävs om NPF, för att möta personer med NPF? 

Hur uppfattar du din formella kompetens i att handlägga dessa ärenden? 

Hur gör du för att få del av ny forskning inom området? 

 

Erfarenhet av möte med personer med NPF 

Berätta om vad du har för erfarenhet av att möta personer med NPF i din yrkesroll?  

Berätta om första gången du kom i kontakt med NPF i ditt yrke. Utveckla gärna. (Vad hände? 
Vad var specifikt? Vad gjorde du? Vilken kunskap hade du nytta av alt. saknade du?) 

Har du själv upplevt svårigheter i mötet med en person som har NPF? (I så fall vilka? [egna 
tankar, känslor…]) 
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Vilka specifika svårigheter/utmaningar upplever du att personer med NPF kan ha i mötet med 
socialtjänsten eller andra instanser? 

Hur arbetar du/ni för att minska ev svårigheter (enl ovan)? Ev stöd? 

 

Attityder till personer med NPF 

Vad anser du är den vanligaste orsaken till att personer med NPF kommer i kontakt med din 
verksamhet? (jämfört med övriga kunder/klienter?) 

Vad är din ”typiska” bild av en person med NPF? (kön, ålder, beteende etc). 

Kan du beskriva hur du märker om en person har NPF? 

Om du vet att en person har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hur tänker du då inför 
ett möte med den personen? (planering, förberedelse?) 

Upplever du som professionell att personer med NPF behöver bemötas annorlunda jämfört 
med andra klienter? I så fall hur? 

Hur diskuterar kollegor kring ärenden gällande personer med NPF? 

 

Eventuella dilemman i mötet med/ärendehandläggning kring personer med NPF? 

Har du stått inför ett ärende som rört personer med NPF där du upplevt något svårt dilemma? 
Berätta.Ge exempel.  

Hur tänker du kring de lagrum och regelverk som berör NPF? Eventuella dilemman?  

 

Samarbete 

Hur ser dina arbetsrelaterade kontakter ut kring personer som har NPF?  

Vilken roll har du i samverkan med andra? 

Hur upplever du att samarbetet med andra instanser/professionella fungerar i frågor som berör 
NPF? 

 

Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga? 

Om vi skulle komma på ytterligare frågor, är det okej att vi kontaktar dig per telefon el. mail? 

Vi tackar för din medverkan. 


