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Abstrakt 
Studiens syfte är att kartlägga hur utbrett missbruk av alkohol, droger, och läkemedel m.fl. är 
bland funktionshindrade vuxna som är biståndstagare i Stockholms kommun. Delsyftet är att 
kartlägga vilka handlingsmöjligheter som finns när personalen vill hjälpa eller får hjälp till 
den som berörs av ett missbruk. I studien har ingått 20 enhetschefer i Stockholmskommun av 
vilka 11 är enhetschefer för personlig assistans/individuellt stöd och 9 är enhetschefer för 
socialpsykiatri. Tillsammans representerar cheferna 12 av Stockholmskommunens 18 
stadsdelar. Metoden är till största delen kvantitativ där enhetscheferna har fått svara på 
enkätfrågor angående hur situationen ser ut för brukare inom deras enheter när det gäller 
missbruksproblem. Begreppet ”missbruk” har i förväg definierats av den anledning att dess 
innebörd kan vara skiftande både med tid och mellan olika individer eller även kulturer. 
Resultatet på undersökningen visar att missbruk av alkohol, narkotika och mediciner 
förekommer bland människor med funktionshinder även om inte i samma omfattning som det 
gör i de utländska studier jag har jämfört med. För de individer som berörs av ett missbruk 
handlar enheternas stöd om ett utrednings och motivationsarbete där individen informeras om 
den hjälp han/hon kan få på en missbruks-/behandlings/vuxenenhet. Förutsatt att individens 
missbruk inte går överstyr till den punkten att han/hon blir en fara både för sig själv och 
omgivningen, måste den berörda själv vilja delta i behandlingen för att den överhuvudtaget 
ska kunna påbörjas eller äga rum.  
 
Nyckelord: funktionshinder, missbruk, alkoholmissbruk, alkoholkonsumtionsnivå, ’personlig 
assistans’ inom omsorgen om funktionshindrade, ’hemtjänst’ inom omsorgen om 
funktionshindrade, kommunens socialpsykiatriska enheter, socialpsykiatrins ’boendestöd’. 
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Inledning 
 
Det reformarbetet som gjorts för att människor med funktionshinder ska kunna leva ett 

liv i jämlikhet med alla andra (Eriksson och Törnqvist 1995) har inneburit ökade möjligheter 
till ett mer självständigt liv för dem (Tideman, 2000). Under namnen ‘normalisering’ och 
‘integrering’ (Socialstyrelsen, 1999:1) har reformarbetet bland annat gjort det möjligt för 
funktionshindrade människor att leva i egna integrerade bostäder, med tillgång till vanliga 
sociala sammanhang och fria från social kontroll som dessa människor var utsatta för under 
den tiden då de levde på institutioner (Tideman, 2000). 

De normaliserade levnadsförhållandena för människor med funktionshinder har dock en 
avigsida. Utflyttningen från de stora anstalterna och institutionerna till ett mer “normalt” liv 
med bl. a. förbättrad tillgänglighet vad gäller den fysiska miljön, innebär i sin tur att man 
exponeras för det negativa som ett normalt liv kan bära med sig. Bland de problem som kan 
drabba även människor med funktionshinder är att man får tillgång till alkohol och droger 
och kan lätt hamna i missbruk (McGillivray och Moore, 2001). Det är detta problem, 
nämligen alkoholmissbruk och andra typer av missbruk hos människor med funktionshinder 
som är temat för min undersökning. 

Missbruksproblem bland funktionshindrade var något som jag blev uppmärksam på 
genom personal som arbetar med människor med funktionshinder i en av Stockholms 
kommuns stadsdelar. De berättade om förekomsten av alkoholmissbruk hos ett flertal 
funktionshindrade och ansåg att det var ett problem särskilt eftersom många 
funktionshindrade människor ofta äter mediciner på grund av funktionshindret. De menade 
att ett ofta förekommande eller högt alkoholintag i kombination med dessa mediciner leder 
till en ännu högre risk för hälsoskador hos den berörda (CROWD, Center for Research on 
Women with Disabilities i Houston, Texas, 2003). Med andra ord är ett högt alkoholintag i 
sig farligt för den som dricker. Detta på grund av att man riskerar att ådra sig hälsoskador 
(Skog, 2000). Kombineras dessutom ett alkoholintag med vissa läkemedel som inte går ihop 
med alkohol blir risken för skador total. På Läkemedelsindustriföreningens (LIF) webbsida 
(2005) går det att läsa om vad som kan uppstå när alkohol kombineras med läkemedel som 
t.ex. neuroleptika, starka smärtstillande läkemedel och helt vanliga smärtstillande medel som 
paracetamol mm. 

Ytterligare ett problem var enligt personalen att de inte själva direkt kunde gripa in i 
problemet med funktionshindrade som intar alkohol samtidigt med mediciner. Jag förstod 
personalens försiktighet i frågan som en önskan att värna om individernas integritet och rätt 
att bestämma över sina liv. Deras roll som personal var att hjälpa brukarna att leva ett 
‘normalt’ liv och klara sin vardag utan att samtidigt ge sig rätten att ‘köra’ över dem. Hur 
man på ett etiskt försvarbart sätt ska förhålla sig gentemot funktionshindrade finns även 
reglerat i första hand i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS 1993:387).  Enligt dessa två lagar ska arbetet med funktionshindrade 
bygga på självbestämmande och frivillighet. Dessa två principer styr arbetet i individuella 
ärenden (Stockholms stad, 2004 och Ekensteen, 2000 och Peterson, 2000).  Förutsättningarna 
för att avvika från dessa grundläggande principer regleras i LVM, lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (Stockholms stad, 2004) och kan endast tillgripas när individen 
genom missbruk utsätter sig själv och omgivningen för direkt fara (Bergmark och Oscarsson, 
1990 och Goldberg, 2000). I en sådan situation blir det möjligt att omhänderta missbrukare 
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för vård mot deras vilja. Syftet är då inte att med tvång genomföra ett rehabiliteringsprogram 
utan att genom ett “kortvarigt ingripande bryta en livshotande situation och motivera till 
fortsatt vård i frivilliga former” (Goldberg, 2000). 

Det är mot denna bakgrund som funderingar över missbruksproblematikens utbredning 
hos funktionshindrade väcktes hos mig. Jag undrade också över vilka möjligheter som finns 
att hjälpa de som är berörda. När det gäller alkoholmissbruk blev jag även intresserad av att 
veta hur alkoholkonsumtionsnivån ser ut hos dem. Enligt Skog (2000) är en persons generella 
alkoholkonsumtionsnivå en viktig storhet, såväl när det gäller beroende som när det gäller 
olika typer av skador. Ju mer man dricker, desto större blir risken för att utveckla ett 
beroendeförhållande och ådra sig alla typer av alkoholrelaterade skador (ibid.). Det är dessa 
funderingar som är utgångspunkten för denna undersökning. 

 
 
Syfte 

 
Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga hur utbrett missbruk av alkohol, 

narkotika, läkemedel och andra substanser är bland funktionshindrade vuxna i egna boende, 
och som är biståndstagare i Stockholms kommun. Delsyftet är att kartlägga vilka 
handlingsmöjligheter som finns när personalen vill hjälpa eller få hjälp till den berörda. 
 
 
Frågeställningar 

 
För att uppnå syftet har följande frågeställningar utarbetats och senare belysts av 

undersökningen. 
• Hur utbrett är ”alkoholmissbruk” bland funktionshindrade i Stockholms 

kommun? 
• Finns det andra typer av missbruk och hur utbredda är dessa? 
• Vilken typ av hjälp har stadsdelarna att erbjuda funktionshindrade människor 

med missbruksproblem?/Hur handlar stadsdelarna när de får kännedom om att en 
individ har ett missbruksproblem? 

 
 
Definition av begreppen: 
 
- funktionshinder (fysiskt och psykiskt) och handikapp   

 
Det handikappbegrepp som används i Sverige ansluter sig till WHO:s definition och 

FN:s standardregler. Enligt denna definition uppstår ett funktionshinder som följd av en 
sjukdom eller skada. Ett handikapp kan bli följden om funktionshindret får som konsekvens 
att viktiga livsområden begränsas (Socialstyrelsen, 1998:4). Med andra ord beskriver 
begreppet "handikapp" mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen, 
där "handikapp" avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet 
(Calais von Stokkom och Kebbon, 2000). Ett handikapp kan minska, upphöra och även 
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förvärras beroende av till exempel vilket stöd man får eller hur personer i omgivningen agerar 
(Socialstyrelsen, 1998:4). 

Människor med funktionshinder är en stor och mycket heterogen grupp och långtifrån 
alla omfattas av LSS, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Jag 
kommer här att lägga fokus på den målgrupp som omfattas av LSS. Personerna som lagen 
inriktar sig mot är de vars funktionshinder har bedömts vara bestående och av sådan grad att 
de orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Personerna behöver därför det 
stöd och service som LSS tillförsäkrar (Calais von Stokkom och Kebbon, 2000). 
Målgrupppen för LSS insatser är: 

1. personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande 
tillstånd. 

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

3. personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service. 

Socialstyrelsen har i sin tur förtydligat definitionen av begreppet psykiskt 
funktionshindrade som "personer 18 år och äldre med svår psykisk störning eller sjukdom 
som orsakat en funktionsnedsättning med förlust av förmågan (funktionshinder) i sådan grad 
att det inverkar på den dagliga livsföringen (sociala konsekvenser) och att detta handikapp 
bedöms bli långvarigt" (Stockholms stad, 2004). Med "långvarigt" avses att funktionshindret 
varat eller beräknas vara minst ett halvår. Till psykiskt funktionshindrade räknas också 
personer med handikappande personlighetsstörningar eller andra psykiska funktionshinder 
som svåra fobier mm. De som inte räknas in i målgruppen psykiska funktionshinder, är 
personer med primär utvecklingsstörning eller åldersdemens (ibid.). 
 
- missbruk. 

 
Enligt Skog (2001) och Löfgren och Nelson-Löfgren (1980) används begreppet 

”missbruk” i dagligt tal som en kortfattad kod för bruk som medför risk för skada. 
 
- alkoholmissbruk. 

 
Enligt WHO:s definition är en alkoholist en “alkoholmissbrukare där beroendet av 

alkohol har nått en sådan grad att alkoholisten visar märkbara mentala skador eller skador på 
sin själsliga och kroppsliga hälsa, sitt förhållande till andra människor och sina normala 
ekonomiska och sociala funktioner, eller visar begynnande tecken på en sådan utveckling” 
(Skog, 2001). 
 
- alkoholkonsumtionsnivå. 

 
En persons alkoholkonsumtionsnivå är den kvantitet på alkohol som konsumeras per 

tidsenhet, t.ex. per år. Här kan öl, vin och sprit räknas om efter alkoholstyrka till ett samlat 
mått, som t.ex. liter ren alkohol per år. Detta mått är en viktig indikator på olika typer av 
skador (Skog, 2001). 
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-läkemedelsmissbruk/missbruk av mediciner 
 
Vissa läkemedel blir receptbelagda för att förhindra att de missbrukas av människor. 

Enligt A-klinikstiftelsen <http://www.a-klinikka.fi/> (2006) innebär en överdosering av 
sådana receptläkemedel eller läkemedel som säljs i gatuhandeln missbruk. En del av 
missbruket är enbart till hälsomässig skada, en del är verkligt läkemedelsmissbruk (ibid.). 
Skadligt bruk av mediciner är t.ex. då man tar en antibiotikakur "för säkerhets skull", 
avbryter medicineringen när symtomen lättat eller överkonsumerar värkmediciner. Så kallat 
vanebruk av sömn- och lugnande mediciner kan när det fysiska och psykiska beroendet ökar 
få användaren att överskrida ordinationen (A-klinikstiftelsen <http://www.a-klinikka.fi/> , 
2006). 

Med egentligt missbruk avser man vanligen större eller mindre bruk av lugnande eller 
annan medicin (som har ofta ogynnsamma biverkningar utöver den terapeutiska verkan) för 
att uppnå berusning eller förändra sinnestillståndet. I dessa fall används medicinerna i 
kombination med alkohol eller någon annan drog, vanligtvis överdoserade (A-klinikstiftelsen 
<http://www.a-klinikka.fi/> , 2006). 
 
- ”personlig assistans”, inom omsorg om funktionshindrade.  

 
Insatsen ”personlig assistans” är ett personligt utformat stöd till personer som har stora 

hjälpbehov av personlig karaktär. Enligt lag (LSS) innebär detta att den enskilde/ 
funktionshindrade har behov av insatsen för sina grundläggande behov, som till exempel 
personlig hygien, att inta måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra eller 
annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens behov. Personlig assistans är 
en av totalt tio insatser som beviljas människor med funktionshinder (Stockholms stad, 2004). 
De andra LSS insatser för människor med funktionshinder är rådgivning och annat personligt 
stöd, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller i bostad 
med särskild service för barn och ungdom, boende med särskild service för vuxna eller annan 
särskild anpassad bostad och daglig verksamhet (ibid.). 

 
– ”hemtjänst”, inom omsorg om funktionshindrade. 

 
Hemtjänst betyder samma sak som hjälp i hemmet och består av “punktinsatser” som 

omfattar dels omvårdnad, dels serviceuppgifter som praktisk hjälp med hemmets skötsel, 
städning, tvätt, hjälp med inköp etc. Beslut om hemtjänst ska alltid vara tidsbestämt - och 
fattas enligt 4 kap. 1§ i Socialtjänstlagen (Stockholms stad, 2004). 

 
- kommunens socialpsykiatriska enheter 

 
De socialpsykiatriska enheterna inom kommunerna arbetar med frivilliga 

biståndsinsatser riktade till människor med psykiska funktionshinder och anslutande sociala 
problem. Målsättningen för deras verksamhet är att skapa förutsättningar och sammanhang 
som gynnar individuell utveckling för människor med långvariga psykiska funktionshinder. 
På det sättet ges den enskilde möjlighet att integreras i samhället (Stockholms stad, 2004). 

http://www.a-klinikka.fi/
http://www.a-klinikka.fi/
http://www.a-klinikka.fi/
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– socialpsykiatrins ”boendestöd” 
 
Boendestöd är de socialpsykiatriska enheternas huvudinsats till personer med psykiska 

funktionshinder. Insatsen ges i form av stöd i den egna bostaden. Stödet kan variera från 
daglig tillsyn och hjälp till kontakt t.ex. enbart kvällar och helger (Stockholms stad, 2004). 
Det tar sikte på den psykiskt funktionshindrades behov av och möjligheter att utveckla ett 
normalt vardagsliv och ska uppfattas som en social och praktisk stödinsats. Syftet eller målet 
är att stärka den enskildes identitet och praktiska förmåga att hantera vardagen, såväl inom 
som utanför bostaden. Det ska ses som ett stöd i “det vanliga livet” (ibid.). 
 
 
Avgränsningar 

 
Jag har avgränsat mig till att undersöka fysiskt och psykiskt funktionshindrade vuxna i 

åldrarna 18 - 65 år i Stockholms kommun och med av kommunen anordnade insatser som 
”personlig assistans”, ”hemtjänst”, socialpsykiatrins ”boendestöd”. Dessa får insatserna i den 
stadsdel där de bor och har därför kontakt med socialtjänsten i respektive stadsdel i 
Stockholms kommun. 

Anledningen till att undersökningen kommer att omfatta endast vuxna är att den blir 
enklare och lättare att hantera. Även om alkoholproblematiken kanske skulle gå att finna hos 
tonåringar under 18 år, så utgörs funktionshindrade också av barn som är ännu yngre. Min 
förförståelse är att det inte skulle gå att finna ett alkoholmissbruk hos dessa yngre barn och 
för att inte göra undersökningen för stor kändes det rättare att inte inkludera alla under 18 år 
oavsett ålder.  

 
 
Forskningsfältet 
 
Svensk forskning 

 
Under litteraturgenomgången har jag märkt att det har skrivits mycket om psykiskt 

funktionshindrade som har missbruksproblem eller tvärtom missbrukare med psykiska 
problem. Däremot har jag haft svårt att hitta litteratur som behandlar missbruksproblem hos 
gruppen funktionshindrade som helhet - och då inklusive fysiskt funktionshindrade. Detta 
trots uppgifter (Thalwitzer, 2001) om att människor med fysiskt funktionshinder, som till 
exempel ryggmärgsskada, nedsatt syn och amputationer i 40-50 procent av fallen är 
storkonsumenter av alkohol. 

När jag, med orden "missbrukande funktionshindrade", sökte i Google på internet hittade 
jag en artikel, skriven av Thalwitzer (2001). Artikeln informerar om nystartade behandlingar 
för människor med funktionshinder ("eftersom behandlingshemmen ofta inte är anpassade för 
dem") i Frösunda men tar inte upp missbruksproblemets utbredning hos gruppen. Artikeln är 
publicerad i tidningen "Allt om hjälpmedel" (2001) som ges ut av Hjälpmedelsinstitutet. 

Vad gäller gruppen psykiskt funktionshindrade finns flera studier. Johan 
Cullberg studerade 1994 människor i 17 kliniker, mellan 18 och 45 år, som hade för första 
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gången sökt hjälp för en psykos. Studien visade att det endast var några få procent av 
schizofrenifall som komplicerades av alkohol- och drogmissbruk (Nordén, 2002). Enligt 
Cullberg var motsvarande siffra i USA och Storbritannien på sina ställen så hög som 50 
procent. Han såg på detta som ett "direkt resultat" av Sveriges "restriktiva drogpolitik" och 
menade att denna är något man inte får backa på. Samtidigt fasade han för "de drogliberala 
stämningar som breder ut sig i Europa (ibid.)". 

Enligt Socialstyrelsen (2003) visar flera av dess uppföljningsstudier och rapporter att 
gruppen psykiskt funktionshindrade med ett samtidigt missbruk inte nås av samhällets 
insatser. Även skattningar av antalet personer i gruppen är osäkra, mörkertalet är stort och en 
etablerad kartläggningsmetodik saknas. Lokala studier pekar på att allt ifrån 20 till 80 procent 
av missbrukarna har psykiska besvär. Alkohol är det dominerande missbruket och en 
omfattande fysisk ohälsa. Ju allvarligare missbruket är desto större är sannolikheten för 
psykiska besvär. Även vräkningsfrekvensen för psykiskt funktionshindrade med missbruk är 
mångdubbelt (25 gånger) högre än övriga befolkningen. Mer än hälften (60 procent) hade 
gjort ett eller flera självmordsförsök (ibid.). De missbrukare som är hemlösa uppvisar i hög 
grad allvarliga psykiska problem. Detsamma gäller för de missbrukare som 
tvångsomhändertas enligt LVM. Sannolikt uppvisar dessa grupper även en svårare psykisk 
sjukdomsbild än övriga missbrukare. Skattningar av antalet personer i gruppen försvåras av 
att t.ex. gemensamma vårdplaner och informationsutbyte mellan psykiatri och socialtjänst 
ofta saknas. I en studie (Socialstyrelsen 1996) var endast 9 procent kända hos båda 
vårdgivarna (ibid.). 

En uppföljning av olika samverkansmodeller för gruppen psykiskt funktionshindrade 
med samtidigt missbruk, i tio kommuner visade en hög dödlighet som var nästan 8 gånger 
högre än i "normalbefolkningen". Den visade också att sam verkan mellan olika myndigheter 
förbättrade klienternas livssituation, missbruket, den fysiska och psykiska hälsan, relationer 
och minskad kriminalitet (ibid.). Drygt hälften av de intervjuade hade inga missbruksproblem 
efter fem år. Sammantaget kvarstod ändå ett långsiktigt hjälpbehov av bland annat daglig 
verksamhet samt behov av behandling framförallt rörande psykiska problem, alkoholproblem 
och fysisk hälsa. Personerna inom projekt som haft en längre organisatoriskt förankrad 
samverkan, förbättrades mer vad gäller sin psykiska hälsa och livskvalitet än personer inom 
övriga projekt, medan det inte fanns någon skillnad vad gäller missbruket. 

Det som beskrivits i de två föregående styckena bekräftas i Socialstyrelsens 
långtidsuppföljning "Förbättringsprocessen hos personer med svår psykisk störning och 
missbruksproblem” (2004). Där står det också att personalen upplever fortfarande vissa 
problem med ansvarsfördelningen, och olika synsätt på missbruk och vad som ska åtgärdas 
först (av den psykiska störningen och missbruket). 

Det har även gjorts studier om missbruksproblemets storlek hos befolkningen i övrigt 
(Bergmark och Oscarsson, 1990). Tunga alkoholmissbrukare i Sverige har uppskattats till 
mellan 50 000 och 100 000 personer, 50 000 av dessa är aktuella inom socialtjänsten. Antalet 
tunga narkotikamissbrukare i landet beräknas till 15 000. Hur många av dessa som är aktuella 
inom socialtjänsten är svårt att uppskatta och det finns stora luckor i statistiken (ibid.).  

 
 
Internationell forskning 
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Efter sökning med orden "alcohol" och "disabled" i databasen "Academic Search Elite 
ASE - Ebsco Host" hittade jag två artiklar som handlade om missbruksproblem bland 
människor med lindriga psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Dessa anses, 
enligt LSS, inte ha stora och varaktiga funktionshinder av sådan grad att det inverkar på den 
dagliga livsföringen (Stockholms stad, 2004). Den ena artikeln är ur tidskriften "Journal of 
Intellectual & Developmental Disability". Den skrevs 2001 av australiensarna Jane 
McGillivray och Megan R. Moore och författarna verkade på Deakins universitets "School of 
Psychology" i Australien. Den andra är en artikel ur "Journal of Rehabilitation" skriven av 
Bobby G. Greer, PhD, från USA. professor på departementet för särskild utbildning och 
rehabilitering på "Memphis State" universitet. Båda artiklarna visar att alkohol- och 
drogmissbruk är vanligare hos människor med lindriga psykiska eller intellektuella 
funktionsnedsättningar i USA och Australien än hos den övriga befolkningen i dessa två 
länder. 

På sina webbsidor behandlar den amerikanska intresseorganisationen National 
Association on Alcohol, Drugs & Disability, "NAADD" (1999) och "Center for Research on 
Women with Disabilities. Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Houston, 
Texas", CROWD, (2003) människor med varierande typer av funktionshinder (fysiska och 
psykiska), funktionsnedsättande sjukdomar, både medfödda eller förvärvade och i olika 
grader. Gruppen funktionshindrade är större där och omfattar då även de som står utanför 
LSS i Sverige. 

NAADD (1999) rapporterar om den oproportionellt stora risken för funktionshindrade att 
drabbas av ett beroende då dessa personer stöter på fler riskfaktorer i sina liv än personer utan 
funktionshinder. Enligt både NAADD (1999) och CROWD (2003) är missbruk bland hjärn- 
och ryggmärgsskadade i USA i sin tur högre - mellan tre och sex gånger vanligare hos 
gruppen - än bland övriga funktionshindrade. Inte sällan är det främst alkoholmissbruket som 
leder fram till hjärn- och ryggmärgsskadorna (d.v.s. funktionshinder) hos de drabbade (ibid.). 
Dessa resultat innebär att Sverige inte skulle vara unikt när det gäller förekomsten av 
alkoholmissbruk hos funktionshindrade människor i landet. Även hos människor med 
tillstånd som dövhet, artrit, multipel skleros har missbruksproblem visat sig i dubbelt så hög 
grad än hos den ”normala” befolkningen (NAADD, 1999). 

NAADD (1999) tar även upp svårigheten för funktionshindrade i USA att få tillträde till 
behandlingshem, då dessa sällan är handikappanpassade. Bland andra anledningar till varför 
funktionshindrade inte återfinns på vanliga behandlingar för missbrukare är ekonomiska och 
tekniska hinder (CROWD, 2003). 

Den forskning som gjorts i USA och Australien är relativt ny. Anledningen till det är att 
människor med funktionshinder eller kroniska sjukdomar tidigare inte ansågs vara lämpliga 
kandidater för hälsofrämjande åtgärder. Detta därför att betoningen på folkhälsa låg i att 
förebygga just funktionshinder, sjukdom och svaghet (CROWD, 2003).  

 
 
 
 
Teorier och centrala begrepp 
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Autonomiprincipen och konflikten mellan “ansvaret för den andra” och “respekten för 
hennes självbestämmande och integritet”. 

 
Dagens förändrade attityder till personer med funktionshinder har lett till att dessa fått 

ökade möjligheter att bestämma över sina liv och leva aktivt på samma villkor som andra. 
Även personalens roll har förändrats så att deras uppgift gentemot funktionshindrade har 
blivit mer att stödja och ge service än att vårda (Lindström och Wennberg, 1998). 

De funktionshindrades myndighet och självbestämmande över den egna tillvaron är 
däremot inte något självklart och okontroversiellt (Ekensteen, 2000). De insatser som ges 
funktionshindrade kan skapa goda förutsättningar för deras möjligheter till ett bra och värdigt 
liv, men när den enskilde utsätts för en ständig behovsgranskning där det han gör och säger 
utsätts för prövning och myndighetsbedömning, tvingas man in i livsformer utan normalt 
självbestämmande och utan normala förutsättningar att som vuxen, jämställd medborgare ta 
ansvar för och råda över sitt liv. Detta gör att skyddet för deras personliga integritet får 
särskilt stor betydelse (ibid.). Genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och lagen om assistansersättning (LASS) tillförsäkras funktionshindrade människor 
förutom insatser även egen personlig integritet, självbestämmande och valfrihet (Peterson, 
2000). 

Autonomi - liktydig med självbestämmande, är det begrepp som ibland används för att 
beteckna det oberoende som en funktionshindrad, trots stödbehovet, kan uppnå (Ekensteen, 
2000). För att man ska kunna hjälpa och stödja hjälpbehövande på ett bättre sätt krävs det en 
“helhetssyn” på människan som ska ses som beroende av andra och sina omvärldsbetingelser 
men samtidigt som ett aktivt, självbestämmande subjekt (Eliasson, 1995). Det krävs då att 
man gör klart för sig att ansvar för en annan individ inte betyder samma sak som att 
bestämma över huvudet på honom eller henne. Inte heller borde respekten för individens 
självbestämmande och integritet leda till oengagemang eller att man inte bryr sig (ibid.).  

Enligt Eliasson (1995) och Granér (1994) borde det inte finnas några rigida mallar om 
hur en hjälpare ska agera i arbetet med en hjälptagare. Detta menar Eliasson (1994) beror på 
att konflikten mellan “ansvaret för den andra” och “respekten för hennes självbestämmande 
och integritet” kräver olika hantering i olika sammanhang. Komplexiteten i den vardagliga 
verksamheten gör att det efterfrågas en flexibilitet hos hjälparen. Även om den hjälptas 
självbestämmande alltid borde komma i första rummet uppstår det inte sällan en situation där 
dennes önskningar strider mot hjälparens värderingar eller önskemål. I stället för att 
hjälparen, i namn av sitt “ansvar för de svaga” bestämmer ”över huvudet” på den han eller 
hon “hjälper” eller att hjälparen inte engagerar sig över huvudtaget med hänvisning till att 
den enskilde bär ansvaret för sitt eget liv (något hon kallar en flyktstrategi), krävs det att 
hjälparen använder sitt eget förnuft, kunskap, känsla, människo- och situationsförståelse för 
att hitta en lösning på situationen (ibid.). Detta kallar Szebehely (1995) för ett både manuellt, 
intellektuellt och emotionellt omsorgsarbete. Med emotionellt arbete menar Szebehely (1995) 
att ta hand om andras känslor d.v.s. att hjälpmottagarnas känslomässiga och relationella 
behov uppmärksammas och vårdas. I stället för att tvinga en hjälptagare till en viss åtgärd kan 
man exempelvis arbeta genom motivation och övertalning. Detta kräver engagemang och 
tålamod. 

Villkoret, enligt Szebehely (1995), för att arbetsidealen där utövaren försöker se till 
omsorgstagarens alla behov inklusive de emotionella, skall kunna åstadkommas, är att man 
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erhåller konkret, personlig kunskap om den specifika omsorgstagaren. Det behövs också 
tillräckligt med tid för att utföra de konkreta omsorgsuppgifterna, och för att kunna bedöma 
den enskildes föränderliga situation. Även materiella resurser samt kvalifikationer är viktiga. 
Den som har goda kvalifikationer men inte tid eller kunskap om den aktuella omsorgstagaren 
kan inte använda sina färdigheter. Inte heller räcker det att veta vad man ska göra, man måste 
också ha tillräckligt handlingsutrymme att göra det. Tillräckligt handlingsutrymme är viktigt 
för att hjälparen ska kunna agera spontant och flexibelt (ibid.). 

 
 
Etik i socialt arbete 

 
Etik i socialt arbete blir viktigt när man som socialarbetare ska göra etiska 

ställningstaganden. Det betyder att man på ett medvetet och reflekterat sätt väljer mellan 
olika handlingsalternativ. Dessa val sker utifrån vissa vedertagna normer och principer 
(Petterson, 1990). 

Enligt Hemerén (1990) är det fyra principer som ska vara vägledande när man som 
socialarbetare ska på ett etiskt försvarbart sätt välja mellan olika handlingsalternativ. 
Principerna är beskaffade på så sätt att personer med olika ståndpunkter i omstridda frågor 
kan ansluta sig till dem. Dessa är: 

1. Självbestämmandeprincipen, enligt vilken personer själva bör få bestämma över sitt 
eget liv, i varje fall om det inte går ut över andras självbestämmande. 

2. Godhets(maximerings)principen, enligt vilken vi bör göra gott mot andra, förebygga 
skada och ta bort sådant som är skadligt för andra. 

3. Skade(minimerings)principen, enligt vilken vi har en plikt att inte orsaka andra 
människor lidande eller åstadkomma skada. 

4. Rättviseprincipen, enligt vilken lika fall (d.v.s. personer, handlingar, motiv, mm.) bör 
behandlas lika eller bedömas lika. 

Hermerén (1990) menar att var och en av dessa principer aktualiserar svåra problem. De 
är inte okontroversiella, de gäller primärt men inte obetingat, kan ibland komma i konflikt 
med varandra och ger därför inte det definitiva svaret på något etiskt problem. Däremot fyller 
principerna en viktig funktion i och med att de ger en utgångspunkt för diskussionen som kan 
accepteras av människor med varierande moraliska övertygelser. På det sättet bidrar de till att 
skapa en viss ordning och reda i den etiska argumentationen (ibid.). 

 
 
Metod 
 
Undersökningstyp och teknik för att samla in data. 

 
Eftersom huvudsyftet med denna undersökning är att kartlägga utbredningen av 

alkoholmissbruk och andra typer av missbruk bland funktionshindrade vuxna i Stockholms 
kommun ansågs den kvantitativa undersökningsmetoden vara bäst lämpad för att få svar på 
både huvudfrågeställningen och de medföljande frågorna. 

Som teknik för att samla in information har jag använt mig av en enkät med 
standardiserade frågor (Patel och Davidsson, 1994). Detta innebär att jag har ställt 
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likalydande frågor i exakt samma ordning till alla enhetschefer som medverkat i 
undersökningen. Enkäterna har besvarats enligt vad Patel och Davidson (ibid.) kallat “enkät- 
under- ledning” metoden. Med det menas att jag har tagit med mig formuläret och besökt de 
personer som ska besvara den (ibid.), dels för att minska bortfall av medverkande och dels för 
att förtydliga ifall det skulle ha behövts. 

En fördel som går att märka när det gäller enkäten är att man kan, förutsett att man 
förberett sig väl, formulera precisa frågor på så sätt att de ger svar på just det som man vill 
belysa. Förutom när det gäller öppna frågor med fritt svarsutrymme måste även 
undersökningspersonen göra likadant d.v.s. lämna precisa svar genom att t.ex. kryssa för det 
rätta svaret eller det svaret som stämmer bäst på frågan. Detta sparar tid och lämnar inte så 
stor rum för oklarheter och egna tolkningar som kan påverka undersökningsresultatet. När det 
gäller intervjuundersökningar kan den intervjuade lätt glida iväg från ämnet och det kan vara 
svårt att styra tillbaka personen. 

Det som jag ser som ett tecken på att enkäter med fasta svarsalternativ kan av vissa 
personer upplevas som begränsande är att undersökningspersonerna lägger till något vid 
sidan om vissa ikryssade svar. Jag har redovisat sådana tillägg i resultatet. 

 
 
Målgrupp 

 
De människorna som kommer att ingå i undersökningen är vuxna (18-65 år) 

funktionshindrade i Stockholmskommun, vars funktionshinder har bedömts vara tillräckligt 
stor/betydande och varaktig/bestående att de får kommunala insatser, som till exempel 
”personlig assistans”, ”hemtjänst”, ”boendestöd” för sin dagliga livsföring. De insatserna 
dessa får beviljas och utförs genom socialtjänsten i den stadsdel där individen (den 
funktionshindrade) bor. 

 
 
Urval av medverkande i undersökningen 

 
För att få in information om målgruppen (funktionshindrade) har jag vänt mig till 

cheferna för de enheterna i respektive stadsdel som ansvarar för att de insatser som 
kommunen beviljar funktionshindrade utförs.  

Även om skillnader i organisationsform kan förekomma så är de flesta stadsdelarna i 
Stockholms kommun organiserade på så sätt att det finns en enhet för personlig 
assistans/individuellt stöd och en enhet för socialpsykiatri och/eller boendestöd. Det innebär 
att varje enhet är en egen enhet med en enhetschef. Det är dessa enhetschefer som jag vänt 
mig till i min undersökning. De tillsammans med deras personal (t.ex. personliga assistenter) 
ansvarar för att funktionshindrade i stadsdelen får de insatser som kommunen har beviljat de. 
På så sätt kommer de ofta i närkontakt med funktionshindrade/brukare än vad andra, i arbetet, 
överordnade chefer gör.  

Det har inte blivit möjligt att få tag på alla enhetschefer i varje stadsdel. Eftersom 
undersökningen har ägt rum under sommaren har vissa redan gått på semester, andra har fullt 
upp och inte kan delta i undersökningen, andra menar att eftersom de har mycket gravt 
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funktionshindrade som inte aktivt kan ta till sig ett missbruk vill de inte delta i 
undersökningen.  

Tillsammans består undersökningspersonerna av 11 enhetschefer personlig assistans/ 
individuellt stöd och 9 enhetschefer för socialpsykiatrin och/eller boendestöd, i Stockholms 
kommun. Dessa 20 enhetschefer representerar 14 av kommunens 18 stadsdelar. Detta beror 
på att vissa stadsdelar har representerats med endast en enhet som kunde medverka i 
undersökningen. 

 
 
Informationssökning och val av litteratur 

 
För att hitta information om mitt tema sökte jag i böcker, kurslitteratur, på Internet och i 

de databaser som är tillgängliga för studerande. 
På Internet och i databaserna använde jag mig av olika ordkombinationer för att hitta 

litteratur som var relevant för min studie. Vissa ordkombinationer fungerade och andra inte 
medan andra gav mer än 10 000 poster och jag måste precisera min sökning för att lättare 
hitta den information jag sökte. 

De böcker och kurslitteratur jag har haft användning för är skrivna på svenska och 
behandlar funktionshinder och funktionshindrade i Sverige, alkoholmissbruk, alkoholskador 
och annat som jag bedömt som relevant för denna studie. 

 
 
Undersökningens uppläggning och genomförande  

 
Som nämnts tidigare är huvudsyftet med denna undersökning att kartlägga utbredningen 

av alkohol-, narkotika- och läkemedelsmissbruk bland vuxna, funktionshindrade 
biståndstagare i Stockholms kommun. Med utgångspunkt från huvudsyftet ansågs den 
kvantitativa undersökningsmetoden, som använder sig av statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder (Patel och Davidsson, 1994), vara bäst lämpad för att få svar på både 
huvudfrågan och de medföljande frågorna. 

Första steget i undersökningens genomförande var att framställa en enkät (som finns som 
bilaga 3). Det gjorde jag med hjälp av Patel och Davidssons (1994) anvisningar om hur 
enkäter kan/ska konstrueras. Den färdiga enkäten bestod dels av tolv helt strukturerade 
frågor. Dessa är frågor med fasta svarsalternativ (ibid.). Ytterligare fem frågor hade en lägre 
grad av strukturering i och med att de lämnade fritt svarsutrymme och var fria för den 
medverkande att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter (ibid.). 

När det gäller frågornas ordning och formulering följde jag Patel och Davidssons (1994) 
anvisningar att man vanligast börjar med de bakgrundsvariabler som man behöver 
information om och avslutar enkäten neutralt. Då avslutas enkäten antingen med utrymme för 
kommentarer kring frågornas innehåll eller med ett tillägg av sådant som inte kommit med i 
frågorna men som upplevs som betydelsefullt av “intervjupersonerna”. Mellan inledning och 
avslutning kommer de egentliga frågorna som rör det preciserade problemet (ibid.). Jag 
undvek också långa frågor som lätt kan missuppfattas, ledande frågor, negationer och 
dubbelfrågor som t ex: Tycker Du att alkoholmissbruk bland funktionshindrade är bekymmer 
som har stor betydelse för din verksamhet eller inte (ibid.)? Frågorna lästes sedan av min 
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handledare, något som förespråkas av Patel och Davidsson (1994). Anledningen till det är att 
den som formulerar frågorna är så väl insatt i problemområdet att mycket verkar självklart, 
trots att det inte är det för den som ska svara på frågorna (ibid.).  

Nästa steg i undersökningen var att skicka ett informationsbrev per post inkluderande de 
frågor (i bilaga 2) som skulle ingå i enkäten (Patel och Davidsson, 1994). Detta gjordes för att 
ge mina “informanter” en överblick över vilka typer av frågor som skulle ingå i 
undersökningen samt utrymme att, i fall det behövdes, ta fram siffror och annan information. 
Informationsbrevet har stor betydelse också när man vill klargöra att den medverkandes 
bidrag i undersökningen är viktigt (ibid.). En annan anledning för att skriva ett 
informationsbrev är för att klargöra på vilket sätt individens bidrag kommer att användas och 
om det är konfidentiellt eller inte (ibid.). Eftersom undersökningen kretsar kring begreppet 
”missbruk” fick jag också tillfället att i informationsbrevet försöka definiera vad som 
menades med det begreppet. Detta därför att jag under litteraturgenomgången hade förstått att 
det inte är ofta som man är överens om hur ett missbruk ska definieras och att begreppets 
innebörd ibland kan vara skiftande. Den definition jag använde är Löfgrens och Nelson- 
Löfgrens (1980) enligt vilken ‘missbruk’ är “en kortfattad kod för ett bruk som medför risk 
för skada”. 

För att minska bortfallet bestämde jag mig för att personligen söka upp varje enhetschef. 
Efter tidbokning med cheferna åkte jag ut med den färdiga enkäten till de medverkande så att 
den kunde fyllas i och tas hem på samma gång. Tre enhetschefer som inte hade tid att ta emot 
mig och fylla i blanketten ställde upp för telefonintervjuer i stället. 
 
 
Problem vid datainsamlingen 

 
Trots att jag gjorde allt jag kunde för att de ställda frågorna skulle vara så tydliga som 

möjligt så uppfattades ibland vissa frågor som otydliga. Eftersom jag var med när enkäterna 
fylldes i, fick jag tillfälle att förklara vad jag menade med dessa frågor. 

En av enhetscheferna/undersökningens deltagare har svarat på eget sätt på en av frågorna 
(fråga 7) genom att lägga till ett eget svarsalternativ med ruta och sedan kryssa för det. Andra 
har lagt till kommentarer vid sidan om det givna svaret - något som jag inte betraktat som 
problematiskt, till skillnad från det förstnämnda. 

På frågan ”Vem tycker Du bär det yttersta ansvaret för brukare som skulle behöva 
hjälp/stöd för missbruksproblem?”, skulle undersökningspersonerna/enhetscheferna ange ett 
av tre möjliga svarsalternativ; ”Socialtjänsten”, ”Landstinget” och ”Vet inte”. Ett problem har 
uppstått då tio av de tjugo enhetscheferna kryssat för både ”Socialtjänsten” och 
”Landstinget”. Som motiveringen till det menar de att båda svar är lika viktiga eftersom det 
inte går att ange den ena som viktigare den andra. Det samarbetet som krävs mellan dessa två 
kan enligt de inte bortses ifrån och är viktigt för att verksamheten ska vara effektiv. Det har 
gjort att jag har varit tvungen att redovisa ”Socialtjänsten och Landstinget” som ett 
svarsalternativ.   

 
 
 
 



 16 
 
 
 
 
 
 
 

Bortfallsanalys 
 
Av de 38 namn på enhetschefer som jag fick in och tog kontakt med/försökte att ta 

kontakt med har tjugo (52%) medverkat i undersökningen. Resterande arton utgör det externa 
bortfallet. Fyra chefer i bortfallsgruppen representerar två stadsdelar som inte ville medverka 
i undersökningen medan sex enhetschefer på olika stadsdelar har vid undersökningstiden tagit 
semester. Två har jag inte lyckats få kontakt någon kontakt med. Ytterligare två har uppgett 
att de har mycket gravt funktionshindrade som inte kan ta till sig ett missbruk och vill av den 
anledningen inte delta i undersökningen. Fyra kan på grund av tidsbrist inte heller medverka i 
undersökningen. 

Fem av de 14 stadsdelar som representeras i undersökningen har båda enhetstyperna 
(d.v.s. enhetschefer personlig assistans/ individuellt stöd och enhetschefer för socialpsykiatrin 
och/eller boendestöd) kommit med i undersökningen. Trots spridningen finns risken till en 
missvisande bild av resultat på grund av att jag i vissa stadsdelar bara har fått in en enkät från 
en av enheterna och inte den andra i samma stadsdel. 

Det har också varit ett högt internt bortfall på fråga 10. På grund av att endast två av 
undersökningspersonerna har svarat på frågan, har jag valt att bortse ifrån den. Innan 
undersökningen hade ägt rum hade jag fått veta att det inte finns renodlade fysiska resp. 
psykiska funktionshinder hos brukare inom båda de socialpsykiatriska enheterna och 
enheterna för personlig assistans/individuellt stöd. Det innebär att brukare med ett 
fysiskt/fysiska och ett psykiskt/psykiska funktionshinder går att finna hos båda enhetstyperna. 
Därför hade fråga 10 formulerats med syftet att den skulle få fram procenten 
alkoholmissbrukare med olika typer av funktionshinder inom en enhet/verksamhet. 
Undersökningspersonerna skulle ange procenten som berördes av alkoholmissbruk bland 
brukare med enbart fysiskt/fysiska funktionshinder, enbart psykiskt/psykiska funktionshinder 
respektive de med en kombination av fysiskt/fysiska och psykiskt/psykiska funktionshinder. 
Bortfallet på frågan beror delvis på att undersökningspersonerna har känt att de inte säkert 
kan uttala sig om huruvida en brukare har enbart fysiska, enbart psykiska eller en 
kombination av båda typer av funktionshinder. Andra - som inför intervjun kan ha hämtat in 
information från personalen - är inte helt insatta i alla detaljerna om brukarna. 

Med utgångspunkt från syftet med denna undersökning (som är dels att kartlägga hur 
utbrett missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och andra substanser är bland 
funktionshindrade vuxna biståndstagare i Stockholms kommun och dels att kartlägga vilka 
handlingsmöjligheter som finns när personalen vill hjälpa den berörda) tycker jag inte att det 
interna bortfallet har påverkat undersökningsresultatet. 

 
 
Etiska problem/ställningstaganden 

 
Ett problem är att denna undersökning inte är gjord utifrån de studerades perspektiv. 

Undersökningens tema, nämligen alkoholmissbruk, gör att det blir ganska känsligt att vända 
sig till en individ som kanske redan på grund av sitt funktionshinder känner sig utsatt, och 
ställa frågor om hur dennes alkoholkonsumtion ser ut. Det är bland annat detta som gjort det 
svårt för mig att vända mig direkt till de studien gäller och ställa mina frågor. Man får istället 
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nöja sig med de svar som enhetscheferna lämnat. Hade man frågat de som direkt berörs av 
”alkoholproblem” hade svaren på enkätfrågorna kunnat se annorlunda ut. 

Detta är enligt Eliasson (1995) ett vanligt problem med forskare som tenderar att lyssna 
på myndighets-, behandlar- eller åtgärdsperspektiv, d.v.s. perspektiv som inte är klientens. 
Hon menar att i de institutioner som görs till föremål för social forskning, är klienter och 
patienter ofta parter som har liten chans att göra sig hörda. Istället betraktas de utifrån och 
deras svagheter, brister och eventuella förbättringar klassificeras och etiketteras, både av 
forskare och behandlare. Jag tror att Eliassons syfte med det påståendet inte är att avskräcka 
forskare från att intressera för problemfrågor i samhället utan hon vill förespråka ett 
helhetsperspektiv av alla i samhällsproblem intresserade och inblandade parter. 

I enlighet med HSFR:s (1983) forskningsetiska informations-, samtyckes- och 
konfidentialitetskraven har jag i informationsbrevet (se bilaga 1) till enhetscheferna lämnat 
information om forskningssyftet, de medverkandes uppgift i projektet, deltagandets 
frivillighet och om den eventuellt lämnade informationens konfidentialitet.  
 
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 
Validitet i en undersökning handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska 

undersöka och vad vi faktiskt undersöker (Patel och Davidsson, 1994). För att kontrollera 
detta har jag fått hjälp av två i problemområdet välinsatta personer som analyserat/granskat 
enkätfrågorna (se bilaga 3) för att se om de är relevanta till undersökningens syfte och ska 
leda till svar på undersökningens huvudfrågor. Genom en sådan logisk analys av innehållet i 
instrumentet åstadkommer man innehållsvaliditet (ibid.). 

Ett annat sätt att säkerställa validitet har varit att, i informationsbrevet (se bilaga 1) som 
skickats ut till enhetscheferna före själva undersökningen, definiera vad som menas med det 
centrala begreppet ”missbruk”. Syftet med det har varit att skapa en enhetlig utgångspunkt 
inför de svar som skulle lämnas och därmed öka undersökningens validitet. 

Enligt Patel och Davidsson (1994) kan vi veta om en enkät ska betraktas som 
tillförlitlig/reliabel eller ej endast när den blivit besvarad. Då kan man kontrollera om det 
finns frågor som har hoppats över, om det har markerats flera alternativ än vi bett om, har vi 
tagit med alla möjliga alternativ eller har nya skrivits dit o.s.v. Fördelen med att jag har varit 
närvarande när enkäterna har besvarats är att sådana problem som de jag nyss nämnt har med 
ett undantag kunnat undvikas. 

Vidare när det gäller kvantitativa undersökningsmetoder finns det reliabilitetsmått som 
bestämmer mätinstrumentets stabilitet, dess homogenitet och dess likvärdighet med ett annat 
instrument (Patel och Davidsson, 1994). Dessa mått är uttryck för samband (ibid.). 

 
 
Bearbetning 

 
Bearbetning av insamlade data har skett genom enkel frekvens beräkning. För att 

tydliggöra resultatet har jag använt mig av tabeller. 
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Resultat och analys 
 
Som tidigare nämnts har de svaren från enkätundersökningen som nu ska presenteras och 

analyseras lämnats av tjugo enhetschefer för individuellt stöd/personlig assistans resp. 
socialpsykiatri i Stockholms kommun. Elva av de är enhetschefer för individuellt 
stöd/personlig assistans. Nio är enhetschefer för socialpsykiatri. Tillsammans representerar 
cheferna fjorton av Stockholms kommuns arton stadsdelar. 

Resultatredovisningen är upplagd på så sätt att jag redovisar fråga för fråga utom när det 
gäller de tre första frågorna, dessa redovisas inledningsvis tillsammans. Resultatet redovisas 
huvudsakligen i text. Vissa frågor illustreras med en enkel frekvenstabell i de fall då jag anser 
att det bidrar till att tydliggöra resultatet. För vissa svar har jag skilt på enhetschefer inom 
enheterna för personlig assistans/individuellt stöd och inom socialpsykiatrin. Detta i syfte att 
underlätta för en jämförelse mellan enheterna då det har visat sig att fysiskt 
funktionshindrade dominerar inom enheterna för personlig assistans medan det på de 
socialpsykiatriska enheterna är psykiskt funktionshindrade som är majoriteten.  

Svaren som lämnats på frågorna 1 till 3 (se bilaga 3) kan sammanfattas på följande sätt: 
De enheterna vars chefer medverkat i undersökningen har vid undersökningstillfället 
sammanlagt 2747 brukare, d.v.s. människor med funktionshinder som får insatser av 
kommunen. Av dessa 2747 brukare återfinns 1793 hos socialpsykiatriska enheter. Resterande 
954 funktionshindrade erhåller insatser hos enheterna för individuellt stöd/ personlig 
assistans.   

Det måste klargöras att även om brukare med ett psykiskt/psykiska funktionshinder är 
den självklara majoriteten hos de socialpsykiatriska enheterna så uppger fyra av de nio chefer 
för dessa enheter att de har även brukare med en kombination av ett fysiskt/fysiska och ett 
psykiskt/psykiska funktionshinder. På enheterna för personlig assistans/individuellt stöd är 
fysiskt funktionshindrade den största gruppen. Även här uppger alla elva chefer att de har 
brukare med såväl fysiska som psykiska funktionshinder. Fyra chefer uppger att även brukare 
med enbart psykiskt/psykiska funktionshinder förekommer inom enheten för individuellt 
stöd/personlig assistans.  

Sammanfattningsvis kan man säga att brukare med ett fysiskt/fysiska och ett 
psykiskt/psykiska funktionshinder går att finna hos de psykiatriska enheterna resp. enheterna 
för individuellt stöd/personlig assistans.  

De nio enheterna för socialpsykiatri har flera brukare,1793, som erhåller insatser hos 
dem i jämförelse med 954 brukare hos de elva enheterna för individuellt stöd/personlig 
assistans. Det innebär att enheterna för socialpsykiatri har 839 flera brukare än enheterna för 
individuellt stöd/personlig assistans. I samband med resultatsammanställningen har jag blivit 
medveten om möjligheten att en person kan förekomma två gånger d.v.s. vara aktuellt i båda 
enhetstyper. Det är något jag inte hade förutsett när jag startade studien. Jag kan se efteråt att 
jag borde komplettera enkäten med någon fråga om detta. 
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Fråga 4: Tror Du att det finns fler funktionshindrade i Er stadsdel som ni inte har 
kontakt med?  

 
På denna fråga svarar alla tjugo enhetschefer att de tror att det finns fler 

funktionshindrade som de, d.v.s. kommunen, inte har kontakt med. Enligt cheferna väljer 
vissa funktionshindrade eller deras godemän/förvaltare privata utförare vars insatser inte är 
anordnade av kommunen. Andra har kontakt med enbart landstingets psykiatri medan andra 
avstår helt från att söka stödinsatser någonstans. 

Nedan följer en presentation av resultaten från resten av enkätfrågorna 5-17, som 
enhetscheferna har fått svara på. 

 
 
Fråga 5: Finns det alkoholmissbruk eller ett alkoholintag bland Era brukare som är 
värt att uppmärksammas?  

 
Tabellen visar de svaren som enhetscheferna har lämnat på frågan. 
 
 Ja Nej Vet inte 

Cheferna för 
personlig ass./ 
ind.stöd (n=11) 

5 
 

5 1 

Cheferna för 
soc.psyk. (n=9) 

8 0 1 

Tabell 1: Svaren från alla enhetschefer på frågan, ”Finns det alkoholmissbruk eller ett 
alkoholintag bland Era brukare som är värt att uppmärksammas?”, och antalet chefer som 
angett svaren. 

 
När det gäller enheterna för individuellt stöd/personlig assistans är det fem av 

sammanlagt elva chefer som svarat ”Ja”, och lika många (5) som har svarat ”Nej”. En chef 
har angett svaret ”Vet inte”. 

Åtta av de nio enhetscheferna för socialpsykiatrin, c:a 89%, svarat ”Ja”. Ingen av dem 
svarat ”Nej”. En chef har svarat ”Vet inte”. 

 
 
Fråga 6: Hur många brukare beräknas vara berörda av alkoholmissbruk? 

 
De som svarat ”Ja” till fråga 5 (dessa är fem chefer för ind. stöd/personlig assistans med 

tillsammans 593 brukare och åtta chefer för socialpsykiatrin med totalt 1663 brukare) om 
förekomsten av alkoholmissbruk eller överkonsumtion av alkohol bland brukare inom 
enheten, ombetts ange antalet brukare som beräknas vara berörda av alkoholmissbruk.  

Hos enheterna för individuellt stöd/personlig assistans är det 21 av 593, ca. 4%, brukare 
som anses ha problem med ”alkoholmissbruk” eller ”ett alkoholintag värt att 
uppmärksammas”. 
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När det gäller enheterna för socialpsykiatrin är det 173 av 1663, c:a 10%, som anses vara 
berörd av alkoholmissbruk eller ett alkoholintag värt att uppmärksammas. 

Resultatet på denna fråga illustreras i nästa tabell (tabell 2). 
 
 
 Antalet 

brukare berörda 
av 
alkoholmissbruk 

Totala 
antalet brukare i 
de aktuella 
enheterna 

Beräknad 
procent av 

brukare som är 
berörda av 

alkoholmissbruk 
Cheferna för 

personlig ass./ 
ind.stöd (n=5) 

21 
 

593 4% 

Cheferna för 
soc.psyk. (n=8) 

173 1663 10% 

 
Tabell 2: Svaren från 13 enhetschefer på frågan ”Hur många brukare beräknas vara berörda 
av alkoholmissbruk?” 

 
  
Procenttalen 4% resp. 10% visar att det inom enheterna för socialpsykiatrin förekommer 

flera brukare med ett alkoholmissbruk än hos enheterna för individuellt stöd/personlig 
assistans. 

 
 
Fråga 7: Hur ofta (på ett ungefär) dricker de flesta av de brukare vars 
”alkoholproblem” har uppmärksammats?  

 
Frågan har besvarats av tretton chefer vilka tidigare uppgett att det förekommer 

alkoholmissbruk bland brukarna inom deras enheter. Det är fem chefer för individuellt 
stöd/personlig assistans och åtta chefer för socialpsykiatri. Bland svarsalternativen fanns 
”Oftast dygnet runt”, ”Oftast varje dag”, ”Oftast minst tre gånger per vecka”, ”Oftast sällan, 
men berusar sig kraftigt åtminstone en gång i veckan/under helgen”, ”Oftast sällan, men 
berusar sig kraftigt vid enstaka tillfälle”, och ”Vet inte”. 

Tabell 3 visar hur de 13 enhetscheferna svarade på frågan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ..dygnet 

runt 
..varje 

dag 
..minst 

tre gånger 
per vecka 

..sällan..berusar 
sig kraftigt 
åtminstone en gång 
per vecka/under 
helgen 

..sällan 
men berusar 
sig kraftigt 
vid enstaka 
tillfälle 

Vet 
inte 

Cheferna 
för personlig 
ass./ ind.stöd 
(n=5) 

0 3 1 0 1 0 

Cheferna. 
för soc.psyk. 
(n=8) 

0 2 3 0 3 0 

 
Tabell 3: Svaren från 13 enhetschefer på frågan ”Hur ofta (på ett ungefär) dricker de flesta 
av de brukare vars ‘alkoholproblem’ har uppmärksammats?”, och antalet chefer som angett 
svaren. 

 
När det gäller enheterna för individuellt stöd/personlig assistans är det tre av fem chefer 

som har svarat att de har brukare som dricker ”oftast varje dag”. En chef har uppgett att 
brukarna inom enheten dricker ”oftast minst tre gånger per vecka”. Ytterligare en har svarat 
att brukarna dricker ”oftast sällan men berusar sig kraftigt vid enstaka tillfälle”. 

Hos de socialpsykiatriska enheterna är det två av åtta chefer som har brukare som dricker 
”oftast varje dag”. Tre chefer har brukare som dricker ”oftast minst tre gånger per vecka” och 
ytterligare tre har brukare som dricker ” oftast sällan, men berusar sig kraftigt vid enstaka 
tillfälle”.   

Enhetscheferna har lämnat lika svar på frågan. Ingen av cheferna har svarat att han/hon 
har brukare som dricker ”Oftast dygnet runt” eller ”Oftast sällan, men berusar sig kraftigt 
åtminstone en gång i veckan/under helgen”. En skillnad som går att se i brukarnas 
dryckesmönster är att det på enheterna för individuellt stöd är en chef fler, jämfört med två på 
enheterna för socialpsykiatri, som har brukare som dricker ”oftast varje dag”. På de 
socialpsykiatriska enheterna är det fler enhetschefer som har brukare som dricker ”oftast 
minst tre gånger per vecka” samt de som dricker sällan men ”berusar sig kraftigt vid enstaka 
tillfälle”. 

 
 
 
Fråga 8: Vilken information bygger Du vetskapen om missbruk på? 

 
På denna fråga kunde undersökningsdeltagarna ange flera svarsalternativ. Bland 

svarsalternativen var, ”egna observationer”, ”observationer gjorda av andra bland personal”, 
”observationer gjorda av brukarnas släktingar”, ”hörsägen” resp. ”annat”. 

Svaren från både enheterna för individuellt stöd/personlig assistans och de 
socialpsykiatriska enheterna (13 enhetschefer) har slagits ihop. 



 22 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4 illustrerar hur svaren har sett ut. 
 
 
 
 Egna 

observationer 
Observationer 

gjorda av andra 
bland personal 

Observationer 
gjorda av 
brukarnas 
släktingar 

Hörsägen Annat

Chefer 
inom båda 
enhetstyper 

(n=13)  

8 11 4 0 3 

 
Tabell 4: Svaren lämnade av 13 enhetschefer på frågan, ” Vilken information bygger Du 
vetskapen om missbruk på?”, och antalet chefer som angett svaren. 

 
Åtta chefer har svarat att vetskapen om missbruk är grundad på sina egna observationer. 

Elva har fått informationen om missbruk av andra bland personal. Fyra blev informerade om 
missbruket av brukarnas släktingar. Ingen bygger vetskapen om missbruk på hörsägen. De tre 
som har svarat ”Annat” på frågan anger läkare, sjukgymnast och biståndshandläggare resp. 
missbruksenheten och landstingspsykiatrin som informationskälla. 

Enligt svaren från enhetscheferna är det personal och enhetscheferna själva som står för 
största delen av de observationerna som gjorts om brukarnas dryckesvanor. 

Antalet svaren överstiger antalet chefer (13) som har fått svara på frågan. Detta berör på 
att cheferna kunde ange fler än ett svar på denna fråga. 

 
 
Fråga 9: Anser Du att de berörda har en hög alkoholkonsumtion?  

 
Frågan hade tre svarsalternativ, ”Ja”, ”Nej, det går att ignorera” eller ”Vet inte”. Alla 

chefer utom en (d.v.s. 12 chefer) har angett svaret ”Ja” men det ska nämnas att nästan alla har 
tillagt skriftligt eller verbalt att en ”hög alkoholkonsumtion” inte gäller alla angivna brukare 
inom enheterna utan gäller bara de flesta. Det är inte säkert hur detta ska tolkas eftersom alla 
dessa brukares dryckesvanor/alkoholkonsumtion hade av cheferna själva i början bedömts 
passa in i definitionen av alkoholmissbruk. En enhetschef har angett svaret ”Nej, det går att 
ignorera”.  

 
 
 
Fråga 10: Kan Du ange i procent (på ett ungefär) förekomsten av alkoholmissbruk hos 
brukare med olika typer av funktionshinder inom er enhet. 

 
Det har skett ett högt internt bortfall på denna fråga. På grund av att endast två av 

undersökningspersonerna har svarat på frågan, har jag valt att bortse ifrån den. 
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Fråga 11: Förekommer det andra typer av missbruk (förutom alkoholmissbruk) bland 
funktionshindrade inom Er enhet?  

 
När det gäller den här frågan hade cheferna möjlighet att ange flera av sex 

svarsalternativ. Dessa var ”Ja, narkotikamissbruk”, ”Ja, missbruk av mediciner”, ”Ja, 
sniffande av lim, färg och liknande”, ”Annat”, ”Nej”, respektive ”Vet inte”. Frågan kunde 
besvaras av alla oavsett om det inom respektive enhet förekom ett alkoholmissbruk eller inte. 

Först redovisas i tabell 5 nedan hur svaren från alla 20 enhetschefer har sett ut bortsett 
från vilken/vilka typer av missbruk som angivits/det handlar om. 

 
 
 Ja Nej Vet inte 

Cheferna för 
personlig ass./ 
ind.stöd (n=11) 

4 
 

5 2 

Cheferna för 
soc.psyk. (n=9) 

8 0 1 

 
Tabell 5: Svaren från alla 20  enhetschefer på frågan, ”Förekommer andra typer av missbruk 
bland funktionshindrade inom Er enhet?” och antalet chefer som angett svaret. 
 

Hos enheterna för individuellt stöd/personlig assistans är det fyra av totalt elva 
enhetschefer som har brukare med andra typer av missbruk. Det är en enhetschef mindre när 
man jämför med hur siffrorna för förekomsten av alkoholmissbruk inom enheterna såg ut.  

När det gäller de socialpsykiatriska enheterna är andra typer av missbruk förutom 
alkoholmissbruk förekommande hos åtta av nio enheter. Det är samma antal som de som har 
angett alkoholmissbruk som förekommande inom enheten. 

Nästa tabell (6) visar vilka typer av missbruk som det är fråga om hos enhetstyperna vars 
chefer har angett att de har brukare med andra typer av missbruk (4 chefer för personlig 
assistans/individuellt stöd och 8 chefer för socialpsykiatri) bland sina brukare.  

 
 
 Narkotika Mediciner Lim, färg 

och dylikt 
Annat 

Cheferna 
för personlig 
ass./ ind.stöd 
(n=4) 

2 2 0 0 

Cheferna 
för soc.psyk. 
(n=8) 

6 8 0 0 
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Tabell 6: De typer av missbruk (förutom alkohol) som förekommer hos brukare inom 12 
enheter och antalet enhetschefer som angett dem. 

 
Hos enheterna för individuellt stöd/personlig assistans är det två av fyra enhetschefer 

som har brukare med narkotikamissbruk. De andra två chefer har brukare som missbrukar 
mediciner/läkemedel. 

Av åtta enhetschefer för socialpsykiatri som har brukare med andra typer av missbruk, 
förutom alkoholmissbruk, uppger sex att de har brukare som missbrukar narkotika. Åtta 
uppger att det förekommer missbruk av mediciner bland brukare inom deras enheter.  

Att antalet angivna svar överstiger antalet chefer som har svarat på frågan (d.v.s. 8) beror 
på att det finns enheter som har brukare med båda typer av missbruk och vars chefer har 
kryssat för fler än en typ av missbruk. 

Svaren från båda enhetstyperna när det gäller alla typer av missbruk som förekommer 
hos enheterna kan med hjälp av tabell 7 sammanfattas på följande sätt: 

 
 
 Alkoholmissbruk Narkotikamissbruk Missbruk av 

mediciner 
Cheferna för 

personlig ass./ind. 
stöd (n=11) 

5 2 2 

Enheterna för 
soc.psyk. (n=9) 

8 6 8 

 
Tabell 7: Svaren från enhetscheferna om vilka typer av missbruk som förekommer hos båda 
enhetstyperna och antalet chefer som angett svaren. 

 
Av totalt 11 enhetschefer för personlig assistans/individuellt stöd har 5 angett att de har 

brukare som missbrukar alkohol. 2 har brukare som missbrukar narkotika. Ytterligare 2 har 
brukare som missbrukar mediciner/läkemedel.  

Utav 9 enhetschefer för socialpsykiatri har 8 angett att det inom deras enhet finns brukare 
som missbrukar alkohol. 6 har brukare som missbrukar narkotika medan 8 har brukare som 
missbrukar mediciner/läkemedel. Antalet chefer med brukare som har alkoholmissbruk är 
samma som antalet chefer som har brukare som missbrukar mediciner. Det har tidigare 
nämnts att det totala antalet svar som angivits överskrider antalet enhetscheferna av den 
anledning att flera chefer angivit fler än ett svar på frågan om andra typer av missbruk (än 
alkoholmissbruk) hos brukare inom enheterna. 

 
 
Fråga 12: Vilken information bygger Du vetskapen om missbruk på? (Du kan ange 
flera svar).  

 
Denna fråga ställdes två gånger. Först vid påstående om alkoholmissbruk inom enheterna 

och även vid förekomsten av andra typer av missbruk inom de respektive enheterna. 
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Medverkande kunde ange flera svarsalternativ. Bland svarsalternativ var, ”egna 
observationer”, ”observationer gjorda av andra bland personal”, ”observationer gjorda av 
brukarnas släktingar”, ”hörsägen” resp. ”annat”.  

Det är fyra chefer för individuellt stöd/ personlig assistans och åtta chefer för 
socialpsykiatri (d.v.s. chefer med brukare som har andra typer av missbruk förutom alkohol) 
som har lämnat svaren. Även på denna fråga har resultatet från båda enhetstyperna slagits 
samman. 

På samma sätt som när det gällde alkoholmissbruk är det främst personal och 
enhetscheferna själva som har gjort dessa observationer om andra typer av missbruk inom 
enheterna. Sex chefer har svarat att vetskapen om missbruk är grundad på sina egna 
observationer. Åtta har fått informationen om missbruk av andra bland personal. Fyra blev 
informerade om missbruket av brukarnas släktingar. Två bygger vetskapen om missbruk på 
hörsägen. Ytterligare två som har svarat ”Annat” på frågan grundar vetskapen om missbruket 
på information lämnad av biståndshandläggare i samband med beställning av insatser till 
brukaren/brukarna.  

Nästa tabell (8) visar hur missbruket har kommit till enhetschefernas vetskap både när 
det gäller alkoholmissbruk och andra typer av missbruk. 

 
 
 
 

Egna 
observationer 

Observationer 
gjorda av andra bland 
personal 

Observationer 
gjorda av brukarnas 
släktingar 

Hörsägen Annat 

Chefer för båda 
enhetstyperna när det 
gäller 
alkoholmissbruk 
hos brukarna 

8 11 4 0 3 

Chefer för båda 
enhetstyperna när det 
gäller andra typer 
av missbruk hos 
brukarna 

6 8 4 2 2 

 Tabell 8: Chefernas svar om hur de har fått vetskap om brukarnas missbruksproblem 
(alkohol, narkotika och mediciner) och antalet chefer som angett svaren. 

 
Man kan dra slutsatsen att det främst är personalen och enhetscheferna själva, följt av 

släktingar, som har gjort observationerna om missbruksproblem hos brukarna inom 
verksamheterna. 

 
 
Fråga 13: Känner Du att ni på Er enhet på något sätt kunnat hjälpa/ få hjälp till 
brukare som har missbruksproblem? 

 
Frågan har besvarats av alla enhetschefer som medverkat i undersökningen oavsett om 

det inom deras enhet förekommer missbruksproblem eller inte. Anledning till det är att 
enhetscheferna själva har sagt att de enheterna som vid undersökningstillfället inte har 
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brukare med missbruksproblem har tidigare haft det. Det vill säga alla enheter har/har haft 
erfarenhet av brukare missbruksproblem och därför kan uttala sig om frågan. 

 
Tabell 9 illustrerar hur alla 20 chefer har svarat på frågan. 
 
 Ja Tveksamt Nej 

Cheferna för 
personlig ass./ 
ind.stöd (n=11) 

6 
 

3 2 

Enheterna 
för soc.psyk. 
(n=9) 

7 2 0 

 
Tabell 9: svaren från alla 20 enhetschefer på frågan, ”Känner Du att ni på Er enhet på något 
sätt kunnat hjälpa/ få hjälp till brukare som har missbruksproblem?”, och antalet som angett 
svaren. 

 
13 av sammanlagt 20 chefer, 65%, tycker att de har kunnat vara av hjälp för brukare med 

missbruksproblem medan 5 av 20, 25%, är tveksamma. 2 enhetschefer för personlig 
assistans/ individuellt stöd tycker inte att de på något sätt har kunnat hjälpa brukare med 
missbruksproblem. Dessa två chefer har tidigare svarat ”Nej” på frågan om det förekommer 
alkoholmissbruk bland brukare inom deras verksamhet och svarat ”Nej” resp. ”Vet inte” på 
frågan om förekomsten om andra typer av missbruk inom deras verksamhet. 

Två enhetschefer har vid sidan av sina svar på denna fråga lämnat skriftliga 
kommentarer. En enhetschef för personlig assistans, utan varken alkoholmissbruk eller andra 
typer av missbruk bland brukare inom enheten menar att ”läkare skriver ut för mycket 
mediciner”. Chefen upplever att man inte får hjälp med det från deras (läkares) sida. ”Ingen 
har ett övergripande ansvar när det gäller konsumering av mediciner”. En annan chef för 
socialpsykiatri menar att ”det ibland är svårt att motivera brukaren och missbrukssektionen”. 

De svaren som jag har fått in på frågorna 14 och 15 är nästan likalydande. Detta kan 
bero på hur frågorna har tolkats och/eller de handlingsmöjligheterna som enhetscheferna på 
de olika stadsdelarna upplever att de har i arbetet med att stödja den individen som 
drabbas/skulle drabbas av missbruksproblem. Nedan redovisas hur svaren på frågorna har sett 
ut. 
 
 
Fråga 14: Vilka interna åtgärder vidtar ni för att hjälpa brukare som har 
missbruksproblem? 

  
Enhetschefernas svar går ut på att ett samtal inleds med den individen vars missbruk har 

utretts och bekräftats. Individen får hjälp genom att han/hon motiveras till att ta kontakt med 
behandlings-/beroende-/missbruksenheten. Detta görs eftersom individen/brukaren måste 
själv vilja delta i behandlingen för att det överhuvudtaget ska kunna påbörjas eller äga rum. 
För de brukarna som har godeman, förvaltare eller annan som företräder dem, försöker 
enheten att få ett godkännande av dessa att kontakta öppenvården. Ett flertal stadsdelar har 
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egna behandlings-/missbruks-/vuxenenheter och har även möjlighet att ta kontakt med såväl 
landstinget som Maria Beroendecentrum (en frivillig specialiserad beroendevård för personer 
med alkohol, narkotika och/eller läkemedelsproblematik belägen på Södermalm i 
Stockholm). Dessa tar oftast emot brukare som har remitterats över till dem och fattar beslut 
om åtgärd.  

En enhetschef har svarat att enheten kommunicerar brukares missbruk till 
biståndshandläggare och rådgör med denne.  

 
 
Fråga 15: Vad finns det för möjligheter att hämta hjälp utifrån? 

 
De svar som lämnats på frågan går ut på att enhetscheferna tillsammans med personalen 

föreslår kontakt med missbruksenheten/beroendeenheten eller Maria Beroendecentrum som 
tar över ansvaret för individens behandling. Enheterna har rätt att larma till dessa och 
landstingets psykiatri om en brukare och hans/hennes missbrukssituation. Landstinget 
bedriver verksamhet för avvänjning i ett akutskede. Det köps ibland privatvård/platser på 
behandlingshem även utanför kommunen. Vissa stadsdelar har egna platser för psykiskt 
funktionshindrade som inte klarar egna boenden. Enhetscheferna kan även rådgöra med 
biståndsbedömare. 

En enhetschef har svarat att det finns möjlighet för brukaren som druckit för mycket och 
mår psykiskt mycket dåligt att komma in på S:t Görans psykiatriska avdelning. 
 
 
 
Fråga 16: Tycker Du att alkoholmissbruk eller andra typer av missbruksproblem bland 
funktionshindrade är ett bekymmer/fenomen som har stor betydelse för Din/Er 
verksamhet?  

 
Den här frågan hade fem svarsalternativ ”Mycket stor”, ”Ganska stor”, ”Varken stor eller 

liten”, Ganska liten” och ”Ingen betydelse alls”. 
Nedan följer en tabell över hur svaren från de 20 enhetscheferna har sett ut. 
 
 
 Mycket 

stor 
Ganska 

stor 
Varken 

stor eller liten 
Ganska 

liten 
Ingen 

betydelse alls 
Cheferna 

för personlig 
ass./ ind.stöd 
(n=11) 

0 0 2 6 3 

Cheferna 
för soc.psyk. 
(n=9) 

3 2 2 2 0 

 
Tabell 10: Svaren från alla 20 enhetschefer på frågan om vilken betydelse 

alkoholmissbruk eller andra typer av missbruksproblem bland funktionshindrade har för 
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deras verksamhet. Siffrorna visar antalet chefer som har angett respektive svar. 
 
Ingen enhetschef för personlig assistans/ individuellt stöd tycker att alkoholmissbruk 

eller andra typer av missbruksproblem bland funktionshindrade är ett fenomen som har 
”mycket stor” eller ”ganska stor” betydelse  för deras verksamhet. 6 chefer, 55%, tycker att 
betydelsen är ganska liten. 3 av 11, 27%, tycker att missbruksproblem har ingen betydelse 
alls för deras verksamhet medan 2 tycker att betydelsen är varken stor eller liten.  

När det gäller enheterna för socialpsykiatrin är det tre av nio chefer, 33%, som tycker att 
betydelsen är mycket stor. Två av nio (22%) svarat att betydelsen är ganska stor. Ytterligare 2 
tycker att betydelsen är varken stor eller liten medan 2 till tycker att missbruksproblem bland 
funktionshindrade är ett bekymmer/fenomen som har ganska liten betydelse för deras 
verksamhet. Ingen av cheferna för socialpsykiatri tycker att missbruksproblem har ingen 
betydelse alls för deras verksamhet.  

 
 
Fråga 17: Vem tycker Du bär det yttersta ansvaret för brukare som skulle behöva 
hjälp/stöd för missbruksproblem? 

 
Frågan gav möjlighet till tre svarsalternativ. Dessa var ”Socialtjänsten”, ”Landstinget” 

och ”Vet inte”. På grund av att tio av de tjugo enhetscheferna istället för ett svar har kryssat 
för två svar var, nämligen ”Socialtjänst” och ”Landstinget” har jag varit tvungen att redovisa 
svaren som ett svarsalternativ ”Socialtjänsten och Landstinget”. Motiveringen till varför de 
har svarat på det sättet är att både socialtjänsten och landstinget är lika viktiga för de i deras 
arbete. Det gör att det inte går att ställa den ena före den andra. De tycker att dessa två måste 
samarbeta för att brukaren ska kunna hjälpas på bästa sätt. 

I nästa tabell kan man se hur enhetscheferna har svarat på frågan. 
 
 
 Socialtjänsten 

och landstinget 
Socialtjänsten Landstinget Vet inte 

Cheferna 
för personlig 
ass./ ind.stöd 
(n=11) 

6 5 0 0 

Cheferna 
för soc.psyk. 
(n=9) 

4 5 0 0 

 
Tabell 11: Svaren från alla 20 enhetschefer på frågan ”Vem tycker Du bär det yttersta 
ansvaret för brukare som skulle behöva hjälp/stöd för missbruksproblem?” och antalet 
chefer som angett varje svar.  

 
 
Totalt tycker tio av tjugo enhetschefer att både socialtjänsten och landstinget bär det 

yttersta ansvaret för brukare som skulle behöva hjälp/stöd för missbruksproblem. Den andra 
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hälften (ytterligare tiochefer) tycker att det främst är socialtjänsten som bär huvudansvaret 
när det gäller att hjälpa brukare med missbruksproblem.  

Även om skillnaderna mellan enhetstyperna när det gäller denna fråga är mycket små 
kan man säga att det hos enheterna för personlig assistans/ individuellt stöd är en majoritet 
som tycker att både socialtjänsten och landstinget tillsammans bär det yttersta ansvaret för 
brukare med missbruksproblem. På enheterna för socialpsykiatrin tycker majoriteten att det i 
första hand är socialtjänsten som bär det yttersta ansvaret för brukare med missbruksproblem 

Tre chefer har också tillagt att det är själva individen som bär det yttersta ansvaret. Bara 
när personen är en fara för både sig själv och andra kan socialtjänsten och landstinget gripa 
in. För de individer som inte kan ta eget ansvar utses en godman. En annan chef menar att det 
dessutom är landstinget som har resurserna idag. Det innebär att även om socialtjänsten 
spelar en nyckelroll i stödet av brukare med missbruksproblem kan den inte klara sig på ett 
bra sätt utan hjälp från landstinget.  

Landstinget har uppgetts av en chef som särskilt viktigt när det gäller akut avgiftning och 
andra medicinska insatser. Socialtjänsten är mer för långtidsbehandling antingen i öppenvård 
eller på behandlingshem. 

Två chefer anser att det råder ett dåligt samarbete mellan socialtjänsten och landstinget, 
något som försvårar arbetet med att stödja de individer som skulle behöva hjälpinsatser.  

 
 
DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion 

 
Resultatet från undersökningen visar att alkohol-, narkotika och läkemedelmissbruk 

förekommer bland funktionshindrade i Stockholms kommun även om inte i lika stor 
omfattning som det gör hos de grupper av funktionshindrade i de internationella forskningar i 
USA och Australien, som jag har jämfört undersökningen med.  

Fyra procent av brukare hos de elva undersökta enheterna för individuellt stöd/personlig 
assistans har ett alkoholmissbruk medan det på nio enheter för socialpsykiatrin är tio procent 
som är drabbade. I USA har, enligt NAADD (1999), 50% av funktionshindrade människor 
(och särskilt psykiskt funktionshindrade och människor med hjärn- och ryggmärgsskada), 
missbruksproblem jämfört med 10% bland den övriga befolkningen i landet. Det höga 
procenttalet av funktionshindrade med missbruksproblem i USA kan ha att göra med att den 
grupp som har undersökts är mycket större och omfattar människor med varierande grader av 
funktionshinder. I denna studie var målgruppen människor vars funktionshinder är 
”betydande” och ”bestående” att de behöver kommunens insatser för den dagliga 
livsföringen.  

En annan slutsats som kan dras av undersökningsresultatet är att det på enheterna för 
socialpsykiatri förekommer en högre procent (10% jämfört med 4% hos enheterna för 
individuellt stöd/personlig assistans) brukare som missbrukar bland annat alkohol. Däremot 
vet man inte om denna skillnad säger mycket, eftersom det inte finns brukare med renodlade 
funktionshinder varken hos enheterna för personlig assistans/individuellt stöd eller hos de 
socialpsykiatriska enheterna.  
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Undersökningsresultatet motsvarade inte mina förväntningar. Jag hade förväntat mig att 
missbruket var betydligt större då jag hade fått för mig att det förekom ett flertal brukare med 
missbruksproblem i alla stadsdelar. Så är inte fallet enligt undersökningsresultatet. Antalet 
”missbrukare” (vare sig det gäller alkohol, narkotika eller läkemedel) varierar inte bara 
mellan olika verksamheter i samma stadsdel men också från stadsdel till stadsdel.  

Inte heller hade jag förväntat mig att 11 av de 20 undersökningpersonerna (2 från 
socialpsykiatrin och 9 från individuellt stöd), 55%, tycker att missbruksproblem bland 
brukare har ganska liten eller ingen betydelse alls för deras verksamhet. Det är 5 av 20 
enhetschefer (25%) som tycker att missbruksproblem hos funktionshindrade har mycket stor 
resp. ganska stor betydelse för deras verksamhet. Detta kan upplevas som lite märkligt 
eftersom det har tidigare nämnts att missbruket är för många funktionshindrade det som har 
lett till funktionshindret och tvärtom. Det gör att fokus på missbruket borde vara lika viktigt 
som till exempel insatser för att underlätta för funktionshindrade att få tillgång till allmänna 
platser i samhället o.s.v.  

 
 
Metoddiskussion 

 
Valet av metod motsvarade väl studiens syfte. Studiens syfte har en kartläggande 

karaktär och beskrivande karaktär vilket kan motiveras av att kunskap saknades inom detta 
område. Detta utesluter givetvis inte att resultatet kan problematiseras. Till exempel vet vi 
inte hur pass väl enhetschefernas svar stämmer överens med den så kallade ”verkligheten”. 
Det kanske finns ett betydande mörkertal. Enhetscheferna själva anger att det finns brukare 
som de inte känner till eftersom de inte är aktuella inom socialtjänsten (de kommunalt 
anordnade insatserna). Hur situationen ser ut för dem vet vi inte. 

 
 
Teoridiskussion 

 
Det framkommer av undersökningen att enheternas (d.v.s. kommunens) huvudinsats när 

dessa får kännedom om att en brukare har missbruksproblem är att motivera och övertala 
brukaren att vilja delta i ett behandlingsprogram. Detta eftersom arbetet med den enskilde 
bygger idag på etik, den enskildes självbestämmande/autonomi och integritet (ett tecken på 
att människan, inom socialt arbete, har blivit mer än en diagnos eller ett objekt). När 
individen har visat sig utgöra en fara för sig själv och omgivningen kan kommunen avvika 
från de lagarna (LSS och SoL) som styr arbetet med individen och tillämpa LVM (lagen om 
vård av missbrukare) istället (Bergmark och Oscarsson, 1990 och Goldberg, 2000). Däremot 
innebär inte LVM att individen tvingas genomföra ett rehabiliteringsprogram utan det är ett 
kortvarigt ingripande för att hjälpa personen att bryta en livshotande situation och motivera 
till fortsatt vård i frivilliga former” (Goldberg, 2000). 

Andra insatser, förutom motivering och övertalning av individen, som kommunen kan 
bidra med är att ge information om brukaren till andra myndigheter för att denne ska kunna få 
bra hjälp. Även här skyddar lagar (som t.ex. Sekretesslagen) individen från att fara illa ut när 
information lämnas ut mellan myndigheterna. 
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Det som beskrivits ovan är en förenklad bild av kommunens sätt att arbeta med 
individen. Den etik som kommunen följer med hjälp av lagar inte är helt okomplicerad. Det 
är det Petterson (1990) menar när hon i boken ”Etik och socialtjänst” ställer frågorna om i 
vilka situationer människor själva får välja sina liv och var gränserna går när socialtjänsten 
ska anses veta bättre än de som är berörda. Hon anger missbrukarvården och äldreomsorgen 
som exempel när hon talar om ett generellt mönster där självbestämmandeprincipen 
underordnas principerna om lidandeminimering och godhetsmaximering. Att detta blir så 
förklarar hon vara en följd av att socialt arbete äger rum i ett kraftfält av motsättningar, vilket 
hänger samman med att socialtjänsten har så många funktioner och att dessa står ofta i strid 
med varandra.  

Både Petterson och Hermerén menar att det handlar alltid för socialarbetaren om att göra 
avvägningar och identifiera de olika aktörerna och deras intressen. Därefter försöker man 
förutse och värdera konsekvenserna av de olika alternativen för alla inblandade parter 
(Petterson, 1990). De fyra principer d.v.s. självbestämmandeprincipen, 
godhets(maximerings)principen, skade(minimerings)principen samt rättviseprincipen ska 
vara vägledande när socialarbetaren ska välja mellan olika handlingsalternativ. 
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Bilaga 1: 
Informationsbrev. 
Jag vänder mig till Dig då jag avser att göra en undersökning om förekomsten av 
alkoholmissbruk och nadra typer av missbruk bland både fysiskt och psykiskt 
funktionshindrade vuxna från18 år uppåt (samtidigt som många av dessa äter mediciner, för 
deras funktionshinder, som inte går ihop med alkohol) i Stockholms kommun. Syftet med 
undersökningen är att försöka kartlägga hur utbrett alkoholmissbruk är bland 
funktionshindrade vuxna i kommunen.  
 
Jag som ska genomföra undersökningen går sista termin (7) på Socialhögskolan, Stockholms 
Universitet och handleds av Ulla Forinder som är lärare på samma högskola.  
För att kunna genomföra undersökningen vänder jag mig till Dig som i Ditt arbete har ganska 
god kännedom om hur det förhåller sig med funktionshindrade i Din stadsdel.  
Undersökningen ska omfatta funktionshindrade vuxna i egna boende.  
 
Ditt bidrag är mycket värdefull för undersökningen. Det jag skulle vilja be om är Din tid för 
att undersökningen ska kunna äga rum. Jag är medveten om att det kan kräva Din tid att ta 
fram siffror och kanske hämta annan information som är viktig till undersökningen och det 
dels är anledningen till att jag informerar i förväg. Jag tackar redan på förhand för att Du 
avsätter tid till detta. 
 
Enligt handledares rekommendation tänker jag ta med mig enkäten och besöka Dig som ska 
besvara den så att den kan ifyllas i min närvaro. Jag kommer att höra av mig efter det att jag 
skickat ut detta brev för att tillsammans med Dig boka in en tid då den kan besvaras.  
Eftersom det inte är organiserat på samma sätt i de olika stadsdelarna har jag förstått att i en 
del av dem kan jag behöva vända mig till fler än två eller tre som ska bidra med information.  
Därför kan jag komma ut i samband med ett gemensamt möte för t. ex. enhetscheferna på 
respektive stadsdel och få enkäterna ifyllda på samma gång. Detta för att undvika bortfall 
samt att inte behöva åka ut till samma stadsdel flera gånger. Skulle första alternativet inte gå 
kan jag skickar enkäten per post och i sista hand försöka få frågorna besvarade per telefon. 
 
Jag är medveten om att det kan bli svårt att vara överens om vad som utgör ett missbruk. Den 
definition jag utgår ifrån är den där ‘missbruk’ definieras som “ett bruk som medför risk för 
skada” (“Samhällsproblem” och “Alkohol- rus, missbruk, behandling” av Skog respektive 
Löfgren och Nelson-Löfgren).  
 
Även om brukarnas personlig information, som till exempel namn och personnummer, 
kommer inte att ingå i den insamlade datan kommer ändå all information att behandlas 
konfidentiellt/ som personlig information till utomstående.  
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Resultatet på undersökningen kommer att presenteras i form av en C- uppsats på webben. 
     Med vänliga hälsningar, Barbara Naggenda. 
 
Vid frågor kan Du kontakta mig eller min handledare på följande: 
 
Ulla Forinder      Barbara Naggenda 
Ulla.Forinder@socarb.su.se    bnaggenda@yahoo.co.uk 
Mob. nr.: 070-601 36 92    Mob. nr.: 076-819 31 72 
Arbete: 08-674 73 57     Hem: 08-94 78 42 
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Bilaga 2: 
Frågorna som kommer att ingå i undersökningen: 
 
 ♠ = frågor där man anger ett antal eller procenttal 
 ♣ = frågor med fasta svarsalternativ, t.ex. “ja”, “nej” o.s.v. 
 ♥ = öppna frågor, d.v.s. med utrymme för ett fritt svar 
 
 ♠ 1. Hur många funktionshindrade vuxna människor/brukare utförs det insatser åt inom Er 
enhet idag (d.v.s. inom “enheten för individuellt stöd/ personlig assistans”, “socialpsykiatrin” 
mm.)? 
 
♣ 2. Vilken typ av funktionshinder har Era brukare? 
 
♣ 3. Vilken är den största gruppen hos Er? 
 
♣ 4. Tror Du att det finns fler funktionshindrade i Er stadsdel som Ni inte har kontakt med? 
 
♣ 5. Finns det alkoholmissbruk eller ett alkoholintag bland Era brukare som är värt att         
uppmärksammas? 
 
♠ 6. Hur många brukare beräknas vara berörda av alkoholmissbruk? 
 
♣ 7. Hur ofta (på ett ungefär) dricker de flesta av de brukare vars ‘alkoholproblem’ har         
uppmärksammats? 
 
♣ 8. Vilken information bygger Du vetskapen om missbruk på?  
 
♣ 9. Anser Du att de berörda har en hög alkoholkonsumtion? 
 
♠ 10. Kan Du ange i procent (på ett ungefär) förekomsten av alkoholmissbruk hos brukare 
med olika typer av funktionshinder inom Er enhet. 
 
♣ 11. Förekommer det andra typer av missbruk (förutom alkoholmissbruk) bland 
funktionshindrade inom Er enhet? 
 
♣ 12. Vilken information bygger Du vetskapen om missbruk på?  
 
♣ 13. Känner Du att Ni på Er enhet på något sätt kunnat hjälpa/ få hjälp till brukare som har 
missbruksproblem? 
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♥ 14. Vilka interna åtgärder har Ni vidtagit för att hjälpa dessa brukare som har 
missbruksproblem?  
 
♥ 15. Vad finns det för möjligheter att hämta hjälp utifrån?  
 
♣ 16. Tycker Du att alkoholmissbruk eller andra typer av missbruksproblem bland 
funktionshindrade är ett bekymmer/fenomen som har stor betydelse för Din/Er verksamhet? 
 
♣ 17. Vem tycker Du bär det yttersta ansvaret för brukare som skulle behöva hjälp/stöd för 
missbruksproblem? 
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Bilaga 3. 
 
1. Hur många funktionshindrade vuxna människor/brukare utförs det insatser åt inom Er 
enhet idag (d.v.s. inom “enheten för personlig assistans”/ individuellt stöd”, socialpsykiatrins 
“boendestöd” mm.)? 
 
Antal personer ______________ 
 
 
 
 
2. Vilken typ av funktionshinder har Era brukare (Du kan kryssa för flera svarsalternativ på 
denna fråga)? 

�   psykiskt funktionshinder 

�   fysiskt funktionshinder 

�   en kombination av fysiskt och psykiskt funktionshinder 
 
 
 
 
3. Vilken är den största gruppen hos Er (Ange en). 
 

     �    psykiskt funktionshindrade 

     �    fysiskt funktionshindrade 

     �    de med en kombination av både psykiskt och fysiskt funktionshinder 
 
 
 
 
 
4. Tror Du att det finns fler funktionshindrade i Er stadsdel som ni inte har kontakt med? 
 

     �   Ja 

     �   Nej 
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     �   Vet inte 
 
 
5. Finns det alkoholmissbruk eller ett alkoholintag bland Era brukare som är värt att 
uppmärksammas? 
 

     �     Ja 

     �    Nej 

     �   Vet inte 
(Den som svarat ‘Nej’ eller ‘Vet inte’ på denna fråga fortsätter till fråga 11. Den som svarat 
‘Ja’ kan besvara frågorna i deras ordning). 
 
 
6. Hur många brukare beräknas vara berörda av alkoholmissbruk? 
 
Antal personer ______________ 
 
 
7. Hur ofta (på ett ungefär) dricker de flesta av de brukare vars ‘alkoholproblem’ har 
uppmärksammats? 
 

     �   Oftast dygnet runt 

     �   Oftast varje dag 

     �   Oftast minst tre gånger per vecka 

     �   Oftast sällan, men berusar sig kraftigt  åtminstone  en gång i veckan/under helgen 

     �   Oftast sällan, men berusar sig kraftigt vid enstaka tillfälle 

     �   Vet inte 
 
 
8. Vilken information bygger Du vetskapen om missbruk på? (Du kan ange flera svar).  
 

     �   egna observationer 

     �   observationer gjorda av andra bland personal 

     �   observationer gjorda av brukarnas släktingar 
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     �   hörsägen 

     �   annat ............................................................ 
9. Anser Du att de berörda har en hög alkoholkonsumtion? 
 

     �   Ja 

     �   Nej, det går att ignorera 

     �   Vet inte 
 
 
 
10. Kan du ange i procent (på ett ungefär) förekomsten av alkoholmissbruk hos brukare med 
olika typer av funktionshinder inom Er enhet. 
 
     ------ %   bland fysiskt funktionshindrade 
      
     ------ %  bland psykiskt funktionshindrade 
      
     ------ %  bland dem med en kombination av fysiska och psykiska funktionshinder 
      
 
 
11. Förekommer det andra typer av missbruk (förutom alkoholmissbruk) bland 
funktionshindrade inom Er enhet (Du kan ange flera svar på denna fråga). 
 

     �   Ja, narkotikamissbruk 

     �   Ja, missbruk av mediciner 

     �  Ja, sniffande av lim, färg och liknande 

     �  Annat ................................................ 

     �  Nej 

     �  Vet inte 
(Den som svarat “Nej” eller “Vet inte” hoppar över fråga 12). 
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12. Vilken information bygger Du vetskapen om missbruk på? (Du kan ange flera svar).  
 

     �   egna observationer 

     �   observationer gjorda av andra bland personal 

     �   observationer gjorda av brukarnas släktingar 

     �   hörsägen 

     �   annat ............................................................ 
 
 
13. Känner Du att ni på Er enhet på något sätt kunnat hjälpa/ få hjälp till brukare som har 
missbruksproblem? 
 

     �   Ja 

     �Tveksamt 

     �Nej           
 
 
14. Vilka interna åtgärder vidtar ni för att hjälpa brukare som har missbruksproblem?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Vad finns det för möjligheter att hämta hjälp utifrån? 
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16. Tycker Du att alkoholmissbruk eller andra typer av missbruksproblem bland 
funktionshindrade är ett bekymmer/fenomen som har stor betydelse för Din/Er verksamhet? 
 

     �  Mycket stor 

     �  Ganska stor 

     �  Varken stor eller liten 

     �  Ganska liten 

     �  Ingen betydelse alls 
 
 
17. Vem tycker Du bär det yttersta ansvaret för brukare som skulle behöva hjälp/stöd för 
missbruksproblem? 
 

     �   Socialtjänsten 

     �   Landstinget 

     �   Vet inte 
 


