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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka LSS-handläggarnas uppfattning om hur väl lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan tillgodose det behov av stöd som 

personer med neuropsykiatriska funktionshinder kan ha (NPF) samt undersöka om LSS-

handläggarna upplever att personer med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD är i behov 

av stöd via LSS. Metoden var kvalitativa intervjuer och resultatet analyserades utifrån 

relevant forskning och socialkonstruktivism samt gräsrotsbyråkratisk teori. Det huvudsakliga 

resultatet visade att LSS-handläggarna upplevde att det fanns goda möjligheter att tillgodose 

de behov som personer med NPF har, med hjälp av de insatser som kan beviljas via LSS, men 

att det kunde finnas vissa försvårande omständigheter för att få personerna att ta emot stöd. 

En majoritet av LSS-handläggarna tyckte också att personer med ADHD-diagnos skulle 

omfattas av LSS, utifrån en uppfattning om att deras funktionsnedsättning var stor och att 

personerna därför är i behov av stöd via LSS.  

Nyckelord: LSS, biståndshandläggare, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the perceptions of social workers handling cases 

concerning disabled persons, regarding how well the Swedish Law of Support and Service to 

certain disabled persons (LSS) can meet the need of support of people with neuropsychiatric 

disabilities. The purpose was also to examine whether the social workers perceive that people 

with the specific neuropsychiatric disability diagnosis ADHD are in need of support through 

the LSS. The method was qualitative interviews and the results were analyzed based on 

relevant research, and on social constructivism as well as from the theory about street- level 

bureaucracies. The main result is that the social workers perceived that there were good 

opportunities to meet the needs of clients with neuropsychiatric disabilities, with the help of 

the measures that may be granted by the LSS, but it could in some cases be difficult to get 

people to accept support. A majority of the interviewed social workers also found that people 

with the ADHD diagnosis should be covered by LSS, based on a perception that their 

disability often was significant and that they therefore were in need of support through LSS. 

Keywords : LSS , social workers, neuropsychiatric disability, ADHD 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till de fem LSS-handläggare som deltog i studien och bidrog med 

många och långa resonemang kring LSS, NPF, deras yrkesroll och allt däromkring. Ni gjorde 

den här uppsatsen möjlig. 

Jag vill också tacka min familj som stöttat mig i mitt uppsatsskrivande och haft tålamod med 

mig efter vad som känns som ett oändligt antal sena kvällar med tillhörande trött 

morgonhumör dagen därpå.  

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till min handledare Brita Backlund Rambaree 

som tog sig an att handleda mig långt in på kursen då jag fick lite jävlar anamma i mig att en 

gång för alla färdigställa uppsatsen.  

Tack! 

Stockholm, maj 2016 

Kim Karlsson  
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1 Inledning 
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis Autism och ADHD, 

möter utmaningar och upplever svårigheter inom många vardagliga situationer som 

neurotypiska personer klarar av utan någon större ansträngning (Riksförbundet Attention, 

2011). För att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så 

självständigt liv som möjligt så har vissa personer med särskilda funktionsnedsättningar 

lagstadgad rätt till anpassat stöd och insatser genom Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, hädanefter förkortad till LSS. Det är en rättighetslag, vilket innebär att de 

personer som ingår i de så kallade personkretsar som tas upp i lagen, kan kräva de rättigheter 

som finns i lagen, i domstol (Bergstrand, 2014). Målet med lagen är att alla människor, 

oavsett funktionsnedsättning, får möjlighet att leva som andra (SFS 1993:387). Det borde 

innebära att ingen person med funktionsnedsättning har svårare än någon annan att få hjälp 

och stöd att klara av sin livsföring och uppnå en god levnadsnivå. 

Jag kom i kontakt med och lärde känna ett gäng killar och tjejer i åldrarna 13-19 under min 

praktikperiod på en särskild skola med behandling. Skolan tog emot barn som ordinarie 

skolpersonal inte klarade av på grund av barnens olika problematiska beteenden. Många av 

eleverna hade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hädanefter förkortat till NPF, som 

ADHD och Aspergers syndrom, Tourettes syndrom med flera. Detta var första gången jag 

kom att reflektera över LSS. Rättighetslagen LSS inkluderar inte alla med NPF, exempelvis 

exkluderas personer som har ADHD utan någon samsjuklighet (Socialstyrelsen, 2014). Min 

personliga upplevelse var att samtliga ungdomar på skolan hade svårigheter som var 

likvärdiga och påverkade deras liv på ett lika funktionshindrande sätt. Jag kunde se att det 

fanns en påtaglig skillnad mellan de olika insatser som ungdomarna kunde ansöka om, via 

föräldrar eller ombud, beroende på vilken eller vilka diagnoser de hade, och omfattningen av 

hjälp som erbjöds dem varierade (Socialstyrelsen, 2014). Det gjorde mig nyfiken och jag 

bestämde mig för att ägna mitt examenarbete åt att undersöka LSS, dess målbild, kriterier och 

handläggningen i arbete med personer som har NPF från det ”andra hållet”, LSS-

handläggarnas.  

LSS-handläggare kan ha stort inflytande på funktionshindrades livskvalitet (Socialstyrelsen, 

2014). Handläggarna utreder stödbehovet och fattar beslut om vilka insatser som klienter kan 

ansöka om och beviljas ifrån kommunen. När det handlar om personer med NPF så kan det 

vara extra utmanande eftersom funktionsnedsättningen inte syns på utsidan, och som med alla 
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funktionshinder kan behovet av stöd variera mycket i omfattning och karaktär från person till 

person (Riksförbundet Attention, 2011).  

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka en grupp LSS-handläggares uppfattning om hur väl LSS 

kan tillgodose det behov av stöd som finns hos personer med NPF. Jag vill även undersöka 

om LSS-handläggarna upplever att personer med ADHD, vilka inte omfattas av LSS, är i 

behov av stöd via LSS.  

1.2 Frågeställningar 
 Hur upplever de intervjuade LSS-handläggarna möjligheten att tillgodose de behov 

som personer med NPF har med hjälp av de insatser som kan beviljas via LSS?  

 Hur ser LSS-handläggarna på att personer med funktionsnedsättningen ADHD inte 

omfattas av LSS?  

 Finns det något i handläggarens beskrivning av sitt arbete som antyder att personer 

med ADHD är i behov av stöd via LSS?  

 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel med underrubriker. Första kapitlet innehåller en inledning 

med en redovisning av bakgrunden till ämnesvalet, följt av syfte och frågeställningar. Kapitlet 

avslutas med begreppsförklaringar. I kapitel två redogörs de viktigaste dragen inom LSS, vad 

NPF innebär, de vanligaste diagnoserna inom NPF samt vilken samhörighet NPF har med 

LSS. Kapitel tre belyser en del av den forskning som är relevant för ämnet, utifrån teman som 

är baserade på uppsatsens frågeställningar. Kapitel fyra bidrar med den teoretiska ram inom 

vilken resultatet av intervjuerna ska analyseras, två teorier har använts som redovisas under 

varsin underrubrik. Metoden som använts redogörs i kapitel fem genom att beskriva 

forskningsdesign, tillvägagångssätt, metoddiskussion, uppsatsens trovärdighet och etiska 

ställningstaganden. I kapitel sex redovisas och analyseras resultaten av intervjuerna, kapitlet 

är uppdelat utifrån uppsatsens frågeställningar. Det sista kapitlet, kapitel sju, innehåller en 

kort resultatdiskussion följt av två diskussioner om utvalda frågor som väckts utifrån studiens 

resultat, vilka också utgör förslag på vidare forskning. Kapitlet avslutas med en 
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metoddiskussion samt en diskussion om uppsatsens reliabilitet. Ordlista, referenslista och 

bilagor placeras sist. 

1.4 Begreppsförklaringar 
Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. (Socialstyrelsens termbank, u.å.) 

Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

(Socialstyrelsens termbank, u.å.). 

Klient/Brukare: person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten (Socialstyrelsens termbank, u.å.). 

Personkrets: grupp av personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (Socialstyrelsens termbank, u.å.). 

Rekvisit: villkor för att viss rättsföljd skall inträda (Juridik på internet, u.å.). 
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2 Bakgrund 
LSS är en relativt ny lag som stiftades år 1994. För att få en förståelse för LSS-handläggarna 

och deras arbete, samt ramarna de har att förhålla sig till vid bedömning och beslutsfattande 

följer en genomgång av hur LSS ser ut idag. LSS viktigaste drag, kriterier för samhörighet 

och dess målsättning presenteras. En beskrivning av NPF, vad det innebär samt hur det kan 

verka funktionshindrande för personer med diagnos/er inom NPF följer efter det. Sist i 

kapitlet beskrivs hur stödet för personer med NPF regleras i lagen.  

2.1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Bergstrand (2014) skriver att LSS trädde i kraft den 1 januari 1994 till följd av den så kallade 

handikappreformen. LSS är en rättighetslag för en viss grupp människor med stora och 

varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar (Bergstrand, 2014). Det som 

kännetecknar en rättighetslag är att den innehåller en definierad personkrets som beskriver 

vilka personer som omfattas av lagen, det finns en beskrivning av de rättigheter som persoer 

inom personkretsen kan utkräva samt att man har en överklagningsrätt avseende i lagen 

angivna rättigheter enligt den ordning som gäller för förvaltningsbesvär (Bergstrand 2014). 

Handikappreformen som utmynnade i LSS fastslog att en ovillkorlig rätt till respekt för 

människovärdet inte förändras av en funktionsnedsättning (Bergstrand, 2014). En person med 

funktionsnedsättning ska ses som en individ med fullvärdiga rättigheter, ingen människa är 

värd mer än någon annan. Valfrihet och integritet är två hörnstenar i LSS som också hör ihop. 

LSS ger en ökad valfrihet för den enskilde genom de olika insatser som personen kan erhålla. 

Genom att få tillgång till dessa kan personen leva ett självständigare liv med en ökad känsla 

av integritet (ibid.). Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och rätt att 

bestämma över de insatser som beviljas (SFS 1993:387). Målsättningen med LSS är att främja 

jämlikhet och delaktighet i samhällslivet, den enskilde ska få rätt att leva som andra (SFS 

1993:387).  

Personkretsar 

Alla personer med funktionsnedsättning omfattas inte av LSS (Bergstrand, 2014). Man måste 

tillhöra en av lagens specificerade personkretsar för att ha rätt att ansöka om de insatser som 

anges i lagen (SFS 1993:387). Att man tillhör en av personkretsarna garanterar inte att man 

beviljas insatser enligt LSS, en utförlig individuell bedömning genomförs i varje enskilt fall 

(SFS 1993:387). Personkretsarna definieras i tre punkter i lagen: 
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LSS 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service 

åt personer  

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (SFS 

1993:387; 1 § LSS) 

Förtydligande av punkterna (Bergstrand, 2014):  

 

1. Med utvecklingsstörning menas en intellektuell funktionsnedsättning som inträffat 

under personens utvecklingsperiod, vanligtvis före 16 års ålder. För att omfattas av 

den första personkretsen så ska funktionsnedsättningen vara så betydande att personen 

behöver särskilt stöd och särskild service i sin livsföring.  

Med autism eller autismliknande tillstånd menas en djupgående personlighetsstörning 

som vanligtvis visar sig före 7 års ålder och vars konsekvenser tar sig uttryck i 

omfattande avvikelser i sociala och känslomässiga relationer och i svåra störningar i 

språkförmågan. 

2. Till den andra personkretsen tillhör personer som fått en hjärnskada till följd av till 

exempel yttre våld genom olycksfall eller sjukdom, tumörer eller hjärnblödning med 

mera. Hjärnskadan ska ha orsakat ett betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder. Personer med begåvningshandikapp till följda av psykiska 

sjukdomstillstånd hör inte till gruppen, det gör inte heller personer med sjukdomar 

som följd av missbruk.  

3. För att tillhöra den tredje personkretsen så måste samtliga rekvisit vara uppfyllda. 

Barn, ungdomar och vuxna med långa rehabiliterings- och habiliteringsbehov ingår i 

gruppen. Personer med missbruksproblem kan ingå om personen har ett stort och 

varaktigt funktionshinder som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därför ett omfattande behov av stöd eller service. Det gäller oavsett 

hur behovet har uppstått. Detsamma gäller personer med långvariga psykiska 
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störningar som leder till stora nedsättningar i funktionerna.  

(Bergstrand, 2014) 

Flera av de rekvisit som krävs kan bli föremål för utredning och bedömning. Normalt 

åldrande, funktionshinder, varaktigt, stort, betydande och omfattande är benämningar som kan 

vara svåra att avgöra och avgränsa. Genom att läsa förarbetena till lagen kan man få 

ytterligare vägledning i bedömningen (Bergstrand 2014). 

 

LSS: en pluslag 

LSS 4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde 

kan ha enligt någon annan lag. (SFS 1993:387; 4 § LSS) 

 

Att en person tillhör en personkrets inom LSS innebär inte att hen måste ansöka om stöd via 

LSS för sina behov (Bergstrand, 2014). De personer som tillhör personkretsarna i LSS har 

fortfarande samma rätt som andra till vård och insatser enligt annan lagstiftning som SoL, 

HSL med flera. Dessutom kan lagarna kombineras, man kan alltså ansöka om och erhålla 

bistånd ifrån flera olika lagar samtidigt. Därför kallas LSS ibland för en pluslag. Man lägger 

stor vikt vid den enskilde individens självbestämmanderätt och integritet i LSS, något som det 

historiskt inte lagts lika stor vikt vid när det handlar om personer med funktionsnedsättningar 

(ibid.).  

Insatser för särskilt stöd och service enligt LSS 

En person med medicinsk diagnos, neuropsykiatriskt utlåtande eller annat läkarintyg som 

bedöms tillhöra någon av personkretsarna i 1 § 1-2 LSS kan ansöka om 10 olika insatser 

enligt 9 § 1-10 LSS, personer med tillhörighet i personkrets tre kan ansöka om insatserna nr 

1-9 i 9 § 1-9 LSS (SFS 1993:387). De flesta insatserna syftar till att stödja den 

funktionsnedsatta personen, men vissa insatser syftar till att avlasta närstående till 

funktionsnedsatta personer: 

9 § LSS Insatserna för särskilt stöd och service är: 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och 

livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 



13 
 
 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov, 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 

behöver bo utanför föräldrahemmet, 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig. (SFS 1993:387; 9 § 1-10 LSS).  

Rätten till bistånd, en jämförelse mellan SoL och LSS 

Socialtjänstlagen, SoL, är den lag som alla personer, oavsett funktionsnedsättning, sjukdom 

eller anledning, kan ansöka om bistånd ifrån (SFS 2001:453). LSS är den enda rättighetslagen 

inom vård och omsorg utifrån vilken personer kan utkräva tjänster (Socialstyrelsen, 2015). 

Det finns många skillnader mellan lagarna, men mest relevant för den här studien är att målen 

med lagarna skiljer sig åt (Svensson, 2000).  

I SoL sammanfattas målen med att den enskilde genom biståndet ska försäkras en skälig 

levnadsnivå, medan den enskilde genom insatserna i LSS ska tillförsäkras goda levnadsvillkor 

(Svensson, 2000). Nivåerna kan anses vara de lägstanivåer som personerna ska försäkras 

genom beviljade insatser, där goda levnadsvillkor anses högre än skälig levnadsnivå 

(Svensson, 2000, Bergstrand, 2007). En annan betydelsefull skillnad mellan rätten till insatser 

inom SoL och LSS är förutsättningarna för att beviljas stödet (Svensson, 2000):  

4§1 SoL: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden…” (SFS 2001:453; 4 § 1 SoL)  
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I jämförelse med 7§ LSS: ”Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt 

stöd och särskild service […] om deras behov inte tillgodoses på annat sätt…” (SFS 

1993:387; 7 § LSS).  

Det innebär att ett avslag inom SoL kan motiveras med att det finns andra möjligheter att 

tillgodose behovet av stöd, medan det inom LSS inte räcker med att det skulle kunna 

tillgodoses på annat sätt, det måste faktiskt vara tillgodosett (Bergstrand, 2007). Det är således 

högre krav på att tillgodose behoven för personer som omfattas av LSS.  

2.2 Vad är NPF? 
En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, är ett samlingsnamn på 

funktionsnedsättningar som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar där de vanligaste är 

ADHD, ADD, Aspergers syndrom/autism, Tourettes syndrom, språkstörning – 

kommunikationsstörning och OCD (tvångssyndrom) (Riksförbundet Attention, 2011). Det är 

mycket vanligt att en person har flera av dessa funktionsnedsättningar samtidigt (ibid.). 

Funktionsnedsättning 

Det kallas funktionsnedsättning när de svårigheter man har är så stora att de kraftigt påverkar 

personens utveckling och möjligheter att fungera i samhället (Riksförbundet Attention, 2011). 

Svårigheterna för personer med NPF gäller främst följande områden: att reglera sin 

uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspel med andra människor, inlärning 

och minne, uttryck i tal och skrift och kontroll av motorik (ibid.) 

Svårigheterna är vanliga även hos personer som inte har en neuropsykiatrisk diagnos, men 

skillnaden är att de inte är så stora att de påverkar personens utveckling och fungerande i 

samhället i särskilt stor grad, utan de kan oftast kompenseras på något sätt som gör att 

personen inte lider nämnvärt av dem (Riksförbundet Attention, 2011). Eftersom detta är 

egenskaper inom hjärnans funktion så syns inga spår i en persons yttre av att något är 

annorlunda hos en person med NPF. Det resulterar i att det ställs krav på personer med NPF 

som de många gånger inte kan uppfylla (ibid.).  

Barndomen 

För vissa med NPF märks det tydligt redan i mycket tidig ålder, ofta uppmärksammas 

svårigheterna i förskolan (Riksförbundet Attention, 2011). Det är även mycket vanligt att 

problemen uppdagar sig i samband med skolstart eftersom kraven då ökar på barnen att kunna 

anpassa sig och följa regler. Ju äldre barnen blir desto högre krav ställs och problemen trappas 
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ofta upp i takt med det, det blir allt mer tydligt att barnet har svårigheter. Under tonåren 

trappas problemen vanligtvis upp avsevärt. Problemen orsakar dåligt självförtroende, 

depressioner, utanförskap, de kan även resultera i att barnet söker sig till olämpliga 

kamratgäng med socialt gränsöverskridande beteende och även kriminella handlingar. De som 

är inåtvända kan bli mer ensamma (ibid.).  

Konsekvenser 

Låga betyg, avhoppade utbildningar och jobb, konfliktfyllda relationer och ojämna 

prestationer är exempel på de konsekvenser som personer med NPF ofta genomlider, delvis 

orsakat av att de krav som ställs på dem är orimliga i proportion till deras förutsättningar 

(Riksförbundet Attention, 2011). Om omgivningen skulle förstå sitt ansvar gällande att 

anpassa skola, arbetsplats och förhållningssätt så skulle fler med NPF ha en större chans att 

lyckas inom de livsområden som är problematiska för dem (ibid.).  

2.3 Beskrivning av de vanligast förekommande neuropsykiatriska diagnoserna 

som omnämnts av de intervjuade LSS-handläggarna 
 

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADHD är en uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning som ungefär 5% av alla barn har, 

för de flesta finns symtomen kvar i vuxen ålder (Riksförbundet Attention, 2011). De 

huvudsakliga symtomen är: 

 Uppmärksamhetsproblem: kan yttra sig som koncentrationssvårigheter, glömska, 

slarv, lättstörd. En person med ADHD kan lätt bli uttråkad och ha svårigheter med att 

slutföra saker som de inte är mycket intresserade av.  

 Impulsivitet: kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, 

svårigheter i ostrukturerade situationer som kräver eftertanke och svårt att lyssna på 

andra.  

 Överaktivitet: Personer med ADHD kan ha svårt att reglera aktivitetsnivån som då kan 

bli båda för hög eller för låg. Man kan ha svårt att varva ner och sitta till, eller också 

bli extremt passiv och utmattad. Hos barn kan det visa sig genom att de ständigt är i 

rörelse medan det för vuxna kan innebära rastlöshet och sömnproblem (ibid.). 
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ADHD är ett samlingsnamn som även innefattar ADD och DAMP (Riksförbundet Attention, 

2011). ADD är ADHD utan hyperaktivitet med större tyngdpunkt på 

uppmärksamhetsproblem (ibid.). Överaktiviteten saknas då helt och personen har ofta en lägre 

aktivitetsnivå än normalt (ibid.). En person med DAMP har förutom ADHD även DCD, som 

innebär problem med motorikkontroll och ibland perception (ibid.). 

Autismspektrum  

Personer med autism har ofta svårigheter inom områdena socialt samspel och kommunikation 

samt problem med repetitiva och rigida mönster i beteende, intressen och aktiviteter 

(Riksförbundet Attention, 2011). För att få diagnosen Autism ska man ha haft svårigheterna 

före tre års ålder. Svårigheterna inom socialt samspel kan yttra sig genom svårighet att ge 

ögonkontakt, bristande eller opassande kroppsspråk och gester, svårigheter att dela med sig av 

känslor som glädje och sorg samt intressen och händelser, vilket gör att personen upplevs som 

distanserad. De har ofta svårt att förstå vad andra tänker och känner i olika situationer. Alla 

dessa svårigheter gör att de har svårt att skapa relationer, barn med autism har ofta svårt att 

leka med jämnåriga barn och vuxna har svårt att umgås med andra vuxna i sociala situationer 

(ibid.).  

Problem med nedsatt kommunikation yttrar sig ofta genom en försenad talutveckling eller 

inget tal alls (Riksförbundet Attention, 2011). Personer med Autism kan fixera sig vid saker 

som upptar hela deras intresse, även rutiner och ritualer kan fastna för och motoriska manér. 

Dessa beteenden kan ta upp så mycket tid att de hindrar individerna från att lära sig annat eller 

bete sig på ett mer adekvat sätt (ibid.).  

Autism förekommer i olika grader, från svår till lindrig (Riksförbundet Attention, 2011). 

Lindrig autism kallas ibland högfungerande autism och är synonymt med Aspergers syndrom 

(ibid.). 70 % av de som har autism har också en utvecklingsstörning, vilken även den kan vara 

av varierande grad från svår till lindrig (ibid.). Barn med autism har brister i sina 

grundläggande förmågor för inlärning som inte enbart hänger ihop med 

utvecklingsstörningen, utan är ett konstaterat symtom vid autism (ibid.). Andra svårigheter 

som finns tillsammans med autism är överaktivitet, motorisk oro, svårighet att få kontakt med 

personen, mat- och sömnstörningar och epilepsi har ungefär en tredjedel av alla med autism 

(ibid.). Personer med autism kan vara bra på att uppfatta detaljer men inte ett sammanhang 

och ha svårigheter med att tolka känsel, lukt, smak och att uppfatta vad de hör (Infoteket om 

funktionshinder, u.å.). 
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Autismspektrum är en samlad benämning för flera olika tillstånd med gemensamma symtom 

inom följande områden: begränsad förmåga till social interaktion, kommunikation och 

föreställningsförmåga (Habilitering & hälsa, 2016). 

2.4 NPF inom LSS 
Personer som fått diagnos inom Autismspektrumet: Autism, Infantil autism, Aspergers 

syndrom, Atypisk autism, Autismliknande tillstånd eller Genomgripande störning i 

utvecklingen utan närmare specifikation, ingår i personkrets ett 1 § 1 LSS där rekvisiten var 

att personen ska ha diagnosticerats med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd (SFS 1993:387; 1§1 LSS). Detsamma gäller personer med konstaterad 

utvecklingsstörning. Personer med andra NPF än de som ryms inom Autismspektrumet, till 

exempel ADHD, Tourettes syndrom, och OCD, kan begära att få en personkretsbedömning 

för att se om funktionsnedsättningen bedöms vara varaktig och så stor att den orsakar 

betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller 

service, då de kan tillhöra personkrets tre (SFS 1993:387). Samtliga rekvisit i 1 § 3 LSS (SFS 

1993:387) måste vara uppfyllda för att personen ska tillhöra personkrets tre och därmed har 

rätt att ansöka om insatser via LSS. Personer med ADHD eller någon av de andra 

neuropsykiatriska diagnoserna som inte omfattas av personkrets ett eller två har dock hittills 

heller inte bedömts tillhöra personkrets tre (Socialstyrelsen, 2014). De hänvisas då att söka 

stöd via SoL.  
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3 Tidigare forskning/kunskapsläge 
I det här kapitlet ska jag presentera ett urval av forskning som på olika sätt är relevant för 

förståelsen och kunskapsläget inom ämnet. Jag har valt att utgå ifrån tre teman: Kompetens, 

LSS och riktlinjer, stort stödbehov samt konsekvenser när stödet uteblir. 

3.1 Kompetens, LSS och riktlinjer 
För att LSS-handläggarna ska kunna göra en bra bedömning är det oerhört viktigt att de har 

den kompetens som krävs för att tolka lagen på ett rättssäkert sätt och uppfylla lagens 

målsättning. Klamas (2010) belyser i sin avhandling, Av egen kraft tillsammans med andra. 

Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning, att kunskaper om de 

funktionshinder som klienterna har är av betydelse för behovsbedömningar och utformning av 

stöd. Klamas (2010) menar att det finns brister i kunskap om vardagen och livsvillkoren satt i 

ett sammanhang hos människor med psykiska funktionshinder. LSS-handläggarna möter ofta 

personer med NPF. Klamas (2010) studie är således relevant för ämnet eftersom de utifrån 

sina kunskaper om personer och deras hjälpbehov gör en behovsbedömning som är avgörande 

för om personerna beviljas insatser via LSS. Klamas (2010) studie belyser att mobiliserande 

stöd är en gemensam nämnare vid författarens sammanställning av det sociala stöd som 

uppges främja återhämtningen. Mobiliserat stöd innebär att individens egen förmåga 

tillvaratas och individen betraktas som en betydelsefull resurs och aktör vilket ger en 

inkluderande effekt (ibid.). Klamas (2010, s. 173) ger förslag till vad som kan göra att just 

mobiliserat stöd visat sig mest effektivt; grundat på en jämlik och maktbalanserad relation, 

där ingen av parterna är viktigare än den andre, vilket främjar känslor av erkännande och 

acceptans, vilket också stämmer väl överens med LSS målsättning och allmänna inriktning 

att: ”[…]Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatser som ges. […]” (SFS 1993:387, 6§ LSS). 

Flera studier har belyst problemet med en för låg kompetens hos LSS-handläggarna avseende 

juridiska kunskaper, vilket ger en indikation om att problemet är utbrett och varaktigt 

(Bengtsson, 1998, Erlandsson, 2014). Erlandsson (2014) skriver i sin avhandling Rätt, norm 

och tillämpning om de normer som styr tillämpningen av LSS. Erlandssons (2014) ansats är 

att ta reda på vilka konsekvenser som följer av tillämpningen av olika normer inom 

rättsområdet. LSS-handläggarna har ett handlingsutrymme som innebär att de först ska utreda 

och bedöma huruvida en person tillhör någon av de tre personkretsarna, vilket är ett krav för 
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att få ansöka om insatser via LSS (ibid.). Erlandsson (2014) belyser att handläggarna i 

tillämpningen av LSS i stor utsträckning använder sig av lokala styrdokument, riktlinjer, vilka 

ofta strider mot lagens ursprungliga målsättning och intentioner. I de individuella besluten är 

handlingsutrymmet starkt påverkat av den lokala organisationens syn på hur LSS ska 

tillämpas, istället för lagens målsättning (ibid.). De lokala riktlinjerna skapar en allt för 

restriktiv och generell ram för beslutsfattandet, vilket hindrar handläggarna från att ta hänsyn 

och vara flexibla för att tillgodose individuella behov utifrån individens egna förutsättningar, i 

enlighet med lagens målsättning (Erlandsson, 2014). Det innebär att även om LSS-

handläggarna skulle ha mer kunskaper om individernas vardag och livsvillkor så har de 

begränsade möjligheter att ta hänsyn till det.  

LSS upplevs dessutom som svårtolkad och otydlig av LSS-handläggare, som därför använder 

sig av andra rättskällor som lagförarbeten och domar från Högsta förvaltningsdomstolen, 

tillsammans med de lokala styrdokumenten (Erlandsson, 2014). De lokala styrdokumenten 

från de 16 olika kommuner som Erlandsson (2014) studerat visade sig ofta innehålla 

detaljerade anvisningar för bedömningar av personkretsar och behov som utesluter personer 

från att ansöka om insatser via LSS, i strid mot LSS målsättning och den praxis som finns. De 

flesta av riktlinjerna handlade om bedömning av personkrets tre (SFS 1993:387; 1 § 3 LSS) 

och innehöll kriterier som måste uppfyllas av den enskilde för att hen skulle tillhöra 

personkrets tre (Erlandsson, 2014). I samtliga fall fann Erlandsson (2014) att de beskrivna 

kriterierna var andra än de angivna av lagen för att tillhöra personkrets tre, vilket skapat 

felaktiga förutsättningar för att den enskilde skulle tillhöra personkretsen. Eftersom LSS-

handläggarnas huvudsakliga arbete utgår ifrån tolkningen av LSS är det till synes en 

grundförutsättning att de har den juridiska kompetens som krävs, trots att studierna visar att 

det finns kompetensbrister inom juridik. 

Socialstyrelsens (2015) rapport Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS, 

delredovisning av regeringsuppdrag, bekräftar en del av resultatet i Erlandssons (2014) 

avhandling. Rapportens (Socialstyrelsen, 2015) syfte var att kartlägga och analysera fyra 

insatser enligt LSS. Socialstyrelsen (2015) inhämtade därför material för att genomföra 

studien, bland annat kommuners riktlinjer och dess avgränsningar. Resultatet av studien 

(ibid.) visar bland annat att kommunerna har svårt att tillgodose de behov som personer med 

NPF har eftersom de kräver stort utrymme för flexibilitet för att motsvara personernas 

individuella behov. Samma rapport belyser att en stor del av kommunernas riktlinjer 
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innehåller begränsningar som riskerar styra bedömningarna, istället för att individuella 

bedömningar görs utifrån personens individuella behov (ibid.). Riksrevisionen (i 

Socialstyrelsen, 2015, s. 36) riktade i rapporten kritik mot kommunernas stöd till anhöriga, 

vilket enligt en granskning är oflexibelt och av undermålig kvalitet. Socialstyrelsen (2015) 

menade också att det fanns anledning att se över personkretsarna inom LSS. 

Även Andersson (2004) belyser i sin artikelstudie Det gäller att hushålla med kommunens 

resurser, biståndsbedömares syn på äldres sociala behov, att det finns en problematik mellan 

gemensamma riktlinjer och individuella prövningar. Syftet med Anderssons (2004) studie var 

att studera biståndsbedömares resonemang kring behovsbedömningar utifrån empiriskt 

material inom biståndshandläggning i äldreomsorgen. Andersson (2004) beskrev att hon 

kunde märka att en medvetenhet fanns om behov hos de äldre som man bortsåg ifrån utifrån 

tunga argument från gemensamma riktlinjer. Hon kunde se att trenden pekade mot 

prioriteringar av medicinska insatser, istället för serviceinsatser (ibid.). Eftersom Andersson 

(2004) belyste att det ändå fanns en medvetenhet om behovet, tyder det på att problemet har 

fler dimensioner än kunskapsbrist om vardagen och livsvillkoren som Klamas (2010) studie 

visade och brist på juridisk kompetens som Erlandssons (2014) studie belyste. En 

samhällsdebatt har pågått under många år där sakkunniga med lång erfarenhet inom området 

NPF kritiserar tillämpningen av personkrets tre (SFS 1993:387; 1 § 3 LSS) eftersom den inte 

inkluderar personer med ADHD och liknande tillstånd (Läkartidningen, 2013;110:CFFZ). Det 

visar att ämnet är uppmärksammat och att LSS-handläggarna medvetet väljer att tolka lagen 

på ett mer restriktivt och generellt sätt utifrån de lokala riktlinjerna, än vad som anses korrekt 

av de sakkunniga som riktat kritiken.  

3.2 Stort stödbehov  

Personer med NPF har ofta svårigheter som är så stora att de kraftigt påverkar deras 

utveckling och möjligheter att fungera i samhället (Riksförbundet Attention, 2011). Brar och 

Flyckt (2006) skriver i sin studie, Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig 

hjälp, att vuxna med NPF får för lite hjälp. Det finns fler studier som belyser samma sak och 

även att anhöriga till personer med NPF inte alltid får tillräckligt stöd och hjälp utifrån sina 

behov (Brar och Flyckt,  2006; Socialstyrelsen, 2014).  Det gäller särskilt personer med 

ADHD, som i praktiken idag nekas insatser via LSS (Brar och Flyckt, 2006; Erlandsson, 

2014; Socialstyrelsen, 2014; SMER, 2015). En kartläggning av behov av habiliterande 

insatser har visat ett omfattande behov inom habiliteringens och kommunens ansvarsområden 
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hos personer med ADHD (Brar och Flyckt, 2006). Brar och Flyckt (2006) menar att personer 

med ADHD behöver utökade rättigheter motsvarande LSS för att möta de behov som finns.  

Socialstyrelsen belyser i sin rapport, Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd: Ett 

kunskapsstöd (2014) att ADHD är ett ”varaktigt tillstånd”, vilket är ett viktigt rekvisit för att 

beviljas samhörighet med personkrets tre, 1§3 LSS. Socialstyrelsen (2014) skriver även att det 

mest betydelsefulla stödet till barn och ungdomar med ADHD är det som kan ges i 

vardagsmiljön, på alla områden inom barnets liv, och att det därför är viktigt med ett brett och 

varierat utbud av insatser. Behandlingen och det stöd som riktas till personer med ADHD bör 

ha mutimodal intriktning, vilket innebär en kombination av psykosociala, pedagogiska och 

ibland även läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2014). Brottsförebyggande Rådet (2001) 

konstaterar också att multimodal behandling är den bäst beprövade behandlingen för att 

minska och kontrollera symtom vid ADHD. Stödet bör vara varaktigt och anpassat utifrån den 

specifika familjens behov (Socialstyrelsen, 2014). Även anhöriga till personer med ADHD 

behöver stöd (ibid.). Dessa stödbehov kan tillgodoses med insatser via LSS, för personer som 

beviljas samhörighet med någon av personkretsarna. Istället hänvisas personer med ADHD 

till insatser via SoL, som i viss mån kan utformas utifrån individens behov. Men som det 

nämnts ovan finns det fler möjligheter för funktionshindrade att via LSS få ett individuellt 

utformad stöd, vilket är av stor vikt eftersom de individuella skillnaderna av behoven är stora 

inom målgruppen (Socialstyrelsen, 2014). 

 I LSS-kommitténs slutbetänkande 2008 Möjlighet att leva som andra: Ny lag om stöd och 

service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) konstateras det att många 

barn och ungdomar med ADHD och DAMP kan ha liknande svårigheter som till stor del 

liknar de svårigheter som barn och unga med lindrig utvecklingsstörning eller autismliknande 

tillstånd har. Trots det så omfattas endast den senare gruppen av LSS (ibid.). LSS-kommittén 

(SOU 2008:77) skriver också i rapporten att de personer som istället måste vända sig till SoL 

för att få stöd ofta inte har tillgång till lika omfattande insatser som de personer som omfattas 

av LSS. Möjligheterna till det individuella inflytandet över insatserna och dess utformning 

anges också vara mindre för dem som får SoL insatser i jämförelse med dem som får LSS 

insatser (ibid.). Det visar att det finns ett stödbehov hos personer med NPF och att behovet 

hos personer med ADHD-diagnos kan behöva fler och annorlunda utformade insatser än de 

som kan beviljas via SoL för att tillgodoses.  
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3.3 Konsekvenser när stödet uteblir 

För att undersöka hur frånvaro av adekvat stöd för personer med ADHD kan yttra sig, på 

individnivå och i samhället, har några studier lyfts fram som representerar kunskapsläget.  

De krav som ställs på personer med ADHD är ofta orimliga i proportion till deras 

förutsättningar (Riksförbundet Attention, 2011). Studier visar att personer med ADHD löper 

en kraftigt förhöjd risk att drabbas av allvarliga sjukdomar, att hamna i socialt utanförskap, 

tidiga graviditeter, kriminalitet och missbruk, vilket kan vara en följd till avhoppade 

utbildningar och jobb, relationsproblem och prestationssvårigheter (BRÅ, 2001; 

Riksförbundet Attention 2011; Riksförbundet Attention 2012; Socialstyrelsen, 2014). 

Brattberg (2006) belyste i sin studie, PTSD and ADHD: underlying factors in many cases of 

burn out, att samsjuklighet kopplad till ADHD visar att funktionsnedsättningen är förknippad 

med allvarliga hälsomässiga konsekvenser hos individerna. Enligt studien finns det ett starkt 

samband mellan ADHD och utmattningssyndrom samt långtidssjukskrivningar (Brattberg, 

2006).  

Under tonåren trappas problemen ofta upp för barn med NPF, de mår psykiskt sämre och kan 

då hamna i ett utanförskap som leder till att de söker sig till olämpliga kamrater och börjar 

utöva socialt gränsöverskridande beteende (Riksförbundet Attention, 2011). 

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, skriver i sin rapport, Kriminell utveckling, tidiga 

riskfaktorer och förebyggande insatser (2001) att risken för kriminell utveckling är ökad hos 

barn som redan tidigt har allvarliga uppmärksamhetsstörningar, uppförandestörningar eller 

svårigheter i den kognitiva eller emotionella utvecklingen. En stor del av dem som blir 

vanebrottslingar uppvisar ofta symtom på uppmärksamhetsstörning redan i förskoleåldern, 

barn med ADHD nämns specifikt som en riskgrupp i sammanhanget av BRÅ (2001). Vikten 

av ett tidigt ingripande med anpassade insatser har framhållits i flera studier för att tidigt 

fånga upp barn och unga med ADHD och förekomma eventuella konsekvenser av de 

svårigheter som diagnosen medför (BRÅ, 2001; Riksförbundet Attention 2012; SMER, 

2015). Studierna tyder på att det finns ett tydligt behov av stödinsatser för personer med 

ADHD.  

Ginsberg (2012) identifierade i sin avhandling Attention Deficit Hyperactivity Disorder in 

prison inmates, symtom och kognitiva svårigheter hos ett antal fängelsekunder och jämförde 

resultaten med en grupp patienter med ADHD på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning samt 
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en grupp patienter utan känd ADHD som utförde hälsokontroller. Resultatet visade att 40 % 

av de besvarande fängelsekunderna hade symtom som uppfyllde kriterier för en ADHD 

diagnos, av dem hade endast 2 personer av 30 fått en fastställd diagnos i barndomen trots att 

de uppvisat behov av stöd i skolan och dåligt mående. Samtliga led av missbruksproblematik 

och många uppvisade symtom på ett flertal andra NPF och psykiska sjukdomar (ibid.). 

Ginsbergs (2012) studie bekräftar det BRÅ (2001) och Riksförbundet Attention (2012) 

redovisar: att personer med ADHD löper en kraftigt förhöjd risk att hamna i kriminalitet och 

missbruk, samt att tecken på ADHD fanns redan under barndomen. 

Samtliga konsekvenser som omnämnt hittills innebär ett stort lidande för de individer som 

drabbas, och deras familjer. Den stora andelen långtidsdömda personer med ADHD och 

missbruksproblematik visar att diagnosen bör tas på allvar och tecken på ADHD bör 

uppmärksammas så tidigt som möjligt i barndomen för att ge barnen bästa möjliga chans att 

få det stöd de behöver för att inte fortsätta i en nedåtgående livsspiral. 

Ytterligare en aspekt är de socioekonomiska konsekvenserna. Nilsson och Nilsson-Lundmark 

(2013) skriver i sin studieanalys, ADHD ur ett socioekonomiskt perspektiv, att det utanförskap 

som personer med ADHD riskerar innebär högre kostnader än de preventiva och 

rehabiliterande insatserna. De påpekar också att ju längre man väntar med att sätta in insatser, 

desto svårare blir det att bryta utanförskapet (ibid.). Enligt SMER (2015) har 

socioekonomiska beräkningar på vad personer med ADHD kan kosta samhället om de inte får 

insatser som möter deras behov. För barn upp till 20 år beräknas kostnaden kunna nå upp till 

en miljon kronor, för en vuxen person som hamnar utanför samhället i arbetslöshet ökar 

kostnaden ytterligare och blir personen kriminellt aktiv beräknas summar stiga upp till nästan 

två miljoner kronor per år (ibid.).  

     Andersson (2004) kunde i sin avhandling se att biståndshandläggarna inom äldreomsorgen 

hade en lojalitet mot kommunens ekonomi, som hade betydelse för de insatser som 

beviljades. Utifrån det socioekonomiska perspektivet finns all anledning för 

biståndsbedömarna att istället bevilja insatser som tillgodoser behoven hos personer med 

NPF, eftersom det bevisligen även gynnar den ekonomiska aspekten i det längre 

tidsperspektivet.  

3.4 Sammanfattning och anknytning till ämnet 

Uppsatsens första frågeställning eftersöker en förståelse för hur LSS-handläggare upplever 

möjligheten att tillgodose de behov som personer med NPF har med hjälp av de insatser som 
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kan beviljas via LSS. Därför presenteras forskning som belyser tänkbara faktorer som kan 

göra inverkan på de bedömningar och möjligheter som LSS-handläggare har i arbetet med 

LSS. Brister i kunskap om individens livssituation, brister i juridisk kunskap och problematik 

mellan gemensamma riktlinjer och individuella prövningar har visat sig orsaka problem inom 

arbetet med personer med NPF.  

I uppsatsens andra frågeställning efterfrågas LSS-handläggarnas syn på att personer med 

ADHD inte omfattas av LSS, och har utifrån den frågeställningen valt att belysa några olika 

studier om personer med ADHD’s behov och rätt till stöd. De säger något om LSS-

handläggarnas empiriska utgångspunkt. Studierna visar att personer med ADHD har stora 

behov av stöd, men att de i praktiken nekas samhörighet med LSS.  

Uppsatsens tredje frågeställning efterfrågar om det i LSS-handläggarnas arbete finns något 

som antyder att personer med ADHD är i behov av stöd via LSS, och det belyses genom 

studier som visar vad konsekvenserna kan bli när behovet av stöd inte tillgodosetts. De 

individuella konsekvenserna för personer med ADHD utan adekvat stöd är utifrån den 

presenterade forskningen en kraftigt förhöjd risk att hamna i kriminalitet och missbruk, ett 

starkt samband med både utmattningssyndrom och långtidssjukskrivning. Den 

socioekonomiska aspekten visar att samhället skulle göra en stor vinst genom att erbjuda 

flexibla resurser utifrån individuella och familjära behov, så tidigt som möjligt i personens liv.  
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4 Teorianknytning 
I följande avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv samt den teori som valts ut för att vara 

till hjälp vid tolkningen av det empiriska material som insamlats: socialkonstruktivism samt 

teorin om gräsrotsbyråkratier. Anledningen till att dessa två används är för att få fler 

perspektiv och en djupare dimension i analysen av det empiriska materialet, då det sociala 

arbetet är ett komplext område med många olika aspekter som är viktiga att vara medveten 

om.  

4.1 Socialkonstruktivism  
Enligt Berger och Luckmann (1998) är verkligheten en social konstruktion, och de försöker i 

sin bok förklara hur den skapas. Wennerberg (2001) utgår i sin bok från Berger och 

Luckmann’s teori och belyser att det viktigaste inom socialkonstruktivismen är hur kunskap 

kommer till. Om kunskapen är sann, eller ej, har mindre betydelse (ibid.). Wennerberg (2001) 

skriver att kunskapen konstrueras med hjälp av språket i kommunikation mellan minst två 

människor, där tidpunkten har betydelse för kunskapen eftersom det som är socialt 

konstruerat förändras med samhället och de normer som råder. Socialkonstruktivism handlar 

om hitta en förklaring till varför ett socialt problem uppstår, då det ses som värdefullare än att 

förstå själva konsekvenserna av problemet självt (Wennerberg, 2001). Upplevelser av hur 

något förhåller sig kan vara ett resultat av socialt konstruerad kunskap. Eftersom studien 

efterfrågar LSS-handläggarnas upplevelser kan därför socialkonstruktivismens 

förhållningssätt bidra med värdefulla insikter. Berger och Luckmann (1998) för fram tre 

ståndpunkter inom socialkonstruktivismen: 1) samhället är en mänsklig produkt, 2) samhället 

utgör en objektiv verklighet samt, 3) människan är en social produkt. 

Eftersom människan skapar samhället innebär det att samhället bara existerar i relation till 

människan (Berger & Luckmann, 1998). Berger och Luckmann (1998) menar att samhället 

växer fram genom att individuella erfarenheter externaliseras då människor genom språket 

delar med sig av sina egna subjektiva kunskaper till andra och de förvandlas till en objektiv 

kunskap, inom mottagarna. Genom socialisation sprids denna nu upplevda objektiva kunskap 

och blir till en subjektiv verklighet inom mottagande individer, på så sätt lever normer och 

värderingar vidare och blir gemensamma även i kommande generationer (ibid.).  

Samhället är en objektiv verklighet för människor där sociala institutioner utvecklas genom att 

mänskliga handlingar typifieras och kategoriseras utifrån vilka en arbetsfördelning av sociala 

handlingar uppstår (Berger och Luckmann, 1998). Typifieringen ger oss roller som 
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representerar den institutionella ordningen, till exempel socialarbetare-rollen eller 

mammarollen, vilka internaliseras inom människorna som fortsätter att samproducera den 

socialt konstruerade verkligheten i språklig kommunikation med varandra (ibid.) Wennerberg 

(2001) skriver att sociala institutioner externaliseras och betraktas som naturliga av andra 

människor eftersom de inte varit delaktiga i utformandet av institutionerna. 

Berger och Luckmann (1998) menar att institutionerna starkt påverkar människors liv 

eftersom de värderingar och normer som de bygger på anses som objektiva och naturliga, 

vilket innebär att de inte ifrågasätts. Den som inte passar in i normen kan betraktas som 

onormal, okunnig eller sjuk, varför dessa normer begränsar handlingsutrymmet för människor 

(ibid.). Institutionerna kan inte förändras av individen, enligt Berg och Luckmann (1998), 

men vid generationsskiften kan en förändring uppstå om de inte legitimeras på ett 

övertygande sätt genom traditioner, rudimentära teorier och teoretisk expertis. 

Barnet föds in i en för det okänd social verklighet, för att bringa meningsfullhet till 

verkligheten behöver barnet internalisera normer och handlingsmönster ifrån andra människor 

(Wennerberg, 2001). Det kallas primärsocialisation och innebär att människan är en social 

produkt (ibid.). 

Människor eftersträvar alltid en meningsfull helhet (Wennerberg, 2001). För att minska 

psykisk press orsakad av kognitiv dissonans utvecklar människor vanor och handlingsmönster 

för att snabbt göra sig av med obehaget. Kognitiv dissonans uppstår när vi är osäkra på hur vi 

bör bete oss i en situation, det är en bristande överensstämmelse mellan vad som sker i yttre 

och inre mening, där människan söker jämvikt. Genom att ändra sin attityd och utföra 

handlingar som exempelvis förnekelse och motiveringar kan människan minska dissonansen 

(ibid.).  

4.2 Gräsrotsbyråkratier 
Enligt Johansson (2007) definieras gräsrotsbyråkrater utifrån två kriterier: 1. De har 

direktkontakt med människan i sitt yrke, och 2. De har ett visst handlingsutrymme i 

arbetsuppgifterna.  

Gräsrotsbyråkraterna är den offentliga verksamhetens yttersta beslutsfattare som verkställer 

politiska beslut och myndigheters beslut. För att ta sig an personen måste denne först 

kategoriseras till en klient, en form som passar organisationen, för att hen ska kunna få hjälp 

(ibid.). Gräsrotsbyråkraten arbetar ofta inom någon myndighet eller annan stor organisation 

som har många otydliga regler och otillräckliga resurser. Gräsrotsbyråkraten kan därför välja 
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att prioritera mellan lagar, riktlinjer och resurser och på så vis påverka den offentliga policyn 

(Evans & Harris, 2004).  

LSS-handläggarna är ett typexempel på gräsrotsbyråkrater, då de befinner sig mitt emellan 

klienterna och nämnden, och har en position med visst mandat att fatta beslut om insatser. Det 

kan uppstå spänningar och konflikter mellan motsägelsefulla principer, mål och krav som 

behöver hanteras. För att undvika dem och hantera dem utvecklar gräsrotsbyråkraten 

strategier och metoder, vilka de sällan reflekterar över (Musil et al.,2004).  

Dunér och Nordström (2006) har beskrivit några av gräsrotsbyråkratens förutsättningar som 

kan förklara några av de dilemman som de möter: Den offentliga lagstiftningen som, enligt 

författarna, innehåller sociala normer och värderingar som man kommit överens om på 

generell nivå. Sedan är det organisationen och dess riktlinjer som syftar till en rättvis 

fördelning och tar hänsyn till budgetrelaterade ramar och arbetsmiljö. Den sista 

förutsättningen som författarna nämner är moraliska ramar, inom vilka medborgarna förväntar 

sig att socialtjänsten tar ansvar för äldre och hjälpbehövande (ibid.). 

4.3 Teoriernas koppling till studien 
Socialkonstuktivismen kan bidra till en nyanserad analys som inte värderar informationen, 

utan istället försöker förstå dess ursprung. Genom att analysera resultatet utifrån 

socialkonstuktivismen kan värdefull information framträda som hjälper till att förklara hur 

LSS-handläggarna bildat sig de uppfattningar de har om LSS och personer med NPF’s olika 

samhörighet med lagen. Studien söker svar på vad LSS-handläggarna själva anser, det vill 

säga inte vad som är rätt eller fel, varför socialkonstruktivismen med sin förklarande ansats 

stämmer bra överens med studiens frågeställningar.  

Gräsrotsbyråkratin kan bidra med en bättre förståelse för LSS-handläggarnas komplexa 

arbetssituation. De krafter och dilemman som de upplever i sina yrkesroller kan påverka dem 

i handläggningsprocessen, och i förlängningen deras uppfattning om LSS och NPF. Därför 

kan gräsrotsbyråkratin bidra med en värdefull synvinkel för att söka svar på studiens 

frågeställningar.  
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5 Metod 
Nedan följer en beskrivning av forskningsprocessen och de avväganden som gjorts vid valet 

av forskningsdesign, tillvägagångssätt och analys av materialet. Ett resonemang om 

uppsatsens trovärdighet förs och avslutningsvis presenteras studiens etiska ställningstaganden. 

En metoddiskussion presenteras i studiens sista kapitel: 7.4 Metoddiskussion. Målet med 

kapitlet är att göra forskningsprocessen transparent för att läsaren ska kunna göra sin egen 

bedömning av resultatets kvalitet och öka resultatets trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). 

5.1 Forskningsdesign 
Uppsatsen är en empirisk studie med en abduktiv ansats, som Patel och Davidson (2011) 

beskriver som en blandning av induktiv och deduktiv ansats där empirin analyseras både 

utifrån teori som fanns innan datainsamlingen och ny kunskap som växer fram under 

forskningsprocessens gång. En abduktiv ansats hindrar således inte ny kunskap från att växa 

fram under arbetets gång och påverka slutresultatet. Den abduktiva ansatsen erbjuder 

forskaren en viss flexibilitet att under arbetets gång justera frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter som senare ska användas under analysprocessen (ibid.). Bryman (2011) 

skriver att teorin inte är undersökningens utgångspunkt inom den abduktiva ansatsen, utan 

istället utvecklas den under hela forskningsprocessen. 

Kvalitativ metod 

Samtliga av uppsatsens frågeställningar efterfrågar LSS-handläggarens subjektiva upplevelser 

och synpunkter. För att nå en djupare förståelse av ämnet har en kvalitativ metod och 

semistrukturerade intervjuer använts, som kännetecknas av möjligheten att nå en djupare 

förståelse av det studerade ämnet (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) finns det ett fokus 

på att få fram intervjupersonernas egna uppfattningar och världsbild inom kvalitativ forskning 

och intervju, vilket passar väl in på syftet att få fram LSS-handläggarnas åsikter och 

synpunkter.  

5.2 Tillvägagångssätt och genomförande 
I följande avsnitt beskrivs studiens praktiska tillvägagångssätt och genomförande. 

Urval av litteratur 

Ett antal uppsatser på kandidatnivå har studerats för inspiration och litteraturtips. En 

genomgång av avhandlingar, mindre studier och faktablad från olika organisationer med 

kunskap inom ämnet, lagtext och litteratur som behandlat både forskningsämnet och 
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forskningsmetodik har genomförts för att öka kunskapsnivån och hitta underlag till denna 

studie.  

Eftersom uppsatsen bygger på frågeställningar kopplade till svensk lagstiftning så fokuserades 

inhämtningen av information på i huvudsak svenska kunskapskällor samt i första hand 

litteratur skriven på svenska samt rapporter och forskning utförda i Sverige och baserade på 

svenska förhållanden. Även faktumet att det är en uppsats med begränsningar i form av tid 

och utrymme samt att begränsningar finns vad gäller författarens kompetens inom forskning, 

spelade in vid valet av kunskapskällor eftersom utländska kunskapskällor innebär fler 

dimensioner och aspekter att ta hänsyn till i analysen. Exempelvis kulturell påverkan, olika 

politiska system som medför olika möjligheter till stöd, med mera. Men det finns ett fåtal 

engelska artiklar med i omfånget också som bedömdes vara av god relevans för syftet. 

Sökmetoden har varit varierad. Bland andra har Högskolan i Gävles egen sökmotor 

Discovery, en samsökningsportal för många vetenskapliga kataloger och databaser med 

förankring i hela världen, använts (HiG Discovery, u.å.). I Discovery finns möjlighet att redan 

vid sökningen urskilja vilka rapporter som har referatgranskats, och därmed anses upprätthålla 

en vetenskaplig objektivitet, genom att utföra sökningar under kategorin ”peer reviewed”. 

Databasen DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, har också använts för att söka rapporter 

och uppsatser (DiVA, u.å.). Likaså LIBRIS, en nationell bibliotekskatalog (LIBRIS, u.å.). De 

vanligaste sökord som använts är: LSS, LSS-handläggare, Handläggning, Neuropsykiatrisk, 

funktionshinder, ADHD, socialkonstruktionalism, gräsrotsbyråkrat, funktionshinder, 

funktionsnedsättning, NPF. Orden har var för sig genererat stora antal träffar, men eftersom 

det som eftersöktes var forskning för exempelvis handläggning i kombination med NPF så 

minskades mängden forskning drastiskt vid sökningar med kombinationer av orden. 

Faktaunderlag har inhämtats från både tryckt litteratur och via elektroniska resurser. Eftersom 

NPF i allra högsta grad är ett aktuellt forskningsämne så prioriterades fakta som bygger på 

den senaste forskningen, där internet är en ovärderlig källa för att få tag på färsk forskning 

och kunskap. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som bland andra Socialstyrelsen samarbetar i 

arbetet med att ta fram riktlinjer och kunskapsstöd till många verksamheter som skola, 

socialtjänst, primärvården med flera. Organisationen har högt förtroende och deras faktablad, 

som grundar sig på omfattande studier, är skrivna av läkare och experter inom området 

(Riksförbundet Attention, u.å.). Information har även inhämtats från Infoteket om 
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funktionshinder som är en hemsida med information från Landstinget i Uppsala län, med 

information som faktagranskats av experter (Infoteket, u.å.). En annan informationskälla i 

studien är Socialstyrelsen, som är en statlig myndighet som arbetar för att vården ska vara 

säker för patienterna och lika för alla i Sverige. Deras publikationer riktar sig till 

verksamheter som kommer i kontakt med personer i behov av vård, omsorg och utbildning, 

exempelvis Socialtjänsten (Socialstyrelsen, u.å.). På Sveriges Riksdags hemsida finns alla 

Sveriges lagar i senaste upplaga, där alla kan ta del av LSS, SoL, HSL, med flera, elektroniskt 

(Sveriges Riksdag, u.å.).  

Urval intervjupersoner  

Vid urvalet av intervjupersoner har målinriktat urval använts, vilket är en vanlig urvalsmetod 

inom kvalitativ forskning, enligt Bryman (2011). I målinriktat urval utgår man ifrån 

frågeställningarna i uppsatsen och väljer strategiskt ut deltagare (Bryman, 2011). Eftersom 

syftet med studien är att ta reda på LSS-handläggares åsikter kring de uppställda frågorna så 

måste intervjupersonerna själva vara LSS-handläggare. Förfrågan mailades ut om intresse att 

delta i min studie till 10 enhetschefer på socialförvaltningar runt om i Sverige, kommuner i 

olika storlekar och på platser i hela Sverige valdes ut för att öka chansen att få in eventuella 

variationer. Fyra intervjupersoner ville ställa upp och bli intervjuade genom kontakt med 

enhetscheferna. Den femte intervjupersonen var en kollega till forskarens tidigare 

studiekamrat, man kan säga att urvalsmetoden därför blev ett målinriktat urval i två led 

(ibid.). Samtliga intervjupersoner hade samma arbetsbeskrivning, position i arbetsgruppen och 

behörigheter att bevilja insatser. De hade alla Socionomexamen och mer än ett års erfarenhet 

av arbetet som LSS-handläggare. En var mellan 45-50 år, resterande var mellan 30-35 år. En 

intervjuperson var man och fyra var kvinnor. I resultatredovisningen och analysen kommer de 

att omnämnas som intervjupersoner och LSS-handläggare 1, 2, 3, 4, 5. 

Semistrukturerade intervjuer utifrån intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer utgår ifrån en intervjuguide med teman och förslag till frågor 

som formulerats utifrån studiens syfte och frågeställningen, genom vilken intervjun fokuseras 

på ämnet, samtidigt som öppna frågor inom ämnets teman tillåter intervjupersonerna att 

brodera ut sina svar utan att bli styrda (Bryman, 2011). Dessutom erbjuder metoden en 

naturlig situation för att ställa följdfrågor som ytterligare fördjupar svaren och förståelsen av 

det intervjupersonerna förmedlar. Det innebär att mer information kommer fram än om fler 
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frågor formuleras, eftersom frågorna då riskerar att snävas av och därmed också 

intervjupersonernas svar (ibid.). Fokus i intervjun hamnade på informanternas åsikter och 

egna tolkningar av det viktigaste inom de teman som presenterades, vilket i sig delgav viktig 

information om deras perspektiv och tyngdpunkter inom ämnet. En viss struktur genom de 

förutbestämda teman i intervjuguiden ansågs nödvändig för att inte riskera att avsluta 

intervjuerna utan att ha fått den eftersökta informationen, varför ett antal frågor formulerades 

som kunde ställas i händelse av att intervjun mot förmodan inte berört de studerade 

aspekterna av ämnet (ibid.).  

Intervjuerna genomfördes per telefon och spelades in med hjälp av ett program på telefonen. 

Tekniken testades flera gånger före den första intervjun inleddes för att säkerställa att 

materialet spelades in för senare bearbetning.  Intervjupersonerna fick information om att jag 

ämnade spela in intervjuerna både i det informationsbrev som de emottog före intervjun samt 

i samtalen innan inspelningen startades, vilket de alla samtyckte till. Intervjuerna varierade i 

tid mellan 60-80 minuter. 

5.3 Analysverktyg  
Samtliga intervjuer har lyssnats igenom minst två gånger i sin helhet, för att säkerställa att 

förståelsen är korrekt av vad som har kommunicerats. I ett fall återtogs kontakt med en 

intervjuperson för att få ett förtydligande av ett av dennes svar på en viktig fråga. Intervjuerna 

har transkriberats samma dag eller dagen efter intervjun ägde rum, dock har oväsentlig 

information utelämnats som inte är relaterat till forskningsämnet, som utläggningar, småprat 

om väder och omgivning, pauser, andra ljud till exempel hummande (Kvale och Brinkman, 

2009). 

De transkriberade intervjuerna lästes noga igenom, minst två gånger per intervju för att inte 

något väsentligt skulle överses. Gemensamma hållpunkter och teman markerades, när alla 

transkriberingar lästs igenom så sammanställdes de svar som framkommit under respektive 

tema. På så vis skapades en överskådlig bild över gemensamma mönster som bildats, men 

även skillnader i svaren (Patton, 2015). Bryman (2011) menar att ett tema är mer eller mindre 

detsamma som en kod, kodning är vanligtvis steg ett i en kvalitativ analys. De tematiserade 

delarna har därefter analyserats i relation till hela intervjun för att se om tolkningarna varit 

rimliga utifrån respektive intervju. Efter det har analys utifrån litteratur genomförts.  



32 
 
 

Vid analysen har det vetenskapsteoretiska synsättet hermeneutik tillämpats, vilket innebär att 

texten i transkriberingarna tolkats för att få en gemensam förståelse av intervjumaterialet 

(Kvale och Brinkman, 2009).  

5.4 Uppsatsens trovärdighet – reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
En noggrann genomgång av studiens tillvägagångssätt ökar en studies transparens och 

trovärdighet, enligt Bryman (2011). Genom att detaljerat beskriva tillvägagångssättet är 

förhoppningen att läsarens eventuella frågeställningar har undanröjts om hur studien har 

genomförts. Intervjuguiden bifogas för att läsaren själv ska kunna utföra en likadan studie 

baserad på samma frågor. Eftersom studien avser mäta människors subjektiva uppfattningar 

kan dock en upprepning av studien leda till ett annorlunda slutresultat. En utökad separat 

diskussion om uppsatsens trovärdighet kommer att anföras till uppsatsens sista kapitel, 7. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten, som syftar till forskningsresultatens karaktär, kan påverkas av frågornas 

karaktär (Bryman, 2011). Intervjufrågorna utformades neutralt och särskild vikt lades på att 

de inte var ledande vilket Bryman (2011) menar är av stor vikt. Trots ansträngning att 

formulera neutrala och icke ledande frågor så finns ändå en stor risk att ledande frågor dyker 

upp under intervjuns gång, genom följdfrågor, mimik och kroppsspråk som kan påverka 

respondenten (Kvale och Brinkman, 2009). Vid genomgång av intervjuerna så fanns det 

tillfällen då följdfrågor av ledande karaktär ställdes, dock framstod det inte som att 

intervjupersonerna påverkades särskilt av detta eftersom de uttryckte åsikter som talade emot 

de antaganden som fanns i frågan. Syftet med följdfrågorna de gånger de varit ledande har 

varit att säkerställa att svaren från intervjupersonerna har uppfattats på rätt sätt. Detta bedöms 

dock inte ha påverkat studiens resultat, då de ledande frågorna var bekräftelser på redan 

uttryckt information.  

Förförståelsen är viktig att vara medveten om enligt hermeneutiken (Kvale och Brinkman, 

2009). Därför har förförståelsen analyserats och antecknats för att försöka undvika att 

tolkningen påverkas av förutfattade meningar. Genom att vara medveten om den egna 

förförståelsen har forskaren bättre förutsättningar att göra tolkningar fria från egna 

värderingar (ibid.). Även vid val av forskning kan förförståelse utgöra påverkan. Medvetna 

ansträngningar har därför fokuserat på att behålla ett neutralt förhållningssätt till resultaten 

och istället analysera det utifrån de utvalda teorierna och tidigare forskning. 
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Validitet 

Hög validitet innebär att en studie har mätt det den avsåg att mäta (Bryman, 2011). Många av 

studiens kunskapskällor finns i både tryckt form och elektroniskt. För att öka studiens 

validitet kan läsaren i referenslistan gå in och klicka på länkar till de elektroniska 

kunskapskällor som använts. På det sättet kan läsaren själv kontrollera att respektive forskare 

och författare uppfattats rätt. Genom att intervjuerna utgick ifrån intervjuguidens teman och 

underliggande följdfrågor som avser täcka upp studieämnet, så säkerställde det att rätt 

information insamlades för att besvara studiens frågeställningar.  

Bryman (2011) menar att det är svårt att generalisera kvalitativa forskningresultat eftersom 

intervjupersonerna inte kan representera en större folkmängd. Denna studie är baserad på fem 

intervjuer och frågeställningarna behandlar intervjupersonernas åsikter och uppfattningar. Det 

är ett för litet antal för att säga att den här studien är generaliserbar i någon större skala, 

möjligen kan den ge en indikation om hur LSS-handläggare uppfattar sin arbetssituation med 

NPF.  

5.5 Etiska ställningstaganden 
Studien har utgått ifrån Vetenskaprådets (2014) etiska forsknings principer baserat på fyra 

grundläggande krav: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Intervjupersonerna har via ett informationsbrev informerats om studiens syfte samt hur 

uppgifterna som lämnas ska användas, vilket de alla samtyckt till. Intervjupersonerna är 

anonyma och inte någonstans har deras namn eller ort antecknats, för att säkerställa att 

information om deras identitet inte ska avslöjas. I enlighet med nyttjandekravet ska materialet 

som insamlats enbart att användas i denna specifika studien (Vetenskapsrådet, 2014). 

Samtliga intervjupersoner påmindes vid intervjutillfället om att intervjun skulle spelas in om 

de fortfarande samtyckte till det, i syfte att transkribera ljudupptagningarna efter intervjun, 

vilket samtliga samtyckte till. I början av intervjun informerades de också om att de när som 

helst kunde avbryta intervjun, eller stå över någon fråga utan att behöva förklara varför. Ingen 

intervjuperson avbröt intervjun eller bad att få stå över någon fråga.  
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6 Resultatredovisning och analys av empiri 
I följande kapitel redovisas resultatet av de fem intervjuerna med LSS-handläggarna. 

Intervjuguiden bestod av teman baserade på studiens frågeställningar, och analysen 

presenteras utifrån de relevanta teman som visade sig mest användbara i att besvara 

frågeställningarna. Under varje tema redovisas först det empiriska materialet, sedan följer en 

tolkning och analys av materialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna med stöd i forskning.  

6.1 Hur upplever de intervjuade LSS-handläggarna möjligheten att tillgodose 

de behov som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

med hjälp av de insatser som kan beviljas via LSS?  
Följande avsnitt utgår ifrån studiens första frågeställning fördelat på ett fåtal teman. 

Tema: Goda möjligheter till stöd 

Överlag är samtliga intervjupersoner nöjda med möjligheterna till stöd från LSS, särskilt 

omfånget av insatser som finns att välja mellan nämner flera som bra. Genom hela intervjun 

uttalade sig inte någon av intervjupersonerna annat än positivt om LSS. Som en uttryckte det: 

”Jag tror inte det finns så mycket mer man kan hitta på för att hjälpa dem, utöver det som 

redan finns i insatserna (9§1-10 LSS)” (LSS-handläggare 1) 

Det råder ingen tvekan om att intervjupersonerna upplever LSS positivt. Det kan 

problematiseras. De tio insatserna via 9§1-10 LSS innebär en möjlighet att utforma stödet 

utifrån de individuella behoven, både för klienternas egna behov och för deras anhörigas 

behov av avlastning, helt kostnadsfritt, vilket kan vara en anledning till intervjupersonernas 

positiva inställning. Det är också möjligt att intervjupersonerna jämför LSS med SoL, vilket 

kan bidra till en positiv känsla eftersom LSS har fler fördelar i form av utbud av insatser, alla 

insatser är kostnadsfria och framför allt generösare bedömningar på grund av den skillnad på 

levnadsvillkor som ska uppnås som bland annat särskiljer LSS från SoL. Det kan ändå finnas 

anledning att reflektera kring hur det kommer sig att samtliga intervjupersoner över lag är 

nöjda med möjligheterna till det stöd som kan beviljas via LSS. Enligt forskning får personer 

med ADHD inget stöd via LSS, trots att ett stort stödbehov finns (Brar & Flyckt, 2006; 

Socialstyrelsen, 2014). Wennerberg (2011) skriver att tidpunkten då kunskap uppkommer är 

av stor vikt, eftersom kunskap är socialt konstruerat, vilket förändras med samhället och de 

normer och värderingar som råder. Att intervjupersonerna känner sig nöjda med de 

möjligheter till stöd som LSS förmedlar kan vara ett uttryck för föråldrad kunskap, som på 

den tiden LSS stiftades, 1994, var den mest trovärdiga kunskap som fanns tillgänglig. 
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Samhället förändras kontinuerligt, forskningen om NPF har kommit långt sedan 1994, och 

risken med att som myndighetsutövare ”nöja sig” med en lag och dess normer och 

värderingar, är att inte lagar och riktlinjer förändras parallellt med samhället så att de kan 

möta de nya krav och behov som uppkommer. Socialstyrelsens rapport (2015) belyser att 

stödet och stödformerna behöver ändras i takt med att samhället och livsvillkoren för 

människor i allmänhet förändras, för att de ska leva upp till LSS målsättning. 

Intervjupersonerna reflekterade i sina svar inte över att det finns människor med NPF med 

stora stödbehov som stängs ute ifrån lagen. Det kan tyda på att de normer och värderingar 

som finns inom LSS anses som helt objektiva och naturliga vilket leder till att de inte blir 

ifrågasatta (Berger & Luckmann, 1998). Att intervjupersonerna uppger sig vara nöjda med 

lagen kan också vara ett uttryck för kognitiv dissonans (Wennerberg, 2001). Istället för att må 

dåligt av de beslut som de ibland fattar i konflikt mot klientens önskemål och behov, så 

förnekar LSS-handläggaren konflikten (ibid.). Det kan ske genom att argumentera för lagen 

och de lokala riktlinjerna, som också slår fast de sociala normer och värderingar som alla 

medborgare förväntas förhålla sig till (Dunér och Nordström, 2006). Utifrån 

gräsrotsbyråkratisk teori kan förnekandet tänkas vara en omedveten strategi för att hantera 

konflikten (Musil et al.,2004, s.306). 

Tema: Svårigheter 

Två intervjupersoner berättar att en vanlig svårighet med att tillgodose de behov som 

personerna har inom målgruppen NPF är att få personerna att ta emot hjälpen, övriga tre 

intervjupersoner beskriver situationer med liknande problem. De ansöker frivilligt och är 

motiverade till insatsen, men när det är dags för verkställandet så ångrar de sig. Flera 

intervjupersoner berättar att klienter många gånger har med sig en förälder eller närstående 

som för deras talan, och då kan det bli svårare att få personen att uttrycka vad hen själv skulle 

vilja ha för stöd, trots att personen kan kommunicera själv. Det leder ibland till att personerna 

får insatser som de sedan vägrar ta emot. 

”Ja, det är svårt att verkställa beviljade insatser. Det är en av de svårigheterna som finns... 

Jag har ett levande exempel där jag nyligen haft en svår autistisk kvinna med andra psykiska 

sjukdomar i tillägg. Hon ville flytta till en särskild bostad i form av servicebostad och det har 

vi beviljat till slut […]Vi stod inför att skriva på kontraktet och då hade hon ångrat sig, 

antagligen på grund av ångest för nya situationer som uppstår. […] Så det är mycket 
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komplexitet och det är beklagligt för att man ser att människor lider och behöver verkligen 

kanske en annan hjälp eller hjälpen utformas på annat sätt men de kan inte acceptera 

förändringar.” (LSS-handläggare 3). 

En annan intervjuperson nämnde följande angående närstående som för klienternas talan: 

” …det är frustrerande, för man vet att de kan prata, men de är introverta, och då kan det bli 

lite att mamman kör på utifrån vad hon själv tycker vore bra…” (LSS-handläggare 2). 

Människor jämför sig med och rättar sig efter normer och värderingar, och det påverkar 

människors kunskaper och språk (Wennerberg, 2001). Det kan innebära att LSS-

handläggaren, och klientens egen förälder eller närstående, utgår ifrån de vedertagna 

värderingar som finns i samhället även när det kommer till den funktionsnedsatta personen i 

fråga. Det sker en kategorisering av personer när de söker hjälp, genom att indela människor i 

kategorier så behäftar man dem också med vissa normer och värderingar (Berger och 

Luckmann, 1998; Johansson, 2007). Den hjälpsökande kan vara isolerad eftersom hen saknar 

förmågan att skapa vänskapliga relationer på eget bevåg till följd av sin NPF, men det måste 

inte innebära att hen önskar att få en social kontakt i form av en kontaktperson. Samhällets 

normer och värderingar kan vara en styrkraft i LSS-handläggaren och de närståendes 

övertygelse om att den funktionsnedsatta personen saknar den typen av umgänge, men det har 

i intervjuerna visat sig vanligt att personer med NPF vägrar ta emot insatser som de beviljats. 

Klamas (2010) har belyst att det finns en brist på kunskap om vardagen och livsvillkoren satt i 

ett sammanhang hos människor med psykiska funktionshinder. Det är viktigt att individens 

egen förmåga tillvaratas som en betydelsefull resurs, vilket främjar känslor av erkännande och 

acceptans och ger en inkluderande effekt (Klamas, 2010). Kunskapsbrist inom specifika 

funktionsnedsättningar kan medföra missförstånd om personens individuella förmågor, 

särskilt om personen inte själv kommunicerar med andra. Det kan leda till att för lite eller för 

mycket insatser beviljas. Vägran att ta emot insatser kan vara ett resultat av att personen själv 

inte varit delaktig i valet av insats. En klient som inte vill eller kan kommunicera sin egen 

vilja gör det svårare att utreda individens egna önskemål, vilket är en del i LSS målsättning 

och allmänna inriktning att verksamheten:”…skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatser som ges.” (SFS 1993:387; 6 § LSS).  
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Tema: Felaktiga förväntningar 

Två intervjupersoner kom in på att många klienter som kommer på ett första besök för att 

ansöka om insatser har uppfattningen om att de har rätt att själv välja fritt vilka insatser de vill 

ha, inom LSS. Det kan vara personal på skolan eller någon annan som har uppmuntrat dem att 

ta kontakt för att få stöd, vilket leder till att de ofta har orimliga förväntningar och krav. Det 

leder till en besvikelse när de blir informerade om att de har rätt att ansöka om insatser, men 

att de kan få avslag om behovet inte bedöms vara tillräckligt stort, menar intervjupersonerna.  

”De behöver ju ändå stöd, men så har de ställt in sig på att de ska få en egen lägenhet till 

exempel, och kanske något mer också, och så visar det sig att de är väldigt duktiga liksom… 

de klarar alltså av mycket på egen hand. Alltså särskilt när de har Asperger, då kan vissa va 

jätteduktiga, men bara behöva lite ’pushning’ liksom. Då vill de inte ha något annat stöd, i 

mindre omfattning alltså än det som de ställt in sig på från början.”(LSS-handläggare 5). 

LSS-handläggare anser att LSS är svårtolkad enligt forskning (Bengtsson, 1998; Erlandsson, 

2014). Det är inte orimligt att även andra personer kan tolka LSS felaktigt och därigenom ger 

personer med funktionsnedsättningar orimliga förväntningar. Men eftersom klienterna har 

uppmuntrats av någon annan med insyn i deras livssituation är det rimligt att göra antagandet 

att ett visst behov av stöd föreligger.  

Det är vanligt att biståndshandläggare utreder och bedömer behovet av insatser som mindre 

än klienternas egna önskemål om insatser (Andersson, 2004). Studier har belyst problem med 

för låg kompetens hos LSS-handläggarna avseende juridiska kunskaper (Bengtsson, 1998; 

Erlandsson, 2014). Det har också framkommit att handläggare inom biståndsbedömning 

förlitar sig i för hög grad på de lokala riktlinjerna, vilka har visat sig innehålla en för restriktiv 

och generell ram för beslutsfattandet samt felaktiga rekvisit för samhörighet med 

personkretsarna (Andersson, 2004; Erlandsson, 2014). Intervjupersonerna har under 

intervjuerna nämnt att de använder lokala riktlinjer i sitt arbete, flertalet gånger. Det är således 

möjligt att de utifrån riktlinjerna har avslagit, eller delvis avslagit, ansökan om insatser på 

felaktiga grunder. Riktlinjernas giltighet ifrågasätts inte, eftersom de kan betraktas som en 

social institution vars normer och värderingar ses som naturliga och objektiva (Berger och 

Luckmann, 1998). Socialstyrelsen (2015) har också belyst att kommunerna har svårt att 

tillgodose de behov som personer med NPF har eftersom de kräver stor utrymme för 

flexibilitet för att motsvara personernas individuella behov. Samma rapport (Socialstyrelsen, 

2015) belyser att en stor del av kommunernas riktlinjer innehåller begränsningar som riskerar 
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styra bedömningarna, istället för att individuella bedömning görs utifrån personens 

individuella behov.  

Tema: Begränsade resurser och riktlinjer 

Flera intervjupersoner hade gemensamt att de nämnde den ekonomiska aspekten som ett 

hinder för att tillgodose behoven, hos de personer som ansöker om insatser, fullt ut. Alla 

intervjupersoner utom en var delaktig i budgetfrågor på enheten. De påpekade att de hade ett 

ansvar mot nämnden, men också mot andra klienter, att vara restriktiva genom att utförligt 

utröna andra möjligheter som klienten har för att få stöd, exempelvis via familj och bekanta, 

skola och habilitering. Samtidigt nämndes riktlinjerna som de har utarbetat inom varje 

kommun som en begränsande faktor, som de uppfattade att de inte kunde rå över.  

”Klart man skulle vilja göra mer, men det måste ju räcka till alla. Det är inga oändliga 

resurser, så det måste man ju också tänka på när man beviljar.” (LSS-handläggare 1) 

LSS-handläggarna hamnar i egenskap av gräsrotsbyråkrater i en mellanposition som skapar 

dilemman som intervjupersonerna beskriver (Dunér och Nordström, 2006). De känner ett 

ansvar mot nämnden att inte bevilja dyra insatser, samtidigt som de har klienternas önskemål 

och behov att ta hänsyn till. Därtill ska lagens målsättning och intentioner följas vilket 

handläggarna upplever att de gör genom att följa de lokala riktlinjerna.  

De ekonomiska aspekterna har visat sig utgöra en påverkan på vilka insatser som beviljas 

enligt Andersson (2004). Det ligger nära till hands att tänka att lokala riktlinjer kan ha 

utformats restriktivt för att möta de budget-relaterade mål som varje enhet har. 

Intervjupersonerna menar att de inte kan påverka situationen eftersom att de lokala 

riktlinjerna utgör begränsningar för bedömningarna. De lokala riktlinjerna har visat sig i 

många fall innehålla felaktiga rekvisit, krav, för både behovsbedömningar och 

personkretsbedömningar, särskilt vad gäller personkrets 3 (SFS 1993:387; 1§3 LSS) 

(Andersson, 2004; Erlandsson, 2014). Det innebär att fler personer kan ha rätt till insatser via 

LSS, än de som idag beviljas det.  

Lagar, regler, riktlinjer växer fram genom normer och värderingar som från grunden är 

baserade på individuella erfarenheter, när de sprider sig förankras de i människor som 

kunskap (Berger & Luckmann, 1998). LSS-handläggarna upplever att de inte kan göra något 

åt begränsningarna som riktlinjerna utgör, eftersom riktlinjerna känns objektiva och naturliga 

(ibid.). LSS-handläggarna ifrågasätter dem därför inte, och det begränsar handlingsutrymmet 
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avsevärt (ibid.). Det kan tolkas som att brister i den juridiska kompetensen medverkar till att 

LSS-handläggarna upplever att de inte kan göra något för att hjälpa fler klienter i behov av 

stöd (Bengtsson, 1998; Erlandsson, 2014).  

6.2 Hur ser LSS-handläggarna på att personer med funktionsnedsättningen 

ADHD inte omfattas av LSS?  
Alla intervjupersonerna hade tidigare reflekterat över att personer med ADHD inte omfattas 

av LSS, eftersom de ofta träffar personer med ADHD som har behov av stöd. Men oftast har 

dessa personer en autismspektrum-diagnos också som berättigar dem stöd via LSS.  

Eftersom ADHD inte omfattas av LSS så är det sällan som någon med enbart ADHD söker 

stöd hos LSS-handläggare. Därför hade intervjupersonerna inte tänkt på att personer med 

ADHD ingår i gruppen med NPF, vid den tidigare frågan om hur de såg på möjligheten att 

tillgodose de behov som personer med NPF har med hjälp av de insatser som kan beviljas via 

LSS. Tanken på att ADHD kunde tas med i LSS var för de flesta ändå ovan, och flera 

intervjupersoner ”diskuterade med sig själva” i sina svar på frågan.  

”Det är en lucka där… i lagen alltså. Det finns nog ett behov av det tror jag…man hör ju så 

mycket om att de råkar illa ut, barnen. Det skulle inte skada någon i alla fall om det var lite 

lättare för dom” (LSS-handläggare 4). 

Fyra av intervjupersonerna uttryckte att det vore bra om även personer med ADHD skrevs in i 

personkrets ett. En av dem resonerade kring insatserna och huruvida de kunde vara 

överflödiga för en person med ”bara” ADHD, men eftersom varje insats är behovsprövad så 

tyckte respondenten ändå att de borde omfattas av lagen. Många av de personer som 

intervjupersonerna möter har ADHD och någon form av autism, och deras uppfattning var att 

även personer med ADHD utan autism kan ha stora behov av stöd i sin vardag.  

”…en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ju bland annat vara Asperger och den är ju 

ganska lätt, har man en diagnos så att säga då tillhör man personkrets ett. Har du en ADHD 

problematik då är det inte lika enkelt.  

-Nej?(forskare) 

Nej för då behöver du ha lite, alltså har du det då behöver du ha lite fler.. större problematik 

än bara själva ADHD-symtomen. Det kan vara Tourettes, något tvång inblandat, andra 

svårigheter - då skulle man kunna tillhöra LSS'en. […]Det finns inga tydliga riktlinjer att ’så 

här och så här är det’, utan är det mer än bara en ADHD-diagnos? Och vad det där ’mer’ 

innebär, det finns det inget klart och tydligt exakt vad det är, utan där är det ju som man 
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säger en bedömningsfråga utifrån just den personen, då kan de ha rätt till LSS-insatser. […] 

Det är många som ligger i gränslandet, och då är det bland annat inom den gruppen då som 

kallas NPF, det är många som har stort behov.” (LSS-handläggare 3). 

Den femte intervjupersonen resonerade att om personer med ADHD skulle ha så stora 

funktionsnedsättningar så hade de varit med i personkrets ett från början, eller också tillhöra 

personkrets tre. ”Vi har ju riktlinjer som vi måste följa, så de kan inte komma in i LSS’en då. I 

personkrets tre får vi ju bedöma själva om personen är behörig, men enligt riktlinjerna så 

måste de ha väldigt stora svårigheter, så de har inte rätt där.” (LSS-handläggare 2) 

 

Samtliga intervjupersoner hade vid tidigare fråga inte räknat med ADHD som en NPF. Det 

tyder på att ADHD har kategoriserats på ett annorlunda sätt jämfört med till exempel 

autismspektrumdiagnoser, trots att det är en NPF. En av intervjupersonerna kallar problemet 

för en ”lucka i lagen” (LSS-handläggare 4), problemet kan också tolkas som en lucka i 

kunskapen. Trots att LSS stiftades för cirka 22 år sedan har den inte kompletterats med ny 

kunskap som identifierar ADHD som en grupp med ett tillräckligt stort hjälpbehov för att 

berättiga stöd via LSS. Det kan förklaras genom att den sociala institution, som LSS kan 

förstås som, är så objektifierad och har externaliserats hos befolkningen så pass att dess 

värderingar och normer kommit att betraktas som naturliga (Berger och Luckmann, 1998). 

Det innebär att lagen inte blir ifrågasatt, och som social institution kan den heller inte 

förändras av individer, utan det krävs ett generationsskifte som inte legitimerar lagen på 

samma sätt som tidigare generation (Berger och Luckmann, 1998). Det kan förklara varför 

LSS-handläggarna inte reflekterat något djupare på frågan om varför personer med ADHD 

inte omfattas av LSS. 

De lokalt utformade riktlinjerna, som Erlandsson (2014) belyst innehåller stora felaktigheter, 

ska förtydliga och bryta ner LSS för att LSS-handläggarna enklare ska kunna göra sina 

bedömningar på ett enhetligt sätt (Socialstyrelsen, 2015). Riktlinjerna kan ha en betydelse i 

LSS-handläggarnas uppfattning av ADHD som en grupp med ett mindre stödbehov, eftersom 

de utesluter gruppen från LSS (Erlandsson, 2014). Det kan förklara varför LSS-handläggare 

inte ifrågasätter personer med ADHD’s samhörighet med LSS. De kriterier som finns i 

riktlinjerna som krävs för att en person ska ingå i personkrets tre, i vilken en person med 

ADHD skulle kunna tillhöra i teorin men inte i praktiken, har enligt Erlandssons (2014) 

avhandling fått en alltför restriktiv ram som inte utgår ifrån LSS målsättning (ibid.). Även 

Socialstyrelsen (2015) belyser att kommunernas riktlinjer innehåller begränsningar som 
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riskerar att bli styrande, samt att det finns anledning att se över personkretsarna i LSS. 

Erlandsson (2014) belyser att LSS-handläggarna har svårt att bedöma vilka rättskällor som 

väger tyngst i beslutsfattandet varför de lokala riktlinjerna många gånger ligger till grund för 

besluten, vilket också kan förklara varför de inte alltid har LSS ursprungliga målsättning för 

ögonen vid beslutsfattandet. 

Flera intervjupersoner uttryckte ändå att de tyckte att det vore rimligt att inkludera personer 

med ADHD i LSS. Den uppfattningen kan kopplas till LSS-kommitténs slutbetänkande (SOU 

2008:77) som belyste att det finns många likheter mellan svårigheterna hos barn och 

ungdomar med ADHD och svårigheter som barn och unga med lindrig utvecklingsstörning 

eller autismliknande tillstånd har. Det tyder på att båda grupperna är i behov av ett likvärdigt 

stöd. 

 

6.3 Finns det något i handläggarens beskrivning av sitt arbete som antyder att 

personer med ADHD är i behov av stöd via LSS? 
Så som nämnts finns det inom LSS-handläggningen en problematik kring personer med 

ADHD. Vid förfrågan om det finns något i handläggarens arbete som antyder att personer 

med ADHD är i behov av stöd via LSS påpekade flera intervjupersoner inledningsvis att de 

inte var sakkunniga inom området, varpå det påpekades att det var deras subjektiva 

uppfattningar som efterfrågades, det vill säga att inget svar kunde vara fel eller rätt. Det 

framkom att de ändå hade uppfattningen om att ADHD var ett betydande funktionshinder för 

många. Det fanns till exempel en uppfattning om att föräldrar till barn med ADHD var i 

behov av avlastning, och då påpekades det att avlösarservice eller korttidsvistelse, via 9§5-6  

LSS, kunde vara passande insatser för dem.  

”Avlösarservice borde föräldrar med barn som har ADHD få…de går på knäna och det vore 

bra för hela familjen tror jag. Korttidsvistelse också.” (LSS-handläggare 2). 

 

En annan intervjuperson nämnde följande: 

”Jag träffar ju personer med ADHD jätteofta, men då har de ju oftast Asperger också så de 

tillhör personkrets ett. Men deras föräldrar berättar hur de har haft det hemma när barnen 

var små… det är väldigt intensivt. Man ser ju det, de sitter inte stilla en minut, de små med 

ADHD alltså. De skulle ha behövt hjälp då, bara för att orka med…det är inte samma med 

barn som ’bara’ har Aspergers tycker jag.” (LSS-handläggare 3). 
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Eftersom personer med ”bara” ADHD inte har blivit beviljade stöd via LSS så menade 

intervjupersonerna att de inte heller söker stöd via LSS, på grund av att de får information om 

vilket stöd de kan söka när de får diagnosen. Det gör att LSS-handläggare sällan kommer i 

kontakt med personer som söker stöd utifrån sin ADHD-problematik. Flera intervjupersoner 

nämnde att de fått uppfattningen ifrån kollegor inom andra enheter, exempelvis missbruk och 

försörjningsstöd, att det ofta finns ”misstankar” om att klienterna har ADHD och därför har 

svårt att få till en fungerande livsföring. Återigen påpekade flera intervjupersoner att de inte 

kände att de hade tillräckliga kunskaper inom ämnet för att med säkerhet kunna uttala sig. 

”De kommer ju inte till oss, men inom missbruk så vet jag att de ofta pratar om det, mina 

kollegor alltså, att de tror att ADHD’n ställer till det för dem i livet.” (LSS-handläggare 5). 

 

Det fanns en uppfattning bland intervjupersonerna att ADHD kunde utgöra ett 

funktionshinder, vilket tyder på att ny kunskap är under framväxt, som med tiden kan bidra 

till att normer och värderingar kring ADHD som funktionshinder förändras (Berger och 

Luckmann, 1998). Intervjupersonerna menade också att de uppfattade ett behov av avlastning 

hos anhöriga med barn som har ADHD. Socialstyrelsens rapport (2015) bekräftar att LSS-

insatserna avlösarservice och korttidsvistelse har stor betydelse för att ge anhöriga avlastning, 

samt att stödet bör anpassas utifrån deras behov och utformas så flexibelt som möjligt. Enligt 

en granskning från Riksrevisionen (i Socialstyrelsen, 2015) är kommunernas stöd till anhöriga 

av undermålig kvalitet och alltför oflexibelt. Det tyder på att LSS-handläggarna har noterat ett 

stödbehov som lagen misslyckas med att tillgodose tillräckligt.  

Ett flertal studier har belyst att det finns en kunskapsbrist hos biståndshandläggare både inom 

personer med NPF’s vardag och livsvillkor samt inom juridisk kompetens (Bengtsson, 1998; 

Klamas, 2010; Erlandsson, 2014). Intervjupersonerna påpekade flera gånger att de inte hade 

kunskaper inom ADHD och att de därför hade svårt att uttala sig om personer med ADHD är i 

behov av stöd via LSS. En samhällsdebatt har pågått i flera år där sakkunniga kritiserar 

tillämpningen av personkrets tre (SFS 1993:387; 1§3 LSS) eftersom den inte inkluderar 

personer med ADHD och liknande tillstånd (Läkartidningen. 2013;110:CFFZ), vilket det är 

rimligt att anta att LSS-handläggarna är medvetna om. Bristen på kunskap kan tänkas vara ett 

resultat av otillräcklig utbildning och för hög arbetsbelastning på biståndshandläggarna. Sett 

utifrån gräsrotsbyråkratin kan det även vara en omedveten strategi, att inte vilja ta in ny 

kunskap eftersom man då har en ny grupp medborgare som kan ansöka om stöd via LSS 
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vilket skulle öka på arbetsbelastningen och i förlängningen belastningen på budgeten (Musil 

et al.,2004). 

Intervjupersonerna nämnde att de tagit del av erfarenheter ifrån kollegor inom 

missbruksenheten och andra enheter, som pekade på att ADHD hade negativ inverkan på 

människors livsföring. Den uppfattningen understöds i flera studier som kartlagt att ADHD är 

förenat med exempelvis kraftigt förhöjd risk att hamna i kriminalitet och missbruk, 

utmattningssyndrom och långtidssjukskrivning (BRÅ, 2001, Riksförbundet Attention, 2012, 

Ginsberg, 2012, Brattberg, 2006). 
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7 Diskussion 
Diskussionen inleds med en återblick på studiens syfte följt av en sammanfattning av 

resultatet som besvarar studiens tre frågeställningar. Sedan kommer en diskussion kring 

resultatet, utifrån frågeställningarna. Efter det kommer jag att fokusera på två frågor som 

väckts utifrån studiens resultat vilka jag finner intressanta, och som jag ser som möjliga 

områden för framtida forskning. Det första är lokala riktlinjer för utredning och bedömning 

som framstår som allt för restriktiva och generella i sin karaktär, det andra är vad 

konsekvenserna kan bli för personer med ADHD som inte får adekvat stöd vid behov. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet, med visst fokus på forskarens 

förförståelse. 

7.1 Sammanfattning av resultat 
Syftet med studien har varit att undersöka LSS-handläggarnas uppfattning om hur väl LSS 

kan tillgodose de behov av stöd som finns hos personer med NPF. Jag ville även ta reda på 

om LSS-handläggarna anser att personer med ADHD, som i dagsläget inte omfattas av LSS, 

är i behov av stöd via LSS och hur LSS-handläggarna ser på att personer med ADHD inte 

omfattas av LSS på samma sätt som till exempel personer med diagnos inom 

Autismspektrumet (SFS 1993:387, 1§1 LSS). 

Resultatet visar att intervjupersonerna upplever att det finns goda möjligheter att tillgodose de 

behov som personer med NPF har, med hjälp av de insatser som kan beviljas via LSS, men 

med vissa försvårande omständigheter. En svårighet var att få klienterna att ta emot hjälpen, 

vilket kan vara en följd till den andra svårigheten som intervjupersonerna beskrev: att 

klienterna ibland har med sig en närstående som för deras talan, och då framför önskemål som 

inte stämmer överens med klientens egna. De flesta av intervjupersonerna tyckte att personer 

med ADHD bör omfattas av LSS. Alla intervjupersoner hade uppfattningen om att ADHD är 

en betydande funktionsnedsättning för många personer med diagnosen och flera 

intervjupersoner menade att föräldrar till barn med ADHD kan vara i behov av stöd via LSS 

för att avlasta familjen. Det fanns därför antydningar om att personer med ADHD är i behov 

av stöd via LSS. 

7.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av intervjuerna och forskningen som presenterats inom ämnet är i vissa frågor 

motsägelsefulla. Eftersom studien efterfrågade intervjupersonernas uppfattningar, baserat på 

individuella åsikter och erfarenheter inom ett smalt ämne så var det svårt att jämföra resultatet 
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med liknande studier. Däremot har forskningen som presenterats en anknytning till ämnet 

inom varje frågeställning. Det har visat sig att intervjupersonernas upplevelser inte alltid har 

anknytning till rådande kunskapsläge, enligt analysen av resultatet. 

Första frågeställningen: Hur upplever LSS-handläggarna möjligheten att tillgodose de 

behov som personer med NPF har med hjälp av de insatser som kan beviljas via LSS? 

Intervjupersonerna visade sig vara nöjda med möjligheterna att tillgodose behoven hos 

personer med NPF, enligt studiens resultat. Det analyserades i kontrast till studier som visat 

att det i praktiken inte beviljas några insatser via LSS för personer med ADHD, samt utifrån 

valda teorier. Det är anmärkningsvärt att intervjupersonerna i sina svar inte reflekterade kring 

de personer med ADHD, och andra diagnoser, som trots stora stödbehov nekas samhörighet 

med lagen. Det kan finnas många möjliga förklaringar till det: forskaren har kanske inte nått 

fram till intervjupersonerna tillräckligt djupt med sina frågor för att framkalla mer 

reflekterande tankar kring frågan ifrån intervjupersonerna, frågorna inom det temat kan ha 

varit ledande i tonfallet eller rent utav dåligt formulerade. Det kan även vara så att 

intervjupersonerna har accepterat personkretsarna inom LSS och vilka som beviljas och inte 

beviljas stöd, och inte ser någon anledning att ifrågasätta det. Det kan vara en följd av att 

praxis, riktlinjer och domar visar LSS-handläggarna att de bedömer och beslutar precis som 

andra i samma situation tidigare har gjort. Det är också möjligt att intervjupersonerna 

begränsas av en stor arbetsbelastning som innebär att det helt enkelt inte finns utrymme inom 

arbetstiden för att kritiskt granska lagar, förarbeten, domar och styrdokument och genom det 

bilda sig en egen uppfattning. Oavsett anledning till det så är det positivt att samtliga 

handläggare upplever LSS som en lag med många möjligheter att hjälpa en i samhället 

tidigare diskriminerad och lågt prioriterad grupp, de funktionshindrade. 

Andra frågeställningen: Hur ser LSS-handläggarna på att personer med 

funktionsnedsättningen ADHD inte omfattas av LSS?  

Studien visade även att fyra av fem intervjupersoner kunde se ett stort värde i att inkludera 

personer med ADHD i någon av personkretsarna i LSS, de tyckte att personer med ADHD 

bör omfattas av LSS och därmed kunna beviljas insatser via LSS. Den uppfattningen 

kopplades till LSS-kommitténs slutbetänkande (SOU 2008:77) som belyste att det finns 

många likheter mellan svårigheterna hos barn och ungdomar med ADHD och svårigheter som 

barn och unga med lindrig utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd har. Det visade 

sig dock inte vara något som intervjupersonerna reflekterat över som en möjlighet, delvis 
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eftersom de inte förknippat personer med ADHD med NPF, vilket kan tyda på en 

kunskapsbrist om målgruppen. 

Flera intervjupersoner resonerade också att det var en brist i lagstiftningen och riktlinjerna. 

Det kan förankras i exempelvis Erlandssons (2014) avhandling som visat att lokala riktlinjer i 

en majoritet av de studerade kommunerna innehöll felaktiga rekvisit för behovsbedömningar 

och personkretsbedömningar. I analysen av resultatet reflekterades det kring att LSS-

handläggarnas okritiska inställning till riktlinjerna, som visat sig styra många bedömningar 

och beslut, kunde ha att göra med en stark förankring av värderingar och normer uttryckta i 

lagar och riktlinjer. Det skulle vara intressant att intervjua enhetschefer och andra personer i 

ledande positioner för att ta del av deras syn på frågan om ADHD som en grupp utanför LSS, 

för att se om den okritiskt lagda inställningen till LSS och riktlinjerna är förankrad även i 

ledningen.  

Tredje frågeställningen: Finns det något i handläggarens arbete som antyder att personer 

med ADHD är i behov av stöd via LSS? 

De flesta av intervjupersonerna kom fram till att de kunde se att det fanns behov av stöd hos 

gruppen, och även för anhöriga till personer med ADHD, som skulle kunna tillgodoses med 

insatser via LSS. Flera intervjupersoner nämnde dock inledningsvis att de inte kände att de 

hade tillräckliga kunskaper inom diagnosen för att uttala sig om gruppen. Det visar att de var 

självkritiska i sin inställning till ämnet, vilket möjligtvis kan öppna upp för diskussioner inom 

professionen om det är rätt att inte inkludera personer med ADHD i LSS. Tidigare studier 

(Klamas, 2010, Erlandsson, 2014, Bengtsson, 1998) har visat att det finns en kunskapsbrist 

hos biståndshandläggare både inom det juridiska området samt om vardagen och livsvillkoren 

för personer med NPF. Det kan bekräftas av intervjupersonernas information och öppnar upp 

för frågan hur det påverkar livssituationen och stödet för personer med ADHD?  

Enligt socialkonstruktivismen (Berger och Luckmann, 1998) kan inte individer påverka en 

social institution, som exempelvis de normer och värderingar som bidrar till att utestänga 

personer med ADHD ur LSS. Så hur betydelsefull kan en enskild LSS-handläggares kritik, 

mot rådande praxis och bedömningskriterier, vara? Enligt Berger och Luckmann (1998) är det 

först när nästa generation av LSS-handläggare tar vid som en förändring kan äga rum, 

förutsatt att tidigare praxis, normer och värderingar inte legitimeras på nytt av efterträdarna. 

Någonstans måste ändå en förändring ha sin början, och då kan det vara betydelsefullt om de 

professionella som arbetar med biståndshandläggning är en del i det.  
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7.3 Förslag på forskning  
Allvarliga felaktigheter i lokala riktlinjer  

En grundläggande förutsättning för en rättvis bedömning inom alla biståndslagar är att 

myndighetsutövare, som utreder och fattar beslut, gör det utifrån god kunskap om lagen, dess 

intentioner och huvudsakliga syfte. Samt att personen vet vilka källor som är rättssäkra för att 

använda som stöd i beslutsfattandet, om något är oklart. Den här studien har visat att det finns 

brister inom det området.  

I tidigare studier (Erlandsson, 2014, Andersson, 2004, Socialstyrelsen, 2015) har det 

framkommit att biståndshandläggare utreder behov och fattar beslut på felaktiga grunder. De 

förlitar sig på sina lokala styrdokument, riktlinjer, framför lagtext, domar och andra säkra 

rättskällor och att dessa riktlinjer innehåller felaktigheter som innebär att personer nekas 

insatser som de har rätt till, och framför allt, behöver. Den här studien har bekräftat det 

tidigare studier visat, att lokala riktlinjer väger tungt i LSS-handläggarnas bedömningsarbete. 

Informationen var inte förutsedd, och det kan finnas flera möjliga förklaringar till att LSS-

handläggarna arbetar så fokuserat utifrån de lokala riktlinjerna.  

En personlig reflektion är att det inte har avsatts mycket utrymme för det juridiska 

kunskapsområdet i utbildningen på Socionomprogrammet. Som nyutexaminerad socionom får 

man jobb som myndighetsutövare innan man hunnit stänga sin sista lärobok, och trycket inom 

Socialtjänstens olika enheter är mer eller mindre enormt och konstant vilket innebär att nya 

handläggare behöver sätta sig in i rollen så snabbt som möjligt. Många gånger fattas det 

snabba beslut av akut karaktär men inom LSS handlar det mer om långsiktiga lösningar för 

funktionshindrade personer vars funktionsnedsättning inte är övergående. Som det påpekats 

uppsatsens inledning så kan en biståndshandläggare ha ett stort inflytande på en 

funktionshindrad persons livskvalitet, det är ett stort förtroende och ett ännu större ansvar 

(Socialstyrelsen, 2014). Att som nyutexaminerad Socionom kastas in i den rollen, utan 

tillräcklig erfarenhet och kunskap, kan ha förödande konsekvenser för individer som ansöker 

om insatser (Erlandsson, 2014).  

De lokala riktlinjerna, som presenteras som en förlängning av lagen och är till stor hjälp i ett 

så mångsidigt arbete där inget ärende är det andra likt, har sällan en stressad och pressad 

gräsrotsbyråkrat tid att tänka över (Evans & Harris, 2004). Biståndshandläggarna förlitar sig 

på att den välformulerade texten, som många gånger vägleder en utredning fram till ett avslag, 
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är en detaljerad beskrivning av lagen och hur den ska tillämpas. Vad händer då om riktlinjerna 

är felaktiga? Någon kanske blir utan personlig assistans, någon annan kanske blir isolerad i 

sin bostad, en tredje kanske har ADHD och får inte ens en chans att bli behovsprövad. Visst 

är det biståndshandläggarnas eget ansvar att säkerställa att det verkligen är lagen som följs 

och inte ett decennium av genomarbetade och välformulerade kriterier för att minimera så 

många beviljade insatser som möjligt. Men gräsrotsbyråkraten (Evans & Harris, 2004) 

prioriterar att hjälpa så många som möjligt istället för att lägga tid på något som kan vänta, 

kön är nämligen lång. Dessutom fattas sällan några beslut på egen hand, utan allt ska granskas 

av kollegor och ledning först, då kan det väl inte bli fel? Det leder till en falsk rättssäkerhet, 

samtliga personer runt bordet utgår ifrån samma riktlinjer.  

Riktlinjerna har sannolikt uppkommit till följd av att LSS har visat sig svårtolkad och otydlig, 

där de rekvisit som anges för personkretstillhörighet innehåller en lång rad ord och fraser som 

kan ha olika betydelse utifrån hur man värderar dem (Erlandsson, 2014). Ord och fraser som: 

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder, varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder, uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter, omfattande behov av stöd eller service (1§1-3 LSS). Hur bedömer man 

att en funktionsnedsättning är betydande? Bestående, hur lång tid pratar vi om då? Samtliga 

av begreppen är föremål för en stor bredd av tolkning. Det som kanske är ännu viktigare att 

tänka på är vems uppfattningar och värderingar av begreppen som väger tyngst (Klamas, 

2010)? Väger biståndshandläggarnas definitioner tyngre än klienternas egna?  

Eftersom varje ärende är unikt då ingen människa har exakt samma förutsättningar, 

upplevelser av sin funktionsnedsättning, och önskemål, så måste LSS vara flexibel. Genom att 

det finns utrymme för tolkningar ska man kunna uppfylla LSS målsättning och allmänna 

inriktningar som fastställer individernas rätt till jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 

i samhällslivet, självbestämmanderätt och integritet, inflytande, insatser som är anpassade till 

mottagarens individuella behov (1, 5, 6§ LSS). Rätten att leva som andra (5§ LSS). Det 

framstår utifrån de lokala riktlinjerna som att myndigheterna har utnyttjat den flexibiliteten 

och tolkningsutrymmet till att bevilja mindre stöd än minimalt (Erlandsson, 2014), kanske för 

att hålla nere kostnaderna?  

Forskning i området som reder ut ovan ställda frågor skulle göra ett intressant tillskott i 

kunskapen och kanske för många individer ett värdefullt redskap för att nå fram till rätten till 

insatser via LSS. 
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Konsekvenser av att ignorera ett funktionshinder: ADHD  

Det har framkommit av flera forskningsrapporter och andra studier att konsekvenserna av att 

”ignorera” det stödbehov som finns hos personer med ADHD kan bli allvarliga (BRÅ, 2001, 

Riksförbundet Attention, 2012, Ginsberg, 2012, Brattberg, 2006, Nilsson & Nilsson-

Lundmark, 2013, Brar & Flyckt, 2006). ADHD är förenat med kraftigt förhöjd risk att hamna 

i kriminalitet och missbruk, utmattningssyndrom och långtidssjukskrivning (BRÅ, 2001, 

Riksförbundet Attention, 2012, Ginsberg, 2012, Brattberg, 2006).  

I den här studien har inte fokus varit på konsekvenserna som det kan innebära för en person 

med ADHD att inte få sitt stödbehov tillgodosett. I intervjuerna med LSS-handläggarna har 

det dock framkommit information som indikerar att personer med diagnosen är 

överrepresenterade inom andra enheter som missbruksenheten och försörjningsstöd. Samtliga 

ovan nämnda konsekvenser innebär ett stort lidande för de individer, och deras familjer, som 

drabbas. Det innebär också en stor samhällsförlust bestående av medborgare som bidrar till 

samhället med resurser inom till exempel yrkesmässig och social kompetens och även 

ekonomiska resurser. Den ekonomiska belastningen av att tvingas frihetsberöva kriminella 

och försörja arbetsoförmögna och sjukskrivna blir enorm (Nilsson & Nilsson-Lundmark, 

2013). 

Denna studie har vid närmare efterforskningar om vad som gör att ADHD inte omfattas av 

LSS har visat att förutom okunskap inom tillståndet och juridisk kompetensbrist (Klamas, 

2010, Erlandsson, 2014, Bengtsson, 1998), kan det också röra sig om en resursfråga 

(Andersson, 2004, Nilsson & Nilsson-Lundmark, 2013 samt enligt intervjuer med 

Intervjupersoner i den här uppsatsen). Insatser är dyra och enheternas budgetar är begränsade. 

En respondent av alla fem som jag intervjuat sa att hon var helt fri från ”ekonomi-tänk” (LSS-

handläggare 4). Det är problematiskt om tillämpningen av en rättighetslag blir budgetstyrd 

vilket heller inte framstår som förenligt med målsättningen av LSS; en rättighetslag som ska 

säkerställa jämlika villkor och rätten att leva som andra. Övriga intervjupersoner nämnde 

budgeten som en bidragande faktor till att man försöker hålla nere antalet beviljade insatser på 

ett minimum. Det kan vara en förklaring till att ADHD har fått stanna kvar utanför lagens 

stöttande armar.  Det är dock inte logiskt, ur ett socioekonomiskt perspektiv vore det lönsamt 

i det långa loppet, att istället satsa på stöd till personer med ADHD. I synnerhet barn och 

unga, för att senare få utdelning i form av välmående, fungerande samhällsmedborgare som 
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har en större chans att klara av sin livsföring utan bidrag, utan att bli kriminellt belastade och 

att istället bli självförsörjande skattebetalare (Nilsson & Nilsson-Lundmark, 2013).  

Precis som personer med diagnos inom Autismspektrumet (som utifrån diagnosen omfattas av 

1§1 LSS) så behöver personer med ADHD stöd som är individuellt utformat, brett och 

varierat, varaktigt, multimodalt och dessutom inom olika områden av livsföringen, för att ha 

så goda chanser som möjligt, trots funktionsnedsättningen, att lyckas inom viktiga områden i 

livet som utbildning med mera (Socialstyrelsen, 2014). Inom enheterna för stöd och 

funktionshindrade mäts och sätts budgeten minst en gång per år, ofta flera, vilket innebär att 

en eventuell avkastning 10-20 år framåt i tiden är svårt att använda som förevändning för att 

låta kostnaderna skjuta i höjden genom att bevilja ökade insatser för att investera i framtiden 

för personer med ADHD. Förändringen måste troligtvis komma från högre upp i den politiska 

agendan, som ser problemet, och vinsterna som finns att plocka ut om 10-15 år i form av 

välmående medborgare som inte kostar miljarder i resurser på anstalter, sjukskrivningar, 

bidrag med mera.  

I denna diskussion om de konsekvenser som kan följa av att inte erbjuda personer med 

ADHD adekvat stöd, och vad det beror på att de inte får det, har det endast fokuserats på 

negativa konsekvenser och på det hinder som utestängningen från LSS kan utgöra. 

Naturligtvis finns det andra faktorer som också påverkar personer med ADHD mycket, 

exempelvis svåra familjeförhållanden. Det finns också sådant som påverkar personer med 

ADHD positivt, exempelvis finns visst stöd tillgängligt via läkemedel och stöd via SoL. Men 

som denna studie lyft fram är det möjligt att nuvarande insatser inte utgör ett tillräckligt stöd 

för personer med ADHD, med hänvisning till de belysta studierna. 

Forskningen har kommit en liten bit på vägen, men det behövs mer så länge stödet uteblir. 

Med tanke på de individuella och samhälleliga konsekvenser som diagnosen ADHD kan få 

enligt de belysta studierna, så finns det goda argument för att avsätta avsevärda resurser för 

fortsatt forskning inom ämnet.  

7.4 Metoddiskussion 
Eftersom jag ville få reda på LSS-handläggarnas subjektiva åsikter så passar den kvalitativa 

metoden bäst, då det kan krävas att man går på djupet i en konversation för att verkligen nå 

fram till dem. Jag genomförde fem djupgående telefonintervjuer, anledning till att jag inte 

gjorde fler intervjuer är eftersom jag behövde hålla nere materialet för att hinna bearbeta det 

inom tidsramen för uppsatsskrivandet. Fem intervjuer medför inte att resultatet kan 
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generaliseras till en gemensam ståndpunkt för alla LSS-handläggare, men det kan möjligtvis 

ge en indikation om hur verkligheten kan förhålla sig, och förhoppningsvis belysa behovet av 

vetenskaplig forskning inom ämnet. 

Val av intervjupersoner skedde i fyra fall av fem genom att jag kontaktade enhetscheferna 

först som i sin tur satte mig i kontakt med handläggare som kunde tänka sig att delta i 

intervjun. Detta förfarande kan innebära att lämpliga Intervjupersoner valdes ut av respektive 

chef för att chefen vill framställa den egna kommunen på något särskilt vis. Frågan kan ställas 

om resultatet hade blivit annorlunda om Intervjupersonerna valts ut slumpmässigt? Dock har 

uppsatsens inriktning vuxit fram mer och smalnat av mer under arbetets gång, och min 

beskrivning av studien var mer generell vid förfrågan hos enhetscheferna vilket kanske 

innebär att det skulle ha varit svårt för dem att anpassa valet av respondent till någon som 

representerar deras kommun på det sätt de önskat ändå. 

Datainsamlingen har skett i fem olika kommuner, vilket kan påverka resultat generellt i 

studier. Men i intervjuerna skiljde sig inte Intervjupersonernas svar åt nämnvärt mycket, 

vilket jag ändå tolkar som att en viss generaliserbarhet ändå är möjlig, och ett tecken på hög 

validitet.  

Samtliga intervjuer utfördes över telefon, vilken kan påverka resultatet. Vid telefonsamtal 

missar man allt det en person säger med kroppsspråk, mimik och om personen är distraherad 

av något i omgivningen som påverkar svaren. På det viset är det negativt för studiens 

validitet. Däremot kan det också vara så att Intervjupersonerna vågar uttrycka fler åsikter av 

känslig karaktär än vad som skulle ha framkommit i ett samtal öga mot öga. Två av 

Intervjupersonerna delgav information som de specifikt inte ville skulle nå ledningen i 

kommunen, eftersom de var obekväma med att uttrycka negativa åsikter relaterade till 

arbetsplatsen. De ville dock ej stryka sina uttalanden, utan tyckte att det kändes bra att föra 

fram ett för dem viktigt budskap. Informationen har jag trots det valt att inte använda i 

uppsatsen eftersom de tillhörde en fråga som senare visade sig ej passa utifrån syftet med 

studien.  

Jag var oerfaren i intervjusituationen vilket medförde att intervjuerna tog längre tid än 

beräkat, 60-80 minuter istället för 45-50 minuter. Det innebar att jag fick en stor mängd 

insamlat material att transkribera. Det finns en chans att den förlängda intervjutiden stressade 

Intervjupersonerna och påverkade deras svar, men jag tror inte att det är sannolikt så. 
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Intervjupersonerna försäkrade om att de hade tid att slutföra intervjuerna och samtliga 

uttryckte att arbetsbördan var lättare under sommarperioden, vilket var då jag utförde mina 

intervjuer. Dessutom ville jag inte avbryta en respondent som broderade ut sina svar mycket, 

eftersom det ofta var i dessa fördjupningar som flera uttryckte åsikter som de i början av 

intervjun inte förmedlade. De öppnade upp sig allt mer ju längre in i intervjun vi kom. Efter 

transkribering saknade jag vissa delar i det jag undersökt i en intervju, varför jag ringde upp 

personen på nytt som gärna svarade på det jag saknade. Jag fick svar på det jag ämnade 

undersöka, och mycket mer, vilket stärker validiteten i studien.  

Eftersom jag är ensam forskare i min studie så har jag varit extra noggrann vid analysen av 

det insamlade materialet. Fördelen med att vara flera forskare är att flera personer kan gå 

igenom samma material och sedan kan respektives persons uppfattningar jämföras med 

varandra för att se att de stämmer överens. Jag har lyssnat igenom alla intervjuer minst två 

gånger, de flesta har jag återgått till flera gånger vid transkriberingen för att säkerställa att jag 

hört rätt. Sedan har jag läst igenom det transkriberade materialet minst två gånger, men i de 

flesta fall fler än så, för att undvika att jag missat något. Det går dock inte att utesluta att mina 

tolkningar kan ha påverkats av min förförståelse, särskilt eftersom jag hade en uppfattning om 

ämnet sedan tidigare praktikperiod, men från klienternas eget perspektiv. 

Vidare diskussion kring studiens reliabilitet  

Jag kommer här föra en utförligare diskussion angående studiens reliabilitet, eftersom jag 

anser att den kan ifrågasättas utifrån min förförståelse. Reliabilitet är ett mått för att mäta en 

studies tillförlitlighet och att studien visar samma resultat igenom vid en upprepning 

(Bryman, 2011). Eftersom en kvalitativ studie främst fokuserar på förståelser och upplevelser 

innebär det att resultatet kan bli ett annat om studien skulle upprepas (ibid.). Patton (2015) 

belyser att forskaren bör vara noga med att redovisa sin förförståelse som kan påverka 

insamlingen av material, analys och tolkningar.  

Min förförståelse har utvecklats mycket under uppsatsens gång. Jag påbörjade uppsatsarbetet 

redan 2014, då min nyfikenhet nyligen väckts under tiden på min praktikplats där jag lärde 

känna ungdomar med olika NPF-diagnoser. Jag gjorde sedan ett avbrott i skrivandet på grund 

av föräldraledighet. Sedan dess har jag läst avancerade kurser inom Socionomprogrammet 

och börjat arbeta – som biståndshandläggare inom LSS och SoL i en förort till Stockholm. En 

mycket nära familjemedlem har diagnosticerats med Atypisk Autism under uppsatsens 
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intensivaste skrivperiod, maj 2016, och en annan person i min nära familj står i kö för 

utredning av ADHD, utifrån en stark misstanke. Jag har även fyllt på min kunskapsbank 

genom litteratur och forskning inom området.  

Min förförståelse är således stor, spretig och innehållandes personliga erfarenheter och 

känslor, erfarenheter från arbete på en verksamhet med ungdomar med NPF samt erfarenheter 

ifrån den första tiden som biståndshandläggare inom SoL och LSS i två av Sveriges 

stadsdelsförvaltningar med hårdast arbetsbelastning. Jag har varit medveten om problemet 

som förförståelsen kan innebära och har försökt att analysera mina egna analyser, för att 

upptäcka om jag ”läst in” något som inte finns där, men det är av naturliga skäl svårt att själv 

upptäcka om sådant är fallet. Jag tror att läsaren i uppsatsen kan få en känsla av min 

uppfattning om viss problematik inom LSS i förhållande till NPF, vilket tyder på att min 

förförståelse kan ha påverkat valet av inriktning, litteratur, forskning och teoretisk 

tolkningsram (Patton, 2002).  

Jag har, i egenskap av en person med all den erfarenhet som jag nyss nämnde, bildat mig en 

egen uppfattning, det kan omöjligt undvikas. Men min uppfattning är splittrad, jag är inte helt 

säker på var jag står, vilket gett en öppenhet i val av material och i synen på möjliga 

tolkningar av materialet. Frågan är om det finns någon kvalitativ forskning som är helt 

objektiv och neutral? Valet av litteratur, valet av forskning, valet av tolkning – det måste 

komma någonstans ifrån.  

Denna uppsats är liten i sitt format och utförd på en mycket begränsad tidsperiod, även det 

tror jag påverkar uppsatsens reliabilitet. För att uppnå en objektivitet bör uppsatsens omfång 

av källor och empiriskt material vara stort, vilket är svårt under dessa förutsättningar.  

Utifrån den redovisade förförståelsen och det faktum att jag är oerfaren inom forskningsarbete 

så tror jag att reliabiliteten i uppsatsen kan ifrågasättas, men resultatet bör ändå kunna 

användas som en indikation på att det saknas viktig kunskap hos biståndshandläggarna inom 

NPF, i synnerhet ADHD, samt juridisk kompetens. Det är ämnen som bör utredas vidare. 
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9 Lista på förkortningar 
BRÅ: Brottsförebyggande rådet 

HSL: Hälso- och sjukvårdslagen  
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NPF: Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

SoL: Socialtjänstlagen 
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10 Bilagor 
 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Kim Karlsson och studerar på Socionomprogrammet 210hp på Högskolan i Gävle. 

Just nu skriver jag examensarbete och söker intervjupersoner. Resultatet kommer att 

presenteras i en skriftlig rapport vid högskolan. 

     Syftet med studien är att undersöka hur LSS-handläggare tillämpar LSS, och eventuellt 

andra lagar, vid handläggning av ärenden med personer som har npf-diagnoser. Hur de 

upplever arbetet med just denna målgrupp står i fokus.  

     Studien är frivillig och deltagandet i studien kan avbrytas när som helst. Att delta i studien 

innebär att en muntlig intervju genomförs via telefon eller Skype, intervjun beräknas ta cirka 

30 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in på band, endast ljudupptagning spelas in 

oavsett om intervjun genomförs med eller utan videosekvens. Intervjun kommer sedan att 

avidentifieras och behandlas konfidentiellt i enlighet med Sekretesslagen. Om du som 

informant önskar att jag inte använder något som kommit fram under intervjun så kommer det 

att strykas. Är något oklart efter att intervjun genomförts så vore det bra om jag har möjlighet 

att kontakta dig igen för komplettering. Undrar du något berörande studien så går det bra att 

kontakta mig eller min handledare, kontaktuppgifterna finns i slutet av detta brev. 

     Om intresse finns att ta del av studiens slutresultat så kan jag skicka en kopia av rapporten 

när den är klar.  

 

Om du accepterar att medverka i studien så kan vi via mail eller telefon bestämma en tid för 

intervjun, samt hur den ska genomföras.  

 

Hälsningar 

 

Student 

Kim Karlsson 

Studerande Socionomprogrammet vid 

Högskolan i Gävle 

kim.maria.karlsson@gmail.com 

070-353 10 34 

 

                                                                 

Handledare 

Stefan Sjöberg 

Universitetslektor i sociologi, inriktning 

socialt arbete 

Avdelningen för socialt arbete och 

psykologi 

stnsjg@hig.se 

026-64 81 90, 070-394 37 18 



Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om hur LSS-handläggare tillämpar LSS, och eventuellt 

andra lagar, vid handläggning av ärenden med personer som har npf-diagnoser. 

 

Ort/Datum/År 

______________________________________________ 

 

Namnunderskrift 

______________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

______________________________________________ 

 

Forskarens underskrift 

______________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

______________________________________________ 

 

Handledarens namn: 

______________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

______________________________________________ 

 

 

Vänligen skicka blanketten till  

xxx 



Rätten att leva som andra  Kim Karlsson 

 

Intervjuguide 

Intervjufrågor LSS Kim Karlsson 

 

Inledning: 

1. Vad heter du och vilken är din befattning? 

2. Hur länge har du arbetat som…(LSS-handläggare?)? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Hur ser din arbetsgrupp ut? 

- Hur ser organisationsstrukturen för LSS-handläggning ut i kommunen? 

5. Hur benämner ni de personer som ansöker om insatser? 

 

Om LSS: 

Följdfrågor 

6. Vad anser du om lagen LSS?  

- Vilka svårigheter finns när det handlar om tolkningen av LSS?  

- Vilka svårigheter finns när det handlar om personer med npf-diagnoser? 

7. Vilka positiva möjligheter upplever du att LSS ger?  

- Vilka positiva möjligheter ger LSS för personer med npf-diagnoser? 

8. Vad anser du om möjligheterna att hjälpa olika brukargrupper med hjälp av lagen? 

9. Kan en person få avslag på ansökan om insatser via LSS och sedan beviljas insatser 

via t ex SoL?  

- Har du något exempel där det handlar om en person med npf-diagnos? 

10. Vilka andra lagar använder du vid bedömning? 

11. Vad gör du om det är svårt att göra en bedömning? 

12. Hur går en överklagan till? 

- är det vanligt? 

 

Tema: Vilka svårigheter upplever LSS-handläggarna i ärenden där klienten har en eller flera 

npf-diagnoser?ADHD 

Följdfrågor 

13. Hur upplever du ärenden med brukare som har en eller flera npf-diagnoser? 

- vilken eller vilka diagnoser omfattar ditt arbete och vilka omfattas av personkrets 1? 

14. Har du behövt några särskilda kunskaper för att arbeta med den här typen av 

funktionsnedsättningar?  

-Vilka? 

15. Hur skiljer sig ditt arbete med brukare som har funktionsnedsättningar på grund av 

npf-diagnoser ifrån arbetet med brukare som har andra funktionsnedsättningar? 

16. Vilka särskilda utmaningar eller svårigheter kan finnas i ett ärende med en brukare 

som har en eller flera npf-diagnoser? 

-Hur hanterar du dessa? 

17. Hur upplever du kommunikationen med brukare som har npf-diagnoser?  

18. Hur utreder du behovet hos en brukare med npf-diagnos? (Med tanke på att 

funktionshindret inte är synligt).  

19. Hur kommer brukare med npf-diagnos i kontakt med dig? 



Rätten att leva som andra  Kim Karlsson 

 

 

Tema: Hur upplever LSS-handläggarna möjligheten att tillgodose de behov som klienter med 

npf-diagnoser har med hjälp av de insatser som beviljas via LSS? ADHD 

Följdfrågor: 

 

20. Kan du berätta om hur det går till när du får ett nytt ärende där brukaren har en npf-

diagnos? 

21. Vilka särskilda behov upplever du att personer med npf-diagnoser söker stöd för? 

22. Kan du berätta om vilket stöd och insatser inom som finns för personer med npf-

diagnoser? 

-Regleras dessa insatser enbart inom LSS? 

23. Hur upplever du det stöd och de insatser som personer med npf-diagnoser kan få ta del 

av?  

- anser du att de får tillräcklig hjälp genom insatser via LSS för att tillgodose sina 

behov och leva ett självständigt liv? 

24. Finns det något som du ser som problematiskt med lagen LSS i arbetet med personer 

som har npf-diagnoser? 

 

Tema: Hur ser LSS-handläggarna på sin roll och arbetssituation i ärenden som berör 

personer med NPF-diagnos?ADHD 

Följdfrågor: 

25. Hur upplever du din arbetssituation i samband med bedömning och överläggning? 

26. Vad är viktigt att tänka på i din roll som handläggare i ett ärende med en person med 

npf-diagnos? 

- vilka egenskaper är viktiga hos en handläggare vid bemötandet av en person med 

npf-diagnos? 

27. Finns det några särskilda svårigheter för dig som handläggare i dessa ärenden? 

28. Anser du att ditt arbete som handläggare har inflytande i brukarnas livskvalitet? 

-hur? 

29. Hur hanterar du den maktposition som du har i förhållande till brukaren? 

- Självbestämmanderätt och myndighetsutövning. 

30. Samarbetar du med brukarens olika resurser på något vis(Om där finns kontakt inom 

psykiatrin, habilitering, försörjningsstöd, med mera)? 

- hur kan det se ut?  

- hur upplever du att det fungerar? 

 

 

Avslutningsvis, har du något som du själv vill tillägga?  

 

 


